
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(13 - 19 June 10) א' - ז' תמוז ה'תש"ע
שבוע פרשת חוקת



ב  
           

               
  

        £¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
  §¤§¨©¨¡¨¤

     

 
          

        ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨
       ¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

  §¨¥©¨
      §Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

      ¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
          §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨

       §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
     §¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

  
          
          
          

     

       ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
   §¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

         
     

       ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨
    §¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦

 
     §©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨

     ̈¥§©§§¨¨¤
        ¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨

      §Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

         ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
        §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

         §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
        ¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

       ¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
       §©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

        ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
       ¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
      §©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
          ©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
         ¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
         Ÿ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
        §©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
       §¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
       §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

         ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
        ¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

         §¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
       £¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

         §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
         §¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
       ̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
       ©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤
       §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤

         ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
 ¡Ÿ¥¤¤¤

   

        §©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

          
  

        ¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
     ©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

       ©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

                           ¨

                         

                      

                         

      


                          

              −©«§©¥©§¨¦´¦§®¡Ÿ¥¬¹§¦¨¦À©¤«¡¨«¦³¦¶¨¿̈«¦−¦§¨¨©´¨¨®¦§¬¹¦¦À§´
          ¨«¤§¦§¥´¦§¨´§¨®¦©¦¨«£¬¦¦¨«©«©©«£¨¦´¦¹§§À¦©«£¦¬§¦¨«©»̈¦³¨©´−̈¨

            ©´©¨®¹§¦§À̈©´©©«£¨¦«©§¥´¨¨´¨¨®¹§¨À̈©«£¬Ÿ©§¦«−§¦¨´§¥¥´¨¨®
          ¹§¦¨À¦«§¤¬©«£¨¨«¦«§¨¨¬§©¦®¹§ª¨À¦©¬©¥«¦«§¨¨¬§¦®¹§¦§À©§¨¨«

           §³©¨´¨¨´§¦¥®¹§¨«§À¥«¨§«¥¤«§©¥´−¤§¨£¤®§¨−Ÿ¨¦´§¦«
           ©§¦−Ÿ¥´¨®¤§«©§¦¬¹¥À¦«¨«§¦©«£¦¬§©§¦®§¬¹©¥À¦©¬§¨«
             ¦¨¥³£´Ÿ−£Ÿ¨¤§Ÿ̈®§©©¬¹¦À©¦¨«¦«§´¤«¤§Ÿ̈´¨¦®§©§¥−¥¤´¤¦§¨«
              ©À©£¤³«Ÿ¨©»£¶¨¬Å¤©¦§¿Ÿ¦«¨¦´§¤§®§¦§¥−¥¨´§¥«©¤«¡©´−§¨¨

           ©§¥®§«Ÿ¨¥¬¹¦§¨À̈©¦§©¬¦¤«©¦§©¬§¨À̈§©Å¬©¨´Ÿ©©´¦§¦§®¹§©¤À¤
            §©§¨«§¦−§¤¤́©§¤®¹§¥À©¨¦¬©§§¤«¨³Ÿ§ª©´−Ÿ§©¥¥´§Ÿ̈®§©«Ÿ§¦¬

            ¹̈À©©§¦«§©¨³¡Ÿ¦³£ŸÀ̈£¥−¦¦§©´©§¤®¦¬¹©§§À©¦¥«¦¦¨¦´§¤§´
           ¨®Ÿ¦¹§¦¦À¨©¬§¦§¦«§¥´¦§´¤§¨®§¦¹¦§©À§¦¨«©§¤«−¦§©¨«§´¦®¹§¨¦À¨©¬

            ¦¨«¤©«£¦³¨¦´¦¤§¨´¨¤®¹¦§À¦§¦¬Ÿ¨«−¨§¥¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®−¦¥´¦§©§¤«
             −§«¥«§¦¨´§®Ÿ©−̈§Ÿ̈´£¦¨«§©«§¥»̈§©¨¶§Å̈¥¬¨³©¹¥ÀŸ§©§§¬¦§¨«
            ¦§§´«§©´§¦¨®§©«£−©§¦´¨§¨«»¤³§Ÿ̈´§´Ÿ§¦®§−©¦´£©«§¤«

     ¦−©«£Ÿ¦¦´¤§®¹§¦À©¦«Ÿ§¥¬©§«


                        
    

             §¨¦À¦Å§¬§ª³§Ÿ̈¸©«Ÿ¦À¥¬¦«¦¦®©¨¦¬¹«Ÿ§¤À£´Ÿ§©§¤«©¥³ª§À¦§©´−§Ÿ̈
          ¦¦®¹ §¥À§¤´¤«Ÿ§¤«©§¬§¨Ÿ»§¶¥Å¤¬§«©§¥−Ÿ¤¥¤´¤¦§¨®§¹À©´©§ª¤«¦§©³
           §Ÿ̈¸§ÄŸ¦¨¥À©¨«Ÿ¥¬§®̈©¹¦§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬©§¦«§®¨©−§«©´§¨¦«

            ¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«−¦©©©¤´¤¦§¤®©¹¥À¨¦¬«Ÿ



ג תהלים


                          

              −©«§©¥©§¨¦´¦§®¡Ÿ¥¬¹§¦¨¦À©¤«¡¨«¦³¦¶¨¿̈«¦−¦§¨¨©´¨¨®¦§¬¹¦¦À§´
          ¨«¤§¦§¥´¦§¨´§¨®¦©¦¨«£¬¦¦¨«©«©©«£¨¦´¦¹§§À¦©«£¦¬§¦¨«©»̈¦³¨©´−̈¨

            ©´©¨®¹§¦§À̈©´©©«£¨¦«©§¥´¨¨´¨¨®¹§¨À̈©«£¬Ÿ©§¦«−§¦¨´§¥¥´¨¨®
          ¹§¦¨À¦«§¤¬©«£¨¨«¦«§¨¨¬§©¦®¹§ª¨À¦©¬©¥«¦«§¨¨¬§¦®¹§¦§À©§¨¨«

           §³©¨´¨¨´§¦¥®¹§¨«§À¥«¨§«¥¤«§©¥´−¤§¨£¤®§¨−Ÿ¨¦´§¦«
           ©§¦−Ÿ¥´¨®¤§«©§¦¬¹¥À¦«¨«§¦©«£¦¬§©§¦®§¬¹©¥À¦©¬§¨«
             ¦¨¥³£´Ÿ−£Ÿ¨¤§Ÿ̈®§©©¬¹¦À©¦¨«¦«§´¤«¤§Ÿ̈´¨¦®§©§¥−¥¤´¤¦§¨«
              ©À©£¤³«Ÿ¨©»£¶¨¬Å¤©¦§¿Ÿ¦«¨¦´§¤§®§¦§¥−¥¨´§¥«©¤«¡©´−§¨¨

           ©§¥®§«Ÿ¨¥¬¹¦§¨À̈©¦§©¬¦¤«©¦§©¬§¨À̈§©Å¬©¨´Ÿ©©´¦§¦§®¹§©¤À¤
            §©§¨«§¦−§¤¤́©§¤®¹§¥À©¨¦¬©§§¤«¨³Ÿ§ª©´−Ÿ§©¥¥´§Ÿ̈®§©«Ÿ§¦¬

            ¹̈À©©§¦«§©¨³¡Ÿ¦³£ŸÀ̈£¥−¦¦§©´©§¤®¦¬¹©§§À©¦¥«¦¦¨¦´§¤§´
           ¨®Ÿ¦¹§¦¦À¨©¬§¦§¦«§¥´¦§´¤§¨®§¦¹¦§©À§¦¨«©§¤«−¦§©¨«§´¦®¹§¨¦À¨©¬

            ¦¨«¤©«£¦³¨¦´¦¤§¨´¨¤®¹¦§À¦§¦¬Ÿ¨«−¨§¥¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®−¦¥´¦§©§¤«
             −§«¥«§¦¨´§®Ÿ©−̈§Ÿ̈´£¦¨«§©«§¥»̈§©¨¶§Å̈¥¬¨³©¹¥ÀŸ§©§§¬¦§¨«
            ¦§§´«§©´§¦¨®§©«£−©§¦´¨§¨«»¤³§Ÿ̈´§´Ÿ§¦®§−©¦´£©«§¤«

     ¦−©«£Ÿ¦¦´¤§®¹§¦À©¦«Ÿ§¥¬©§«


                        
    

             §¨¦À¦Å§¬§ª³§Ÿ̈¸©«Ÿ¦À¥¬¦«¦¦®©¨¦¬¹«Ÿ§¤À£´Ÿ§©§¤«©¥³ª§À¦§©´−§Ÿ̈
          ¦¦®¹ §¥À§¤´¤«Ÿ§¤«©§¬§¨Ÿ»§¶¥Å¤¬§«©§¥−Ÿ¤¥¤´¤¦§¨®§¹À©´©§ª¤«¦§©³
           §Ÿ̈¸§ÄŸ¦¨¥À©¨«Ÿ¥¬§®̈©¹¦§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬©§¦«§®¨©−§«©´§¨¦«

            ¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«−¦©©©¤´¤¦§¤®©¹¥À¨¦¬«Ÿ

מתוך פירוש רש"י 

תחת אהבתי. אותך,  כי פי רשע. עשו: )ד(  אלהי תהלתי, אל תחרש. על כל ישראל נאמר: )ב(  קט )א( 
ישטנוני: ואני תפלה. ואני מתפלל אליך תמיד. )מצאתי(: )ה( רעה תחת טובה. שבעים פרים אני מקריב 

בכל שנה בשביל שבעים אמות, ומבקש לגשמים, והם מריעים לי. )בשוחר טוב(:

לאברהם,  ה'  נאם  כדבריהם.  אפרשנו  ואני  אבינו,  באברהם  דרשוהו  רבותינו  לאדני.  ה'  נאם  )א(  קי 
שקראוהו העולם אדוני, "שמעני אדוני" )עפ"י בראשית כג, יא(: שב לימיני. התעכב לתשועתי והתחולל לה'. 

ימיני: עד אשית  לתשועת  לימיני.  א, מו(:  )דברים  "ותשבו בקדש"  וכן הוא אומר  ישיבה אלא עכבה,  אין 

איביך. אמרפל וחבריו: 



ד 

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

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

)ג דתצוה"מאמרואתההתצוה"שפאדר"יוה-דא"תשמ'ראשו.......................................................................................................... ה

)ד דמאמר"ישראלהישיראז)אפשרבדרביאורעם(ש"חוקתפתמוז'זג"משת'ה............................................................... יד

)ה גלילשיחת'הז"תשט'תמוז......................................................................................................................................................... כא

)ו גשיחתיום'חוקתפרשתג'הג"תשכ'תמוז....................................................................................................... כג

)ז תשכ'ישיחתשבט"ו....................................................................................................................................... כו

)ח שיחותלקוטיחוקתפרשת)ק"בלה(יכגר...................................................................................................................................... ל

)ט יצחקלוימתורתהרה"לכליקוטיםהרה"קר"גהמקובלח'שיצחקזצלויניאורסאה"ל......................................................... גל

)י בספרעורישיםתניאה)מוגה(לשבועפרשתחוקתשבת......................................................................................... דל

)יא יוםה"לוחיום"לשבועפרשתחוקתשבת.......................................................................................................... דמ

)יב ברמבלעיויומיתם"הלכה.............................................................................................................................. מו

"ע"מדוייקיםתימידכתבינוסחקאפח(פ:(

)יג –ג'ליוםפרקיםלשבועפרשתחוקתשבת.........................................................................................................טמ

)יד –ליוםאחדפרקלשבועפרשתחוקתשבת......................................................................................................... עד

)טו –המספרותצולשבועפרשתחוקתשבת........................................................................................................... פב

)טז וכתוביםא-מואלשנביאיםפרקגיהימיםב-דבריפרקלא-ל................................................................................................................ ופ

)יז מכותמסכתביאוריםעםטמדדעדטו...................................................................................................................................... חפ

" 

)יח שבתהלכותערושולח-אדמו"הזקר................................................................................................................כאק

)יט הלכותערושולחידיםנטילת-אדמו"הזקר......................................................................................................כאק

)כ תורהלקוטי–ד"יקריבהכיאדם-ואדמ"הזקר..................................................................................................כבק

)כא קונטרסיםמאמרים-האמצעי"אדמור..................................................................................................................כהק

)כב מדרצותי–המותצוספר-ה"אדמוצדק"רצמח".................................................................................................כוק

)כג שמואלתורתב"תרל-מוהר"אדמוש"ר.................................................................................................................כזק

)כד הקונטרהעבודס-מוהרש"אדמוב"ר......................................................................................................................כזק

)כה ספרב"שת'ההמאמרים-מוהריי''אדמוצ''ר..........................................................................................................חכק

)כו דבוריםילקוטי-מוהריי''אדמוצ''ר.......................................................................................................................טכק

)כז הזכרונותאדמו–ספר"מוהרייצ"ר.................................................................................................................................................... לק

)כח קודשאדמו–אגרות"מוהרייצ"ר.......................................................................................................................................................קלא

)כט אבותלפרקיביאוריםמשנהפרקכבה..................................................................................................................לבק

)ל חומשו"רשיאונקלוסתרגוםלשבועפרשתחוקתשבתע"חומשתמימה"פתורה"........................................................לגק

)לא פרשתשבתלשבועזמניםחוקתלוח.................................................................................................................. נק

)לב נרותהדלקתמצותלסדרקודששבת................................................................................................................נאק

     

‰˙‡Âתמיד נר להעלות למאור כתית זך זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את ,תצוה
בזה הדיוקים בזה,וידועים וכיוצא ישראל בני את צו נאמר שבתורה הציווים דבכל

לא הוא תצוה ואתה שנאמר מה דהדיוק ולהוסיף, ישראל. בני את תצוה ואתה נאמר וכאן
להבין, וצריך המצוה, הוא שמשה משמע תצוה ואתה דלשון בהתוכן, גם אלא בהלשון ְֶַַרק
צריך גם תצוה. ואתה נאמר ולמה הקב"ה, ציווי את לישראל למסור השליח הוא משה הרי

למשה השמן שיביאו אליך, ויקחו שנאמר מה שהעלאתלהבין כיון דלכאורה, (אליך),
שנאמר מה להבין צריך גם למשה. השמן את להביא הוצרך למה אהרן, ידי על היתה הנרות
דבפסוק להבין, צריך גם להאיר. גו' שמן למימר ליה הוה דלכאורה למאור, כתית גו' שמן

זה תמיד.שלאחרי נר להעלות נאמר וכאן בוקר עד מערב נאמר

היהודים‡Âב) וקבל המתחיל דיבור הידוע (במאמרו אדמו"ר וחמי מורי כ"ק

תרפ"ז קטן בפורים וחיבורשנאמר צוותא הוא (תצוה) דציווי ,(ואתה וזהו .
סוף אין אור עם ישראל בני את ומחבר מקשר הוא שמשה ישראל, בני את ועלתצוה .

יתרון נעשה זה ידי על סוף), אין אור עם אותם (שמקשר לישראל משפיע שמשה ידי
שנאמר כמו ורגל, ראש דוגמת הם וישראל [דמשה במשה. רגליוהוספה אלף מאות שש

וכמו שלהם. הראש הוא ומשה דמשה, הרגלים הם ישראל דכל בקרבו, אנכי אשר העם
לשם, להגיע יכול אינו עצמו מצד שהראש למקום הראש את מוליכים הרגלים שבאדם
דזהו במשה. עילוי מיתוסף דמשה) (הרגלים ישראל ידי שעל וישראל, במשה הוא כן כמו
הגילוי נמשך העם רגלי ידי שעל בקרבו, אנכי אשר העם רגלי אלף מאות שש שנאמר מה

משה של בקרבו דעלדאנכי גו', זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה ואתה וזהו .[
שמן ישראל בני יביאו זה ידי על סוף, אין אור עם ישראל בני את ויקשר יצוה שמשה ַידי

במשה. אור תוספות שיוסיפו אליך), (ויקחו למשה זית
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בקונטרס**) לאור יצא  יום "לקראת ,

. . קטן פורים טוב, כי בו שהוכפל ג'    
.

הק'*) בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס

וטף. נשים מאנשים לכאו"א

כ"ק**) ענה המאמר והפצת הדפסת אודות הדו"ח על

וברי והזמ"ג הרצוי' הפעולה שיפעל "ויה"ר שליט"א: אדמו"ר

עה"צ". אזכיר כו'. מזלי'

.(תצוה) פרשתנו ריש

היהודים וקבל ד"ה א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

.(182 ע' ה'תשי"א קיג. ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז

.עה"פ רמב"ן

.כא כז, פרשתנו

'גו היהודים לוקבל גו' תצוה בואתה דהביאור השייכות

ואילך. ס"ט לקמן ראה -

סה"מ ואילך. ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמים" נדפס

ס"ד. שם ראה - ואילך. 180 ע' ה'תשי"א ואילך. קי ע' תרפ"ז

.(תצוה ואתה (עה"פ א פב, פרשתנו בתו"א גם כ"ה

.55 הערה עב ע' ח"ג מלוקט בסה"מ בהנסמן וראה ובכ"מ.

.(רנו ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה כ"ה

"תקשר רסט"ו) (ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ.

ישראל" בני דבהמאמראת לומר, ויש אוא"ס". "עם מוסיף

סי"א. כדלקמן עצמם, ישראל בני את מקשר שמשה מפרש

.כא יא, בהעלותך

.ס"ה תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ראה
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‰˙‡Âתמיד נר להעלות למאור כתית זך זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את ,תצוה
בזה הדיוקים בזה,וידועים וכיוצא ישראל בני את צו נאמר שבתורה הציווים דבכל

לא הוא תצוה ואתה שנאמר מה דהדיוק ולהוסיף, ישראל. בני את תצוה ואתה נאמר וכאן
להבין, וצריך המצוה, הוא שמשה משמע תצוה ואתה דלשון בהתוכן, גם אלא בהלשון ְֶַַרק
צריך גם תצוה. ואתה נאמר ולמה הקב"ה, ציווי את לישראל למסור השליח הוא משה הרי

למשה השמן שיביאו אליך, ויקחו שנאמר מה שהעלאתלהבין כיון דלכאורה, (אליך),
שנאמר מה להבין צריך גם למשה. השמן את להביא הוצרך למה אהרן, ידי על היתה הנרות
דבפסוק להבין, צריך גם להאיר. גו' שמן למימר ליה הוה דלכאורה למאור, כתית גו' שמן

זה תמיד.שלאחרי נר להעלות נאמר וכאן בוקר עד מערב נאמר

היהודים‡Âב) וקבל המתחיל דיבור הידוע (במאמרו אדמו"ר וחמי מורי כ"ק

תרפ"ז קטן בפורים וחיבורשנאמר צוותא הוא (תצוה) דציווי ,(ואתה וזהו .
סוף אין אור עם ישראל בני את ומחבר מקשר הוא שמשה ישראל, בני את ועלתצוה .

יתרון נעשה זה ידי על סוף), אין אור עם אותם (שמקשר לישראל משפיע שמשה ידי
שנאמר כמו ורגל, ראש דוגמת הם וישראל [דמשה במשה. רגליוהוספה אלף מאות שש

וכמו שלהם. הראש הוא ומשה דמשה, הרגלים הם ישראל דכל בקרבו, אנכי אשר העם
לשם, להגיע יכול אינו עצמו מצד שהראש למקום הראש את מוליכים הרגלים שבאדם
דזהו במשה. עילוי מיתוסף דמשה) (הרגלים ישראל ידי שעל וישראל, במשה הוא כן כמו
הגילוי נמשך העם רגלי ידי שעל בקרבו, אנכי אשר העם רגלי אלף מאות שש שנאמר מה

משה של בקרבו דעלדאנכי גו', זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה ואתה וזהו .[
שמן ישראל בני יביאו זה ידי על סוף, אין אור עם ישראל בני את ויקשר יצוה שמשה ַידי

במשה. אור תוספות שיוסיפו אליך), (ויקחו למשה זית
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בקונטרס**) לאור יצא  יום "לקראת ,

. . קטן פורים טוב, כי בו שהוכפל ג'    
.

הק'*) בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס

וטף. נשים מאנשים לכאו"א

כ"ק**) ענה המאמר והפצת הדפסת אודות הדו"ח על

וברי והזמ"ג הרצוי' הפעולה שיפעל "ויה"ר שליט"א: אדמו"ר

עה"צ". אזכיר כו'. מזלי'

.(תצוה) פרשתנו ריש

היהודים וקבל ד"ה א'תקמא. ע' (תצוה) פרשתנו אוה"ת

.(182 ע' ה'תשי"א קיג. ע' תרפ"ז (סה"מ ס"ג תרפ"ז

.עה"פ רמב"ן

.כא כז, פרשתנו

'גו היהודים לוקבל גו' תצוה בואתה דהביאור השייכות

ואילך. ס"ט לקמן ראה -

סה"מ ואילך. ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמים" נדפס

ס"ד. שם ראה - ואילך. 180 ע' ה'תשי"א ואילך. קי ע' תרפ"ז

.(תצוה ואתה (עה"פ א פב, פרשתנו בתו"א גם כ"ה

.55 הערה עב ע' ח"ג מלוקט בסה"מ בהנסמן וראה ובכ"מ.

.(רנו ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת תצוה ואתה בסד"ה כ"ה

"תקשר רסט"ו) (ועד"ז בתחלתו ס"ד תרפ"ז זה ובד"ה ובכ"מ.

ישראל" בני דבהמאמראת לומר, ויש אוא"ס". "עם מוסיף

סי"א. כדלקמן עצמם, ישראל בני את מקשר שמשה מפרש

.כא יא, בהעלותך

.ס"ה תרפ"ז הנ"ל בד"ה בכ"ז ראה



ו 

בהמאמרג) מקדים בזה.זה, פירושים דשני מהימנא, רעיא נקרא רבינו שמשה
האמונה. בענין ישראל את ומפרנס זן ושהוא ישראל של נאמן רועה שהוא

מאמינים בני מאמינים הם שישראל עצמם, מצד בישראל שישנה שתהי'דהאמונה אפשר ,
תהי' שהאמונה הוא האמונה בענין ישראל את ומפרנס רועה שמשה וזה מקיף, בבחינת

בזהר שכתוב מה וזהו (עלבפנימיות. ידך על מני' ויתפרנס יתזן דלעילא אמונה ההיא
וממשיך בפנימיות. אותה שממשיך הוא האמונה את ומפרנס זן שמשה דזה משה), ָידי
שבכל דמשה לאתפשטותא גם היא בזה הכוונה מהימנא, רעיא הוא שמשה דזה בהמאמר,

(שבדורם),דור דישראל האמונה את מחזקים הם דור שבכל ישראל אלפי דראשי ,
מרדכי וכמו בפנימיות. תהי' שלהם שבדורו,שהאמונה דמשה האתפשטותא שהי' ,

ז"ל רבותינו התורהכמאמר שלימוד המן, גזירת בזמן שגם בדורו, כמשה בדורו שמרדכי
אמונתם את לחזק ברבים קהילות הקהיל נפש, מסירות עם קשור הי' אז המצוות וקיום

בא שמבאר ולאחרי המצוות. וקיום התורה בלימוד חזק ולעמוד בהוי' ישראל רוכהשל
מבאר דישראל, האמונה את מחזקים דרא שבכל דילי' ואתפשטותא לשוןשמשה דיוק

הוא ואחת אחד שכל הגלות, שבזמן להאיר), ולא (למאור למאור כתית גו' שמן הכתוב
להבין וצריך האור. נמצא שממנו (העצם) למאור מגיעים זה ידי על כתית, ונדכא, נשבר
דילי' [ואתפשטותא שמשה זה לפני (בהמאמר) להמבואר למאור בכתית דהפירוש השייכות

בפנימיות. שתהי' האמונה את ומפרנס זן דרא] שבכל

המאמר,ד) בתחלת להמבואר בהמשך (בהמאמר) בא תצוה ואתה בפסוק הביאור
לעשות החלו אשר את היהודים וקבל בהזמןדפירוש שהחלו מה שקבלו הוא

תורה גזירתדמתן (בזמן אחשורוש ובימי לעשות), (החלו ההתחלה היתה תורה דבמתן .
ז"ל רבותינו מאמר דרך [ועל היהודים. וקבל הקבלה, היתה הפסוקהמן) קיימועל

רק היתה תורה במתן לנשמע נעשה שהקדימו דזה כבר, שקבלו מה קיימו היהודים, וקבלו
אחשורוש ובימי שקבלוהקבלה, דברמה הוא שלכאורה בהמאמר, ומדייק .[

הכיפלא בדרגא אלקות גילוי אצלם אז והי' העילוי, בתכלית ישראל היו תורה דבמתן ,
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.ד סעיף

.א צז, שבת

ב רכה, ח"ג

.(א קיד, א. (קיב, תס"ט תקו"ז

.וסט"ו ס"ג תרפ"ז הנ"ל בד"ה ראה

.ב פ"ו, אסת"ר

.סט"ו תרפ"ז הנ"ל בד"ה

.כג ט, אסתר

.ג צו, מג"א בתו"א היהודים וקבל ברד"ה גם כ"ה

מלוקט (סה"מ ה'תשי"א היהודים וקבל ברד"ה נסמנו - ובכ"מ

.(4 הערה סז ע' ח"ג

.א פח, שבת

.כז ט, אסתר

הבאה שבהערה ובתו"א בהמאמר הענינים מהמשך

שקבלוה דזה משמע, ובכ"מ) רע"א. צט, שם תו"א גם (וראה

בימי ד"ה ובפרש"י הגזירה. בזמן הוא אחשורוש בימי

"מאהבת דשניאחשורוש לומר יש ואולי להם". שנעשה

ס"ט. לקמן ראה - בזה ענינים

אשר את היהודים דוקבל א צח, מג"א בתו"א גם כ"ה

הם שלכאורה אף - שקבלו" מה "קיימו ע"ד הוא לעשות החלו

.4 הערה שם מלוקט סה"מ ראה שונים, ענינים שני

היהודים וקבל ד"ה ראה - זה לשון בדיוק הביאור

שיז). ע' ח"א מלוקט (סה"מ ס"א ה'תשל"ח קטן דפורים

     

ביציאת שהי' הגילוי ביותר, נעלים גילויים היו תורה מתן קודם שגם לזה [דנוסף נעלית
עוד נעלה גילוי הי' תורה מתן בשעת שהי' הגילוי הנה סוף, ים בקריעת ובפרט מצרים
גלות שבכל וההסתר לההעלם דנוסף הירידה, בתכלית ישראל היו אחשורוש ובימי יותר],

מצרים גלות בדוגמת הוא גלות כתיב[דכל מצרים שבגלות וכמו ,משה אל שמעו ולא
התורה בקיום ניסיונות כמה שישנם גלות, בכל הוא זה דרך על קשה, ומעבודה רוח מקוצר
בזמן כן, פי על ואף יותר, עוד וההסתר ההעלם הי' המן) גזירת (בזמן אז הנה והמצוות],
גזירת ובזמן לעשות), (החלו ההתחלה רק היתה העילוי, בתכלית ישראל כשהיו תורה, מתן
דבזמן בזה, ומבאר תורה. במתן שהחלו מה קבלו דווקא אז השפלות, בתכלית כשהיו המן,
מסירות להם שהי' לזה [דנוסף נפש. במסירות שלהם ומצוות התורה קיום הי' הגזירה,

אור בתורה [כמבואר ח"ו לכפור שלא להםנפש עושים היו לא דתם ממירים היו שבאם ,
חוץ מחשבת דעתם על עלתה לא כן פי על ואף היהודים, על רק היתה הגזירה כי כלום,

ומצוות התורה קיום על גם נפש מסירות להם הי' ברביםח"ו], קהילות שהקהילו ועד ,
נפש במסירות תורה מרדכיללמוד ידי על היתה שלהם נפש המסירות והתעוררות .[

רק היתה תורה דבמתן לעשות, החלו אשר את היהודים וקבל וזהו שבדורו. משה היהודי,
על בפועל נפש מסירות אז להם שהי' ידי על כי הקבלה, היתה המן גזירת ובזמן ההתחלה
ולכן תורה, מתן בזמן שהיו מכמו יותר נעלית למדריגה זה) (בענין נתעלו ומצוות תורה

היהודים. וקבל הקבלה, היתה דוקא אז

ÂÂמגיעים ונדכא) (נשבר כתית ידי שעל למאור, בכתית שהפירוש לומר, יש
נעלה באופן נפש למסירות באו דוקא הגזירה שבזמן זה על ביאור הוא להמאור,

נמצאביותר (שממנו מאֹור מגילוי, שלמעלה הנשמה עצם מצד היא נפש מסירות כי .ָ
אבל מאֹור. הנשמה, עצם נתגלה ונדכא), (נשבר דכתית במצב אז שהיו ידי ועל ָהאור),
מהימנא, דרעיא הענין לאחרי בא למאור בכתית שהפירוש בהמאמר הענינים וסדר מהמשך
בפנימיות. שתהי' האמונה את ומפרנס זן שמשה לזה גם שייך למאור כתית דענין משמע,

הידועלבאÈÂ˘ה) פי על זה ואיןר פשוטה באמונה באלקות מאמינים שישראל דזה
חזי שמזלייהו לפי טעמים. שני מצד הוא זה על ראיות דהנשמהצריכים .

האמונהשלמעלה שבגוף בהנשמה פועל וזה משכל), שלמעלה (ראי' אלקות
דזה חזי). ממזלי' (שלמעלה הנשמה מעצם הוא האמונה דשורש ביאור, ועוד באלקות.
בענין לא גם בסיבה, תלוי' (שאינה עצמית התקשרות היא באלקות מקושרת הנשמה שעצם

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

מצרים שם על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ראה

לישראל". מצירות שהם שם על

.ט ו, וארא

שנסמנו במקומות גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, מג"א

.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט בסה"מ

קל גם לאמונה, בנוגע כי יותר, גדול חידוש שזהו

ובכ"מ). פי"ח. (תניא נפשו מוסר שבקלים

.בפשטות כמובן יותר, עוד גדול חידוש שזהו

.הקודמות הערות ראה

המשך גם וראה קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

דהנשמה חזי, דמזלי' משום כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל

עצם שמצד האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא כמו

הנשמה".

.א ג, מגילה - הגמרא לשון
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ביציאת שהי' הגילוי ביותר, נעלים גילויים היו תורה מתן קודם שגם לזה [דנוסף נעלית
עוד נעלה גילוי הי' תורה מתן בשעת שהי' הגילוי הנה סוף, ים בקריעת ובפרט מצרים
גלות שבכל וההסתר לההעלם דנוסף הירידה, בתכלית ישראל היו אחשורוש ובימי יותר],

מצרים גלות בדוגמת הוא גלות כתיב[דכל מצרים שבגלות וכמו ,משה אל שמעו ולא
התורה בקיום ניסיונות כמה שישנם גלות, בכל הוא זה דרך על קשה, ומעבודה רוח מקוצר
בזמן כן, פי על ואף יותר, עוד וההסתר ההעלם הי' המן) גזירת (בזמן אז הנה והמצוות],
גזירת ובזמן לעשות), (החלו ההתחלה רק היתה העילוי, בתכלית ישראל כשהיו תורה, מתן
דבזמן בזה, ומבאר תורה. במתן שהחלו מה קבלו דווקא אז השפלות, בתכלית כשהיו המן,
מסירות להם שהי' לזה [דנוסף נפש. במסירות שלהם ומצוות התורה קיום הי' הגזירה,

אור בתורה [כמבואר ח"ו לכפור שלא להםנפש עושים היו לא דתם ממירים היו שבאם ,
חוץ מחשבת דעתם על עלתה לא כן פי על ואף היהודים, על רק היתה הגזירה כי כלום,

ומצוות התורה קיום על גם נפש מסירות להם הי' ברביםח"ו], קהילות שהקהילו ועד ,
נפש במסירות תורה מרדכיללמוד ידי על היתה שלהם נפש המסירות והתעוררות .[

רק היתה תורה דבמתן לעשות, החלו אשר את היהודים וקבל וזהו שבדורו. משה היהודי,
על בפועל נפש מסירות אז להם שהי' ידי על כי הקבלה, היתה המן גזירת ובזמן ההתחלה
ולכן תורה, מתן בזמן שהיו מכמו יותר נעלית למדריגה זה) (בענין נתעלו ומצוות תורה

היהודים. וקבל הקבלה, היתה דוקא אז

ÂÂמגיעים ונדכא) (נשבר כתית ידי שעל למאור, בכתית שהפירוש לומר, יש
נעלה באופן נפש למסירות באו דוקא הגזירה שבזמן זה על ביאור הוא להמאור,

נמצאביותר (שממנו מאֹור מגילוי, שלמעלה הנשמה עצם מצד היא נפש מסירות כי .ָ
אבל מאֹור. הנשמה, עצם נתגלה ונדכא), (נשבר דכתית במצב אז שהיו ידי ועל ָהאור),
מהימנא, דרעיא הענין לאחרי בא למאור בכתית שהפירוש בהמאמר הענינים וסדר מהמשך
בפנימיות. שתהי' האמונה את ומפרנס זן שמשה לזה גם שייך למאור כתית דענין משמע,

הידועלבאÈÂ˘ה) פי על זה ואיןר פשוטה באמונה באלקות מאמינים שישראל דזה
חזי שמזלייהו לפי טעמים. שני מצד הוא זה על ראיות דהנשמהצריכים .

האמונהשלמעלה שבגוף בהנשמה פועל וזה משכל), שלמעלה (ראי' אלקות
דזה חזי). ממזלי' (שלמעלה הנשמה מעצם הוא האמונה דשורש ביאור, ועוד באלקות.
בענין לא גם בסיבה, תלוי' (שאינה עצמית התקשרות היא באלקות מקושרת הנשמה שעצם
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מצרים שם על נקראו המלכיות "כל ה פט"ז, ב"ר ראה

לישראל". מצירות שהם שם על

.ט ו, וארא

שנסמנו במקומות גם וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, מג"א

.12 הערה סח ע' ח"ג מלוקט בסה"מ

קל גם לאמונה, בנוגע כי יותר, גדול חידוש שזהו

ובכ"מ). פי"ח. (תניא נפשו מוסר שבקלים

.בפשטות כמובן יותר, עוד גדול חידוש שזהו

.הקודמות הערות ראה

המשך גם וראה קיד). (ע' פס"א ח"א תער"ב המשך ראה

דהנשמה חזי, דמזלי' משום כו' "האמונה א'קפב ע' ח"ב הנ"ל

עצם שמצד האמונה ענין וכן כו', רואה היא למעלה שהיא כמו

הנשמה".

.א ג, מגילה - הגמרא לשון
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הוא, (הענינים) הביאורים שני שבין דמהחילוקים לומר, ויש משכל). שלמעלה הראי'
מקיף. בבחינת היא שלמעלה הנשמה מראיית הבאה בגוף המלובשת בהנשמה דהאמונה
בגוף המלובשת בהנשמה פעולתה לכן מהתלבשות למעלה היא שלמעלה שהנשמה דכיון
על הוא בפנימיות, תהי' בגוף) המלובשת (בהנשמה שהאמונה ובכדי מקיף. בבחינת היא
הנשמה של העצם היא הנשמה עצם כי הנשמה. דעצם עצמית ההתקשרות גילוי ידי
היא הנשמה עצם שמצד בהגוף המלובשת דהנשמה האמונה ולכן, בהגוף, המלובשת

בפנימיותה.

‰Ê ÈÙ ÏÚÂבהמשך בא למאור ד(כתית) שהענין שבהמאמר, הענינים קשר לבאר יש
שתהי' האמונה את ומפרנס זן שמשה זה כי מהימנא, דרעיא הענין לביאור
שלמעלה מאור חזי), ממזלי' (שלמעלה הנשמה עצם את מגלה שהוא ידי על הוא ְֶַָבפנימיות

שנאמר ומה העניןמאֹור. ידי על הוא להמאור להגיע שבכדי בהמאמר ומבאר למאור, ְ
כי הוא, הגלות, שבזמן המסירותדכתית בענין הוא (מאֹור) הנשמה דעצם ָהגילוי

כדלקמן. הגלות), בזמן הוא (שעיקרו נפש

(בעיקר)ÈÚ‰Âו) הוא זה, על נפשו מוסר שהוא באופן היא דישראל שהאמונה דזה הוא,
(מזלי' רואה שהוא זה מצד דהאמונה הנשמה. עצם שמצד הגםבהאמונה חזי),

ביותר גדולה התאמתות היא הראי' שמצד דההתאמתות [כידוע גדול בתוקף מכלשהיא ,[
מציאותו, עצם עם קשורה ואינה שרואה) זה (מצד סיבה מצד היא שלו שהאמונה כיון מקום,
על נפשו מוסר שהוא באופן היא דישראל שהאמונה וזה זה, על נפשו שימסור מוכרח אינו

ח"ו. שיכפור כלל אפשר אי ולכן שלו, העצם היא באלקות שהאמונה מפני הוא זה

‰Ê ÈÙ ÏÚÂזן (שהוא מהימנא רעיא הוא שמשה דזה בהמאמר שכתוב מה לבאר יש
(אתפשטותא דור שבכל ישראל לרועי בנוגע גם הוא האמונה) את ומפרנס
בקיום נפש במסירות שיעמדו דישראל האמונה את מחזקים שהם דרא) שבכל דמשה
מקומות בכמה (כמבואר הוא האמונה את ומפרנס זן שמשה זה דלכאורה, ומצוות. התורה

עצמו זה במאמר האמונהוגם באה זה ידי שעל באלקות דעת לישראל שמשפיע ידי על (
זה במאמר (המבואר האמונה מחזקים דור שבכל ישראל שרועי וזה הואבפנימיות, (

לומר, יש הנ"ל פי ועל נפש. דמסירות באופן תהי' דישראל דרעיאשהאמונה הענין
שהיא כמו רק לא תהי' שהאמונה עצמה, האמונה את ומפרנס זן שהוא זה הוא מהימנא
וזה הנשמה. עצם מצד אלא אלקות) רואה שלמעלה שהנשמה זה (מצד הגילויים מצד

הוא והשגה) (בדעת בפנימיות האמונה את ממשיך ומפרנסשמשה זן שהוא מזה
(סעיף וכנ"ל הנשמה). עצם מצד שהיא כמו האמונה וגילוי (המשכת עצמה האמונה את
דעצם עצמית ההתקשרות גילוי ידי על הוא (בדעת) בפנימיות האמונה דהמשכת ה),
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לקו"ש וראה א). כו, (ר"ה דיין" נעשה עד "אין שלכן

וש"נ. .121 ע' ח"ו

.רפמ"ב תניא גם וראה ובכ"מ. ב. עה, משפטים תו"א

.יא סעיף

'כו מרע"ה מנשמת ניצוצין "יורדין שם בתו"א משא"כ

 ."העם את

     

רועי חיזקו בפועל נפש למסירות שהוצרכו שבהדורות דבזה לומר, יש זה פי ועל הנשמה.
הענין נתגלה נפש, במסירות שתהי' דישראל האמונה את דמשה) (אתפשטותא ישראל

זה (בענין מהימנא שהיאדרעיא כמו האמונה וגילוי המשכת כי עצמו. מבמשה יותר עוד (
עיק דרא], שבכל דילי' ואתפשטותא משה ידי [שעל הנשמה עצם הואמצד התגלותה ר

בפועל. נפש מסירות

של‰Â‰ז) ומצוות תורה על בפועל נפש שהמסירות ידוע בזמן) בפורים היתה
במתתיהו (בעיקר) היתה יון) גזירת (בזמן דחנוכה נפש שהמסירות המן). גזירת

היתה המן גזירת בזמן נפש והמסירות ובניו, שמובא מה לבאר יש זה פי ועל .
דמשהממדרשבהמאמר שאתפשטותא דהגם בדורו, כמשה בדורו שקול הי' שמרדכי

בדורו. כמשה בדורו שקול הי' (דוקא) שמרדכי במדרש איתא מקום מכל דור בכל הוא
) מהימנא הרעיא הי' שהוא הוא היהודי דמרדכי שמהמעלות לומר, שלויש (

כמובן שבדורו, ישראל לכל דעת שהמשיך מהימנא רעיא משה בדוגמת שבדורו.
דעה דור נק' דורו) אנשי (כל משה של שדורו מזה זהגם ענין גילוי הי' שבמשה [אלא .

הי' ובמרדכי דורו, אנשי לכל דעת שהמשיך ידי על ישראל) דכל מהימנא רעיא (שהוא
ידי דעל לומר, ויש דורו]. אנשי שבכל נפש המסירות כח שגילה ידי על זה ענין גילוי
זה ידי על בדורו, כמשה שקול הי' בדורו שמרדכי במדרש שכתוב מה בהמאמר שמביא

עצמו על הדין את המאמר בעל (פסק מהימנא הרעיא שהוא ,.הדור אנשי כל של (

Ê‰ח) ÈÙ ÏÚÂ,'גו תצוה ואתה הפסוק בביאור (בהמאמר) הענינים (וסדר) קשר לבאר יש
הוא שמשה ישראל, בני את תצוה דואתה הפירוש את מבאר שבתחלה

ומח האמונה,מקשר את ומפרנס זן שהוא ידי על סוף) אין אור (עם ישראל בני את בר
האמונה את מחזקים דמשה) (אתפשטותא דור שבכל ישראל רועי שגם מבאר זה ולאחרי
בלימוד חזק לעמוד ישראל של אמונתם את שחיזק שבדורו) (משה מרדכי וכמו דישראל
תצוה ואתה (שבפסוק למאור בכתית הפירוש מבאר זה ולאחרי המצוות, וקיום התורה
הנשמה), (עצם דישראל המאור בחינת מגלה שמשה זה כי עצמו), במשה לכאורה שמדבר
המסירות כח בישראל שעוררו (כתית) הגלות שבזמן דילי' אתפשטותא ידי על בעיקר הוא

הוא זה ידי שעל שלהם, מאור.נפש הנשמה, עצם גילוי

ÈÂ,ישראל בני את תצוה לואתה שייך למאור דכתית הענין הנ"ל, ביאור דלפי להבין,
אור עם ישראל את ומחברים מקשרים דור שבכל דילי' ואתפשטותא שמשה לזה
אליך ויקחו דענין זך, זית שמן אליך לויקחו בהמשך למאור כתית נאמר ובהכתוב סוף, אין

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

.56 הערה לקמן ראה

.ג סעיף

.וש"נ ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה

"וחשבון "דין רפ"ג) (אבות המשנה בלשון הפירוש ע"ד

ש"נפרעין מט"ז) (שם המשנה דברי ע"פ - חשבון) ואח"כ (דין

דינו מדעתו פוסק שהאדם שלאחרי מדעתו", ושלא מדעתו ממנו

זה "דין" שע"פ כיון מדעתו, שלא לעצמו דין פוסק חבירו, של

.283 ע' ח"ו לקו"ש (ראה הוא למצבו בנוגע "חשבון" עושים

וש"נ).
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רועי חיזקו בפועל נפש למסירות שהוצרכו שבהדורות דבזה לומר, יש זה פי ועל הנשמה.
הענין נתגלה נפש, במסירות שתהי' דישראל האמונה את דמשה) (אתפשטותא ישראל

זה (בענין מהימנא שהיאדרעיא כמו האמונה וגילוי המשכת כי עצמו. מבמשה יותר עוד (
עיק דרא], שבכל דילי' ואתפשטותא משה ידי [שעל הנשמה עצם הואמצד התגלותה ר

בפועל. נפש מסירות

של‰Â‰ז) ומצוות תורה על בפועל נפש שהמסירות ידוע בזמן) בפורים היתה
במתתיהו (בעיקר) היתה יון) גזירת (בזמן דחנוכה נפש שהמסירות המן). גזירת

היתה המן גזירת בזמן נפש והמסירות ובניו, שמובא מה לבאר יש זה פי ועל .
דמשהממדרשבהמאמר שאתפשטותא דהגם בדורו, כמשה בדורו שקול הי' שמרדכי

בדורו. כמשה בדורו שקול הי' (דוקא) שמרדכי במדרש איתא מקום מכל דור בכל הוא
) מהימנא הרעיא הי' שהוא הוא היהודי דמרדכי שמהמעלות לומר, שלויש (

כמובן שבדורו, ישראל לכל דעת שהמשיך מהימנא רעיא משה בדוגמת שבדורו.
דעה דור נק' דורו) אנשי (כל משה של שדורו מזה זהגם ענין גילוי הי' שבמשה [אלא .

הי' ובמרדכי דורו, אנשי לכל דעת שהמשיך ידי על ישראל) דכל מהימנא רעיא (שהוא
ידי דעל לומר, ויש דורו]. אנשי שבכל נפש המסירות כח שגילה ידי על זה ענין גילוי
זה ידי על בדורו, כמשה שקול הי' בדורו שמרדכי במדרש שכתוב מה בהמאמר שמביא

עצמו על הדין את המאמר בעל (פסק מהימנא הרעיא שהוא ,.הדור אנשי כל של (

Ê‰ח) ÈÙ ÏÚÂ,'גו תצוה ואתה הפסוק בביאור (בהמאמר) הענינים (וסדר) קשר לבאר יש
הוא שמשה ישראל, בני את תצוה דואתה הפירוש את מבאר שבתחלה

ומח האמונה,מקשר את ומפרנס זן שהוא ידי על סוף) אין אור (עם ישראל בני את בר
האמונה את מחזקים דמשה) (אתפשטותא דור שבכל ישראל רועי שגם מבאר זה ולאחרי
בלימוד חזק לעמוד ישראל של אמונתם את שחיזק שבדורו) (משה מרדכי וכמו דישראל
תצוה ואתה (שבפסוק למאור בכתית הפירוש מבאר זה ולאחרי המצוות, וקיום התורה
הנשמה), (עצם דישראל המאור בחינת מגלה שמשה זה כי עצמו), במשה לכאורה שמדבר
המסירות כח בישראל שעוררו (כתית) הגלות שבזמן דילי' אתפשטותא ידי על בעיקר הוא

הוא זה ידי שעל שלהם, מאור.נפש הנשמה, עצם גילוי

ÈÂ,ישראל בני את תצוה לואתה שייך למאור דכתית הענין הנ"ל, ביאור דלפי להבין,
אור עם ישראל את ומחברים מקשרים דור שבכל דילי' ואתפשטותא שמשה לזה
אליך ויקחו דענין זך, זית שמן אליך לויקחו בהמשך למאור כתית נאמר ובהכתוב סוף, אין
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.ג סעיף

.וש"נ ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה

"וחשבון "דין רפ"ג) (אבות המשנה בלשון הפירוש ע"ד

ש"נפרעין מט"ז) (שם המשנה דברי ע"פ - חשבון) ואח"כ (דין

דינו מדעתו פוסק שהאדם שלאחרי מדעתו", ושלא מדעתו ממנו

זה "דין" שע"פ כיון מדעתו, שלא לעצמו דין פוסק חבירו, של

.283 ע' ח"ו לקו"ש (ראה הוא למצבו בנוגע "חשבון" עושים

וש"נ).



י 

(כמובא במשה אור תוספות מוסיפים שישראל הוא למשה) שמן מביאים (שישראל גו'
מהמאמר). ב סעיף לעיל

בהזמןט) (בפשטות) מדבר לעשות החלו אשר את היהודים וקבל הכתוב
אשר את היהודים וקבל דפירוש בהמאמר שכתוב דמה לומר, ויש דפורים. הנס
פשטות לפי גם הוא תורה, במתן שהחלו מה קיבלו אחשורוש שבימי הוא לעשות החלו
שהחלו מה קיבלו אחשורוש שבימי בזה זה, פי ועל הנס. לאחרי הי' גו' שוקבל הכתוב
שלהם נפש המסירות ידי על הגזירה בזמן שהיתה הקבלה ענינים. שני תורה, במתן
מהקבלה גם יותר נעלית שהיא דפורים, הנס לאחרי שהיתה והקבלה בהמאמר), (כמפורש
הענין ידי שעל למאור, כתית בנוגע הוא זה דרך שעל לומר, ויש (כדלקמן). הגזירה בזמן
של במצב נמצאים כשישראל בזה. ענינים דשני להמאור, מגיעים הגלות שבזמן דכתית
המאמר), אמירת בזמן שהי' (כמו ומצוות התורה קיום על גזירות שישנם זה מצד כתית
שגם למאור, בכתית ענין ועוד שלהם. נפש המסירות ידי על להמאור מגיעים זה ידי ועל
שהם אלא ברוחניות, הרחבה וגם בגשמיות הרחבה הרחבה, של במצב נמצאים כשישראל

בגלות ושמחהנמצאים אורה היתה שליהודים דפורים, הנס לאחרי שהי' המצב דרך [ועל
ויקר ברוחניותוששון וגם בפשטות ,מזה [ויתירה    אז שהי' ,

אנן אחשורוש עבדי שאכתי אלא דאתהפכא], המעלה (כתית)גם ונדכאים שבורים הם ,[
להמאור. מגיעים בגלות, שנמצאים מזה דישראל הכתית ידי ועל בגלות. שהם מזה

בגשמיות הרחבה להם כשיש (גם בגלות שהם מזה שבורים הם שישראל דזה הוא,
אלקות, גילוי שיהי' הוא מישראל אחד כל של האמיתי רצונו כי הוא, וברוחניות),
גילוי מאיר אין הגלות שבזמן זה ולכן, מציאותו, לעצם נוגע אלקות) (גילוי שזה ועד

ז"ל רבותינו שאמרו בזה כשמתבונן [ובפרט הבית בזמן שהי' כמו שלאאלקות מי כל
אינגאנצן ער איז עצמו מזה הנה בימיו], נחרב כאילו זה הרי בימיו המקדש בית ַנבנה
בדוגמת אלקות גילוי אצלו שמאיר ביותר נעלית בדרגא כשהוא וגם כתית. צוטרייסלט,

הבית בזמן שהי' שגםהגילוי מוכח, הגילוי, מאיר אין העולם שבכללות מזה מקום, מכל ,
הגילוי גבול הבלי סוף אין אור גילוי דכשמאיר מוגבל. גילוי הוא אצלו שמאיר הגילוי
אלקות, גילוי שם מאיר שאין נדחת) פינה (אפילו אחד מקום וכשישנו מקום, בכל הוא
במאמר שמובא מה [וזהו מוגבל. גילוי הוא מאיר) שהוא בהמקום (גם שהגילוי מפני הוא

הזקן בתיקוניםאדמו"ר בדורודאיתא שלימה בתשובה חוזר אחד צדיק הי' אם שאפילו
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,"הגלות "זמן (רק) מובא (סט"ו) המאמר דבפנים להעיר,

והגזירה". הגלות "זמן - ובה"קיצור"

.טז ח, אסתר

.ב טז, מגילה ראה

.א ח, אסתר

.א יד, מגילה

יו ירושלמי תהליםראה מדרש ב). (ד, ה"א פ"א מא

ז. קלז, עה"פ

"כלל הבית נחרב לא רשב"י . . ש"לפני מהידוע להעיר

אדה"ז). בשם ז ע' שמות הרמון (פלח

.תג ע' הקצרים אדה"ז מאמרי

ס"פ חדש זהר וראה שם. הקצרים אדה"ז במאמרי כ"ה

כנישתא חדא או כנישתא רישי בתשובה יחזרון דאי ד): (כג, נח

גלותא. כל יתכנש

     

הוא זה וגילוי הבל"ג, אוא"ס גילוי ממשיכים שלימה תשובה ידי על כי משיח, בא הי'
כתית. ונדכא, נשבר הוא סוף, אין אור עצמות גילוי אצלו מאיר שאין ומזה מקום]. בכל
לו שחסר אלא בינה שערי מ"ט כשמשיג שגם מ"ט, בגימטריא שחולה הידוע דרך [ועל

חולה הוא הנו"ן, צדקשער הצמח שכתב מה וידוע .[נ"ע ורבינו ממורינו נשמע שהי'
עולם דאיין ניט וויל איך עדן גן דאיין ניט וויל איך ניסט גאר זע וויל איך הזקן) ָ(אדמו"ר
הזקן מאדמו"ר זה לשון נשמע שהי' ידי ועל אליין. דיך אז ניט מער וויל איך כו' ַַהבא

ובפרט[דפירוש הרגיל], דבר הי' שזה אלא מיוחדים בזמנים רק לא הי' שזה הוא נשמע
רצונו שעיקר מישראל ואחת אחד לכל הכח ניתן צדק, הצמח ידי על זה שנתפרסם לאחרי
שאין הגלות בזמן שכן ומכל זה, גילוי מאיר שכשאין כך, כדי ועד העצמות, גילוי יהי'

(גילוי הגילוי אפילו פעמיםמאיר ג' ומבקש דכתית, במצב הוא הבית, בזמן שהי' (
לגילוי ועד אלקות גילוי יהי' שאז ברחמים, לציון בשובך עינינו ותחזינה יותר) (או יום בכל
להמאור, מגיעים בגלות שנמצאים מזה דכתית הענין ידי שעל למאור, כתית וזהו העצמות.
[שלכן מציאותו לעצם נוגע שזה ועד אלקות גילוי הוא מישראל אחד דכל שהרצון זה כי
הנשמה, עצם מצד הוא אלקות] גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה (כתית) ונדכא נשבר הוא

עצמית. התקשרות היא באלקות שהתקשרותה שבנשמה, מאור

שנמצאיםÈÂ˘יו"ד) מזה דכתית הענין ידי על המתגלית דהנשמה המאור שבחינת לומר,
מסירות ידי על שמתגלית דהנשמה המאור מבחינת יותר נעלית היא בגלות,
לעשות) (החלו ההתחלה רק היתה תורה שבמתן זה על דמהטעמים הוא, והענין נפש.
במתן לנשמע נעשה שהקדימו זה כי הוא, היהודים) (וקבל הקבלה היתה אחשורוש ובימי

כגיגית הר עליהם שכפה מפני הי' מלמעלהתורה גילוי ,הקבלה היתה אחשורוש ובימי ,
שהאמונה לומר, ויש עצמם. שלמעלהמצד שהנשמה זה מצד אלקותדישראל

הגילוי מצד תורה) (במתן לנשמע נעשה שהקדימו דרך על הוא סיבה) שמצד (אמונה
ההתקשרותדלמעלה נתגלה אז כי הוא, עצמם, מצד הקבלה היתה אחשורוש שבימי וזה ,

יש יותר ובפרטיות מציאותם. עצם שמצד עצמית התקשרות הנשמה, עצם שמצד באלקות
בענין הנשמה עצם דגילוי הנ"ל. ענינים שני (דוגמת) ישנם הנשמה, עצם בגילוי שגם לומר,

שבנוגע לומר, יש נפש, המסירות הואבפועל שרואים וכמו נוסף. דבר
נפש מסירות להם הי' ומצוות, תורה על גזירות שם שהיו במקום שבהיותם אנשים, בכמה
ומצוות בתורה לעסוק שאפשר למדינות כך אחר וכשבאו שנים, וכמה כמה משך בפועל
שעמדו זה כי מקודם. להם שהי' נפש המסירות כך) (כל בהם ניכר אין הרחבה, מתוך
שלמעלה הנשמה עצם גילוי בהם שהאיר לפי הוא שנים וכמה כמה משך נפש במסירות
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.(סע"א (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא

.א פח, שבת
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סוס"ב. תרפ"ז
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יי      

הוא זה וגילוי הבל"ג, אוא"ס גילוי ממשיכים שלימה תשובה ידי על כי משיח, בא הי'
כתית. ונדכא, נשבר הוא סוף, אין אור עצמות גילוי אצלו מאיר שאין ומזה מקום]. בכל
לו שחסר אלא בינה שערי מ"ט כשמשיג שגם מ"ט, בגימטריא שחולה הידוע דרך [ועל

חולה הוא הנו"ן, צדקשער הצמח שכתב מה וידוע .[נ"ע ורבינו ממורינו נשמע שהי'
עולם דאיין ניט וויל איך עדן גן דאיין ניט וויל איך ניסט גאר זע וויל איך הזקן) ָ(אדמו"ר
הזקן מאדמו"ר זה לשון נשמע שהי' ידי ועל אליין. דיך אז ניט מער וויל איך כו' ַַהבא

ובפרט[דפירוש הרגיל], דבר הי' שזה אלא מיוחדים בזמנים רק לא הי' שזה הוא נשמע
רצונו שעיקר מישראל ואחת אחד לכל הכח ניתן צדק, הצמח ידי על זה שנתפרסם לאחרי
שאין הגלות בזמן שכן ומכל זה, גילוי מאיר שכשאין כך, כדי ועד העצמות, גילוי יהי'

(גילוי הגילוי אפילו פעמיםמאיר ג' ומבקש דכתית, במצב הוא הבית, בזמן שהי' (
לגילוי ועד אלקות גילוי יהי' שאז ברחמים, לציון בשובך עינינו ותחזינה יותר) (או יום בכל
להמאור, מגיעים בגלות שנמצאים מזה דכתית הענין ידי שעל למאור, כתית וזהו העצמות.
[שלכן מציאותו לעצם נוגע שזה ועד אלקות גילוי הוא מישראל אחד דכל שהרצון זה כי
הנשמה, עצם מצד הוא אלקות] גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה (כתית) ונדכא נשבר הוא

עצמית. התקשרות היא באלקות שהתקשרותה שבנשמה, מאור

שנמצאיםÈÂ˘יו"ד) מזה דכתית הענין ידי על המתגלית דהנשמה המאור שבחינת לומר,
מסירות ידי על שמתגלית דהנשמה המאור מבחינת יותר נעלית היא בגלות,
לעשות) (החלו ההתחלה רק היתה תורה שבמתן זה על דמהטעמים הוא, והענין נפש.
במתן לנשמע נעשה שהקדימו זה כי הוא, היהודים) (וקבל הקבלה היתה אחשורוש ובימי

כגיגית הר עליהם שכפה מפני הי' מלמעלהתורה גילוי ,הקבלה היתה אחשורוש ובימי ,
שהאמונה לומר, ויש עצמם. שלמעלהמצד שהנשמה זה מצד אלקותדישראל

הגילוי מצד תורה) (במתן לנשמע נעשה שהקדימו דרך על הוא סיבה) שמצד (אמונה
ההתקשרותדלמעלה נתגלה אז כי הוא, עצמם, מצד הקבלה היתה אחשורוש שבימי וזה ,

יש יותר ובפרטיות מציאותם. עצם שמצד עצמית התקשרות הנשמה, עצם שמצד באלקות
בענין הנשמה עצם דגילוי הנ"ל. ענינים שני (דוגמת) ישנם הנשמה, עצם בגילוי שגם לומר,

שבנוגע לומר, יש נפש, המסירות הואבפועל שרואים וכמו נוסף. דבר
נפש מסירות להם הי' ומצוות, תורה על גזירות שם שהיו במקום שבהיותם אנשים, בכמה
ומצוות בתורה לעסוק שאפשר למדינות כך אחר וכשבאו שנים, וכמה כמה משך בפועל
שעמדו זה כי מקודם. להם שהי' נפש המסירות כך) (כל בהם ניכר אין הרחבה, מתוך
שלמעלה הנשמה עצם גילוי בהם שהאיר לפי הוא שנים וכמה כמה משך נפש במסירות
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צט). (ע' פס"ג תרל"ז וככה

.(סע"א (קלח, פ"מ להצ"צ התפלה מצות בשרש הובא

.א פח, שבת

הנ"ל בד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך. ד צח, מג"א תו"א
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יב 

עצמם הגלויים בכחות שינוי זה ידי על נעשה ולא הגלויים הנשמהמכחות שעצם [דזה .
(גם) העצם היא הוא הנשמה שעצם הוא, ה), סעיף שלהם(כנ"ל

עצמם, הגלויים כחות של לענינם שייך זה בזהואין הנשמה דעצם והגילוי שלהם].
) שלו הגלויים כחות שגם הוא בגלות נמצא שהוא מזה ונדכא נשבר דכחותשהוא

העצם עם חד כמו הם הםהגלויים) דהכחות והציור הנשמה שעצם דזה לומר, ויש .
היא שלה והגדר בגדר, מוגדרת היא הנשמה עצם שגם לפי הוא ענינים, שני (דוגמת)
הפשיטות בהעצמות, מושרשת שהיא כמו הנשמה עצם מצד אבל דהכחות. מהציור למעלה

חד כולא הם שלה דהכחות והציור המאורדהנשמה דבחינת לומר, יש זה פי ועל .
בענין מוגדרת שהיא כמו הנשמה עצם היא נפש מסירות ידי על שמתגלית דהנשמה
דכתית הענין ידי על שמתגלית דהנשמה המאור ובחינת דכחות, מציור שלמעלה הפשיטות

בהעצמות. מושרשת שהיא כמו הנשמה עצם גילוי הוא בגלות, שנמצאים מזה

בהמאמרÈÂ˘יא) המבואר עם זה ויקחולקשר ישראל בני את תצוה ואתה הכתוב בפי'
ישראל יביאו אזי ישראל בני את ויקשר יצוה שמשה דלאחרי גו', זית שמן ַאליך
לומר ויש משה. במדריגת אור גילוי יוסיפו עבודתם ידי על שישראל גו', זית שמן למשה
זן שהוא הוא, ישראל, בני את ומקשר מצוה שמשה דזה האדם, בעבודת בזה מהביאורים
(מצד דהנשמה הגילויים מצד שהיא כמו על נוסף תהי' שהאמונה האמונה, את ומפרנס
שנאמר מה דזהו לומר, [ויש הנשמה. עצם מצד גם אלקות) רואה שלמעלה שהנשמה זה
(מקשר מצוה שמשה משמע ישראל בני את תצוה ואתה דלשון ישראל, בני את תצוה ַואתה

חד הם ישראל כל הנשמה, עצם מצד כי עצמם, ישראל בני את העבודהומחבר) ידי ועל .[
הגלויים כחות שגם משה), ידי על הנשמה עצם גילוי בישראל שנמשך (לאחרי דישראל

) והוספהשלהם יתרון נעשה זה ידי על הנשמה, לעצם מתאימים יהיו דהכחות)
זה ידי על כי אליך), (ויקחו משה ידי על בהם ונתגלתה שנמשכה הנשמה עצם בבחינת

בהעצמות. מושרשת שהיא כמו האמיתי שרשה בה מתגלה
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שם 49 ובהערה ס"ח, ה'תשכ"ה ההוא בלילה ד"ה וראה

קפח). ע' ח"ד מלוקט (סה"מ

,(בדעת) בפנימיות האמונה להמשכת בנוגע הוא ועד"ז

ענין לגבי ועילוי יתרון הוא הדעת על פועלת שהאמונה דזה

המס"נ.

היא בגילוי שנמשך זה בדעת, האמונה דהמשכת לומר, ויש

שהחיבור אלא דחי'*), (מקיף חזי מזלי' שמצד האמונה

עצם המשכת ע"י הוא הדעת עם מדעת שלמעלה דהאמונה

לבחי' כח נתינת רק הוא הנשמה דעצם שהגילוי [היינו הנשמה

שמתגלית ולא הדעת, עם שתתחבר דחי' המקיף שמצד האמונה

עצמה]. הנשמה עצם

הוא שלכן מציאותו, לעצם נוגע אלקות שגילוי זה משא"כ

לעיל (ראה אלקות גילוי יש לא הגלות שבזמן מזה ונדכא נשבר

הנשמה עצם שמצד העצמית דהתקשרות הגילוי הרי - ס"ט)

נוגע אלקות שגילוי בזה שמתגלית נוסף] הוא

מאירה עצמה העצמית שהתקשרות גם] כח, דנתינת אופן על

) (דעצםבגילוי זה גילוי וגם המס"נ), בענין שלה הגילוי

הגלויים. דכחות הציור עם מתחבר עצמה) הנשמה

.שעח ע' ח"ד מלוקט סה"מ גם ראה

.ס"ב לעיל הובא - ד סעיף

חילוקי ישנם שבראי' פס"א, ח"א תער"ב המשך וראה

ששרשה לפי הוא בשוה ישראל בכל היא שהאמונה וזה דרגות,

ממזלי' (שלמעלה הנשמה עצם שמצד העצמית התקשרות הוא

חזי).

ובכ"מ. קנד. ס"ע עת"ר סה"מ ראה (*

     

]ÈÚ‰ÏÂעצם ידי על דישראל שהאחדות דישראל. בהאחדות גם ניתוסף זה ידי שעל
היא בהם שמתגלית היאהנשמה זו אחדות ולכן, מציאותם. על נוסף דבר
טפל וגופם עיקר נפשם שעושים ידי גילויעל ידי ועל מושרשת. שהיא כמו הנשמה עצם

דישראל האחדות העצם, עם חד הוא הגלויים דכחות הציור גם זה ידי שעל בהעצמות,
להגוף]. השייכים בענינים גם שלהם, הענינים בכל היא

‰Ê ÈÙ ÏÚÂבהמאמר שכתוב מה עבודתם)יובן ידי (על מוסיפים שישראל ידי דעל ,
(נר דהנשמה שהנר זה דלכאורה, תמיד, נר יהי' זה ידי על משה, במדריגת

אדם נשמת שנמשךהוי' הנשמה עצם גילוי ידי על הוא שינוי), בלי (בשוה, תמיד הוא (
דנר שהענין אומר ובהמאמר שינוי, שייך אין הנשמה דבעצם תצוה), (ואתה משה ידי על
שבהגילוי לומר, ויש אליך. ויקחו משה, במדריגת מוסיפים שישראל ידי על הוא תמיד
שעיקר ובוקר. ערב בין חילוק יש תצוה, ואתה ידי על למטה מלמעלה בדרך הנשמה דעצם
כח ומתגלה מתעורר זה ידי שעל (ערב) והסתרים העלמות כשישנם הוא שלה הגילוי
עמדו (ערב) הגזירה שבזמן אלה שגם יו"ד), (סעיף לעיל שנתבאר וכמו נפש, המסירות
אין (בוקר), הרחבה מתוך ומצוות בתורה לעסוק שאפשר למקום כשבאו נפש, במסירות
שינוי) בו שייך (שאין תמיד דנר הענין ואמיתית מקודם. להם שהי' נפש המסירות בהם ניכר
אליך. ויקחו הנשמה, עצם עם חד יהיו הגלויים כחות שגם ישראל של עבודתם ידי על הוא

‰Ê ÈÙ ÏÚÂבכתית כי גו', אליך לויקחו בהמשך בכתוב נאמר למאור שכתית זה לבאר יש
בגלות, שהם מזה (כתית) ונדכאים שבורים הם שישראל זה גם נכלל למאור
לעצם מתאימים יהיו שלהם הגלויים כחות שגם ישראל של עבודתם ידי על הוא זה דענין
מושרשת שהיא כמו הנשמה עצם היא זה ידי על שמתגלית דהנשמה המאור ובחי' הנשמה,

גו'. אליך לויקחו בהמשך למאור כתית נאמר ולכן בהעצמות,

יצוה‰Â‰יב) שמשה הוא גו' אליך ויקחו ישראל בני את תצוה בואתה (בפשטות) ַהפירוש
שמשה דזה הענינים, בפנימיות גם מובן ומזה גו'. אליך שיקחו ישראל בני את
גו'. אליך ויקחו על גם כח נתינת להם שממשיך באופן הוא ישראל בני את ומקשר מצוה
לעורר שעבודתו דורנו, נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שבדורנו, למשה בנוגע הוא כן וכמו
יעבדו כך שאחר באופן היא הנשמה עצם שמצד מישראל אחד שבכל האמונה את ולגלות

הגלויים. כחות מצד גם שינוי בו שייך שאין תמיד נר שיהיו ועד עצמם, בכח עבודתם

‰Ê È„È ÏÚÂגם אלקות גילוי יהי' שאז והשלימה, האמיתית לגאולה ממש בקרוב זוכים
גו' שמן אליך (ויקחו הנרות והדלקת השמן הבאת אז ויהי' המטה. מצד
ע"י והשלימה האמיתית בגאולה השלישי, המקדש בבית בגשמיות, גם תמיד) נר להעלות

ממש. בקרוב צדקנו, משיח
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]ÈÚ‰ÏÂעצם ידי על דישראל שהאחדות דישראל. בהאחדות גם ניתוסף זה ידי שעל
היא בהם שמתגלית היאהנשמה זו אחדות ולכן, מציאותם. על נוסף דבר
טפל וגופם עיקר נפשם שעושים ידי גילויעל ידי ועל מושרשת. שהיא כמו הנשמה עצם

דישראל האחדות העצם, עם חד הוא הגלויים דכחות הציור גם זה ידי שעל בהעצמות,
להגוף]. השייכים בענינים גם שלהם, הענינים בכל היא

‰Ê ÈÙ ÏÚÂבהמאמר שכתוב מה עבודתם)יובן ידי (על מוסיפים שישראל ידי דעל ,
(נר דהנשמה שהנר זה דלכאורה, תמיד, נר יהי' זה ידי על משה, במדריגת

אדם נשמת שנמשךהוי' הנשמה עצם גילוי ידי על הוא שינוי), בלי (בשוה, תמיד הוא (
דנר שהענין אומר ובהמאמר שינוי, שייך אין הנשמה דבעצם תצוה), (ואתה משה ידי על
שבהגילוי לומר, ויש אליך. ויקחו משה, במדריגת מוסיפים שישראל ידי על הוא תמיד
שעיקר ובוקר. ערב בין חילוק יש תצוה, ואתה ידי על למטה מלמעלה בדרך הנשמה דעצם
כח ומתגלה מתעורר זה ידי שעל (ערב) והסתרים העלמות כשישנם הוא שלה הגילוי
עמדו (ערב) הגזירה שבזמן אלה שגם יו"ד), (סעיף לעיל שנתבאר וכמו נפש, המסירות
אין (בוקר), הרחבה מתוך ומצוות בתורה לעסוק שאפשר למקום כשבאו נפש, במסירות
שינוי) בו שייך (שאין תמיד דנר הענין ואמיתית מקודם. להם שהי' נפש המסירות בהם ניכר
אליך. ויקחו הנשמה, עצם עם חד יהיו הגלויים כחות שגם ישראל של עבודתם ידי על הוא

‰Ê ÈÙ ÏÚÂבכתית כי גו', אליך לויקחו בהמשך בכתוב נאמר למאור שכתית זה לבאר יש
בגלות, שהם מזה (כתית) ונדכאים שבורים הם שישראל זה גם נכלל למאור
לעצם מתאימים יהיו שלהם הגלויים כחות שגם ישראל של עבודתם ידי על הוא זה דענין
מושרשת שהיא כמו הנשמה עצם היא זה ידי על שמתגלית דהנשמה המאור ובחי' הנשמה,

גו'. אליך לויקחו בהמשך למאור כתית נאמר ולכן בהעצמות,

יצוה‰Â‰יב) שמשה הוא גו' אליך ויקחו ישראל בני את תצוה בואתה (בפשטות) ַהפירוש
שמשה דזה הענינים, בפנימיות גם מובן ומזה גו'. אליך שיקחו ישראל בני את
גו'. אליך ויקחו על גם כח נתינת להם שממשיך באופן הוא ישראל בני את ומקשר מצוה
לעורר שעבודתו דורנו, נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שבדורנו, למשה בנוגע הוא כן וכמו
יעבדו כך שאחר באופן היא הנשמה עצם שמצד מישראל אחד שבכל האמונה את ולגלות

הגלויים. כחות מצד גם שינוי בו שייך שאין תמיד נר שיהיו ועד עצמם, בכח עבודתם

‰Ê È„È ÏÚÂגם אלקות גילוי יהי' שאז והשלימה, האמיתית לגאולה ממש בקרוב זוכים
גו' שמן אליך (ויקחו הנרות והדלקת השמן הבאת אז ויהי' המטה. מצד
ע"י והשלימה האמיתית בגאולה השלישי, המקדש בבית בגשמיות, גם תמיד) נר להעלות
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‰‚ÂÓ ˙Ï ‰Á‰

Ê‡לּה ענּו באר עלי הּזאת הּׁשירה את יׂשראל יׁשיר »ְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
נצחית1וגֹו' היא הּתֹורה הּנה הּׁשירה2. ּגם ּכֹולל , ְְִִִִִֵֵַַַָָ

הֹוראה יׁשנּה אּלּו ׁשּמּכתּובים מּובן ּומּזה וגֹו', ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹהּזאת
ּבּגמרא הּמבֹואר ּפי על ּובפרט אחת3נצחית. ּדּבׁשּבת ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָ

ּבמנחה באר ּדעלי יׁשיר אז אֹומרים היּו ׁשּבתֹות ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹמׁשלׁש
יֹותר עֹוד מּובן ׁשּמּזה הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבׁשיר
היּו ׁשהרי הראׁשֹונה, לּפעם רק לא אמרּו הּזה ּדׁשיר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאי
ּגם ולכן הערּבים, ּבין ּתמיד ׁשל ּבׁשיר אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָאֹומרים
ׁשּבזה וההֹוראה נצחית. הֹוראה היא ׁשּבזה ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָההֹוראה
יׁשיר אז נאמר ׁשהרי מּיׂשראל, ואחד אחד לכל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהיא
ּובפרט מיׂשראל. ואחד אחד ּכל על ׁשּקאי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָיׂשראל,
ּבׁשירת ּכי הּים, מּׁשירת ּגם יֹותר עֹוד זה הרי זה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבענין

נאמר סּוג4הּים הּוא ּדמׁשה יׂשראל, ּובני מׁשה יׁשיר אז ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּכן ּׁשאין מה עצמם, ּבפני סּוג הם ויׂשראל עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּבפני
ּבסּוג נכללים יׂשראל ּכל הרי גֹו' ּבאר ּדעלי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבהּׁשירה
הּים), לׁשירת זֹו ׁשירה (ּבין החּלּוק מדּגׁש ּוביֹותר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻאחד.

ּבּגמרא הּמבֹואר ּפי ּובני5על מׁשה יׁשיר ּדאז ּדהּפרּוׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ויׂשראל קֹוראּה ׁשּמשה הּוא, הּים) (ּדׁשירת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיׂשראל
ׁשּמּכל אמרּוה. יׂשראל ּדכל זֹו ׁשירה ּכן ּׁשאין מה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעֹונים,
אחד ּולכל נצחית, היא זֹו ּדׁשירה ׁשההֹוראה מּובן ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָזה

ּׁשּנא ּבמה והּנה מּיׂשראל. גֹו'ואחד יׂשראל יׁשיר אז מר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
באר עלי ּׁשנאמר מה להבין, צרי לּה, ענּו באר ְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָעלי
זה לפני היה ּכבר הּבאר עלּית ׁשהרי עתיד, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלׁשֹון
עלי נאמר למה ּכן אם הּׁשירה, אמרּו לזה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבהמׁש
לּה ענּו ענין מהּו להבין, צרי ּגם עתיד. לׁשֹון ְְְֱִִִִֵַַָָָָָָבאר
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‚Â Ï eÚ ‡ ÏÚ ˙‡‰ ‰‰ ˙‡ Ï‡ L Ê‡1 »»ƒƒ¿»≈∆«ƒ»«…¬ƒ¿≈¡»¿
לעבור היו עתידים ישראל, לארץ בדרכם מואב לגבול התקרבו שישראל בעת

כנען מלכי שבעת צבאות השני. מול האחד גבוהים הרים שני בין בעמק

במערות ארבו וחלקם עמק באותו חלקם הסתתרו בישראל, להלחם שנתכנסו

את וזעזע נס ה' עשה ההר. שעל

מערותיו שבתוך מואב, הר

של רבות גייסות הסתתרו

שמולו. להר וקירבו המואבים

בליטות כמין היו שממול בהר

המערות, כנגד מכוונות שהיו

לזה, זה ההרים שני וכשנצמדו

שממול שבהר הבליטות מעכו

המסתתרים כל את ומחצו

ישראל לשם כשבאו במערות.

להם, שנעשה הנס גודל ידעו לא

הכניס הנס, להם להראות וכדי

את שליוותה הבאר את הקב"ה

במדבר, מסעותיהם בכל ישראל

החלו ומימיה מערות, אותן לתוך

המערות מן ולסחוף להוציא

חשו כאשר אברים. אברים

הנהר של בהיעדרותו ישראל

החלו תמיד, איתם הולך שהיה

ובעודם אחריו. מחפשים

גדול נהר ראו לפתע, מחפשים,

מימיו ובתוך ההרים מבין הפורץ

עתה משנוכחו אויביהם. חללי

ישראל החלו להם, שנעשה בנס

שהעלתה הבאר על שירה לומר

שנפלו אויביהם אברי ‰p‰את .ƒ≈
˙Á ‡‰ ‰‰2, «»ƒƒ¿ƒ

˙‡‰ ‰‰  ÏÏk≈««ƒ»«…
eÓ ‰Óe ,‚Â¿ƒ∆»
L e‡ e˙kL∆ƒ¿ƒ≈∆¿»
e .˙Á ‰‡‰»»ƒ¿ƒƒ¿»
‡Óa ‡‰  ÏÚ3 «ƒ«¿»«¿»»

LÏLÓ ˙Á‡ ˙aLac∆¿«»««ƒ»…
Ê‡ Ó‡ e‰ ˙˙aL«»»¿ƒ»
‰ÁÓa ‡ ÏÚc L»ƒ«¬ƒ¿≈¿ƒ¿»

aÚ‰ a ÏL „Ó ÏL Laאומרים היו ושבת שבת בכל ¿ƒ∆»ƒ∆≈»«¿»ƒ
הערבים). בין של התמיד הקרבת (בשעת שבת של במנחה שירה פרקי ישראל

ובשבת האזינו, שירת אמרו אחת שבשבת באופן היה השירות אמירת וסדר

אמרו שלישית ובשבת הים שירת ‰‡שלאחריה ˙„Ú eÓ ‰L∆ƒ∆»
‰L ,‰L‡‰ ÚÏ  ‡Ï eÓ‡ ‰‰ Lc ‡ ˙≈≈¿ƒ«∆»¿…««««»ƒ»∆¬≈

Ú‰ a „Ó ÏL La ˙‡ Ó‡ e‰ ÎÏÂ ,a »¿ƒ¿ƒ∆»ƒ≈»«¿»ƒ¿»≈«
‡‰ ‰ÊaL ‰‡‰‰Â .˙Á ‰‡‰ ‡‰ ‰ÊaL ‰‡‰‰«»»∆»∆ƒ»»ƒ¿ƒ¿«»»∆»∆ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»
Ê‡ Ó‡ ‰L ,Ï‡Óƒƒ¿»≈∆¬≈∆¡«»
‡L ,Ï‡ L»ƒƒ¿»≈∆»ƒ

‡Á„[=מוסב] Ïk ÏÚ«»∆»
e .Ï‡Ó „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿»
„Ú ‰Ê ‰ ‰Ê Úa¿ƒ¿»∆¬≈∆
k ,‰ ˙Ó  ˙≈«ƒƒ««»ƒ

Ó‡ ‰ ˙La4Ê‡ ¿ƒ««»∆¡«»
Ï‡ e ‰LÓ L»ƒ…∆¿≈ƒ¿»≈
בפסוק מוזכרים וישראל שמשה

בנפרד eÒ‚זה ‡e‰ ‰LÓc ,¿…∆
‰ Ï‡Â ÓÚ aƒ¿≈«¿¿ƒ¿»≈≈
‰Ó ,ÓÚ a ‚eÒƒ¿≈«¿»«
ÏÚc ‰‰a k ‡∆≈≈¿«ƒ»«¬ƒ
Ï‡ Ïk ‰ ‚ ‡a¿≈¬≈»ƒ¿»≈
.„Á‡ ‚eÒa ÏÏÎƒ¿»ƒ¿∆»
eÁ‰ L„Ó ˙e¿≈À¿»«ƒ
˙LÏ Ê ‰L a≈ƒ»¿ƒ«
‡‰  ÏÚ ,‰«»«ƒ«¿»

‡Óa5Ê‡c Le‰c «¿»»¿«≈¿»
Ï‡ e ‰LÓ L»ƒ…∆¿≈ƒ¿»≈
,‡e‰ ‰ ˙Lc¿ƒ««»
Ï‡Â ‡ ‰L∆…∆¿»¿ƒ¿»≈

Úהשירה את אומר שמשה ƒ
דבריו אחרי חוזרים רק ,וישראל

Ê ‰L k ‡ ‰Ó«∆≈≈ƒ»
‰eÓ‡ Ï‡ ÏÎcכולם ¿»ƒ¿»≈¬»»

eÓיחדיו ‰Ê ÏkL .∆ƒ»∆»
‡‰ Ê ‰Lc ‰‡‰‰L∆«»»¿ƒ»ƒ
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏe ,˙Áƒ¿ƒ¿»∆»¿∆»
‰Óa ‰p‰Â .Ï‡Óƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿«
Ï‡ L Ê‡ Ó‡p∆∆¡«»»ƒƒ¿»≈
,Ï eÚ ‡ ÏÚ ‚¬ƒ¿≈¡»
Ó‡ ‰Ó ,‰Ï »ƒ¿»ƒ«∆∆¡«
,„˙Ú LÏ ‡ ÏÚ¬ƒ¿≈»»ƒ
eÓ‡ ‰ÊÏ LÓ‰aL ‰Ê Ï ‰‰ k ‡a‰ ˙ÏÚ ‰L∆¬≈¬ƒ««¿≈¿»»»ƒ¿≈∆∆¿∆¿≈»∆»¿

‰‰לאחר ונאמרה הצלתם נס על והודאה שבח היתה השירה אמירת «ƒ»
הבאר עליית „˙Ú LÏ ‡ ÏÚ Ó‡ ‰ÓÏ k ‡ ,ƒ≈»»∆¡«¬ƒ¿≈»»ƒ«
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ּכנסת על קאי ּבאר והּנה מעצמּה. לּה ענּו ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּפרּוׁשֹו
ׁשנאמר ּכמֹו גֹו',6יׂשראל חּיים מים ּבאר ּגּנים מעין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּפרק ּבּתניא וכּמבֹואר יׂשראל, נׁשמֹות על ׁשּקאי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהינּו,
ּובּספירֹות טפל. וגּופם עּקר נפׁשם עֹוׂשין ּדיׂשראל ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָלב,

הּמלכּות. ספירת על קאי זה ְְֲִִֵֶַַַַָהרי

ÔÈ‰Ïeחּיים מים ּבאר ּגּנים מעין ּכתיב הּנה זה ּכל ¿»ƒְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּבדרּוׁשי זה על ּומבֹואר לבנֹון, מן ְְְְְִִִֵֶַָָונֹוזלים

זֹו ּפרׁשה ּתֹורה מּלּקּוטי (מתחיל נׂשיאינּו עד7רּבֹותינּו ְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ
אדמֹו"ר חמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ּובפרט8לדרּוׁשי . ְְְְְִִִִֵַַָָֻ

זֹו ּבפרׁשה צדק הּצמח אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד 9ּבדרּוׁשי ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
זה ּדפסּוק כו'), וצּיּונים מקֹומֹות מראי ּבהֹוספת ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּכתבם
למּטה. ירידתּה ותכלית הּנׁשמה מדרגת מעלת על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָָקאי
ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה מדרגת ּבחינת על קאי ּגּנים ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָמעין
על קאי חּיים מים ּובאר למּטה. ירידתּה טרם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלמעלה
ּבעֹולם למּטה ּבּגּוף ּומתלּבׁשת יֹורדת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנׁשמה
ּבריאה הּוא ּדמעין לבאר, מעין ּבין החּלּוק ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּזה.
למעלה. ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה על קאי ׁשּלכן ׁשמים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבידי
ׁשחפרּו האבֹות (ּבדגמת אדם ּבידי עׂשּויה היא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻּובאר
ּובאּור למּטה. הּנׁשמה עבֹודת על קאי ׁשּלכן ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבארֹות),

נאמר ׁשּלמעלה הּנׁשמֹות על ּדהּנה הּוא, הוי'10הענין חי ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הּנׁשמה עמידת ּדמקֹום לפניו, עמדּתי אׁשר יׂשראל ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאלקי
נׁש ּכמאמר היא, טהֹורה ּבבחינת הּוא מהלמעלה ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָ

ׁשּנׁשמֹות מּזה ּגם למעלה ׁשּזהּו היא, טהֹורה ּבי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנתּתה
הּכבֹוד ּכּסא מּתחת חצּובֹות הּנׁשמֹות11הם ולכן , ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

הּמעין ּבדגמת ׁשהיא מעין, ּבׁשם נקראֹות ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשּלמעלה
אין וּגם ׁשהּוא, ּבכל מטהר ׁשהּוא ׁשמים, ּבידי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהעׂשּוי
ּבזֹוחלין, ּגם ׁשּמטהר ׁשּמטהר, אֹופן ּבאיזה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנפקאֿמּנּה,

חמּורֹות טמאֹות ּגם על12ּומטהר קאי רּבים לׁשֹון ּגּנים, . ְְֲִִִֵַַַַַָָֻ
ּגן ּבחינֹות ׁשּיׁשנם ּדאף הּתחּתֹון, עדן וגן העליֹון עדן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּגן

הּקדׁש ּבאּגרת ּכמבֹואר סֹוף אין הם,13עדן ּבכללּות אבל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
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שם. המשנה ומפרשי וספ"ה. ספ"א סי"ז.)13מקואות

    
ÓÚÓ Ï eÚ BLeL Ï eÚ ÔÈÚ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï È»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¡»∆≈¡»≈«¿»

È‡˜ ‡a ‰p‰Â[מוסב=]Ó‡L BÓk Ï‡NÈ ˙Òk ÏÚ6ÔÈÚÓ ¿ƒ≈¿≈»ƒ«¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆¡««¿»
È‡wL ,eÈ‰ ,B‚ ÌÈiÁ ÌÈÓ ‡a ÌÈpb[מתייחס=]˙BÓL ÏÚ «ƒ¿≈«ƒ«ƒ«¿∆»ƒ«ƒ¿

ÌLÙ ÔÈNBÚ Ï‡NÈ ,Ï ˜ ‡Èza ‡BnÎÂ ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿«¿»««¿»∆∆¿ƒ¿»≈ƒ«¿»
.ÏÙ ÌÙe‚Â wÚƒ»¿»»≈
È‡˜ ‰Ê È‰ ˙BÈÙe«¿ƒ¬≈∆»ƒ

ÈÙÒ˙[=מוסב] ÏÚ«¿ƒ«
.˙eÎÏn‰המשמעות להבנת ««¿

שכל הבאר שירת של והתוכן

עתה יבאר יחדיו, אמרוה ישראל

חיים מים באר של ענינה

מלמטה בדרך האדם בעבודת

למעלה.

È˙k ‰p‰ ‰Ê Ïk ÔÈ‰Ïe¿»ƒ»∆ƒ≈¿ƒ
ÌÈÓ ‡a ÌÈpb ÔÈÚÓ«¿»«ƒ¿≈«ƒ
,ÔBÏ ÔÓ ÌÈÏÊBÂ ÌÈiÁ«ƒ¿¿ƒƒ¿»
ÈLe„a ‰Ê ÏÚ ‡BÓe¿»«∆ƒ¿≈
ÏÈÁ˙Ó eÈ‡ÈN eÈ˙Ba«≈¿ƒ≈«¿ƒ
BÊ ‰L ‰Bz ÈewlÓ7 ƒƒ≈»»»»

˙„˜ „Bk ÈLe„Ï „Ú«ƒ¿≈¿¿À«
BÓ„‡ ÈÓÁ ÈBÓ8. ƒ»ƒ«¿

„Bk ÈLe„a Ùeƒ¿»ƒ¿≈¿
ÁÓ‰ BÓ„‡ ˙„¿̃À««¿«∆«

BÊ ‰LÙa ˜„9Ì˙kL ∆∆¿»»»∆¿»»
˙BÓB˜Ó È‡Ó ˙ÙÒB‰a¿»««¿≈¿
‰Ê ˜eÒÙ ,ÂÎ ÌÈeiÂ¿ƒƒ¿»∆

È‡˜[מוסב=]˙ÏÚÓ ÏÚ »ƒ««¬«
˙ÈÏÎ˙Â ‰ÓLp‰ ˙‚„Ó«¿≈««¿»»¿«¿ƒ
ÔÈÚÓ .‰hÓÏ ˙„ÈÈ¿ƒ»»¿«»«¿»
˙ÈÁa ÏÚ È‡˜ ÌÈpb«ƒ»ƒ«¿ƒ«
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טו   

ּכנסת על קאי ּבאר והּנה מעצמּה. לּה ענּו ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּפרּוׁשֹו
ׁשנאמר ּכמֹו גֹו',6יׂשראל חּיים מים ּבאר ּגּנים מעין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּפרק ּבּתניא וכּמבֹואר יׂשראל, נׁשמֹות על ׁשּקאי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהינּו,
ּובּספירֹות טפל. וגּופם עּקר נפׁשם עֹוׂשין ּדיׂשראל ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָלב,

הּמלכּות. ספירת על קאי זה ְְֲִִֵֶַַַַָהרי

ÔÈ‰Ïeחּיים מים ּבאר ּגּנים מעין ּכתיב הּנה זה ּכל ¿»ƒְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּבדרּוׁשי זה על ּומבֹואר לבנֹון, מן ְְְְְִִִֵֶַָָונֹוזלים

זֹו ּפרׁשה ּתֹורה מּלּקּוטי (מתחיל נׂשיאינּו עד7רּבֹותינּו ְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ
אדמֹו"ר חמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד ּובפרט8לדרּוׁשי . ְְְְְִִִִֵַַָָֻ

זֹו ּבפרׁשה צדק הּצמח אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד 9ּבדרּוׁשי ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
זה ּדפסּוק כו'), וצּיּונים מקֹומֹות מראי ּבהֹוספת ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּכתבם
למּטה. ירידתּה ותכלית הּנׁשמה מדרגת מעלת על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָָקאי
ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה מדרגת ּבחינת על קאי ּגּנים ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָמעין
על קאי חּיים מים ּובאר למּטה. ירידתּה טרם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלמעלה
ּבעֹולם למּטה ּבּגּוף ּומתלּבׁשת יֹורדת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנׁשמה
ּבריאה הּוא ּדמעין לבאר, מעין ּבין החּלּוק ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּזה.
למעלה. ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה על קאי ׁשּלכן ׁשמים, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבידי
ׁשחפרּו האבֹות (ּבדגמת אדם ּבידי עׂשּויה היא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֻּובאר
ּובאּור למּטה. הּנׁשמה עבֹודת על קאי ׁשּלכן ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבארֹות),

נאמר ׁשּלמעלה הּנׁשמֹות על ּדהּנה הּוא, הוי'10הענין חי ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הּנׁשמה עמידת ּדמקֹום לפניו, עמדּתי אׁשר יׂשראל ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאלקי
נׁש ּכמאמר היא, טהֹורה ּבבחינת הּוא מהלמעלה ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָ

ׁשּנׁשמֹות מּזה ּגם למעלה ׁשּזהּו היא, טהֹורה ּבי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנתּתה
הּכבֹוד ּכּסא מּתחת חצּובֹות הּנׁשמֹות11הם ולכן , ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

הּמעין ּבדגמת ׁשהיא מעין, ּבׁשם נקראֹות ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשּלמעלה
אין וּגם ׁשהּוא, ּבכל מטהר ׁשהּוא ׁשמים, ּבידי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהעׂשּוי
ּבזֹוחלין, ּגם ׁשּמטהר ׁשּמטהר, אֹופן ּבאיזה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנפקאֿמּנּה,

חמּורֹות טמאֹות ּגם על12ּומטהר קאי רּבים לׁשֹון ּגּנים, . ְְֲִִִֵַַַַַָָֻ
ּגן ּבחינֹות ׁשּיׁשנם ּדאף הּתחּתֹון, עדן וגן העליֹון עדן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּגן

הּקדׁש ּבאּגרת ּכמבֹואר סֹוף אין הם,13עדן ּבכללּות אבל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

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

טו.)6 ד, ועוד.)7שה"ש שמו. ע' תרנ"ד רסט. ע' תקס"ו קסז. ע' תקס"ד סה"מ גם וראה ב. א.)8סב, ר, ח"א קונטרסים סה"מ

ואילך. 128 ע' תש"ב א'תרנח.)9סה"מ - א'תרמא ע' ה' כרך תתפ. - תתלט ע' א.)10אוה"ת יז, ב.)11מ"א כט, ראה)12זח"ג

שם. המשנה ומפרשי וספ"ה. ספ"א סי"ז.)13מקואות

    
ÓÚÓ Ï eÚ BLeL Ï eÚ ÔÈÚ e‰Ó ,ÔÈ‰Ï È»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¡»∆≈¡»≈«¿»

È‡˜ ‡a ‰p‰Â[מוסב=]Ó‡L BÓk Ï‡NÈ ˙Òk ÏÚ6ÔÈÚÓ ¿ƒ≈¿≈»ƒ«¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆¡««¿»
È‡wL ,eÈ‰ ,B‚ ÌÈiÁ ÌÈÓ ‡a ÌÈpb[מתייחס=]˙BÓL ÏÚ «ƒ¿≈«ƒ«ƒ«¿∆»ƒ«ƒ¿

ÌLÙ ÔÈNBÚ Ï‡NÈ ,Ï ˜ ‡Èza ‡BnÎÂ ,Ï‡NÈƒ¿»≈¿«¿»««¿»∆∆¿ƒ¿»≈ƒ«¿»
.ÏÙ ÌÙe‚Â wÚƒ»¿»»≈
È‡˜ ‰Ê È‰ ˙BÈÙe«¿ƒ¬≈∆»ƒ

ÈÙÒ˙[=מוסב] ÏÚ«¿ƒ«
.˙eÎÏn‰המשמעות להבנת ««¿

שכל הבאר שירת של והתוכן

עתה יבאר יחדיו, אמרוה ישראל

חיים מים באר של ענינה

מלמטה בדרך האדם בעבודת

למעלה.

È˙k ‰p‰ ‰Ê Ïk ÔÈ‰Ïe¿»ƒ»∆ƒ≈¿ƒ
ÌÈÓ ‡a ÌÈpb ÔÈÚÓ«¿»«ƒ¿≈«ƒ
,ÔBÏ ÔÓ ÌÈÏÊBÂ ÌÈiÁ«ƒ¿¿ƒƒ¿»
ÈLe„a ‰Ê ÏÚ ‡BÓe¿»«∆ƒ¿≈
ÏÈÁ˙Ó eÈ‡ÈN eÈ˙Ba«≈¿ƒ≈«¿ƒ
BÊ ‰L ‰Bz ÈewlÓ7 ƒƒ≈»»»»

˙„˜ „Bk ÈLe„Ï „Ú«ƒ¿≈¿¿À«
BÓ„‡ ÈÓÁ ÈBÓ8. ƒ»ƒ«¿

„Bk ÈLe„a Ùeƒ¿»ƒ¿≈¿
ÁÓ‰ BÓ„‡ ˙„¿̃À««¿«∆«

BÊ ‰LÙa ˜„9Ì˙kL ∆∆¿»»»∆¿»»
˙BÓB˜Ó È‡Ó ˙ÙÒB‰a¿»««¿≈¿
‰Ê ˜eÒÙ ,ÂÎ ÌÈeiÂ¿ƒƒ¿»∆

È‡˜[מוסב=]˙ÏÚÓ ÏÚ »ƒ««¬«
˙ÈÏÎ˙Â ‰ÓLp‰ ˙‚„Ó«¿≈««¿»»¿«¿ƒ
ÔÈÚÓ .‰hÓÏ ˙„ÈÈ¿ƒ»»¿«»«¿»
˙ÈÁa ÏÚ È‡˜ ÌÈpb«ƒ»ƒ«¿ƒ«
BÓk ‰ÓLp‰ ˙‚„Ó«¿≈««¿»»¿
Ì ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»∆∆
‡e .‰hÓÏ ˙„ÈÈ¿ƒ»»¿«»¿≈

È‡˜ ÌÈiÁ ÌÈÓ[מוסב=] «ƒ«ƒ»ƒ
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÏÚ««¿»»¿∆ƒ
Ûeba ˙LaÏ˙Óe ˙„BÈ∆∆ƒ¿«∆∆«
e‰fL .‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»»»«∆∆∆
,‡Ï ÔÈÚÓ ÔÈa ˜elÁ‰«ƒ≈«¿»ƒ¿≈
È„Èa ‰‡Èa ‡e‰ ÔÈÚÓ¿«¿»¿ƒ»ƒ≈
È‡˜ ÔÎlL ,ÌÈÓL»«ƒ∆»≈»ƒ

ÈeNÚ‰[=מוסב] ‡È‰ ‡e .‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ÏÚ««¿»»¿∆ƒ¿«¿»¿≈ƒ¬»
È‡˜ ÔÎlL ,˙B‡a eÙÁL ˙B‡‰ ˙Ó‚„a Ì„‡ È„Èaƒ≈»»¿À¿«»»∆»¿¿≈∆»≈»ƒ

p‰‰[=מוסב] ,‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡e .‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„BÚ ÏÚ«¬««¿»»¿«»≈»ƒ¿»¿ƒ≈
Ó‡ ‰ÏÚÓlL ˙BÓLp‰ ÏÚ10L‡ Ï‡NÈ È˜Ï‡ ÈÂ‰ ÈÁ ««¿»∆¿«¿»∆¡««¬«»¡…≈ƒ¿»≈¬∆

ÌB˜Ó ,ÂÈÙÏ Èz„ÓÚ»«¿ƒ¿»»∆¿
‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„ÈÓÚ¬ƒ««¿»»¿«¿»
‰B‰ ˙ÈÁa ‡e‰ƒ¿ƒ«¿»
‰ÓL Ó‡Ók ,‡È‰ƒ¿«¬»¿»»
,‡È‰ ‰B‰ Èa ‰z˙pL∆»«»ƒ¿»ƒ
‰fÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ e‰fL∆∆¿«¿»«ƒ∆
˙BeÁ Ì‰ ˙BÓLpL∆¿»≈¬

„Bk‰ ‡k ˙ÁzÓ11, ƒ««ƒ≈«»
‰ÏÚÓlL ˙BÓLp‰ ÔÎÏÂ¿»≈«¿»∆¿«¿»

Ó ÌLa ˙B‡˜,ÔÈÚ ƒ¿»¿≈«¿»
ÔÈÚn‰ ˙Ó‚„a ‡È‰L∆ƒ¿À¿«««¿»
,ÌÈÓL È„Èa ÈeNÚ‰∆»ƒ≈»«ƒ
‡e‰L ÏÎa ‰Ó ‡e‰L∆¿«≈¿»∆
ארבעים כמות בו אין אפילו

pÓ‡˜Ùסאה ÔÈ‡ ÌbÂ ,¿«≈«¿»ƒ»
הבדל] אין =]ÔÙB‡ ‰ÊÈ‡a ,¿≈∆∆

Ìb ‰nL ,‰nL∆¿«≈∆¿«≈«
ÔÈÏÁBÊaהזוחלים המים ¿¬ƒ

גם המעיין מן ונמשכים שנגררים

כוחו מתבטא ובזה מטהרים, הם

לו מחוץ גם שמטהר המעיין, של

מים - במקווה זאת (לעומת

פסולים) Ìbזוחלים ‰Óe ,¿«≈«
˙BeÓÁ ˙B‡Óמעיין מי À¿¬

חטאת מי מהם לקדש כשרים

מטהרים שמהם הפרה) (באפר

אבות אבי שהוא מת, טומאת

החמורה טומאה – הטומאה

12ÌÈaביותר ÔBLÏ ,ÌÈpb .«ƒ»«ƒ
È‡˜[מוסב=]Ô„Ú Ôb ÏÚ »ƒ««≈∆

,ÔBzÁz‰ Ô„Ú Ô‚Â ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«≈∆««¿
Ôb ˙BÈÁa ÌLiL Û‡¿«∆∆¿»¿ƒ«

ÛBÒ ÔÈ‡ Ô„Úוכמה כמה שיש ≈∆≈
עדן בגן ומדרגות מעלות

˙b‡a ‡BÓk«¿»¿ƒ∆∆
L„w‰13˙eÏÏÎa Ï‡ , «…∆¬»ƒ¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



טז     

הּתחּתֹון. עדן וגן העליֹון עדן ּדגן סּוגים ּבב' ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנכללים
ּכמֹו הּנׁשמה ּבחינת על קאי ּדמעין גֹו' ּגּנים מעין ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָוזהּו
את עֹוברת הּנׁשמה ּכאׁשר אבל עצמּה, מּצד ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא
עדן. הּגן את ּגם מיט זי נעמט אז עדן, ּדגן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבחינה
לבירא רמא מאיגרא למּטה הּנׁשמה ּכׁשּיֹורדת ּכ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָואחר
ׁשּכמֹו חּיים, מים ּבאר ּבבחינת היא אזי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָעמקּתא,
כן ּכמֹו הארץ, עפר את ּבֹוקעים ׁשהּמים הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּבאר
ּומתעּלים כו' הּגּוף הּוא הארץ עפר את ּבֹוקעים ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָהּנׁשמֹות
מחלחלא חלחּולי ּדארעא והינּו למעלה. 14מּלמּטה ְְְְְְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָ
ידי על ּכ ואחר הארץ, ּגידי ּדר הּמים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיֹורדים
ועפר ואבנים ארץ ׁשל הּכּסּוי את ׁשּמסירים ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהחפירה
מּלמּטה לארץ מּתחת ונֹובעים ׁשחֹוזרים ּבאר, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָנעׂשה
למּטה הּנׁשמה עבֹודת ּכן ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָלמעלה,
ואבנים ארץ ׁשּבבחינת וההסּתר ההעלם את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָלהסיר
ּבאר ּבבחינת להיֹות הּנׁשמה מתעּלה זה ידי ועל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָועפר,

חּיים. ִִַַמים

‰p‰Âצֹור ירידה היא למּטה הּנׁשמה ּדירידת ידּוע ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
מּמקֹום יֹותר נעלה למקֹום ׁשמתעּלית ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָעלּיה
הּוא חּיים מים ּבאר ּדבחינת מּובן ּומּזה ירדה, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּמּׁשם
ּדהּנה הּוא, והענין ּגּנים. מעין מּבחינת ּגם ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָלמעלה
לבֹור, ּבאר ּבין החּלּוק ּדזהּו חּיים. מים נקרא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָהּבאר
מה מכּנסים, מים ׁשהם מים, מקוה רק הּוא ּבוא"ו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּדּבֹור
ׁשּלכן הּמעין, מן נֹובעים ׁשהּמים הּוא ּבאר ּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּׁשאין
הארץ ּגידי ּדר ׁשעֹוברים ידי על ּכי חּיים, מים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנקרא
הּים, מּמי ּגם למעלה הם אּלּו ּומים חּיים. מים ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָנעׂשים
הּנה הּבאר מי ּכן ּׁשאין מה מלּוחים, מים הם הּים ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּדמי
מתּוקים, מים נעׂשים הארץ ּגידי ּדר ׁשעֹוברים ידי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעל
טהרה, לדיני ּבנֹוגע ּגם הּוא זה ּדר ועל חּיים. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָמים
ּכן ּׁשאין מה מטהרים, אינם הּים ׁשּמי ּדברים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדיׁשנם
אבֹות אבי וּגם הּטמאֹות, ּכל מטהרים חּיים ְְְֲֲִִִִַַַַַַָֻמים

למּטה,15הּטמאה הּנׁשמה ּבירידת ּגם יּובן זה ּדר ועל . ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ההעלמֹות את להסיר למּטה הּנׁשמה עבֹודת ידי ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָשעל
להיֹות הּנׁשמה מתעּלית הּזה, ׁשּבעֹולם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהסּתרים
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‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„BÚ Ôk≈¬««¿»»¿«»
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באר, לעשותה האדם עבודת

הארץ דרך המים מעבר שדווקא

וגורם מזככם בעפר וחיכוכם

מצוות ידי על כך המים, למתיקות

הנפש והתעסקות גשמיות

הגוף בחומריות האלוקית

מעבר בדרך רק היא העולם וגסות שחומריות יבאר בהמשך הנשמה. מתעלית

ומבאר. שהולך כפי יותר, נעלית לדבקות להגיע לנשמה

‰iÏÚ Bˆ ‰„ÈÈ ‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈc Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈»«ƒƒ««¿»»¿«»ƒ¿ƒ»∆¬ƒ»
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ÌÈÓ ‡a ˙ÈÁc ÔeÓ»ƒ¿ƒ«¿≈«ƒ
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌÈiÁ«ƒ¿«¿»«
.ÌÈpb ÔÈÚÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿»«ƒ
‡a‰ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈«¿≈
e‰Êc .ÌÈiÁ ÌÈÓ ‡˜ƒ¿»«ƒ«ƒ¿∆
,BÏ ‡a ÔÈa ˜elÁ‰«ƒ≈¿≈¿
˜ ‡e‰ Â‡Âa Bac∆¿»«
ÌÈÓ Ì‰L ,ÌÈÓ ‰Â˜Óƒ¿∆«ƒ∆≈«ƒ

ÌÈÒpÎÓוכדי אחד, במקום ¿À»ƒ
בו שיהיה צריך מטהר שיהיה

סאה Ôkארבעים ÔÈ‡M ‰Ó ,«∆≈≈
ÌÈÚB ÌÈn‰L ‡e‰ ‡a¿≈∆««ƒ¿ƒ

ÔÈÚn‰ ÔÓלמעלה מלמטה –, ƒ««¿»
,ÌÈiÁ ÌÈÓ ‡˜ ÔÎlL∆»≈ƒ¿»«ƒ«ƒ
c ÌÈBÚL È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈∆¿ƒ∆∆
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לשתיה ויפים זכים .מעיין
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הואיל המצורעים, ולטהרת זבים

– חיים' 'מים טעונים אלו וכל

המעיין מן הנובעים Ó‰מים ,«
ÌÈiÁ ÌÈÓ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈«ƒ«ƒ
,˙B‡Óh‰ Ïk ÌÈ‰Ó¿«¬ƒ»«À¿
˙B‡ È‡ ÌbÂ¿«¬ƒ»
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מּמי ּגם ׁשּלמעלה מתּוקים מים ׁשהם חּיים מים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּבבחינת
ׁשהיתה מּכמֹו ּגם למעלה מתעּלית היא ואז ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּים,

ּגּנים. מעין נקרא ׁשאז ְְְְִִֶַַַָָָָלמעלה

ÌÓ‡ּדעֹולם והסּתר ההעלם את להסיר הּנ"ל עבֹודה »¿»ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ
חּיים מים ּבבחינת נעׂשית ּזה ידי ׁשעל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַהּזה,
ּתּגיע ׁשהּנׁשמה הּוא והּתכלית עדין, מסּפיק ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָאינֹו
מבֹואר ּדהּנה הּוא, והענין לבנֹון. מן ונֹוזלים ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָלבחינת
מֹואב את ּתצר אל הּמתחיל ּבדּבּור ּובארּוכה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָּבּתניא,
הּמּדֹות, עבֹודת להיֹות צרי ּדעכׁשיו האמצעי, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָלאדמֹו"ר

ּכתיב ּכׁשם16ּכי לכן האלקים, עׂשה זה לעּמת זה את ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
אּמֹות, ּדז' הּכּבּוׁש רק עכׁשיו להיֹות צרי זה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֻֻׁשּבלעּמת

קנ ּדּקני והּכּבּוׁש רעֹות, מּדֹות כח"בז' וקדמֹוני, יזי ְְְְְִִִִִִֵַַָ
את ה' ירחיב ּכאׁשר לבא לעתיד ּדוקא הּוא זה, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּדלעּמת
להיֹות צרי ׁשעכׁשיו ּבקדּׁשה ּגם הּוא כן ּכמֹו ,ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻּגבּול
לעתיד רק ּתהיה הּמֹוחין ועבֹודת הּמּדֹות, עבֹודת ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָּבעּקר
עבֹודת להיֹות צרי אין ׁשעכׁשיו ּבזה הּכּונה ואין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלבא,

ׁשהרי ּכלל, צרי17הּמֹוחין הּמּדֹות עבֹודת ׁשּתהיה ּבכדי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הרי ה' ּבאהבת ּוכמֹו הּמֹוחין, עבֹודת לזה מּקֹודם ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָלהיֹות
ּובכל לבב ּבכל אלקי ה' את ואהבּת ׁשּיהיה ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבכדי

מאד ּובכל לזה18נפׁש מּקֹודם להיֹות צרי , ְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ
ׁשם ּדּברּו וההתּבֹוננּות וגֹו' יׂשראל ּדׁשמע ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָההתּבֹוננּות
ּכ אחר לבֹוא אפׁשר ההתּבֹוננּות ידי על ּדוקא ּכי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָכו',

ּברמּב"ם וכּמפֹורׁש ה', הּדר19לאהבת היא ּדהיא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָ
את [ּומפרט וכּו' האדם ׁשּיתּבֹונן ּבׁשעה ויראתֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלאהבתֹו
כו' חכמתֹו מהן ויראה כו' ׁשּיתּבֹונן חּב"ד ּבחינֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהג'

כו' ּכּדּבעי20לידע היא ׁשּלֹו ׁשההתּבֹוננּות ידי ועל ,[ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
וכּידּוע הוי', לאהבת ּכ אחר הּמּגיד21יבֹוא הרב ּתֹורת ְְֲֲִַַַַַַַַַַַָָָָָ

הוי' את ואהבּת ּׁשּנאמר ּבמה הּזקן, אדמֹו"ר ְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּובאּור
ׁשּבּלב, ּדברים על צּוּוי ׁשּי אי ּדלכאֹורה גֹו', ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאלקי
ההתּבֹוננּות, על הּוא ׁשהּצּוּוי הּמּגיד הרב ּבזה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּומבאר
הּמצוה ולא ּדאהבה, הּמצוה היא ׁשהּמצוה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹואף
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יז   

מּמי ּגם ׁשּלמעלה מתּוקים מים ׁשהם חּיים מים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּבבחינת
ׁשהיתה מּכמֹו ּגם למעלה מתעּלית היא ואז ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּים,

ּגּנים. מעין נקרא ׁשאז ְְְְִִֶַַַָָָָלמעלה

ÌÓ‡ּדעֹולם והסּתר ההעלם את להסיר הּנ"ל עבֹודה »¿»ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ
חּיים מים ּבבחינת נעׂשית ּזה ידי ׁשעל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַהּזה,
ּתּגיע ׁשהּנׁשמה הּוא והּתכלית עדין, מסּפיק ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָאינֹו
מבֹואר ּדהּנה הּוא, והענין לבנֹון. מן ונֹוזלים ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָלבחינת
מֹואב את ּתצר אל הּמתחיל ּבדּבּור ּובארּוכה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָּבּתניא,
הּמּדֹות, עבֹודת להיֹות צרי ּדעכׁשיו האמצעי, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָלאדמֹו"ר

ּכתיב ּכׁשם16ּכי לכן האלקים, עׂשה זה לעּמת זה את ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
אּמֹות, ּדז' הּכּבּוׁש רק עכׁשיו להיֹות צרי זה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֻֻׁשּבלעּמת

קנ ּדּקני והּכּבּוׁש רעֹות, מּדֹות כח"בז' וקדמֹוני, יזי ְְְְְִִִִִִֵַַָ
את ה' ירחיב ּכאׁשר לבא לעתיד ּדוקא הּוא זה, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּדלעּמת
להיֹות צרי ׁשעכׁשיו ּבקדּׁשה ּגם הּוא כן ּכמֹו ,ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻּגבּול
לעתיד רק ּתהיה הּמֹוחין ועבֹודת הּמּדֹות, עבֹודת ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָּבעּקר
עבֹודת להיֹות צרי אין ׁשעכׁשיו ּבזה הּכּונה ואין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלבא,

ׁשהרי ּכלל, צרי17הּמֹוחין הּמּדֹות עבֹודת ׁשּתהיה ּבכדי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הרי ה' ּבאהבת ּוכמֹו הּמֹוחין, עבֹודת לזה מּקֹודם ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָלהיֹות
ּובכל לבב ּבכל אלקי ה' את ואהבּת ׁשּיהיה ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבכדי

מאד ּובכל לזה18נפׁש מּקֹודם להיֹות צרי , ְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ
ׁשם ּדּברּו וההתּבֹוננּות וגֹו' יׂשראל ּדׁשמע ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָההתּבֹוננּות
ּכ אחר לבֹוא אפׁשר ההתּבֹוננּות ידי על ּדוקא ּכי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָכו',

ּברמּב"ם וכּמפֹורׁש ה', הּדר19לאהבת היא ּדהיא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָ
את [ּומפרט וכּו' האדם ׁשּיתּבֹונן ּבׁשעה ויראתֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָלאהבתֹו
כו' חכמתֹו מהן ויראה כו' ׁשּיתּבֹונן חּב"ד ּבחינֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהג'

כו' ּכּדּבעי20לידע היא ׁשּלֹו ׁשההתּבֹוננּות ידי ועל ,[ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
וכּידּוע הוי', לאהבת ּכ אחר הּמּגיד21יבֹוא הרב ּתֹורת ְְֲֲִַַַַַַַַַַַָָָָָ

הוי' את ואהבּת ּׁשּנאמר ּבמה הּזקן, אדמֹו"ר ְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּובאּור
ׁשּבּלב, ּדברים על צּוּוי ׁשּי אי ּדלכאֹורה גֹו', ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאלקי
ההתּבֹוננּות, על הּוא ׁשהּצּוּוי הּמּגיד הרב ּבזה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּומבאר
הּמצוה ולא ּדאהבה, הּמצוה היא ׁשהּמצוה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹואף
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יח     

ׁשּכאׁשר ּדמּכיון הּזקן, אדמֹו"ר ּבזה מבאר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדהתּבֹוננּות,
לואהבּת, ּכ אחר ּבמילא יבֹוא ּכּדּבעי היא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָההתּבֹוננּות
הרי ּדואהבּת, הּמצוה את מקּים הּוא ּבההתּבֹוננּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלכן
אבל הּמֹוחין עבֹודת יׁשנּה עכׁשיו ׁשּגם מּובן, זה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָמּכל

הּמֹוח עבֹודת הרי זאת זהּבכל אין הּנ"ל, ּבאֹופן ין ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹ
הּׁשּיכים מֹוחין ּבחינת רק והּוא ׁשּבעצם, הּמֹוחין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָּבחינת
להעבֹודה ּדעכׁשיו העבֹודה ּבין החּלּוק וזהּו הּמּדֹות, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָאל
וּגם הּמּדֹות, עבֹודת להיֹות צרי ּדעכׁשיו לבא, ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹּדּלעתיד
לעתיד ּכן ּׁשאין מה הּמּדֹות, אל הּׁשּיכים הּמֹוחין ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעבֹודת

וזהּו עצמם. מּצד הּמֹוחין עבֹודת יהיה ונֹוזלים22לבא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ
והם נו"ן, ל"ב הּוא לבנֹון ּכי כח"ב, על ּדקאי לבנֹון, ְְְְִִִֵַָָָמן
ּדלבנֹון, והּפרּוׁש ּבינה, ׁשערי ונו"ן חכמה, נתיבֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָל"ב
הּלבנֹון, ארזי הּמקּדׁש, ּבית על ׁשּקאי להּפרּוׁש נֹוסף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהרי
ּגון הּוא ּדלבן לבנּוניּות, מּלׁשֹון ּגם הּוא לבנֹון ְְְֲִִֵַַָָָָָָהרי

ּבבחינת23ּפׁשּוט ׁשהּוא הּכתר ּבחינת על ׁשּקאי , ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשּלמּטה ּבהּבחינה מתחיל צּיּור ּבחינת ּכל (ּכי ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּפׁשיטּות
מן ונֹוזלים הּוא הּׁשלמּות ּׁשּתכלית מה וזהּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַמהּכתר),
העבֹודה ׁשלמּות ּתכלית כח"ב, על קאי זה ּכי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָלבנֹון,

לבא. לעתיד ְִִֶֶֶָָֹׁשּתהיה

‰p‰Â'הוי ירחיב ּכאׁשר לבא לעתיד יהיה זה ּכל ¿ƒ≈ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּמֹוחין, עבֹודת ּתהיה ׁשאז ּגבּול את ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹאלקי
עבֹודת להיֹות צרי עכׁשיו אבל לבנֹון, מן ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָונֹוזלים
ידי ׁשעל חּיים, מים ּדבאר העבֹודה ׁשּזהּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמּדֹות,
הּנה הּזה, ׁשּבעֹולם והסּתרים ההעלמֹות ׁשּמסיר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחפירה
ּגם למעלה ׁשהם חּיים, מים ּבבחינת נעׂשה זה ידי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָעל

ּכּנ"ל. ּגּנים מעין ְְִִִַַַַַָמּבחינת

e‰ÊÂ,העם נדיבי ּכרּוה ׂשרים חפרּוה ּבאר ּׁשנאמר מה ¿∆ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשאין ּומּכיון האבֹות, על קאי ׂשרים ֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָּדחפרּוה

לׁשלׁשה אּלא אבֹות ואחד24קֹוראין אחד ּבכל ּכי , ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹ
ּבכח לכן האבֹות, מעבֹודת ּכח הּנתינת יׁשנּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹמּיׂשראל
וכרּוה. ּדחפרּוה העבֹודה להיֹות אפׁשר האבֹות ׁשל ְְְֲֲִֶֶֶַָָָָָָָָָזה

ּכאן עלּומפרט קאי חפרּוה וכרּוה, ּדחפרּוה ענינים ב' ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָָ
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קעט. ובכ"מ.)23ע' א. יא, שה"ש ג. כח, אחרי לקו"ת גם ב.)24ראה טז, ברכות

    
‡È‰ ˙eBa˙‰‰ L‡kL ÔÂÈkÓc ,Ô˜f‰ "BÓ„‡ ‰Êa ‡Ó¿»≈»∆«¿«»≈¿ƒ≈»∆«¬∆«ƒ¿¿ƒ
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ÌÈÎiM‰ ÔÈÁBÓ ˙ÈÁa ˜«¿ƒ«ƒ««»ƒ
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ÔÈÁBn‰ ˙„BÚ ÌbÂ¿«¬««ƒ
‰Ó ,˙Bcn‰ Ï‡ ÌÈÎiM‰««»ƒ∆«ƒ«
‡Ï „È˙ÚÏ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈∆»ƒ»…
ÔÈÁBn‰ ˙„BÚ ‰È‰Èƒ¿∆¬««ƒ

e‰ÊÂ .ÌÓˆÚ „vÓ22 ƒ««¿»¿∆
È‡˜c ,ÔBÏ ÔÓ ÌÈÏÊBÂ¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ

"ÁÎ ÏÚ.בינה חכמה [=כתר «
בעצם] המוחין Èkדרגת פירוש, ƒ

ב ‰e‡הא. ÔBÏתיבות ראשי ¿»
"Ï Ì‰Â ,Ô"Â "Ï¿≈

˙BÈ˙Ô"ÂÂ ,‰ÓÎÁ ¿ƒ»¿»¿
‰Èa ÈÚLמאיר שבהם «¬≈ƒ»

Le‰Âהכתר הב., ¿«≈
B È‰ ,ÔBÏcƒ¿»¬≈»

È‡wL Le‰Ï[מוסב=] ¿«≈∆»ƒ
ÈÊ‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa ÏÚ«≈«ƒ¿»«¿≈
‡e‰ ÔBÏ È‰ ,ÔBl‰«¿»¬≈¿»
,˙eÈeÏ ÔBLlÓ Ìb«ƒ»«¿ƒ

eL ÔÂb ‡e‰ ÔÏcלבן ¿»»»»»
כאשר למשל עצמי, גוון הוא

הרי וכו' ירוק באדום, צובעים

עצם על נוסף דבר הוא הצבע

בגוון היה שנצבע שקודם הדבר,

ועכשיו שקוף) גוון (לבן, עצמי

וכדומה אדום 23È‡wLנעשה ,∆»ƒ
ÈÁa˙[=מתייחס] ÏÚ«¿ƒ«

˙ÈÁa ‡e‰L ˙k‰«∆∆∆ƒ¿ƒ«
˙ÈÁa Ïk Èk ˙eÈL¿ƒƒ»¿ƒ«
‰ÈÁa‰a ÏÈÁ˙Ó eiƒ̂«¿ƒ¿«¿ƒ»
e‰ÊÂ ,˙k‰Ó ‰ÓlL∆¿«»≈«∆∆¿∆
˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzM ‰Ó«∆«¿ƒ«¿≈
Èk ,ÔBÏ ÔÓ ÌÈÏÊBÂ ‡e‰¿¿ƒƒ¿»ƒ

"ÁÎ ÏÚ È‡˜ ‰Ê[בינה חכמה כתר =]‰„BÚ‰ ˙eÓÏL ˙ÈÏÎz , ∆»ƒ««¿ƒ¿≈»¬»
.‡Ï „È˙ÚÏ ‰È‰zLשהיא חב"ד, – המוחין בחי' אמיתית של הגילוי ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

לבוא. לעתיד שתתגלה ציור מכל הנעלית הפשיטות דרגת הלבנונית ענין

È˜Ï‡ ÈÂ‰ ÈÁÈ L‡k ‡Ï „È˙ÚÏ ‰È‰È ‰Ê Ïk ‰p‰Â¿ƒ≈»∆ƒ¿∆∆»ƒ»…«¬∆«¿ƒ¬«»¡…∆
‰È‰z Ê‡L Ïeb ˙‡∆¿¿∆»ƒ¿∆
ÌÈÏÊBÂ ,ÔÈÁBn‰ ˙„BÚ¬««ƒ¿¿ƒ
ÂÈLÎÚ Ï‡ ,ÔBÏ ÔÓƒ¿»¬»«¿»
˙„BÚ ˙BÈ‰Ï È»̂ƒƒ¿¬«
‰„BÚ‰ e‰fL ,˙Bcn‰«ƒ∆∆»¬»
ÏÚL ,ÌÈiÁ ÌÈÓ ‡cƒ¿≈«ƒ«ƒ∆«
ÈnL ‰ÈÁ‰ È„È¿≈«¬ƒ»∆≈ƒ
ÌÈz‰Â ˙BÓÏÚ‰‰««¬»¿∆¿≈ƒ
ÏÚ ‰p‰ ,‰f‰ ÌÏBÚaL∆»»«∆ƒ≈«
˙ÈÁa ‰Ú ‰Ê È„È¿≈∆«¬»ƒ¿ƒ«
Ì‰L ,ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ∆≈
˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ¿ƒ«

Ï"pk ÌÈpb ÔÈÚÓבבאר «¿»«ƒ««
תוקף מעלת את יש חיים מים

מלמטה בדרך האדם עבודת

המים מעבר כמשל למעלה,

של שהחיכוך הארץ, גידי דרך

העפר ובגרגירי באבנים המים

מים למתוקים, אותם עושה

חיים.

Ó‡M ‰Ó e‰ÊÂבפסוק ¿∆«∆∆¡«
זה eÁ‰לאחרי ‡a¿≈¬»»

,ÌÚ‰ ÈÈ„ ‰ek ÌÈ»ƒ»»¿ƒ≈»»
È‡˜ ÌÈ ‰eÁc«¬»»»ƒ»ƒ

‰‡B˙,[=מוסב] ÏÚ«»»
ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆≈¿ƒ
‰LÏLÏ ‡l‡ ˙B‡»∆»ƒ¿…»

ויעקב יצחק 24Èkאברהם ,ƒ
Ï‡iÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
Ák ˙È˙p‰ LÈ∆¿»«¿ƒ«…«
ÔÎÏ ,˙B‡‰ ˙„BÚÓ≈¬«»»»≈
˙B‡‰ ÏL ‰Ê ÁÎa¿…«∆∆»»
‰„BÚ‰ ˙BÈ‰Ï L‡∆¿»ƒ¿»¬»
Óe .‰eÎÂ ‰eÁc«¬»»¿»»¿»≈
‰eÁc ÌÈÈÚ  Ô‡k«ƒ¿»ƒ«¬»»

‰eÁ ,‰eÎÂלהסיר ¿»»¬»»
הקשים הארץ רגבי ואת האבנים

הבאר פי ÏÚמעל È‡»̃ƒ«
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העבֹודה הּוא וכרּוה הרע, ּגּסּות את ּדּלהעביר ְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָהעבֹודה
הרע ּדּקּות את ׁשהּוא25ּדּלהסיר ּדשֹוגג הענין ּבדגמת , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

הּבהמית ּדנפׁש מהתּגּברּות ּדּקּות26ּבא ּבחינת ׁשהּוא , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָ
מים. ּבאר ּכ אחר נעׂשה זֹו עבֹודה ידי ועל ְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָהרע.

‰p‰Âהּתפּלה עבֹודת ידי על הּוא לזה ּכח הּנתינת ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹ
להיֹות צרי האדם עבֹודת לכל הקדמה ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָּדּבתֹור
לּמּוד ידי על הרי הּתֹורה, דּבלּמּוד ּוכמֹו הּתפּלה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָעבֹודת
רּבנן מלכי מאן מציאּות, ּבבחינת נעׂשה הּוא ,27הּתֹורה ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ

ּבּטּול ׁשענינּה הּתפּלה, עבֹודת זה לפני להיֹות צרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלכן
ּדׁשּויתי ההתּבֹוננּות להיֹות צרי זה לפני ועֹוד ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַָּבמציאּות

תמיד לנגּדי ּבסּדּורֹו28הוי' הּזקן אדמֹו"ר ׁשּכתב ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
צריכה זֹו ׁשהתּבֹוננּות נפׁש], לכל הּׁשוה ּדבר ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ[ׁשהּוא
הּטמאה נׁשארה ּכאׁשר ידים נטילת לפני ּגם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻלהיֹות
הּוא ׁשּלֹו הּתֹורה לּמּוד ּדוקא זה ידי ועל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָּבאצּבעֹותיו,
הּתֹורה הרי הּתפּלה ּבעבֹודת חסר ּדכאׁשר ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכּדּבעי,
ׁשּלא ּבּתֹורה ּפנים ּדמגּלה ּבאֹופן להיֹות אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלֹומד

חז"ל ּוכמאמר כו',29ּכהלכה, סם לֹו נעׂשת זכה לא ְֲֲֲֵַַַַַַָָָָָֹ
ּבאֹופן נעׂשת עצמּה ׁשהּתֹורה לֹו, נעׂשת לֹומר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּדּיק
הּוא אז הּתפּלה, עבֹודת יׁשנּה ּכאׁשר ּכן ּׁשאין מה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכזה,
ּדמה ּבאֹופן הּוא לּמּודֹו ואֹופן הּתֹורה, ּברּכת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָמבר

ּכאן אף ּובזיע ּוברתת ּוביראה ּבאימה ּוכמֹו30ּלהּלן , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
הּזקן אדמֹו"ר ּבזה ּדכל31ׁשּמבאר מׁשּום הּדבר, טעם ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכנגּדֹו וׁשֹונה קֹורא הּקּב"ה וׁשֹונה ׁשהיה32הּקֹורא ּכמֹו , ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
קֹולֹות היּו ּתֹורה ׁשּבמּתן ּדאף והינּו, ּתֹורה. ְְְְְֶַַַַַַָָָּבמּתן
ּבזה אין עכׁשיו ׁשּלֹומד ּבהּתֹורה ּכן ּׁשאין מה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָולּפידים
ׁשהיה כו' ויראה האימה הרי זאת ּבכל ולּפידים, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹקֹולֹות

סיני הר על הוי' וּירד מּצד היה ּתֹורה זה33ּבמּתן וענין , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
וׁשֹונה קֹורא הּקּב"ה וׁשֹונה הּקֹורא ּדכל עכׁשיו, ּגם ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׁשנֹו
הּתפּלה, עבֹודת הקּדמת ידי על נעׂשה זה ּׁשּכל ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכנגּדֹו,

הּמדרׁש לבית הּכנסת מּבית ּכ הנהג34ואחר ּכ ואחר , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ארץ ּדר מנהג .35ּבהם ְִֶֶֶֶֶָָ
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ד.)25 סב, פרשתנו לקו"ת כח.)26ראה סו"ס א.)27אגה"ק סב, גיטין ח.)28ראה טז, ב.)29תהלים עב, כב,)30יומא ברכות

ב.)31א. סז, יתרו תתרלד.)32תו"א רמז איכה יל"ש רפי"ח. כ.)33תדא"ר יט, א.)34יתרו סד, ברכות ב.)35ראה לה, שם

    
‰eÎÂ ,Ú‰ ˙e ˙‡ ÈÚ‰lc ‰„BÚ‰של הצרורות להשליך »¬»ƒ¿«¬ƒ∆«»«¿»»

הבאר פי מעל הדק ‰Úהחול ˙ec ˙‡ ÈÒ‰lc ‰„BÚ‰ ‡e‰25, »¬»ƒ¿»ƒ∆«»«
˙ÈÓ‰a‰ Ùc ˙ea˙‰Ó ‡a ‡e‰ Bc ÔÈÚ‰ ˙Ó„a¿À¿«»ƒ¿»¿≈∆»≈ƒ¿«¿¿∆∆««¬ƒ
שנפשו מעיד בשוגג, זאת שעשה אף בחטא יכשל שאדם האפשרות עצם

ובהתגברות, בתוקף הבהמית

עלילות ישנה ובסיבתה

Èa˙26החטא ‡e‰ ,∆¿ƒ«
È„È ÏÚÂ .Ú‰ ˙ec«»«¿«¿≈

BÊ ‰„BÚאת גם שמסיר ¬»
הרע kדקות ‡ ‰Ú«¬»««»

ÌÈÓ ‡a.חיים ¿≈«ƒ
‰ÊÏ k ˙È˙p‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿ƒ«…«»∆
˙„BÚ È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈¬«
‰Ó„˜‰ B˙ac ‰lÙz‰«¿ƒ»∆¿«¿»»
Èˆ Ì„‡‰ ˙„BÚ ÏÎÏ¿»¬«»»»»ƒ
‰lÙz‰ ˙„BÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿¬««¿ƒ»

וההכנעה הביטול BÓÎeענין .¿
ÏÚ È‰ ,‰Bz‰ „enÏa„∆¿ƒ«»¬≈«
‡e‰ ‰Bz‰ „enÏ È„È¿≈ƒ«»
,˙e‡ÈˆÓ ˙Èa ‰Ú«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ

Ôa ÈÎÏÓ Ô‡Óחכמים ««¿≈«»»
שעוסקים מפני מלכים קרואים

התורה ˆ27Èבחכמת ÔÎÏ ,»≈»ƒ
˙„BÚ ‰Ê ÈÙÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿≈∆¬«
Ïea ÈÚ ,‰lÙz‰«¿ƒ»∆ƒ¿»»ƒ
‰Ê ÈÙÏ „BÚÂ ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆
˙eBa˙‰‰ ˙BÈ‰Ï È»̂ƒƒ¿«ƒ¿¿
ÈcÏ ÈÂ‰ È˙Èec¿ƒƒƒ¬«»¿∆¿ƒ

„ÈÓ˙28˙k BÓk »ƒ¿∆»«
ecÒa Ô˜‰ BÓ„‡B «¿«»≈¿ƒ

ÏÎÏ ‰ÂM‰ c ‡e‰∆»»«»∆¿»
BÊ ˙eBa˙‰ ,Ù∆∆∆ƒ¿¿
ÈÙÏ Ì ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿«ƒ¿≈
‡k ÌÈ„È ˙ÏÈ¿ƒ«»«ƒ«¬∆

‰‡Ó‰ ‰‡שדבקה ƒ¿«»«À¿»
השינה «¿¿∆¿ÂÈ˙BÚaˆ‡a,בשעת

„enÏ ‡˜Âc ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆«¿»ƒ
ÈÚack ‡e‰ Bl ‰Bz‰«»∆ƒ∆»ƒ

עול,,[=כראוי] בקבלת שלומד

ה' תורת שלומד יודע כי

˙„BÚa Ò ‡Îc¿«¬∆»≈«¬«

‰lÙz‰הביטול ÔÙB‡aענין ˙BÈ‰Ï Ù‡ „ÓBl ‰Bz‰ È‰ «¿ƒ»¬≈«»∆≈∆¿»ƒ¿¿∆
,‰ÎÏ‰k ‡l ‰Bza ÌÈt ‰lÓcופניותיו מציאותו ישותו, מצד ∆¿«∆»ƒ«»∆…«¬»»

ÏÊ Ó‡ÓÎe29‰ÎÊ ‡Ïולהתגאות להתגדל מנת על תורה שלומד ¿«¬»««…»»
BÏ ˙ÚהתורהÌÒ(חיים בה שאין החיים. ÓBÏ(היפך ˜c ,ÂÎ «¬≈«∆ƒ≈«

‰Bz‰ ,BÏ ˙Ú«¬≈∆«»
,‰Êk ÔÙB‡a ˙Ú ÓˆÚ«¿»«¬≈¿∆»∆
‡k Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈«¬∆
Ê‡ ,‰lÙz‰ ˙„BÚ È∆¿»¬««¿ƒ»»
,‰Bz‰ ˙ka Ó ‡e‰¿»≈ƒ¿««»
ÔÙB‡a ‡e‰ B„enÏ ÔÙB‡Â¿∆ƒ¿∆
‰ÓÈ‡a Ôl‰l ‰Óc¿«¿«»¿≈»
ÚÈÊe ˙˙e ‰‡Èe¿ƒ¿»¿∆∆¿ƒ«

תורה מתן Ô‡kבשעת Û‡30 ««
למודו ‡nבזמן BÓÎe ,¿∆¿»≈

Ô˜‰ BÓ„‡ ‰Êa31 »∆«¿«»≈
ÏÎc ÌeÓ ,c‰ ÌÚ«««»»ƒ¿»
‰a‰ ‰BÂ ‡B‰«≈¿∆«»»

Bck ‰BÂ ‡B˜32, ≈¿∆¿∆¿
.‰Bz ÔzÓa ‰È‰ BÓk¿∆»»¿««»
ÔzÓa Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆¿««
˙BÏB˜ eÈ‰ ‰Bz»»
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ÌÈ„ÈtÏÂ¿«ƒƒ«∆≈≈
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יט   

העבֹודה הּוא וכרּוה הרע, ּגּסּות את ּדּלהעביר ְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָָהעבֹודה
הרע ּדּקּות את ׁשהּוא25ּדּלהסיר ּדשֹוגג הענין ּבדגמת , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

הּבהמית ּדנפׁש מהתּגּברּות ּדּקּות26ּבא ּבחינת ׁשהּוא , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָ
מים. ּבאר ּכ אחר נעׂשה זֹו עבֹודה ידי ועל ְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָהרע.

‰p‰Âהּתפּלה עבֹודת ידי על הּוא לזה ּכח הּנתינת ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹ
להיֹות צרי האדם עבֹודת לכל הקדמה ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָּדּבתֹור
לּמּוד ידי על הרי הּתֹורה, דּבלּמּוד ּוכמֹו הּתפּלה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָעבֹודת
רּבנן מלכי מאן מציאּות, ּבבחינת נעׂשה הּוא ,27הּתֹורה ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ

ּבּטּול ׁשענינּה הּתפּלה, עבֹודת זה לפני להיֹות צרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלכן
ּדׁשּויתי ההתּבֹוננּות להיֹות צרי זה לפני ועֹוד ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַָּבמציאּות

תמיד לנגּדי ּבסּדּורֹו28הוי' הּזקן אדמֹו"ר ׁשּכתב ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
צריכה זֹו ׁשהתּבֹוננּות נפׁש], לכל הּׁשוה ּדבר ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָ[ׁשהּוא
הּטמאה נׁשארה ּכאׁשר ידים נטילת לפני ּגם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻלהיֹות
הּוא ׁשּלֹו הּתֹורה לּמּוד ּדוקא זה ידי ועל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָּבאצּבעֹותיו,
הּתֹורה הרי הּתפּלה ּבעבֹודת חסר ּדכאׁשר ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכּדּבעי,
ׁשּלא ּבּתֹורה ּפנים ּדמגּלה ּבאֹופן להיֹות אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלֹומד

חז"ל ּוכמאמר כו',29ּכהלכה, סם לֹו נעׂשת זכה לא ְֲֲֲֵַַַַַַָָָָָֹ
ּבאֹופן נעׂשת עצמּה ׁשהּתֹורה לֹו, נעׂשת לֹומר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּדּיק
הּוא אז הּתפּלה, עבֹודת יׁשנּה ּכאׁשר ּכן ּׁשאין מה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכזה,
ּדמה ּבאֹופן הּוא לּמּודֹו ואֹופן הּתֹורה, ּברּכת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָמבר

ּכאן אף ּובזיע ּוברתת ּוביראה ּבאימה ּוכמֹו30ּלהּלן , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
הּזקן אדמֹו"ר ּבזה ּדכל31ׁשּמבאר מׁשּום הּדבר, טעם ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכנגּדֹו וׁשֹונה קֹורא הּקּב"ה וׁשֹונה ׁשהיה32הּקֹורא ּכמֹו , ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
קֹולֹות היּו ּתֹורה ׁשּבמּתן ּדאף והינּו, ּתֹורה. ְְְְְֶַַַַַַָָָּבמּתן
ּבזה אין עכׁשיו ׁשּלֹומד ּבהּתֹורה ּכן ּׁשאין מה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָולּפידים
ׁשהיה כו' ויראה האימה הרי זאת ּבכל ולּפידים, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹקֹולֹות

סיני הר על הוי' וּירד מּצד היה ּתֹורה זה33ּבמּתן וענין , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
וׁשֹונה קֹורא הּקּב"ה וׁשֹונה הּקֹורא ּדכל עכׁשיו, ּגם ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׁשנֹו
הּתפּלה, עבֹודת הקּדמת ידי על נעׂשה זה ּׁשּכל ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכנגּדֹו,

הּמדרׁש לבית הּכנסת מּבית ּכ הנהג34ואחר ּכ ואחר , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ארץ ּדר מנהג .35ּבהם ְִֶֶֶֶֶָָ
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ד.)25 סב, פרשתנו לקו"ת כח.)26ראה סו"ס א.)27אגה"ק סב, גיטין ח.)28ראה טז, ב.)29תהלים עב, כב,)30יומא ברכות

ב.)31א. סז, יתרו תתרלד.)32תו"א רמז איכה יל"ש רפי"ח. כ.)33תדא"ר יט, א.)34יתרו סד, ברכות ב.)35ראה לה, שם

    
‰eÎÂ ,Ú‰ ˙e ˙‡ ÈÚ‰lc ‰„BÚ‰של הצרורות להשליך »¬»ƒ¿«¬ƒ∆«»«¿»»

הבאר פי מעל הדק ‰Úהחול ˙ec ˙‡ ÈÒ‰lc ‰„BÚ‰ ‡e‰25, »¬»ƒ¿»ƒ∆«»«
˙ÈÓ‰a‰ Ùc ˙ea˙‰Ó ‡a ‡e‰ Bc ÔÈÚ‰ ˙Ó„a¿À¿«»ƒ¿»¿≈∆»≈ƒ¿«¿¿∆∆««¬ƒ
שנפשו מעיד בשוגג, זאת שעשה אף בחטא יכשל שאדם האפשרות עצם

ובהתגברות, בתוקף הבהמית

עלילות ישנה ובסיבתה

Èa˙26החטא ‡e‰ ,∆¿ƒ«
È„È ÏÚÂ .Ú‰ ˙ec«»«¿«¿≈
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כ     

e‰ÊÂהעבֹודה ׁשּתהיה ּדבכדי וגֹו', יׂשראל יׁשיר אז ¿∆ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָ
על הּוא גֹו', באר עלי גֹו', וכרּוה חפרּוה ְְְֲֲִִֵֵַָָָָּדבאר
הּׁשירה ּדענין יׁשיר אז ּדזהּו הּתפּלה עבֹודת הקּדמת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָידי
ּכל ּכאן ּׁשּכֹולל מה ּכן ּגם ּדזהּו הּתפּלה, ענין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהּוא
ידי ועל ּבצּבּור, להיֹות צריכה הּתפּלה ּכי ּביחד, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָיׂשראל
העבֹודה ּכ אחר להיֹות צריכה הּתפּלה עבֹודת ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָָָָהקּדמת
מֹוחין ּבחינת וגם, הּמּדֹות, עבֹודת וכרּוה ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָּדחפרּוה
הּמֹוחין עבֹודת יהיה לבא ׁשּלעתיד ועד לּמּדֹות, ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּׁשּיכים

הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו עצמם, יּׂשיגּו36מּצד לבא ּדּלעתיד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשלם ּבלב ועבדהּו (ּבכדי) אבי אלקי את ּדדע הענין רק לא ּבֹוראם, ,37ּדעת ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

עצמֹו. מּצד הוי' את לדעת ּגם ְֲִֶֶַַַַַַָָָאּלא

‰p‰Âעכׁשיו ועבֹודתינּו ּבמעׂשינּו ּתלּויים לבא ּדּלעתיד הּגלּויים ּגם38ּכל ׁשּלכן , ¿ƒ≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּדּלעתיד הענינים מעין עצמם, ׁשּמּצד הּמֹוחין עבֹודת להיֹות צריכה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעכׁשיו
קניזי ּדקני הּבחינה לבא לעתיד ימׁש מצוה, ּכנגד מצוה הּנה זה ידי ועל ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻלבא,

ּגבּול את אלקי הוי' ּדירחיב ידי39וקדמֹוני, על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
מּמׁש. ּובקרֹוב לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבֹוא צדקנּו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמׁשיח
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– הק' בחדרו הקדושה, לארצנו הנוסעים השלוחים להתלמידים –

מוגה בלתי

השבועות בחג להמדובר לנסוע,1בהמשך שמתנדבים מאלו אתם והרי – הקודש לארץ הנסיעה אודות
בהצלחה. הנסיעה שתהיה רצון יהי הנה – ההורים ברשות זה הרי ובודאי

בלונדון, אנ"ש תמימים"; וב"תומכי אנ"ש אצל ובפרט התורה, במקומות ביקור תערכו – שתבואו מקום בכל
ישראל. בארץ – והעיקר בשווייץ, התורה מקומות בפריז, אנ"ש בצרפת, הישיבה

תהיה היום שהתחלת באופן הלימוד, סדר את תארגנו – להנסיעה ההכנות את אתם מתחילים שבו מהיום
לכאן. שתחזרו עד הנסיעה, כל במשך הזמן סדר יהיה וכך בנגלה. שיעור – התפלה ולאחרי החסידות, בלימוד
הנה – וטריא בשקלא משתתפים השאר וכל כולם בפני לומד שאחד באופן הוא ברבים הלימוד שסדר וכיון
בשקלא ישתתפו והשאר כולם, בפני ילמד שאחד בחסידות, והן בנגלה הן שלכם, הלימוד את תסדרו כזה באופן

וטריא.

פעמים. כמה כולם בפני ילמד מהכלל, יוצא ללא אחד, שכל כך, אחר, מישהו כולם בפני ילמד יום כל

ענין ללמוד או אחר, ענין יום בכל ללמוד יכולים אלא הזמן, כל אחד בהמשך הלימוד שיהיה הכרח אין
שלומד הלימוד את להכין יוכל אחד שכל בכדי מראש, שידעו מסודר, בסדר זה ויהיה ימים. כמה במשך אחד

כולם. בפני

השיעורים זמני את תקבעו בנסיעות, עסוקים תהיו שבהם הזמנים מלבד הנה חב"ד, בכפר תהיו וכאשר
שלכם, השיעורים תלמדו ושם – נמצאים הנכם שבו המקום שזהו שידעו כדי – ציבורי במקום בביתֿהכנסת,

חסידות רק ללמוד שם הנהוג שכפי השבת, ביום מלבד ונגלה, חסידות ובערב, חסידות.2בבוקר אתם גם תלמדו ,

:להבהיר יש ענין עוד
לשמהכאשר שלא ענוה של באופן להתנהג אין מסויים, למקום לביתֿהכנסת3באים באים כאשר .

חסידות; תדברו חסידות, לדבר שמתאים ובמקום בנגלה, תדברו – בנגלה ענין לדבר מתאים שבו וביתֿמדרש
בחסידות. והן בנגלה הן תדברו – הענינים לשני שייכים שהם ישראל בני את לבקר אתם שנוסעים וכיון

העיקרי המדבר יהיה שהוא היינו, בנגלה, ואחד בחסידות אחד המדברים, עיקר שיהיה מישהו לקבוע כדאי
וטריא. בשקלא לו יסייעו והשאר והמתחיל,

גם – אנ"ש עם ובהתייעצות החסידיות, הישיבות את גם ותבקרו חב"ד, בכפר בעיקר תהיו – ישראל בארץ
הישיבות. שאר

(כמובא דגדלות מוחין ישנם שאז שנה, עשרים גיל לאחרי ובפרט בריֿדעת, ברֿמצוה, לאחרי שהנכם וכיון
תורה האחריות5מע"ח4בלקוטי את לכם להבהיר צורך אין – דגדלות) מוחין מקבלים שנה עשרים שבגיל

הכחות לכם יש בודאי שלוחים, בתור נוסעים שהנכם דכיון להתיירא, לכם אין גיסא, ולאידך עליכם, המוטלת
לכך. הדרושים

:להבהיר יש נוסף ענין
הברכות את לידע וכן ומעשרות, תרומות דיני כמו ישראל, לארץ במיוחד השייכים הענינים את ללמוד עליכם

לצופים משיגיע לירושלים, באים כאשר אלו,6שאומרים בענינים שדנים וקונטרסים בספרים שנתבארו כפי –
בלתיֿרגילים. ענינים אודות שמדובר כיון היטב, זאת ותחזרו תלמדו ובודאי
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ב.3) טז, ערכין ראה

סע"ד.4) צב, מסעי רע"א. ב, במדבר סע"ד. כח, אחרי
כה.5) שער סוף
אדמו"ר6) כ"ק באגרותֿקודש הובא סתקס"ט. או"ח טושו"ע ראה

תנב. ע' חט"ו שליט"א

             

         
            

       
       

          
          
        
          
          

        
         

          
         

         
         

          
          
          
          
           


         

     
        

         
          

         
        

        
         

   
         

         
        

      
           
       
          
        
        
          

 
         

    

























































































המשך מעמוד טיק



כי

     
– הק' בחדרו הקדושה, לארצנו הנוסעים השלוחים להתלמידים –

מוגה בלתי

השבועות בחג להמדובר לנסוע,1בהמשך שמתנדבים מאלו אתם והרי – הקודש לארץ הנסיעה אודות
בהצלחה. הנסיעה שתהיה רצון יהי הנה – ההורים ברשות זה הרי ובודאי

בלונדון, אנ"ש תמימים"; וב"תומכי אנ"ש אצל ובפרט התורה, במקומות ביקור תערכו – שתבואו מקום בכל
ישראל. בארץ – והעיקר בשווייץ, התורה מקומות בפריז, אנ"ש בצרפת, הישיבה

תהיה היום שהתחלת באופן הלימוד, סדר את תארגנו – להנסיעה ההכנות את אתם מתחילים שבו מהיום
לכאן. שתחזרו עד הנסיעה, כל במשך הזמן סדר יהיה וכך בנגלה. שיעור – התפלה ולאחרי החסידות, בלימוד
הנה – וטריא בשקלא משתתפים השאר וכל כולם בפני לומד שאחד באופן הוא ברבים הלימוד שסדר וכיון
בשקלא ישתתפו והשאר כולם, בפני ילמד שאחד בחסידות, והן בנגלה הן שלכם, הלימוד את תסדרו כזה באופן

וטריא.

פעמים. כמה כולם בפני ילמד מהכלל, יוצא ללא אחד, שכל כך, אחר, מישהו כולם בפני ילמד יום כל

ענין ללמוד או אחר, ענין יום בכל ללמוד יכולים אלא הזמן, כל אחד בהמשך הלימוד שיהיה הכרח אין
שלומד הלימוד את להכין יוכל אחד שכל בכדי מראש, שידעו מסודר, בסדר זה ויהיה ימים. כמה במשך אחד

כולם. בפני

השיעורים זמני את תקבעו בנסיעות, עסוקים תהיו שבהם הזמנים מלבד הנה חב"ד, בכפר תהיו וכאשר
שלכם, השיעורים תלמדו ושם – נמצאים הנכם שבו המקום שזהו שידעו כדי – ציבורי במקום בביתֿהכנסת,

חסידות רק ללמוד שם הנהוג שכפי השבת, ביום מלבד ונגלה, חסידות ובערב, חסידות.2בבוקר אתם גם תלמדו ,

:להבהיר יש ענין עוד
לשמהכאשר שלא ענוה של באופן להתנהג אין מסויים, למקום לביתֿהכנסת3באים באים כאשר .

חסידות; תדברו חסידות, לדבר שמתאים ובמקום בנגלה, תדברו – בנגלה ענין לדבר מתאים שבו וביתֿמדרש
בחסידות. והן בנגלה הן תדברו – הענינים לשני שייכים שהם ישראל בני את לבקר אתם שנוסעים וכיון

העיקרי המדבר יהיה שהוא היינו, בנגלה, ואחד בחסידות אחד המדברים, עיקר שיהיה מישהו לקבוע כדאי
וטריא. בשקלא לו יסייעו והשאר והמתחיל,

גם – אנ"ש עם ובהתייעצות החסידיות, הישיבות את גם ותבקרו חב"ד, בכפר בעיקר תהיו – ישראל בארץ
הישיבות. שאר

(כמובא דגדלות מוחין ישנם שאז שנה, עשרים גיל לאחרי ובפרט בריֿדעת, ברֿמצוה, לאחרי שהנכם וכיון
תורה האחריות5מע"ח4בלקוטי את לכם להבהיר צורך אין – דגדלות) מוחין מקבלים שנה עשרים שבגיל

הכחות לכם יש בודאי שלוחים, בתור נוסעים שהנכם דכיון להתיירא, לכם אין גיסא, ולאידך עליכם, המוטלת
לכך. הדרושים

:להבהיר יש נוסף ענין
הברכות את לידע וכן ומעשרות, תרומות דיני כמו ישראל, לארץ במיוחד השייכים הענינים את ללמוד עליכם

לצופים משיגיע לירושלים, באים כאשר אלו,6שאומרים בענינים שדנים וקונטרסים בספרים שנתבארו כפי –
בלתיֿרגילים. ענינים אודות שמדובר כיון היטב, זאת ותחזרו תלמדו ובודאי
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סע"ד.4) צב, מסעי רע"א. ב, במדבר סע"ד. כח, אחרי
כה.5) שער סוף
אדמו"ר6) כ"ק באגרותֿקודש הובא סתקס"ט. או"ח טושו"ע ראה
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כב

        
– הק' בחדרו טורונטו, ישראל" "נר דישיבת תלמידים לקבוצת –

מוגה בלתי

"הוא ש"תורה – ישראל מנהג תורה.1. של ענין עם דבר כל לקשר שמשתדלים –
סיני, הר במעמד התורה קבלת בעת נעשתה דין) פי (על ישראל עם של שהמציאות לפי – הדבר וטעם

יבמות (במסכת בגמרא אפילו2כדאיתא ישראל, בני של עניניהם כל ולכן, ישראל, עם של הגירות היתה שאז (
– שלהם המציאות נעשתה ידו שעל בהענין וחדורים קשורים להיות צריכים גשמיים, ענינים פשוטים, ענינים

התורה. ענין

עם הענינים כל לקשר יש בתורה, מיוחד ענין שלומדים וזמן בתקופה הנה – גופא ובתורה  
לכל בנוגע הוראה ממנו ללמוד שיכולים הוכחה מהוה זה, מיוחד ענין שלומדים העובדה עצם שכן, שבתורה,

הרשות. ועניני הגוף עניני גם כולל זה, בזמן שנעשים הענינים שאר

קידושין מסכת בהתחלת ובביאה".3. בשטר בכסף דרכים.. בשלש נקנית "האשה שנינו:
"קידושין", בשם שנקרא בישראל, ואשה איש בין והשייכות הקשר אודות שמדובר – הדברים ופשטות

לו. מקודשת נעשית והאשה האשה את מקדש שהאיש

בגמרא כהקדש",4ומבואר עלמא אכולא לה ש"אסר לפי – "קידושין" בשם נקרא ואשה איש בין שהקשר
שנעשית לכך שנוסף היינו, "ש העולם, לכל בהיחס גם ניתוסף והאשה, האיש בין אכולא

אכ לה ("אסר העולם לכל השלילי שהיחס אלא עוד ולא כהקדש", עניןעלמא הוא כהקדש") עלמא ,ולא
"קידושין". בשם לאשה איש שבין והשייכות הקשר כללות נקרא זה שם שעל כך כדי עד

המשנה דברי בהמשך בזה הדברים פרטי כמבואר ובביאה, בשטר בכסף דרכים, בשלש נעשה זה וענין
והגמרא.

לבעלה: האשה נקנית ידם שעל הדרכים ג' בין החילוק וכללות

בלבד, חיצוני דבר אם כי מגופו, חלק נותן אינו הרי – כסף שוה או כסף לאשה נותן האיש כאשר כסף:
פרוטה" ובשוה "בפרוטה – חשיבות בעל להיות צריך זה חיצוני דבר נפשה5אבל, חיי לקנות יכולה שבזה ,6,

הנפש. חיות עם קשור להיות חשוב דבר שאינו פרוטה משוה פחות כן שאין מה

פרוטה שוה אינו כשלעצמו השטר כאשר גם את7שטר: הרי השטר על כותב הבעל כאשר מקום, מכל ,
האשה ברצון להיות צריך קידושין (שהרי ברצונה השטר את מקבלת והאשה לי, מקודשת.8מקודשת היא הרי ,(

ורבו "פרו – הקידושין ענין תכלית נעשית זה ידי ועל לאשה, האיש בין הפנימית השייכות היא – וביאה
הארץ" את בראשונים9ומלאו במצותיו10(כדאיתא קדשנו ("אשר קידושין מצות על מברכים אין זה שמטעם

הבנים). בלידת נעשה המצוה שקיום כיון האשה"), את לקדש וציונו

.הענינים ברוחניות – הנ"ל דרכים שלש ידי על וחלותם הקידושין ענין כללות תוכן לבאר ויש .
התורה עניני ישנם כן כמו גשמי, לגוף ששייכים כפי למטה בעולם ישנם התורה שעניני שכשם – ובהקדמה

למעלה. שהם כפי
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יו"ד1) ברמ"א הובא מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה
סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו

סט"ז. סתצ"ד סי"א. סתל"ב קפ.
אֿב.2) מו,
קידושין3) מסכת זמן באותו למדו הנ"ל התלמידים קבוצת

(המו"ל).
ע"ב.4) ריש ב, קידושין

שם.5) במשנה – ב"ה דעת
סע"ב).6) (מח, פל"ז תניא ראה
א.7) ט, קידושין
רפ"ד.8) אישות הל' רמב"ם ב. ב, שם
כח.9) א, בראשית

סי"ב.10) פ"א כתובות רא"ש ראה

    

בעצמכם, זאת ותדעו שתלמדו מוטב מקום, מכל ארץֿישראל, מבני אלו ענינים ולשמוע לשאול שתוכלו הגם
מאמריקא!... לשלוחים מתאים שאינו דבר שזהו ידיעה, בהעדר אתכם יתפסו שלא כדי

יהיו הלבושים, כמו החיצוניים, הענינים שגם להשתדל עליכם חכמים, תלמידי בתור אתם שנוסעים כיון
להשליחות. בהתאם יהיו החיצוניים הענינים שגם היינו, המתאים, באופן

,בהצלחה הנסיעה ותהיה ולשמחה, לשלום סעו הוריכם, של מלאה ברשות אתם נוסעים בודאי כאמור,
מופלגה, בהצלחה יהיה שתבואו מקום בכל פארבריינגען") ("דער הרושםושהותכם את שתשאירו ובאופן ַ

בדרך מאשר יותר או שכר בדרך עבורכם, תועלת וגם תועלת, שיביא דבר מכאן, שבאים ל"שלוחים" המתאים
שכר.

אלול, בחודש ותחזרו

מארץ להיציאה בנוגע שאלות יתעוררו שלא כדי יום, משלושים פחות ישראל בארץ שהותכם לאחר –
–7ישראל

לשלום, לקראתנו הבאים הימים ולכל להימיםֿטובים ההכנה זמן

השנה. כל מופלגה הצלחה מתוך

שמותיכם את – חדקוב הרב ידי על – תמסרו הכנה, בדרך נסיעתכם מתחילה שבו תמוז, ג' זה, ביום
האם. שם בצירוף

בבחינת להיות היא התוועדות של פעולתה שהרי ההתוועדות, בשעת תמוז בי"ב תהיה להנסיעה ההכנה עיקר
ממאסרו, אדמו"ר מו"ח כ"ק גאולת התחילה שבו תמוז, ג' זה, ביום היא לנסיעה ההכנה התחלת אבל "מהלך";

צדקנו. משיח ידי על השלימה, הגאולה אל הגלות מן היציאה התחלת את יביא זה וענין
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תד.7) ע' ריש חי"ח שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש גם ראה

    

בעצמכם, זאת ותדעו שתלמדו מוטב מקום, מכל ארץֿישראל, מבני אלו ענינים ולשמוע לשאול שתוכלו הגם
מאמריקא!... לשלוחים מתאים שאינו דבר שזהו ידיעה, בהעדר אתכם יתפסו שלא כדי

יהיו הלבושים, כמו החיצוניים, הענינים שגם להשתדל עליכם חכמים, תלמידי בתור אתם שנוסעים כיון
להשליחות. בהתאם יהיו החיצוניים הענינים שגם היינו, המתאים, באופן

,בהצלחה הנסיעה ותהיה ולשמחה, לשלום סעו הוריכם, של מלאה ברשות אתם נוסעים בודאי כאמור,
מופלגה, בהצלחה יהיה שתבואו מקום בכל פארבריינגען") ("דער הרושםושהותכם את שתשאירו ובאופן ַ

בדרך מאשר יותר או שכר בדרך עבורכם, תועלת וגם תועלת, שיביא דבר מכאן, שבאים ל"שלוחים" המתאים
שכר.

אלול, בחודש ותחזרו

מארץ להיציאה בנוגע שאלות יתעוררו שלא כדי יום, משלושים פחות ישראל בארץ שהותכם לאחר –
–7ישראל

לשלום, לקראתנו הבאים הימים ולכל להימיםֿטובים ההכנה זמן

השנה. כל מופלגה הצלחה מתוך

שמותיכם את – חדקוב הרב ידי על – תמסרו הכנה, בדרך נסיעתכם מתחילה שבו תמוז, ג' זה, ביום
האם. שם בצירוף

בבחינת להיות היא התוועדות של פעולתה שהרי ההתוועדות, בשעת תמוז בי"ב תהיה להנסיעה ההכנה עיקר
ממאסרו, אדמו"ר מו"ח כ"ק גאולת התחילה שבו תמוז, ג' זה, ביום היא לנסיעה ההכנה התחלת אבל "מהלך";

צדקנו. משיח ידי על השלימה, הגאולה אל הגלות מן היציאה התחלת את יביא זה וענין
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תד.7) ע' ריש חי"ח שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש גם ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו סיון, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלתו, בו שואל אם יסעו הוריו ממקומם עתה להסתדר בקבוץ חפשי באה"ק ת"ו, 

ופלא בעיני גם על הקס"ד בזה, ויעיין היטב בלשון הרמב"ם הלכות דיעות ריש פרק ו', צריך אדם להתחבר 

ולישב אצל החכמים כו' ויתרחק מן הרשעים כו' ילך למקום שאנשי' צדיקים כו' ואם הם רעים וחטאים 

כו' יצא למערות ולחוחים ולמדבריות, ועאכו"כ שהנמצא במקום שמנהגי' הוא ע"פ התורה והמצוה שאי 

אפשר לחשוב ע"ד העתקה לקבוץ חפשי, והשומר את עמו ישראל בכל עת ובכל מקום אשר לא ינום כו' 

ישמור את הוריו בתוך כל ישראל ודוקא בסביבה של יראת שמים תורה ומצוה אשר שם שכינתא שריא, 

והוא מצדו יכול להוסיף בזה ע"י הוספה בשקידה מסירה ונתינה בלימוד התורה הנגלית ותורת החסידות 

וקיום המצות בהידור מיוסדים כל הנ"ל על יראת שמים טהורה.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כג

        
– הק' בחדרו טורונטו, ישראל" "נר דישיבת תלמידים לקבוצת –

מוגה בלתי

"הוא ש"תורה – ישראל מנהג תורה.1. של ענין עם דבר כל לקשר שמשתדלים –
סיני, הר במעמד התורה קבלת בעת נעשתה דין) פי (על ישראל עם של שהמציאות לפי – הדבר וטעם

יבמות (במסכת בגמרא אפילו2כדאיתא ישראל, בני של עניניהם כל ולכן, ישראל, עם של הגירות היתה שאז (
– שלהם המציאות נעשתה ידו שעל בהענין וחדורים קשורים להיות צריכים גשמיים, ענינים פשוטים, ענינים

התורה. ענין

עם הענינים כל לקשר יש בתורה, מיוחד ענין שלומדים וזמן בתקופה הנה – גופא ובתורה  
לכל בנוגע הוראה ממנו ללמוד שיכולים הוכחה מהוה זה, מיוחד ענין שלומדים העובדה עצם שכן, שבתורה,

הרשות. ועניני הגוף עניני גם כולל זה, בזמן שנעשים הענינים שאר

קידושין מסכת בהתחלת ובביאה".3. בשטר בכסף דרכים.. בשלש נקנית "האשה שנינו:
"קידושין", בשם שנקרא בישראל, ואשה איש בין והשייכות הקשר אודות שמדובר – הדברים ופשטות

לו. מקודשת נעשית והאשה האשה את מקדש שהאיש

בגמרא כהקדש",4ומבואר עלמא אכולא לה ש"אסר לפי – "קידושין" בשם נקרא ואשה איש בין שהקשר
שנעשית לכך שנוסף היינו, "ש העולם, לכל בהיחס גם ניתוסף והאשה, האיש בין אכולא

אכ לה ("אסר העולם לכל השלילי שהיחס אלא עוד ולא כהקדש", עניןעלמא הוא כהקדש") עלמא ,ולא
"קידושין". בשם לאשה איש שבין והשייכות הקשר כללות נקרא זה שם שעל כך כדי עד

המשנה דברי בהמשך בזה הדברים פרטי כמבואר ובביאה, בשטר בכסף דרכים, בשלש נעשה זה וענין
והגמרא.

לבעלה: האשה נקנית ידם שעל הדרכים ג' בין החילוק וכללות

בלבד, חיצוני דבר אם כי מגופו, חלק נותן אינו הרי – כסף שוה או כסף לאשה נותן האיש כאשר כסף:
פרוטה" ובשוה "בפרוטה – חשיבות בעל להיות צריך זה חיצוני דבר נפשה5אבל, חיי לקנות יכולה שבזה ,6,

הנפש. חיות עם קשור להיות חשוב דבר שאינו פרוטה משוה פחות כן שאין מה

פרוטה שוה אינו כשלעצמו השטר כאשר גם את7שטר: הרי השטר על כותב הבעל כאשר מקום, מכל ,
האשה ברצון להיות צריך קידושין (שהרי ברצונה השטר את מקבלת והאשה לי, מקודשת.8מקודשת היא הרי ,(

ורבו "פרו – הקידושין ענין תכלית נעשית זה ידי ועל לאשה, האיש בין הפנימית השייכות היא – וביאה
הארץ" את בראשונים9ומלאו במצותיו10(כדאיתא קדשנו ("אשר קידושין מצות על מברכים אין זה שמטעם

הבנים). בלידת נעשה המצוה שקיום כיון האשה"), את לקדש וציונו

.הענינים ברוחניות – הנ"ל דרכים שלש ידי על וחלותם הקידושין ענין כללות תוכן לבאר ויש .
התורה עניני ישנם כן כמו גשמי, לגוף ששייכים כפי למטה בעולם ישנם התורה שעניני שכשם – ובהקדמה

למעלה. שהם כפי
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יו"ד1) ברמ"א הובא מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה
סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו

סט"ז. סתצ"ד סי"א. סתל"ב קפ.
אֿב.2) מו,
קידושין3) מסכת זמן באותו למדו הנ"ל התלמידים קבוצת

(המו"ל).
ע"ב.4) ריש ב, קידושין

שם.5) במשנה – ב"ה דעת
סע"ב).6) (מח, פל"ז תניא ראה
א.7) ט, קידושין
רפ"ד.8) אישות הל' רמב"ם ב. ב, שם
כח.9) א, בראשית

סי"ב.10) פ"א כתובות רא"ש ראה



כד       

להם, תנתן שהתורה ביקשו שהמלאכים ועד למעלה, התורה כבר היתה למטה התורה שירדה קודם דהנה,
השמים" על הודך שבת11"תנה במסכת בגמרא ).12(כדאיתא

שייכי לא מלאכים שאצל כיון מובן: אינו העניןולכאורה כמו למטה, בעולם שהם כפי התורה עניני ם
להם? תנתן שהתורה בקשתם היתה מה כן אם – מלאכים אצל כלל שייך שאינו ואשה איש דקידושי

ברוחניות שהיא כפי התורה את וללמוד לקבל ביקשו שהמלאכים לומר, צריך כן התורה13ועל עניני שכן, ,
ללמדה. המלאכים גם יכולים – הענינים ברוחניות שהיא כמו – כזו ותורה ברוחניות, גם ישנם

בגמרא שמצינו דרך רבותינו14ועל שמבארים וכפי נגעים, לדיני בנוגע כו'" דרקיעא במתיבתא מיפלגי "קא
שלאחריו) והרביים הזקן (אדמו"ר דרקיעא15נשיאינו במתיבתא אותם שלומדים כפי בזה הענינים פרטי

למטה). (בעולם כפשוטם לנגעים בנוגע הדינים חילוקי נשתלשלו מהם אשר, (ברוחניות),

ברוחניות גם ישנו נקנית, האשה שבהם דרכים והשלש הקידושין ענין שכללות – בעניננו גם מובן ומזה
הענינים.

:בזה והביאור .
שהקב"ה ישראל, וכנסת הקב"ה שבין הקידושין ענין על רומז השירים" "שיר שכל חז"ל במדרשי איתא

הקב"ה של אשתו היא ישראל וכנסת הבעל .16הוא

תענית במסכת במשנה איתא התורה17וכן את נתן שהקב"ה שבשעה היינו, תורה", מתן זה חתונתו "ביום :
ישראל. ובני הקב"ה בין ה"חתונה" היתה אזי ישראל, לבני

ולשון" עם מכל בחרת "ובנו – ישראל בבני הקב"ה בחר תורה מתן שבשעת קשורים18והיינו, שיהיו –
שכתוב כמו קדוש".19עמו, וגוי כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם

לה ש"אסר ואשה איש קידושי דרך על – קדוש" "גוי הכתוב כלשון – "קידושין" בשם נקרא זה וענין
עלמא כדאיתאאכולא כהקדש, עליו אסורים שהם העולם עניני כל על להסתכל צריך שיהודי והיינו, ,"

ברכותב במסכת שמים".20גמרא מקדשי נהנה כאילו ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה "כל

ביום" התורה, ידי על הוא שכללותו – הקב"ה עם ישראל בני של וההתקשרות שהשידוך אמרו זה ועל .
התורה מתחלקת שבהם ענינים ג' שהם ובביאה", בשטר בכסף דרכים, "בשלש הוא – תורה" מתן זה חתונתו

עצמה.
חז"ל מאמר דרך היינו,21ועל חסדים", גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם דברים שלשה "על

כללות של החלוקה גם ישנה זה דרך ועל חסדים, וגמילות עבודה דתורה הענינים לג' נחלקת התורה שכללות
וביאה שטר דכסף הענינים לג' .22התורה

שאינם המצוות רוב (ב) אדם, של בגופו שהם מצוות (א) סוגים: לג' נחלקים המצוות שכללות – בזה והענין
אדם, של נכסיו הם שכללותם ישותו, בכל ומתייגע מתעסק שבהם הענינים עם קשורות הם אלא שבגופו, מצוות

והשגה. הבנה החכמה, כח הוא שעיקרם הנפש, כחות עם הקשורות מצוות (ג)

וביאה: שטר כסף הענינים דג' החלוקה וזוהי

אדם. של נכסיו עם הקשורות המצוות על קאי – כסף שוה גם כולל אלא דוקא, לאו כסף – כסף
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שלמדים – נאמר23שטר שבהם לה24מגירושין ספר,"וכתב שנקראת התורה לימוד על רומז – גו'"
הזאת" התורה .25"ספר

אדם. של בגופו שהם המצוות על קאי – וביאה

שמצוות בגופו, שאינם למצוות שבגופו מצוות בין חילוק יש המצוות שבקיום שכשם יומתק זה פי ועל
מהני ולא בעצמו לקיימם צריך שבגופו מצוות כן שאין מה שליח, ידי על גם לקיימם אפשר בגופו שאינם
(כמבואר שבגופו מצוה שזוהי כיון שליח ידי על חובתו ידי לצאת אפשר שאי תפילין, מצות כמו שליחות,

בפוסקים האשה26בארוכה שבהם וביאה שטר כסף דרכים בהשלש גם הוא כן – ובשטר) בכסף שקידושין נקנית,
שליח ידי על גם להיות שליח.27יכולים ידי על להיות יכולים שאינם ביאה קידושי כן שאין מה ,

צריכה להקב"ה ישראל בני בין ההתקשרות שהתחלת – כו'" דרכים בשלש נקנית ד"האשה הענין תוכן וזהו
מצוה" גוררת ו"מצוה הנ"ל, ענינים משלשה אחד ידי על הפחות לכל חיל"28להיות אל "מחיל שהולך עד29, ,
"האשה הקידושין, התחלת רק לא יהיה שאז הקוין, שלשת כל לקיום אלאשיבוא בלבד, האירוסין ענין ,"

הקב"ה. זה והאיש ישראל כנסת זו דהאשה והחתונה הנישואין ענין שלימות גם

:מזה וההוראה הלימוד .
חז"ל והמצוות30אמרו התורה דקבלת הענין שכללות פי על שאף היינו, כחדשים", בעיניך יהיו יום "בכל

לקבל ויום יום בכל צריכים מקום, מכל שנה, אלפי לפני היה סיני) הר באהבה(במעמד ומצוות התורה את
הראשונה. בפעם שהיה דרך על ובשמחה

צריך שאצלם תורה, של באהלה שנמצאים בחורים ובפרט מישראל, ואחד אחד לכל הוראה יש זה ובענין
מעשה לידי מביא ולימוד התורה, בלימוד יתירה חיות ויום31להיות יום שבכל – המצוות בקיום יתירה חיות ,

עניןצריכים שמלבד היינו, כהקדש", עלמא אכולי לה ד"אסר הענין את עצמם על לקבל ("כחדשים")
העולם; עניני עם שייכות להם אין כו', ברכה אמירת עם הקשור

הדרכים: מג' מאחד החל המצוות, וקיום התורה בלימוד חיל" אל "מחיל לילך – התעסקותם היא ובמה
בגופו שאינם המצוות לרוב ועד (שטר), התורה לימוד והשגה, הבנה עם הקשור ענין (ביאה), שבגופו מצוה

(כסף),

כולה. השנה כל על קיימא של קשר הקב"ה עם שלהם והקשר השידוך נעשה זה ידי ועל

(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים .
("ביום התורה לימוד ידי על שנעשה להקב"ה, ביניכם הקידושין – ד"קידושין" בהענין לכם יעזור יתברך ה'

כולם" כנגד תורה "תלמוד תורה"), מתן זה התורה,32חתונתו בלימוד ושקידה התמדה להוסיף –

יהיה התורה שלימוד היינו, חיל", אל מחיל ילכו מנוחה.. להם "אין ברכות: מסכת בסוף הגמרא וכדברי
חיל". אל "מחיל שתלכו יתברך ה' לכם יעזור ואז התורה, מלימוד להנפש תרצו שלא המנוחה, העדר של באופן

בתורה. והשגה בהבנה להצליח – לראש ולכל לכם, המצטרך בכל השם בברכת יתוסף זה ידי ועל

בעמלם. טוב פרי שיראו – הישיבה ומנהלי הישיבה משגיחי הישיבה, לראשי יעזור יתברך וה'

המצוות. ובקיום התורה בלימוד והצלחה בריא, קיץ שליט"א:) אדמו"ר כ"ק להם אמר צאתם, (טרם
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וש"נ.31) ב. מ, קידושין ראה
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כה        

שלמדים – נאמר23שטר שבהם לה24מגירושין ספר,"וכתב שנקראת התורה לימוד על רומז – גו'"
הזאת" התורה .25"ספר

אדם. של בגופו שהם המצוות על קאי – וביאה

שמצוות בגופו, שאינם למצוות שבגופו מצוות בין חילוק יש המצוות שבקיום שכשם יומתק זה פי ועל
מהני ולא בעצמו לקיימם צריך שבגופו מצוות כן שאין מה שליח, ידי על גם לקיימם אפשר בגופו שאינם
(כמבואר שבגופו מצוה שזוהי כיון שליח ידי על חובתו ידי לצאת אפשר שאי תפילין, מצות כמו שליחות,

בפוסקים האשה26בארוכה שבהם וביאה שטר כסף דרכים בהשלש גם הוא כן – ובשטר) בכסף שקידושין נקנית,
שליח ידי על גם להיות שליח.27יכולים ידי על להיות יכולים שאינם ביאה קידושי כן שאין מה ,

צריכה להקב"ה ישראל בני בין ההתקשרות שהתחלת – כו'" דרכים בשלש נקנית ד"האשה הענין תוכן וזהו
מצוה" גוררת ו"מצוה הנ"ל, ענינים משלשה אחד ידי על הפחות לכל חיל"28להיות אל "מחיל שהולך עד29, ,
"האשה הקידושין, התחלת רק לא יהיה שאז הקוין, שלשת כל לקיום אלאשיבוא בלבד, האירוסין ענין ,"

הקב"ה. זה והאיש ישראל כנסת זו דהאשה והחתונה הנישואין ענין שלימות גם

:מזה וההוראה הלימוד .
חז"ל והמצוות30אמרו התורה דקבלת הענין שכללות פי על שאף היינו, כחדשים", בעיניך יהיו יום "בכל

לקבל ויום יום בכל צריכים מקום, מכל שנה, אלפי לפני היה סיני) הר באהבה(במעמד ומצוות התורה את
הראשונה. בפעם שהיה דרך על ובשמחה

צריך שאצלם תורה, של באהלה שנמצאים בחורים ובפרט מישראל, ואחד אחד לכל הוראה יש זה ובענין
מעשה לידי מביא ולימוד התורה, בלימוד יתירה חיות ויום31להיות יום שבכל – המצוות בקיום יתירה חיות ,

עניןצריכים שמלבד היינו, כהקדש", עלמא אכולי לה ד"אסר הענין את עצמם על לקבל ("כחדשים")
העולם; עניני עם שייכות להם אין כו', ברכה אמירת עם הקשור

הדרכים: מג' מאחד החל המצוות, וקיום התורה בלימוד חיל" אל "מחיל לילך – התעסקותם היא ובמה
בגופו שאינם המצוות לרוב ועד (שטר), התורה לימוד והשגה, הבנה עם הקשור ענין (ביאה), שבגופו מצוה

(כסף),

כולה. השנה כל על קיימא של קשר הקב"ה עם שלהם והקשר השידוך נעשה זה ידי ועל

(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים .
("ביום התורה לימוד ידי על שנעשה להקב"ה, ביניכם הקידושין – ד"קידושין" בהענין לכם יעזור יתברך ה'

כולם" כנגד תורה "תלמוד תורה"), מתן זה התורה,32חתונתו בלימוד ושקידה התמדה להוסיף –

יהיה התורה שלימוד היינו, חיל", אל מחיל ילכו מנוחה.. להם "אין ברכות: מסכת בסוף הגמרא וכדברי
חיל". אל "מחיל שתלכו יתברך ה' לכם יעזור ואז התורה, מלימוד להנפש תרצו שלא המנוחה, העדר של באופן

בתורה. והשגה בהבנה להצליח – לראש ולכל לכם, המצטרך בכל השם בברכת יתוסף זה ידי ועל

בעמלם. טוב פרי שיראו – הישיבה ומנהלי הישיבה משגיחי הישיבה, לראשי יעזור יתברך וה'

המצוות. ובקיום התורה בלימוד והצלחה בריא, קיץ שליט"א:) אדמו"ר כ"ק להם אמר צאתם, (טרם
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וש"נ.31) ב. מ, קידושין ראה
ספ"א.32) פאה



כו

  
גבול שיש שאע"פ הגבול, את בעברו אמר רוסיה, את לעזוב נאלץ דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק כאשר

באריכות מפורטים שהדברים (כפי כמקודם בקשר לעמוד וימשיכו מזה, להתפעל אין גשמי, הפסק גשמי,
שבע"פ). בדיבוריו מזה ויותר שכתב באיגרות

וכמה מכמה הסיפורים שידועים כפי גשמיים, בעניינים גם אלא רוחניים, בעניינים רק לא נשאר זה קשר
שלכאורה אף - (בארה"ב) מכאן - לגבול מעבר בהיותו אדמו"ר מו"ח כ"ק ידי על שנפעלו עניינים שהיו אנשים,

ההוא. הגשמי במקום אתר, על שם שנמצא מישהו של בהשתדלות צורך היה

מקום שתופס גוף זה הרי צדיק אצל שגם גשמי, בגוף ומוגבלת מלובשת היתה שנשמתו בימים היה כך
רק לא - כמקודם בקשר לעמוד ושימשיך עבורו, הפסק יהווה לא שהגבול ופסק קבע כאשר ואעפ"כ, גשמי.
להימשך יוכל שהקשר אלא הגבול, את שעבר לפני אליו שייכים שהיו אלה עם יימשך [מצידו] שהקשר באופן
שהצליח אנו רואים - וכו' בפועל ומרחיק מפסיק המקום ואצלם בדרגתו, שאינם אע"פ עמו, [מצידם] מהם גם

עז. וביתר שאת ביתר ואדרבה, כמקודם הקשר על שמרו בזה, שרצו אלה שכל בפועל, היה וכך בזה.

גם כך כן, אחרי הקשר את מנע לא - רוסיה את בצאתו - ההוא שה"בעלֿכרחו" שכשם למדים, אנו מכאן
הקישור את מונע אינו - וכו'" כרחך ועל חי אתה כרחך "על מכ"ב) פ"ד (אבות המשנה שבלשון ה"בעלֿכרחו"

עמו.

אלא - וכו' הפסק ח"ו שנעשה חומריים), יותר ועוד (גשמיים בשר בעיני שנראה כפי זה אין עכשיו, גם
ומשמש". "עומד הוא עתה, כן כאז

"בעלֿכרחו" גם כך דבר, שינתה לא שני, גשמי למקום אחד גשמי ממקום כרחו" "בעל אז שהעזיבה כשם
עם מהתעסקותו יפרידו לא הגבול שהפסק הדין, את עצמו על פסק שהוא משום - הפסק לגרום יכול לא זה

בדרכיו. ללכת להמשיך שרוצים אלה ועם והעמיד, שחינך ישראל בני

ועשינו שם היינו ובעצמנו שנים, וכך כך לפני דברֿמה קרה הרי הקושיה: מיד כאן מתעוררת לכאורה
עניינים הפסק!כמה עם הקשורים עניינים שו"ע, ע"פ דברים כמה גם אלא הנה"ב, רצון מצד רק לא ,

דתורה. בנגלה גם אלא התורה, בפנימיות רק לא - בתורה מקורם הדברים שכל פעמים, כמה דובר כבר הנה

"וכי הנ"ל: הקושיה את הגמרא מיד מקשה מת". לא אבינו "יעקב אומרת: ב) ה, (תענית שהגמרא מה וזהו
 ספדנייאחנטייא."?קברייא

בזה נשארת הגמרא אלא אחר, באופן ומבארת מתחרטת הגמרא אין זו קושיה אחרי גם ואעפ"כ, 
מסופר כך שהרי באמיתיות, נעשו אלה שפעולות ואף קברייא", וקברו חנטייא וחנטו ספדנייא ש"ספדו אף

בתורה!

אם בחיים". הוא אף בחיים, זרעו "מה הגמרא: ומבארת  ספדנייא ש"ספדו אע"פ אז, הרי ,"
בכלֿזאת - שו"ע ע"פ הדברים ונעשו במציאות, שהיתה אמיתית פעולה שזוהי - קברייא" וקברו חנטייא וחנטו

בחיים". הוא "אף

הרי בחיים, שזרעו שע"י מפרשים, והם העניין את 'לקרר' שרצונם אלה של כפירושם זה ואין שגם
בחיים: הואֿעצמו

זה ואין מת", לא אבינו "יעקב שאמרה ממה מתחרטת שהגמרא יוצא, כזה פירוש לפי ראשית, 
חי. היה הוא כאילו בדיוק מזה הנאה לו יש בחיים, שזרעו שע"י - מת שלא

שזרעו זה שע"י אומרת אינה הגמרא הגמרא: לשון היפך זהו שנית, הגמרא אלא בחיים, הוא
בתור הגמרא מביאה וזאת בחיים". הוא "אף - ממש אופן באותו - בחיים" זרעו "מה - הדברים את משווה

קברייא". וקברו חנטייא וחנטו ספדנייא ספדו בכדי "וכי לשאלה מענה

"ע הוא העניין מנחםביאור רבי של הסתלקותו לאחר שכתב הזקן, רבנו לכ"ק באיגרתֿהקודש המבואר פ
הלשון את זה לעניין מקדים שם ז"ך). (סי' התניא של "אגרתֿהקדש" בחלק שנדפסה כפי מהורודוק, מענדל
שהם רוחניים, חיים אם כי בשריים, חיים אינם הצדיק ש"חיי ומסביר בחיים"), ("זרעו חי" לכל חיים "שבק

שם. המוזכרים הפסוקים את זה על מביא שהוא כפי - ואהבה" ויראה אמונה
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ואחד. אחד לכל בחיים" הוא אף בחיים זרעו ד"מה העניין יובן שעלֿפיה פשוטה, בלשון לבאר יש דבר כל
והוא:

היו חייו עיקר בגוף, היתה מדובר, שעליה זו, שנשמה בשעה     אלה שעניינים כפי ,
הזה. בעולם גשמי בגוף ומתלבשים יורדים

ה' אהבת מצוות של הקיום לאופן בנוגע ממאמריו בכמה דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר וע"ד
ויראתו:

גשמית, בדיו אותיות עם גשמי, קלף על להיות שצריכה גשמית, מצווה הדעות לכל היא תפילין שמצוות כשם
ה', יראת ה', אהבת של המצוות גם כך - גשמיים וראש יד על ולהניחם גשמיים, בבתים להכניסם שצריכים

הגשמי. בגופו להתלבש צריכות ה', ואמונת

אצלו שנעשה עד הגשמי, בליבו האהבה את מרגיש ומוחשי, גשמי לדבר אהבה בליבו שיש שהאדם כשם
ה' את ד"ואהבת העניין גם להיות צריך כך - וכו' מהר יותר לפעום מתחיל עצמו הלב ואף אחר, מצבֿרוח
ה'. ואמונת ה' ליראת בנוגע כן וכמו הגשמי. דהלב הפעימות באופן ניכרת תהיה שהאהבה לבבך", בכל אלקיך

שכך אלא הגשמי? הגוף של בלבוש דווקא להתלבש צריכות ומדוע רוחניות, הן האלה המצוות כל לכאורה,
גשמי. בדבר וניכרות יורדות כשהן - הוא קיומן תכלית התורה, מצוות שכל הקב"ה, רצה

תלוי הדבר הרי גשמיים, בעניינים קשורות שהמצוות מכיוון האדם: בעיני העיקר מהו חילוק יש שבזה אלא
הרוחני. העניין או שבדבר הגשמי העניין - טפל ומה עיקר בעיניו מה באדם,

- בשו"ע המפורטות הכוונות ולא לבד, המצווה מעשה רק בידו שיהיה אפשר תפילין: בהנחת לזה דוגמה
המבוארו הכוונות לו שאין וודאי - והמוח הלב הגשמישיעבוד בצד רק עוסק הוא אלא וקבלה; חסידות בספרי ת

ליבו ואז השלימות. ובתכלית הכוונות, גם לו יש הגשמי, המעשה על שנוסף יותר, נעלה אופן וישנו שבדבר.
לכוונת בנוגע בתניא שמפרש כפי ודעת, בינה חכמה של המוחין או - ההרגש וכוח המחשבה כוח - ומוחו

לתורה. משועבדים נעשים - התפילין

אוכל והוא בעלמאֿדין, חיותו בחיים הוא כשהצדיק שאפילו באגרתֿהקדש, הזקן רבנו כ"ק שמבאר מה זהו
הארץ", מן לחם "המוציא ומלכות בשם עליה מברך דין שע"פ גשמית, אכילה

רוחנית אכילה על שהרי ח"ו, לבטלה ברכה זו הרי כן, לא שאם גשמית, באכילה שמדובר לומר [ובהכרח
ֿאסור בלחמי" לחמו "לכו נאמר שעליה תורה כשלומד היינו - רוחני לחם כשאוכל "המוציא"; ברכת שייכת לא
פ"ה), בתניא (כמבואר כבשרו" ובשר "דם נעשית שהתורה כשמרגיש גם הארץ", מן לחם "המוציא לברך לו
ברכת ואילו תורתו" את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר תורה", דברי "על היא רוחני ב"לחם" הברכה אלא

גשמי] דבר אוכל כשהוא רק לעשות אפשר "המוציא"

לו הנותנת והיא הנאתו, ממנה שבו, הרוחניות את במאכל מרגיש הוא רוחני; עניין זהו אצלו אעפ"כ, הנה
חיות.

את עוד רואה שאינו שאמר, הזקן רבנו כ"ק על צדק, הצמח אדמו"ר כ"ק של הידוע הסיפור ישנו ולדוגמה:
התקרה, את והעמידה גשמי מקום שתפסה קורה זו היתה אמנם בה. הפועל האלוקי הכוח את אם כי הקורה,

וכו', הבית את מתגלה שהוא כפי אלא כשלעצמו, הפועל הכוח את (ולא הפועל הכוח את בקורה ראה
בנפעל).

יותר לא אצלו הוא ושתייה, האכילה עניין שלו, הגשמי שהעניין ונמצא,  .לבוש של ועניין

מיתה, בשם לזה לקרוא איֿאפשר העיקרי, הדבר ונשאר הטפל הדבר את ממנו נוטלים שכאשר מובן, מזה
אבל בעולם. והגשמיות שבגוף הגשמי הדבר עם קשורים היו שחייו מי על רק לומר שייך זה שדבר מכיוון
עיקר, הגוף היה לא אצלו אך מקום, התופס גוף אמנם זה היה בגוף נשמה שהיה בשעה גם הלוא הצדיק, אצל
אין אחר, לבוש ולבש אחד לבוש כשפשט לכן, גשמי. לבוש היה החיצוני הלבוש רק שבזה; הרוחניות אלא

מת". לא אבינו "יעקב ממילא שלו. בחיות חיסרון זה

קברי וקברו חנטייא וחנטו ספדנייא "ספדו הרי קושיה: האלווכשיש הפעולות כל את הוא: המענה - יא"?
שחייו (ייתכן חייו עיקר זהו הזה, בעולם כשנמצא יהודי, אפילו אחר, אדם כל שאצל גופו, של בגשמיות עשו
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כז   

ואחד. אחד לכל בחיים" הוא אף בחיים זרעו ד"מה העניין יובן שעלֿפיה פשוטה, בלשון לבאר יש דבר כל
והוא:

היו חייו עיקר בגוף, היתה מדובר, שעליה זו, שנשמה בשעה     אלה שעניינים כפי ,
הזה. בעולם גשמי בגוף ומתלבשים יורדים

ה' אהבת מצוות של הקיום לאופן בנוגע ממאמריו בכמה דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר וע"ד
ויראתו:

גשמית, בדיו אותיות עם גשמי, קלף על להיות שצריכה גשמית, מצווה הדעות לכל היא תפילין שמצוות כשם
ה', יראת ה', אהבת של המצוות גם כך - גשמיים וראש יד על ולהניחם גשמיים, בבתים להכניסם שצריכים

הגשמי. בגופו להתלבש צריכות ה', ואמונת

אצלו שנעשה עד הגשמי, בליבו האהבה את מרגיש ומוחשי, גשמי לדבר אהבה בליבו שיש שהאדם כשם
ה' את ד"ואהבת העניין גם להיות צריך כך - וכו' מהר יותר לפעום מתחיל עצמו הלב ואף אחר, מצבֿרוח
ה'. ואמונת ה' ליראת בנוגע כן וכמו הגשמי. דהלב הפעימות באופן ניכרת תהיה שהאהבה לבבך", בכל אלקיך

שכך אלא הגשמי? הגוף של בלבוש דווקא להתלבש צריכות ומדוע רוחניות, הן האלה המצוות כל לכאורה,
גשמי. בדבר וניכרות יורדות כשהן - הוא קיומן תכלית התורה, מצוות שכל הקב"ה, רצה

תלוי הדבר הרי גשמיים, בעניינים קשורות שהמצוות מכיוון האדם: בעיני העיקר מהו חילוק יש שבזה אלא
הרוחני. העניין או שבדבר הגשמי העניין - טפל ומה עיקר בעיניו מה באדם,

- בשו"ע המפורטות הכוונות ולא לבד, המצווה מעשה רק בידו שיהיה אפשר תפילין: בהנחת לזה דוגמה
המבוארו הכוונות לו שאין וודאי - והמוח הלב הגשמישיעבוד בצד רק עוסק הוא אלא וקבלה; חסידות בספרי ת

ליבו ואז השלימות. ובתכלית הכוונות, גם לו יש הגשמי, המעשה על שנוסף יותר, נעלה אופן וישנו שבדבר.
לכוונת בנוגע בתניא שמפרש כפי ודעת, בינה חכמה של המוחין או - ההרגש וכוח המחשבה כוח - ומוחו

לתורה. משועבדים נעשים - התפילין

אוכל והוא בעלמאֿדין, חיותו בחיים הוא כשהצדיק שאפילו באגרתֿהקדש, הזקן רבנו כ"ק שמבאר מה זהו
הארץ", מן לחם "המוציא ומלכות בשם עליה מברך דין שע"פ גשמית, אכילה

רוחנית אכילה על שהרי ח"ו, לבטלה ברכה זו הרי כן, לא שאם גשמית, באכילה שמדובר לומר [ובהכרח
ֿאסור בלחמי" לחמו "לכו נאמר שעליה תורה כשלומד היינו - רוחני לחם כשאוכל "המוציא"; ברכת שייכת לא
פ"ה), בתניא (כמבואר כבשרו" ובשר "דם נעשית שהתורה כשמרגיש גם הארץ", מן לחם "המוציא לברך לו
ברכת ואילו תורתו" את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר תורה", דברי "על היא רוחני ב"לחם" הברכה אלא

גשמי] דבר אוכל כשהוא רק לעשות אפשר "המוציא"

לו הנותנת והיא הנאתו, ממנה שבו, הרוחניות את במאכל מרגיש הוא רוחני; עניין זהו אצלו אעפ"כ, הנה
חיות.

את עוד רואה שאינו שאמר, הזקן רבנו כ"ק על צדק, הצמח אדמו"ר כ"ק של הידוע הסיפור ישנו ולדוגמה:
התקרה, את והעמידה גשמי מקום שתפסה קורה זו היתה אמנם בה. הפועל האלוקי הכוח את אם כי הקורה,

וכו', הבית את מתגלה שהוא כפי אלא כשלעצמו, הפועל הכוח את (ולא הפועל הכוח את בקורה ראה
בנפעל).

יותר לא אצלו הוא ושתייה, האכילה עניין שלו, הגשמי שהעניין ונמצא,  .לבוש של ועניין

מיתה, בשם לזה לקרוא איֿאפשר העיקרי, הדבר ונשאר הטפל הדבר את ממנו נוטלים שכאשר מובן, מזה
אבל בעולם. והגשמיות שבגוף הגשמי הדבר עם קשורים היו שחייו מי על רק לומר שייך זה שדבר מכיוון
עיקר, הגוף היה לא אצלו אך מקום, התופס גוף אמנם זה היה בגוף נשמה שהיה בשעה גם הלוא הצדיק, אצל
אין אחר, לבוש ולבש אחד לבוש כשפשט לכן, גשמי. לבוש היה החיצוני הלבוש רק שבזה; הרוחניות אלא

מת". לא אבינו "יעקב ממילא שלו. בחיות חיסרון זה

קברי וקברו חנטייא וחנטו ספדנייא "ספדו הרי קושיה: האלווכשיש הפעולות כל את הוא: המענה - יא"?
שחייו (ייתכן חייו עיקר זהו הזה, בעולם כשנמצא יהודי, אפילו אחר, אדם כל שאצל גופו, של בגשמיות עשו
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כח  

את רק 'תופס' הוא אז גם אבל דעהו", דרכיך "בכל מזה ולמעלה שמים", "לשם כוונה מתוך הם הגשמיים
רוחניים. חיים אלה היו בעלמאֿדין, בחייו שגם אצלו, כן שאין מה - שבדבר) הגשמיות

היו ואמונה, יראה אהבה, אלה, שמידותיו ואע"פ מתנאי שזהו - גשמי בגוף שהתלבשו ,
עיקר. והרוחניות טפל הגשמיות היתה אז גם הרי - כנ"ל המצווה,  החיות ונלקחה אצלו

" - אלא ש"מת", עליו לומר אין שבו, הטפלה !"

בעולם כאן שהיה בשעה - חייו היו שאצלו הראיה מנין "זרעו". עם קשור שהדבר מוסיפים, זה על אמנם
לאו. אם בחיים" "זרעו אם בוחנים כאשר לדעת אפשר זאת טפל? והגשמיות העיקר היתה שהרוחניות באופן ֿ
אך מצוות, ויקיים תורה ימיו כל שילמד הקודש באגרת שמבואר כמו בדרגה לא אך - צדיק שיהיה ייתכן

הוא שקוע שלומד, בשעה לרוחניות. שתתהפך גשמיותו את ישנה לא מאכלזה אוכל שהוא בשעה אך ,
האלקי הניצוץ של הטעם את רק לא מעשה בשעת הוא מרגיש - ואחרונה ראשונה ברכה עם וכמובן, - גשמי
כך, כדי ועד מקום, אצלו תופס הגשמי שהטעם באופן זאת מרגיש והוא שבו. הגשמי הטעם את גם אלא שבו,
בנוגע (ספק) "בלבול" אצלו נעשה לחיכו, ערב היה לא המאכל אם הברכה: לעניין אפילו שיבלבלו שייתכן

לברכה!

חיים לו שיש ומכיוון דברים. כשני אצלו היו והם בשריים, חיים גם אך רוחניים, חיים לו היו שאמנם נמצא,
גם שכן, - מיתה זו היתה ולא מקום תופס לא זה עניין שאצלו לומר איֿאפשר לנשמה, שמבלבלים בשריים

למחצה]. [מיתה פלגא" "קטלא כאן יש שלמה], [מיתה כולה" "קטלא כאן אין אם

"יעק וההוכחהאבל פלגא"! "קטלא אפילו זה אין בחיים. הוא גם כך בחיים שזרעו כשם - מת" לא אבינו ב
בחיים"! "זרעו לזה:

לפעול היה יכול שלכן כלל, מקום הגשמיות תפסה לא שאצלו מוכיחה, שני ליהודי לגמרי שהתמסר העובדה
בחיים". "זרעו בבחינת שיהיה בזולת גם

"ואהבת של אמיתי לקיום להגיע שאיֿאפשר לב, בפרק בתניא מביא הזקן רבנו שכ"ק וכפי ,"
"ואהבת ייתכן אז רק טפל. והגוף עיקר היא אצלו כשהנשמה אלא ."

" של באופן ישראל אהבת על הוא בתניא שהמבואר שלואלא חייו זה שאין דהיינו הדמיון, בכ"ף ,"
אלא הוא ואין עצמו, בפני מציאות כלל שאינו אלא טפל, בבחינת אפילו אינו הגוף שאצלו בשעה אך ממש.
איברים ולרמ"ח גשמיות ורגל ליד זקוקה היא שלכן הזה, בעולם רוצה שהנשמה מה את לבצע אפשר שדרכו כלי
נשאר אצלו וגם משלו לזולתו נותן שהוא רק זה אין כמוך", לרעך "ואהבת את מקיים כשהוא אזי - גשמיים

ב"זרעו". וקובע מחדיר הוא חיותו שאת כך כדי עד לזולת, לגמרי מתמסר הוא אלא ["כמוך"], משהו

עשיית של העניין עצם ההילולא: לבעל ועד הזקן רבנו מכ"ק החל חב"ד, מנשיאי אנו למדים זו והוראה
- הוא החסידות שיטת של החידוש החסידות. תורת של חידושה הוא זה ולא בשו"ע, הלכה הוא ליהודי טובה
ב"חסיד" הגמרא פירוש כידוע שני. ליהודי טובה לעשות כדי בסכנה עצמו ומעמיד עצמו, טובת על מוותר שהוא

שם). ובתוס' יז (נדה
שאפשר ועד "בחיים", להיות שיהפוך שני יהודי על לפעול הוא מסוגל אזי זה, באופן נפשו את מוסר כשהוא

יהודי אותו על לומר ."

לברוא יכולין אינן עולם באי כל ש"מתכנסין במדרש, נאמר והרי זולתו, את להחיות אדם יכול כיצד לכאורה,
כיוון הוא, והמענה - אחד")? יתוש "אפילו אחרת גירסה (ולפי יתוש" של כנף אפילו הוא והרי ,"

זה. של לחיותו והסיבה המקור

בתורהכל במציאותם עומדים כשהם רק הוא בריאה, שום לברוא יכולים אינם עולם באי שכל הנ"ל, ל
העולם בורא של שליח הוא והרי מציאות, אינו כשלעצמו שהוא היינו לבוראם", "דומים הם אם אך נבראים.

ועלֿידו. באמצעותו בריאה עושה העולם בורא אזי בלבד,

לבוא צריכה זו שהשפעה ומכיוון ממש. במציאות בטל הוא אם רק - בתניא כמבואר - אפשרי זה דבר
להיות צריך הביטול אלא בכוח, יהיה שלו במציאות שהביטול די לא "חי", ולעשותו שני יהודי אצל בפועל

בפועל.
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משום אלא זה שאין במוחש בזה נראה ומצוות, בתורה היא שלו שהחיות יהודי שמתהלך רואים כאשר ולכן,
 .פלוני יהודי של "

הבהמית הנפש הרע, היצר מצד שבאים העניינים כל בו ויש גויים, בין חי זה יהודי השאלה: מתעוררת וכאן
כביכול הקב"ה אם - שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכול והרי "חי", יעשהו שהשני אפשר איך והעולם;

יוכל? לא שני שיהודי ודאי זאת, לעשות יכול אינו

צריך אם כמוך". לרעך "ואהבת מצוות זוהי כי זאת, לעשות יכול שני יהודי כן. הדבר אין הוא: והמענה
למסור שצריך ודאי מסירתֿנפש, עד בזה להתאמץ ויש נפשו את להחיות כדי בגשמיות צרכיו את ליהודי לתת
לגמרי הצד" על עצמו את "מניח שהוא כך כדי תוך שני, ליהודי ניגש כשהוא ברוחניות. להחיותו כדי הנפש את

משום חיים? הם ומדוע חיים. יהודים יהודים, "לעשות" ביכולתו אזי - "חסיד" בפירוש בגמרא כמבואר ֿ
.

:ולענייננו
דין שע"פ ואף שני. יהודי להחיות נפשו את מסר בעלמאֿדין, חיותו בחיים דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק
אלא וטפל, נוסף כעניין ולא עבורו, נפשו את מסר אלא דין, ע"פ וטריא בשקלא התעסק לא - קודמין" "חייך

וכו'. במסירותֿנפש

עיקר, היו לא הבשריים שחייו רק לא בגוף, נשמה שבהיותו מי אצל אלא להיות היה יכול לא כזה אופן
"ט בגדר אפילו היו לא שע"יאלא החוצב", ביד "כגרזן - ככלי רק אלא כלל, מציאות זו היתה לא לגביו פל'.

בעולם. להתבצע שצריכה השליחות את ולבצע לעשות אפשר הגשמיים, והאיברים הרגל היד,

אז כרוכה שהיתה נסיעה ה'צאר', בזמן פטרבורג לעיר נסיעתו על באריכות, פעם שסופר הסיפור כידוע
יהודים. על שנגזרה גזירה להסיר יצליח שמא ספק, על זאת וכל ממש, במסירותֿנפש

העבודה שבהם שנים היו ההיא. במדינה נשיאותו שנות במשך מרובה', - טובה ו'במידה וכמה, כמה אחת על
במסירות כרוכה היתה היום וכל יום בכל עבור זה מכל התועלת היתה ומה ממש. נפשות בסכנת ,

גם לעצמו, בהידור המצוות קיום לרעה. בו נוגע איש היה לא ולומד, לעצמו בחדרו יושב היה אם הרי הרבי?
את מסר הוא זה ועל חי, דור שיהיה דור להעמיד היתה, מעשיו כל תכלית אבל לאיש. מפריע היה לא הוא

בחיים". "זרעו נעשו שהם בידו, הצליח הדבר ואכן, נפשו.

הגשמי, הלבוש רק זהו - ממנו שנטלו מה בחיים". ש"הוא ההוכחה זו בחיים", ש"זרעו כשרואים לפיכך,
יותר! טוב לבוש לו ניתן הרי - הלבוש ומבחינת

:הנ"ל הגמרא בדברי הביאור וזהו
זו הרי - "חיים" הם והנה הגלויות, בשאר יותר מאוחר או מצרים, בארץ "זרעו" את העמיד שיעקב מכיוון
מת". לא אבינו "יעקב ולכן בתקפו, נשאר זה עניין רוחניים. חיים היו חייו שנות ושבע וארבעים שהמאה ראיה

כל כי סתירה, מזה אין אך וכו', וכו' דין עם וקשור בחומש, פסוק ושזהו ספדנייא", ש"ספדו יודעת הגמרא
אחר. בלבוש עתה שיהיה מנת על הוחלף, זה ולבוש הגשמי, הלבוש עם נעשה זה

מכיוון וכו', ספדנייא" ש"ספדו שיודעים אע"פ זה, אחרי שנים כמה יחד כאן מתאספים לזה בקשר
להיכנס לגשת שבכדי עתה, עד שהיה כפי שלא הגוף. הגבלות סרו עתה הקדש, באגרת שמבואר כפי שאדרבה,

אלו. הגבלות סרו עתה וכדומה, ממוצעים לכמה זקוקים היו לחדר
חיים שהם שהעובדה יהודים, עומדים והנה יחד, כשמתאספים רואים זאת  שאצל -

מפני אלא אינה - יחד שניהם קשורים יהודים ההוכחה וזוהי ,  בכ"ף "חיים" לא .
לפעול ויכולים חיים אלו שיהודים כפי - בחיים שזרעו כפי בדיוק אלא פשט'לאך, עם "חיים" ולא הדמיון,

עתה. גם בחיים הוא אף כך - העולם את ו'לכבוש'

:אחד כל על המוטלת והאחריות ההוראה נלמדת מכאן
'הידועה', במדינה ואף תבל, קצווי ובכל אחרת במדינה כאן, בחיים, ש"זרעו" ורואים סביב מביטים כאשר

בחיים". ש"הוא מזה יודעים - נפש מסירות של לאופן ועד
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כט   

משום אלא זה שאין במוחש בזה נראה ומצוות, בתורה היא שלו שהחיות יהודי שמתהלך רואים כאשר ולכן,
 .פלוני יהודי של "

הבהמית הנפש הרע, היצר מצד שבאים העניינים כל בו ויש גויים, בין חי זה יהודי השאלה: מתעוררת וכאן
כביכול הקב"ה אם - שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכול והרי "חי", יעשהו שהשני אפשר איך והעולם;

יוכל? לא שני שיהודי ודאי זאת, לעשות יכול אינו

צריך אם כמוך". לרעך "ואהבת מצוות זוהי כי זאת, לעשות יכול שני יהודי כן. הדבר אין הוא: והמענה
למסור שצריך ודאי מסירתֿנפש, עד בזה להתאמץ ויש נפשו את להחיות כדי בגשמיות צרכיו את ליהודי לתת
לגמרי הצד" על עצמו את "מניח שהוא כך כדי תוך שני, ליהודי ניגש כשהוא ברוחניות. להחיותו כדי הנפש את

משום חיים? הם ומדוע חיים. יהודים יהודים, "לעשות" ביכולתו אזי - "חסיד" בפירוש בגמרא כמבואר ֿ
.

:ולענייננו
דין שע"פ ואף שני. יהודי להחיות נפשו את מסר בעלמאֿדין, חיותו בחיים דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק
אלא וטפל, נוסף כעניין ולא עבורו, נפשו את מסר אלא דין, ע"פ וטריא בשקלא התעסק לא - קודמין" "חייך

וכו'. במסירותֿנפש

עיקר, היו לא הבשריים שחייו רק לא בגוף, נשמה שבהיותו מי אצל אלא להיות היה יכול לא כזה אופן
"ט בגדר אפילו היו לא שע"יאלא החוצב", ביד "כגרזן - ככלי רק אלא כלל, מציאות זו היתה לא לגביו פל'.

בעולם. להתבצע שצריכה השליחות את ולבצע לעשות אפשר הגשמיים, והאיברים הרגל היד,

אז כרוכה שהיתה נסיעה ה'צאר', בזמן פטרבורג לעיר נסיעתו על באריכות, פעם שסופר הסיפור כידוע
יהודים. על שנגזרה גזירה להסיר יצליח שמא ספק, על זאת וכל ממש, במסירותֿנפש

העבודה שבהם שנים היו ההיא. במדינה נשיאותו שנות במשך מרובה', - טובה ו'במידה וכמה, כמה אחת על
במסירות כרוכה היתה היום וכל יום בכל עבור זה מכל התועלת היתה ומה ממש. נפשות בסכנת ,

גם לעצמו, בהידור המצוות קיום לרעה. בו נוגע איש היה לא ולומד, לעצמו בחדרו יושב היה אם הרי הרבי?
את מסר הוא זה ועל חי, דור שיהיה דור להעמיד היתה, מעשיו כל תכלית אבל לאיש. מפריע היה לא הוא

בחיים". "זרעו נעשו שהם בידו, הצליח הדבר ואכן, נפשו.

הגשמי, הלבוש רק זהו - ממנו שנטלו מה בחיים". ש"הוא ההוכחה זו בחיים", ש"זרעו כשרואים לפיכך,
יותר! טוב לבוש לו ניתן הרי - הלבוש ומבחינת

:הנ"ל הגמרא בדברי הביאור וזהו
זו הרי - "חיים" הם והנה הגלויות, בשאר יותר מאוחר או מצרים, בארץ "זרעו" את העמיד שיעקב מכיוון
מת". לא אבינו "יעקב ולכן בתקפו, נשאר זה עניין רוחניים. חיים היו חייו שנות ושבע וארבעים שהמאה ראיה

כל כי סתירה, מזה אין אך וכו', וכו' דין עם וקשור בחומש, פסוק ושזהו ספדנייא", ש"ספדו יודעת הגמרא
אחר. בלבוש עתה שיהיה מנת על הוחלף, זה ולבוש הגשמי, הלבוש עם נעשה זה

מכיוון וכו', ספדנייא" ש"ספדו שיודעים אע"פ זה, אחרי שנים כמה יחד כאן מתאספים לזה בקשר
להיכנס לגשת שבכדי עתה, עד שהיה כפי שלא הגוף. הגבלות סרו עתה הקדש, באגרת שמבואר כפי שאדרבה,

אלו. הגבלות סרו עתה וכדומה, ממוצעים לכמה זקוקים היו לחדר
חיים שהם שהעובדה יהודים, עומדים והנה יחד, כשמתאספים רואים זאת  שאצל -

מפני אלא אינה - יחד שניהם קשורים יהודים ההוכחה וזוהי ,  בכ"ף "חיים" לא .
לפעול ויכולים חיים אלו שיהודים כפי - בחיים שזרעו כפי בדיוק אלא פשט'לאך, עם "חיים" ולא הדמיון,

עתה. גם בחיים הוא אף כך - העולם את ו'לכבוש'

:אחד כל על המוטלת והאחריות ההוראה נלמדת מכאן
'הידועה', במדינה ואף תבל, קצווי ובכל אחרת במדינה כאן, בחיים, ש"זרעו" ורואים סביב מביטים כאשר

בחיים". ש"הוא מזה יודעים - נפש מסירות של לאופן ועד
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המשך בעמוד טק



ל

   יג כרך

חוקת "זאת פרשתנו בריש שנאמר למה בהמשך
במדרש מביא טהורהפסוקהתורה", יתן "מי

שאנו טומאה בעניני דוגמאות בכמה וממשיך מטמא",
טמא, באדם כגריס [בהרת והיפוכו דבר בהם מוצאים

טהור בכולו גזרפרחה מי כן צוה מי ומסיים: ועוד] .
חקקתי חוקה הקב"ה אמר . . עולם של יחידו לא כן

גזרתי. על לעבור רשאי אתה אי גזרתי גזרה
שבטומאה חוקיים ענינים כמה במדרש ומדהביא
דפרה (דפרשתנו) החוקה עם מחתא בחדא וטהרה

התורה",אדומה חוקת "זאת שנאמר למה ובהמשך ,
התורה" חוקת שב"זאת מפרש שהמדרש מינה שמע
גם)) אלא אדומה, דפרה החוקה (רק) (לא נרמז
שהיא וטהרתן, הטומאות ענין שבכללות ה"חוקה"
פרה ענין גם כולל - הדוגמאות שבכל השווה" "צד

אדומה.

הגזירה רק לא היא אדומה דפרה שה"חוקה" היינו,
הכללי שבענין הגזירה גם אלא הפרה, דיני שבפרטי
וכמאמר – הפרה ידי על הבאה וטהרתה דהטומאה

אמרחז"ל אלא מטהרין המים ולא מטמא המת "לא
התורה". חוקת זאת דכתיב כו' חקקתי חוקה הקב"ה

הרמב"ם ובלשון יותר וגלויובכללות ברור דבר :
מדברים ואינן הן הכתוב גזירות והטהרות שהטומאות
החוקים. מכלל הן והרי מכרעתו, האדם של שדעתו

התורה" חוקת דב"זאת היות עם אומרת, זאת
וטהרתה, מת לטומאת בשייכות הוא המדובר
החוקה על גם לרמז בא זה הרי הכתובים, וכפשטות

וטהרה. דטומאה הענין שבכללות

בעבודת הוראה בו יש שבתורה ענין שכל ידוע,
זמן, ובכל מקום בכל ישראל מבני ואחד אחד כל

ודיניוןוכהלש המצוות וגם נצחית". היא "והתורה
הרי כו', קיים המקדש שבית בזמן רק שנוהגים התורה
גם ברוחניות אבל בגשמיות, לקיומן בנוגע רק זה

ומקום דזמן מהגבלות למעלה הן אלו .מצוות

דידן: בנדון כן וטהרהוכמו טומאה דיני קיום
קיים המקדש שבית בזמן ענינםהוא תוכן אבל ,

ומקום. זמן בכל ושייך קיים הוא הרוחנית בעבודה

התורה" חוקת ד"זאת ההוראה בזה: נקודה ועוד
מאי ידעי ד"לא אלו לכגון גם ואחד, אחד לכל שייכת

- התורה ברכת מברכים הם גם שהרי קאמרי",
שבכתב) (בתורה זו פרשה כשקוראים -אבל ,

רק מברכין - פה שבעל בתורה הפרטים בלימוד
אחד לכל ההוראה אשר מובן מזה הלימוד. כשמבין
מהשגתו למעלה (שהם דינים מהפרטי לא היא ואחד
חוקת ד"זאת הענין מכללות אלא הפשוט), האיש של

התורה".

הידוע הפירוש בהקדים זה שנאמרויובן במה
"זאת למימר ליה הוה (דלכאורה התורה" חוקת "זאת
תוכן בה יש אדומה דפרה שהמצוה הפרה"), חוקת
- התורה" חוקת "זאת וזהו בכלל, ב"התורה" הנמצא

כולה. דהתורה החוקה שהיא שבפרה החוקה זאת
בארוכה בזה זוומבואר מצוה תליא: בהא דהא ,

" שבסוגלהיותה המצוות שאר בערך (ואפילו "
) לכן החוקים), .המצוות כל כללות היא (

הוא מהותן המצוות כל העליון,והטעם:
שיש המצוות וגם וטעם. חכמה מבחינת שלמעלה

הענין אין הרי טעם, אלאעליהן החכמה, הוא
נמשך הוא ברוך העליון חכמהשרצון בבחינת

הוא ההתלבשות, לאחר גם העצמי, מהותן אבל וטעם,
העליון.

של קיומן עלולכן המובנות אותן גם - המצוות
צריך דוקא: זה באופן להיות צריך - ודעת טעם פי

(כנוסחלקיימן אלא מחייבן, והדעת שהשכל מפני
שכך מפני - ש''צוונו" מפני המצוות) רצוןברכות

העליון.

" הכתוב כוונת וזוהי  עם :"
עדות חוקים סוגים, לג' כלל בדרך נחלקות שהמצוות
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פרשתנו.1) ריש יל"ש במדב"ר, ג. פרשתנו תנחומא
ד.2) יד, איוב
מ"ב.3) פ"ח מנגעים – 1 שבהערה מקומות
בגדים"4) מטהרת גופה היא בגדים מטמאין כו' בפרה ד"העוסקים

מ"ד). פ"ד ופרה ממשנה – 1 שבהערה (מקומות
שם.5) יל"ש ח. פי"ט, במדב"ר ח. שם תנחומא
מקואות.6) הל' סוף
רפי"ז.7) תניא
(8.16 ע' לעיל גם ראה

שם.9) ובהנסמן 985 ע' ג' כרך לקו"ש ראה
בסופו.10) סי"ב פ"ב לאדה"ז ת"ת הל'
כאן.11) אוה"ח גם וראה פרשתנו. ריש בלקו"ת אדה"ז
שם).12) (ובהנסמן ואילך 1056 ע' ד' כרך לקו"ש בארוכה ראה

ואילך. 129 ע' ח' כרך
(ראה13) ובפשיטותו במהותו נשאר טעם עליו כשיש גם הרצון כי

ועייג"כ כז). קונטרס – ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ד תפלתי ואני ד"ה
א)). (קכח, סי"ט אגה"ק

    

מצוותומשפטים כל של העצמית מהותן הרי ,
ולא "חוקה": היא - ומשפטים דעדות הסוגים גם -

" בבחינת הן שכולן אלא -עוד (התורה)" חוקת
אדם מכל החכם שלמה שאפילו אדומה דפרה החוקה

ממני רחוקה והיא אחכמה אמרתי זה על -אמר
החכמה.למעלה מגדר

מצינו - שבמצוות וחוקה) (רצון זה ענין מצד
ועד המצוות בכל בשווה שהם דברים וכמה כמה

חז"ל שלשאמרו במצוותיה ושוקל יושב תהא לא
כו': תורה

מקומות בכמה הרצוןמבואר כח בין ההפרש
האדם): של הפנימיים הכחות - (ובכלל החכמה לכח
דאין כללי בהתחלקות "הן בהתחלקות באה החכמה
בכל פרטי בהתחלקות והן לחבירו, דומה אחד שכל
אינ והרצון פרטים, בריבוי דוקא שבאה גופא והשכלה
ולא כללי בהתחלקות לא התחלקות, בבחינת
התחלקות בו שאין זאת דלבד והיינו פרטי, בהתחלקות

הענינים" בובפרטי שרוצה הדבר של פרט שבכל ,
כללי בהתחלקות מתחלק אינו כן "כמו בשווה, הוא
הוא הרצון זה שבדבר דנאמר בהם שהרצון בהענינים
אין כי כך, באופן הוא הרצון זה ובדבר כך באופן

בהם" שהרצון הענינים אופן לפי משתנה .הרצון

רצון דלהיותן התורה במצוות הוא זה דרך ועל
מקצת "לפעמים ולכן התחלקות. בהם אין העליון,
היא מהמצוה חלק ולפעמים כלום אינו מהמצוה

.ככולה"

דטומאה הדין בכללות מתבטאת זו נקודה והנה
קאי התורה" חוקת ד"זאת א) (סעיף (וכנ"ל וטהרה

על והטהרות):(גם) הטומאות
א) על רק תחול שהטומאה אפשר אי

הגוף בדברמקצת מאבריו) (באחד האדם נגע אם ;
זה ידי על נטמא הגוף.המטמא,

בהטומאה, כלשהי נגיעה ידי על נטמא האדם ב)
– המטמא להדבר ושטחית חיצונית שייכות רק היינו
שהוא התוקף באותו זה ידי על הוא נטמא זאת ובכל

טמא דבר באכילתו .נטמא

מינה נפקא אין - עצמה זו בנגיעה יותר: בעומק ג)
- באונס אפילו או בשוגג, או במזיד, בה שנגע בין

פטרי'" .ד"רחמנא

אלא בגשמיות, כלשהי נגיעה רק לא אומרת, זאת
"נגיעה" אם כי זאת היתה לא ברוחניות כשגם אפילו
בכוונתו שלא היתה שהרי - מאד רחוקה שייכות של

ידה. על נטמא זאת בכל – רצונו היפך גם או

האדם, נטמא בה הטומאה של התוצאה גם ד)
אין לקדושה): לשייכותו (בנוגע היא מוחלטת
בשייכותו פרטי חסרון רק בו גורמת הטומאה
כל נפסקה זה, ידי על יוצא שהוא אלא לקדושה,
לאכול אסור - זו שבקדושה לענינים הגלויה שייכותו

קודש ובשרדבר דם להיות יכול אין קודש של (דבר
לא המקדש "ואל יותר ועוד ."כבשרו):

רצון מאיר וטהרה הטומאה בענין זה: לכל והטעם
העדרהעליון בגלוי בהם וניכר נראה ולכן ,

אופן מצד הפרש אין למעט: רב בין והשינוי החילוק
חיצונית שייכות ידי על שגם להטומאה, האדם שייכות
אפילו - ברוחניות והן בעלמא, נגיעה - בגשמיות (הן

נטמא הוא הרי להדברֿטומאה, (הןלאונסו)
הפסק - ברוחניות והן כאחד, גופו כל - בגשמיות

לקדושה). גלויה שייכות

:ואחד אחד כל בעבודת הנ"ל ענין
רז"ל שלאמרו מצוותיה ושוקל יושב תהא "לא

כבחמורה" קלה במצוה זהיר "והוי דעלתורה", -
ומצוה מצוה בכל זהיר להיות .האדם

בדקדוק שיזהר יתכן איך לטעון: מקום שיש ואף
לדקדק שיש הזהירות באותה סופרים דברי של קל
ב"דקדוק האיֿזהירות והרי שבחמורות"? ב"חמורה

,ברע לבד "נגיעה" היא גופא) סופרים (בדברי "
ב"חמורות להאיֿזהירות לדמותה שייד ואיך

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
וספורנו.14) רמב"ן וראה סדר). (בשינוי כ ו, ואתחנן הכתוב לשון

ובכ"מ. פרשתנו. ריש בחיי חכם. בן בשאלת ההגדה מפרשי
וש"נ.15) ג. פי"ט, במדב"ר
ועוד.16) חצר. רמז יתרו יל"ש ב. פ"ו, דב"ר ב. עקב תנחומא
(סה"מ17) תרצ"ה באהלך אגורה ד"ה שם. תפלתי ואני ד"ה ראה

תרס"ה. יגדל ועתה ד"ה גם וראה כט). קונטרס – ח"ב קונטרסים
ועוד.

שם.18) תפלתי ואני ד"ה
תקכב).19) ע' תרס"ו (המשך תרס"ח כסאי השמים ד"ה
הטומאה20) אבות הל' (רמב"ם מד"ס רק הוא כו' ידים טומאת

ב. יד, (שבת וכו' נט"י תיקן דשלמה רפי""א) מקואות הל' רפ"ח.
ב). כא, עירובין

ג.21) ט, שה"ש לקו"ת ראה
וש"נ.22) ב. כח, ב"ק
כו'23) לאוכל אזהרה תגע" לא קודש "בכל ד) יב, (תזריע כמש"נ

א). עה, מיבמות (פרש"י
שם.24) תזריע
מקיפים25) בחי' הוא וטהרה הטומאה ענין החסידות: בלשון

שם). שה"ש לקו"ת גם וראה ג. מג, תבא (לקו"ת
מ"א.26) פ"ב אבות



לי     

מצוותומשפטים כל של העצמית מהותן הרי ,
ולא "חוקה": היא - ומשפטים דעדות הסוגים גם -

" בבחינת הן שכולן אלא -עוד (התורה)" חוקת
אדם מכל החכם שלמה שאפילו אדומה דפרה החוקה

ממני רחוקה והיא אחכמה אמרתי זה על -אמר
החכמה.למעלה מגדר

מצינו - שבמצוות וחוקה) (רצון זה ענין מצד
ועד המצוות בכל בשווה שהם דברים וכמה כמה

חז"ל שלשאמרו במצוותיה ושוקל יושב תהא לא
כו': תורה

מקומות בכמה הרצוןמבואר כח בין ההפרש
האדם): של הפנימיים הכחות - (ובכלל החכמה לכח
דאין כללי בהתחלקות "הן בהתחלקות באה החכמה
בכל פרטי בהתחלקות והן לחבירו, דומה אחד שכל
אינ והרצון פרטים, בריבוי דוקא שבאה גופא והשכלה
ולא כללי בהתחלקות לא התחלקות, בבחינת
התחלקות בו שאין זאת דלבד והיינו פרטי, בהתחלקות

הענינים" בובפרטי שרוצה הדבר של פרט שבכל ,
כללי בהתחלקות מתחלק אינו כן "כמו בשווה, הוא
הוא הרצון זה שבדבר דנאמר בהם שהרצון בהענינים
אין כי כך, באופן הוא הרצון זה ובדבר כך באופן

בהם" שהרצון הענינים אופן לפי משתנה .הרצון

רצון דלהיותן התורה במצוות הוא זה דרך ועל
מקצת "לפעמים ולכן התחלקות. בהם אין העליון,
היא מהמצוה חלק ולפעמים כלום אינו מהמצוה

.ככולה"

דטומאה הדין בכללות מתבטאת זו נקודה והנה
קאי התורה" חוקת ד"זאת א) (סעיף (וכנ"ל וטהרה

על והטהרות):(גם) הטומאות
א) על רק תחול שהטומאה אפשר אי

הגוף בדברמקצת מאבריו) (באחד האדם נגע אם ;
זה ידי על נטמא הגוף.המטמא,

בהטומאה, כלשהי נגיעה ידי על נטמא האדם ב)
– המטמא להדבר ושטחית חיצונית שייכות רק היינו
שהוא התוקף באותו זה ידי על הוא נטמא זאת ובכל

טמא דבר באכילתו .נטמא

מינה נפקא אין - עצמה זו בנגיעה יותר: בעומק ג)
- באונס אפילו או בשוגג, או במזיד, בה שנגע בין

פטרי'" .ד"רחמנא

אלא בגשמיות, כלשהי נגיעה רק לא אומרת, זאת
"נגיעה" אם כי זאת היתה לא ברוחניות כשגם אפילו
בכוונתו שלא היתה שהרי - מאד רחוקה שייכות של

ידה. על נטמא זאת בכל – רצונו היפך גם או

האדם, נטמא בה הטומאה של התוצאה גם ד)
אין לקדושה): לשייכותו (בנוגע היא מוחלטת
בשייכותו פרטי חסרון רק בו גורמת הטומאה
כל נפסקה זה, ידי על יוצא שהוא אלא לקדושה,
לאכול אסור - זו שבקדושה לענינים הגלויה שייכותו

קודש ובשרדבר דם להיות יכול אין קודש של (דבר
לא המקדש "ואל יותר ועוד ."כבשרו):

רצון מאיר וטהרה הטומאה בענין זה: לכל והטעם
העדרהעליון בגלוי בהם וניכר נראה ולכן ,

אופן מצד הפרש אין למעט: רב בין והשינוי החילוק
חיצונית שייכות ידי על שגם להטומאה, האדם שייכות
אפילו - ברוחניות והן בעלמא, נגיעה - בגשמיות (הן

נטמא הוא הרי להדברֿטומאה, (הןלאונסו)
הפסק - ברוחניות והן כאחד, גופו כל - בגשמיות

לקדושה). גלויה שייכות

:ואחד אחד כל בעבודת הנ"ל ענין
רז"ל שלאמרו מצוותיה ושוקל יושב תהא "לא

כבחמורה" קלה במצוה זהיר "והוי דעלתורה", -
ומצוה מצוה בכל זהיר להיות .האדם

בדקדוק שיזהר יתכן איך לטעון: מקום שיש ואף
לדקדק שיש הזהירות באותה סופרים דברי של קל
ב"דקדוק האיֿזהירות והרי שבחמורות"? ב"חמורה

,ברע לבד "נגיעה" היא גופא) סופרים (בדברי "
ב"חמורות להאיֿזהירות לדמותה שייד ואיך
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וספורנו.14) רמב"ן וראה סדר). (בשינוי כ ו, ואתחנן הכתוב לשון

ובכ"מ. פרשתנו. ריש בחיי חכם. בן בשאלת ההגדה מפרשי
וש"נ.15) ג. פי"ט, במדב"ר
ועוד.16) חצר. רמז יתרו יל"ש ב. פ"ו, דב"ר ב. עקב תנחומא
(סה"מ17) תרצ"ה באהלך אגורה ד"ה שם. תפלתי ואני ד"ה ראה

תרס"ה. יגדל ועתה ד"ה גם וראה כט). קונטרס – ח"ב קונטרסים
ועוד.

שם.18) תפלתי ואני ד"ה
תקכב).19) ע' תרס"ו (המשך תרס"ח כסאי השמים ד"ה
הטומאה20) אבות הל' (רמב"ם מד"ס רק הוא כו' ידים טומאת

ב. יד, (שבת וכו' נט"י תיקן דשלמה רפי""א) מקואות הל' רפ"ח.
ב). כא, עירובין

ג.21) ט, שה"ש לקו"ת ראה
וש"נ.22) ב. כח, ב"ק
כו'23) לאוכל אזהרה תגע" לא קודש "בכל ד) יב, (תזריע כמש"נ

א). עה, מיבמות (פרש"י
שם.24) תזריע
מקיפים25) בחי' הוא וטהרה הטומאה ענין החסידות: בלשון

שם). שה"ש לקו"ת גם וראה ג. מג, תבא (לקו"ת
מ"א.26) פ"ב אבות



לב    

ו"חמורות" ד"קלות" זה חילוק והרי שבחמורות"?
תורת שהיא בתורה .נאמר

בחינת מצד הטומאה: מענין ההוראה באה ולזה
במצוות מדריגות חילוקי יש שבמצוות ודעת טעם

מצד וחמורות); קלות ומשפטים; עדות (חוקים
שהוא חילוקים.המצוות, בהן אין העליון,

ערך "לפי המצוות: את המקיים האדם ובעבודת
בחינת חילוקי הם כך כו' בנפש הפגם בחינת וחלוקי

כו'" והעונש מצוההמירוק שכר לענין זה דרך (ועל
שעלכו' המצוות, של העיקרית נקודה מצד אבל ,(

צוותא מלשון) (מצוה נעשה המצוות של קיומן ידי
המצוותוחיבור בכל זה הרי הקב"ה, גםעם ולכן ;

נוגעת העליון רצון היפך שהוא בדבר קלה" "נגיעה
באלקותהיא .התקשרותו

מכל - נדרשת גם ובמילא - שייכת הנ"ל הוראה
באה [ולכן שבפשוטים מהפשוט גם ואחד, אחד
(ולא וטהרה טומאה דדיני הנושא מכללות זו הוראה
ד"לא לאלו גם היא שייכת כי - שבזה) מהפרטיֿדינים

ב)]: סעיף (כנ"ל קאמרי" מאי ידעי
בדקדוק זהירות שגם - המצוות בקיום הנ"ל הרגש
בא - באלקות התקשרותו לכללות הנוגע דבר הוא קל

ודעת טעם מבחינת שלמעלה הנשמה עצם .מצד
הידוע להיותוכפתגם יכול ואינו רוצה אינו יהודי :

והרגש מאלקות, מבנינפרד ואחד אחד כל אצל הוא
.ישראל

שתאיר - זו בדרגא לעמוד כמובן, אפשר, שאי ואף
- נשמתו עצם מצד להקב"ה התקשרותו בגלוי אצלו
שהרי היום, כל ובמשך השנה כל עבודתו במשך

- דוקא מסודר באופן היא ה' עבודת

(ומהם בשנה מיוחדים בזמנים בנפשו זה כשמעורר
דרך על הוא שאז בתורה, זו פרשה כשקוראים -
ורישומו עולה"), הקריב כאילו עולה בתורת "העוסק
השנה כל במשך ודעת טעם פי שעל בעבודתו ניכר
בנגיעת והחסרון החומר גודל מרגיש אז היום, וכל

רצוי. בלתי בדבר משהו

גם ישנה הנ"ל עםהוראה האדם בעבודת
הזולת:

לה' ישראל בני של לבן את לקרב כשמתעסק
בידו יעלה שאם בלבו ויהרהר יתכן ומצותיו, ולתורתו
כללות או חמורות, במצוות שיזהר הזולת על לפעול
שישתדל הכרח ואין דיו. ומצוותיה התורה
גם נזהר הזולת שיהי' והרבה הגדולה בההשתדלות

הנפש. מיצוי עד סופרים דברי של קל בדקדוק

הנ"ל: המענה באה זה ועל

קלה נגיעה ידי דעל הבלתיֿרצוי, בצד שהוא כשם
בכללות ושלום חס לפגוע עלול זה הרי רע בדבר
הטוב: בצד הוא זה דרך על להקב"ה: ההתקשרות
של בענין זהירות הזולת על שיפעול ידי שעל יתכן,
על יוציאו קלה, "נגיעה" בבחינת שהוא ומצוות תורה
עד מעלה, מעלה ויעלהו תחת, בעומק ממצבו זה ידי

רום .לעומק
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בהגה"ה.27) פכ"ד תניא
ואילך.28) 1191 ע' אבות) (פרקי ד' כרך לקו"ש בארוכה ראה
ג.29) מה, בחוקותי לקו"ת
וצונו.30) במצותיו קדשנו אשר המצות: כל ברכת וכלשון
ובכ"מ.31) ואילך. פ"ג מ"ג ומעין קונט' פכ"ד. תניא ראה
(לקו"ת32) הפי' עם התיווך שזהו 12 שבהערה בלקו"ש וראה

ב"זאת בחוקותי) ר"פ שם גם וראה שם. בחיי גם וראה פרשתנו. ריש
בחי' מצד בא החוקים ענין כי חקיקה, מלשון שהוא – התורה" חוקת

בנ הנשמה.חקיקה עצם – פש
תמוז).33) (כה עג ע' יום היום
ובכ"מ.34) ואילך. פי"ח תניא ראה

ולפעמים35) ס"ד): לעיל (הובא תרס"ח כסאי השמים ד"ה ראה
366 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה עיי"ש. כו', ככולה היא מהמצוה חלק

ואילך.



לג

תפלת שחרית
ֵרינּו1 ְפְרֵקנּו ִמָצּ ַוִיּ

פורקן, שהוא ענין פדיון — הוא במלכות2.
פורקני"ן — גימטריא מלכו"ת.
ושרש המלה הוא פרק, פ"ר ק':

פ"ר,  מספר  מנצפ"ך,  גבורות  ה'  היינו   — פ"ר 
שהמלכות נבנית מהן.

ק' — הגבורות מתלבשות בק' אדנים, מלכות3.
ותורה שבעל פה, מלכות4, מחולקת לפרקים.

פדיון — הוא בחינת סור מרע, כי השבוי סר ונבדל 
ממי שהיה אצלו בשביה. ומצות לא תעשה, שמור, היא 

במלכות.
פרעה5  שאמר  כמו  ממלכות,  היא  פרעה  ויניקת 
וכל הבת תחיון, לכן הפדיה וההצלה ממצרים נקראת 

פרק.
מצרי"ם — מספרו פר"ק.

הגרון,  שבאחורי  המפרקת  עצם  גם  פירושו  ופרק 
ופרעה והמצרים יניקתם מאחורי הגרון6.

)הערות לזהר ב עמ' קנד(

סדר קריאת התורה

ְזֹעק ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא ת ִהיא ִמִלּ ּבָ ׁשַ

היינו ששבת מביאה רפואה, וכמו שכתוב7 רק שבתו 
יתן ורפא ירפא.

שבתו — מלשון שבת. כששבתו יתן, בחינת שבת, 
אז ורפא ירפא, שמשבת נמשכת רפואה.

והכפל דרפואה, כי יש שתי בחינות שבת — שבת 
דמעלי שבתא, ושבת דיומא8.

)תורת לוי יצחק עמ' ס(

1( תהלים קלו, כד.
2( עיין מאורי אור מערכת פדיון ופדה.

3( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת פקודי.
4( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.

5( שמות א, כב.
6( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת וישב.

7( משפטים כא, יט.
8( זח"א ה, ב.

תפלת מנחה

ן ִיְצָחק ְיַרּנֵ

יצחק — הוא בחינת גבורות.
היו  גבורה,  הלוים,  כי  גבורות,  היא  זמרה  וכן 
משוררים ומזמרים בפה ובכלי. ורננא הוא ברמשא9, כי 

לילה וחשך הוא בחינת גבורות.
)תורת לוי יצחק עמ' נד(

ַיֲעֹקב ּוָבָניו ָינּוחּו בֹו

רז"ל10  דרך מאמר  על  ובניו,  אומרים  דוקא  ביעקב 
מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים )וינוחו בו(, אף הוא 

בחיים.
)תורת לוי יצחק עמ' יא(

 .  . ָמרֹום  ַעד  ֱאלִֹהים  ְוִצְדָקְתָך   .  . ֵאל  ַהְרֵרי  ּכְ ִצְדָקְתָך 
ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם11

צדיקים  שלשה  כנגד  הם   - צדקתך  פעמים  שלש 
שנסתלקו במנחת שבת12, שכולם הם בקו האמצעי.

יוסף — יסוד.
משה — דעת13.
דוד — מלכות.

והנה, יוסף ודוד נסתלקו ועלו לדעת, בחינת משה; 
אך משה, דעת עצמו, נסתלק ועלה לכתר.

לפי זה יובן מה שעל יוסף ודוד נאמר צדקתך, ועל 
משה נאמר וצדקתך, בתוספת ו'.

— גימטריא חכמ"ה בינ"ה דע"ת. והיינו  צדקת"ך 
פירושו  דעת  כי  ובינה14,  חכמה  ומחבר  הכולל  דעת, 

חיבור15. והוא מה שיוסף ודוד עלו לדעת.
וצדקת"ך — גימטריא כת"ר. והוא מה שמשה עלה 

לכתר.
זהו שבוצדקתך כתיב עד מרום — בחינת כתר.

)תורת לוי יצחק עמ' ו(

9( זח"א רכט, ב. וראה לקוטי תורה להאריז"ל תהלים פט.
10( תענית ה, ב.

11( תהלים לו, ז. עא, יט. קיט, קמב.
12( זח"ב קנו, א. שו"ע אדמו"ר הזקן או"ח סי' רצב, ה.

13( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת שמות.
14( תניא אגה"ק סט"ו בסופו.

15( תניא פ"ג.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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תמוז א' ראשון יום
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טז.1. א, ה.2.בראשית א, 3.שם   מצד ואפס" "אין "אאפ"ל :– מאור ענין מציאות שהרי –
נקרא (שעש"ז דאור ט.."(.4הענין נה, ישעיה ראה
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לט              

תמוז ה' חמישי יום
פרקיב            


     
     
     
      
    
    
      
    

 

          
         

         

         

   

   

   

    

    

    

    

     

   

    

 

   

   

    

    

     

     

   

  
  

   

    

  

    

  
        

     
          

         
          

          
        

          
        

        
      
        

        
         

   
        

   
  
  
  

    
    

   
  

  
   
  
   

   
   

  
  

  
  

   
    

  
  

 
    
  
          

           
        

       
         

          
      

      
         

         
         

       

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

  
     

    
         
       
       
        
        
       
      

    
   
    
    
   
  
  
   
  

        
      
       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

.4   מצרף רש"י וכל' א'. ותיבה ונברא דבר נעשים יחד) (ומצרפתן זל"ז. שייכים שנעשים – חבר מלשון "(מחברתן) :
ב. כ, חגיגה אחת חתיכה –  ."למעשה ולהלכה ובכ"מ ו.5.. א, 6.בראשית   .ב (י, הזוהר "כפסק :

דלא בחגיגה להמפרשים סיוע ומזה הם רקיעים דז' ס"ל יודא ר' דגם משמע ב) (לב, ובזח"א ב). יב, (חגיגה ור"ל יודא ר' במחלוקת ובכ"מ)
רפ"ג'. יסוה"ת הל' לרמב"ם מפרש וראה כו'. חדא אמר ומר פליגי



מ             

תמוז ו' שישי יום
פרקיב            

       
      

       
        

  
   

    
 

  
 

   
   

 
   

 
  
  

          
     

         
       

     
        

        
       

       
           

        
         
          

         
  

  
  

  
  

    
   
  
    
    
   
   

  
       

       
         

        
       

        
         

     
      



    
   
    
  

    
   
    

   
  

  
  
  

      

  
   

    
   
   

 
   

 
    

   
   

  
      

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

  

  

        
       
        
      
      
       
      
      

 

      
        
        
      
      
       
       
      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

הפרק.7. לסוף שליט"א אדמו"ר כ"ק ביאור ראה ב. יב, 8.חגיגה   כי בזה, הדיוק (דשחקים"וי"ל הרקיע
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היום יום . . . מד

ה'תש"גא תמוז, ב דר"חיום ראשון

חומש: חוקת, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק ט. אבל . . . אין קץ.

ל  ֹאֶהל", ְלָהִמית ֶאת ּכָ י ָימּות ּבְ ת ַרַז"ל "ָאָדם ּכִ ְדָרׁשַ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ָהְראּוָיה ִלְבֵני ּתֹוָרה הּוא ּכִ
ְהיֹות ָמסּור  ה ִמּלִ ַתֲענּוֵגי עֹוָלם, מֹוְנִעים ֵהּמָ י ָהֶעֶרְך ּבְ ָבִרים ַקּלֵ י ֲאִפּלּו ּדְ ִעְנְיֵני עֹוָלם. ּכִ ֲענּוִגים ּבְ ַהּתַ

ל ּתֹוָרה. ָאֳהָלּה ׁשֶ ְוָנתּון ּבְ

ה'תש"גב תמוזיום שני

חומש: חוקת, שני עם פירש"ישיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק מפני . . . למשכילים.

ל ְוָאַהְבּתָ  ה ׁשֶ ל ָעַלי ִמְצַות ֲעׂשֵ ה "ֲהֵריִני ְמַקּבֵ ִפּלָ ִסּדּורֹו: ָנכֹון לֹוַמר ֹקֶדם ַהּתְ ֵקן ּכֹוֵתב ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
מֹוָך". ְלֵרֲעָך ּכָ

ֶרְך ּבֹו ָיכֹול ָהָאָדם ָלבֹוא  ר ּדֶ ִניָסה, ֲאׁשֶ ַער ַהּכְ ָרֵאל ִהיא ׁשַ ר ִמְצַות ַאֲהַבת ִיׂשְ ֹזאת אֹוֶמֶרת, ֲאׁשֶ
ל. ּלֵ ְתּפַ ת ַהּמִ ִפּלַ ל ּתְ ֻקּבַ ְזכּוָתּה ּתְ ל, ּבִ ּלֵ ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ֱאֹלִקים ְלִהְתּפַ

ה'תש"גג תמוזיום שלישי

חומש: חוקת, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: הגהה. סוד . . . מן השכל.

אאזמו"ר אמר: א אידישער קרעכץ ווָאס קומט ח"ו בסבה פון א ניט גוט גשמי איז 
אויך א תשובה גדולה, בפרט א קרעכץ בסבה פון א ניט גוט רוחני איז אודאי און אודאי 
א תשובה מעליתא. דער קרעכץ שלעּפט ארויס פון עומק רע, און שטעלט אנידער אין 

א מעמד טוב.

ת ֹלא טֹוב  ִסּבַ ּבְ לֹום  ְוׁשָ ָאה ַחס  ַהּבָ ְיהּוִדית  ֲאָנָחה  ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר:  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ׁשּוָבה  אי ּתְ אי ּוַוּדַ ִעְקבֹות ֹלא טֹוב רּוָחִני – ִהיא ַוּדַ ְמיּוָחד ֲאָנָחה ּבְ דֹוָלה, ּבִ ׁשּוָבה ּגְ ם ִהיא ּתְ ִמי – ּגַ ׁשְ ּגַ

ַמֲעָמד טֹוב. יָבה ּבְ ֶצת ֵמֹעֶמק ַרע, ּוַמּצִ ה. ָהֲאָנָחה ְמַחּלֶ ְמֻעּלָ

ה'תש"גד תמוזיום רביעי

חומש: חוקת, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק י. אך . . . ־174־ מדרכנו.

ְעּתֹו ְוַנְפׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה ְוִחּזּוָקּה, ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות  ר נֹוֵתן ִלּבֹו ּדַ ֲאׁשֶ ְלִמיד ֶאָחד, ּכַ ָחִסיד ֶאָחד, אֹו ּתַ
ְזכּות ֲאבֹות ָהעֹוָלם. ַבע ּבִ ֶרְך ַהּטֶ ַמְעָלה ִמּדֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ָכל ִעְנְיֵני ָהִעיר, ְוהּוא ּבְ דֹוָלה ּבְ ִעיר ּגְ ּבְ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק א

עד פרק ט

יום 
שני
תהלים:
מפרק י

עד פרק יז

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק יח

עד פרק כב

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק כג

עד פרק כח



מה היום יום . . . 

ה'תש"גה תמוזיום חמישי

חומש: חוקת, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"מ . . . ־174־ אתכסיאת כו'.

יִחידּות,  ּבִ ֶאְצלֹו  ְהיֹותֹו  ּבִ יֹוֵתר,  ּבְ ַהְמֹקָרִבים  דֹוִלים  ַהּגְ ַהֲחִסיִדים  ֶאָחד  ֶאת  ַאל  ׁשָ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ּתֹוָרה  ִאיר ְסִביָבְתָך ּבַ ּתָ נּו: ְלָך ְזקּוִקים – ׁשֶ ֲעֵנהּו ַרּבֵ ָכָסיו ְוכּו'. ַוּיַ י ָיַרד ִמּנְ ְתאֹוֵנן ֶהָחִסיד ּכִ בֹו. ַוּיִ ְלַמּצָ
ה ַמה  רּוְך הּוא ָלֵתת ְלָך. ֲעׂשֵ דֹוׁש ּבָ ה ָצִריְך – ֹזאת ָצִריְך ַהּקָ ַאּתָ ְרָנָסה ּוַמה ּשֶׁ ב. ּפַ ּלֵ ּבַ ַוֲעבֹוָדה ׁשֶ

הּוא ָצִריְך. ֵרְך ֶאת ַמה ּשֶׁ ה ה' ִיְתּבָ ה ָצִריְך, ַיֲעׂשֶ ַאּתָ ּשֶׁ

ה'תש"גו תמוזיום שישי

חומש: חוקת, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: עד"מ . . . מדות כלל.

ל, ִהיא ִמְצָוה  ֶרְך ָמׁשָ ְצֹות ַעְצָמם. ִמְצַות ְצָדָקה, ַעל ּדֶ ּמִ ּבַ יף ׁשֶ ּקִ כֹות ַעל ְיֵדי ַהּמַ ְצֹות ִנְמׁשָ ַהּמִ
ְמֹאד ָלֵתת ֹקֶדם  ה זֹו[ ָנכֹון ּבִ יּבָ ם ְצָדָקה. ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]=ִמּסִ ׁשֵ ְצֹות ִנְקָראֹות ּבְ ל ַהּמִ ר ּכָ ּכֹוֶלֶלת, ֲאׁשֶ
רֹוב, ַמה  יף ַהּקָ ל ָמקֹום ָהֵוי ]ֶזה[ ַמּקִ ִניִמי. ּוִמּכָ ּפְ יף ּבַ ּקִ ַכת ַהּמַ הּוא ַהְמׁשָ רּוָטה ִלְצָדָקה, ׁשֶ ל ִמְצָוה ּפְ ּכָ

תֹו ַנֲעָלה יֹוֵתר. יף ָהָרחֹוק ּוְפֻעּלָ ִהיא ַמּקִ ן ּתֹוָרה ׁשֶ ֵאין ּכֵ ּשֶׁ

ה'תש"גז תמוזשבת

חומש: חוקת, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יא. והנה . . . ־176־ בלבו.

אאמו"ר אמר: חסידות איז נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחילתן, די דרגא פון עיגולים 
מבלי אשר ימצא ראש וסוף, אבער אחר כל זה איז דער עיקר איז סדר.

דער בעש"ט איז געווען א מסודר, דער מעזריטשער הָאט מדקדק געווען אויף סדר, 
און דער עלטער זיידע - רבינו הזקן - הָאט געלערענט חסידים זיי זָאלען זיין מסודרים, 
דָאס זעהט מען אין זיינע מאמרים, בריף, ניגונים. די חסידים ווָאס הָאבען געהַאט א זמן 
קבוע אויף קומען אין ליאזנא - דערנָאך אין ליאדי - הָאבען ניט געהַאט קיין רשות 
בייטען דעם זמן ָאן א רשיון פון רבי'ן, אויף בַאקומען א רשיון הָאט מען געדארפט זָאגען 

א טעם.
באם רבי'ן איז געווען א ועד מיוחד אויף פיהרען סדר החסידים ובראשו מהרי"ל אחי 
ובראשו אדמו"ר  יונגעלייט  ָאנפירען מיט חסידישע  ועד אויף  רבינו, און א באזונדער 

האמצעי.

ָתן  ְתִחּלָ סֹוָפן ְוסֹוָפן ּבִ ָתן ּבְ ִחּלָ ְבִחיַנת ָנעּוץ ּתְ "ּב[ ָאַמר: ֲחִסידּות ִהיא ּבִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ר הּוא ֵסֶדר. ל ֶזה ָהִעּקָ ֵצא ֹראׁש ְוסֹוף – ֲאָבל ַאַחר ּכָ ר ִיּמָ ִלי ֲאׁשֶ ת ָהִעּגּוִלים, ִמּבְ ְרּגַ ּדַ

ד  ֵקן – ִלּמֵ נּו ַהּזָ א – ַרּבֵ א ַרּבָ ֵסֶדר, ְוַהַסּבָ ק ּבְ ְקּדֵ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ּדִ ּגִ ר, ַהּמַ ם טֹוב ָהָיה ְמֻסּדָ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
ָהָיה ָלֶהם  ָביו, ִנּגּוָניו. ַהֲחִסיִדים ׁשֶ ַמֲאָמָריו, ִמְכּתָ ִרים. ֹזאת רֹוִאים ּבְ ֵהם ִיְהיּו ְמֻסּדָ ֶאת ַהֲחִסיִדים ׁשֶ
יֹון  ַמן ְלֹלא ִרׁשָ ּנֹות ֶאת ַהּזְ ְך ְלִליַאִדי – ֹלא ָהְיָתה ָלֶהם ְרׁשּות ְלׁשַ ְזַמן ָקבּוַע ָלֹבא ְלִליָאְזָנא – ַאַחר ּכָ

ק. יֹון  ָהָיה ָצִריְך ְלַנּמֵ ל ִרׁשָ ֵדי ְלַקּבֵ י. ּכְ ר[ ֵמָהַרּבִ ]ֹ=ֵהּתֶ

י ָהָיה ַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ֵסֶדר ַהֲחִסיִדים, ּוְבֹראׁשֹו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב[  ֵאֶצל ָהַרּבִ
ים, ּוְבֹראׁשֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. נּו, ּוַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ָהַאְבֵרִכים ַהֲחִסיִדּיִ ֲאִחי ַרּבֵ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק כט
עד פרק לד

יום 
שישי
תהלים:
מפרק לה
עד פרק לח

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק לט
עד פרק מג



מו            

ה'תש"ע תמוז א' ראשון יום    

         
         

 
ערוך' ס"ז)ב'שלחן תרי"ח סי' את(או"ח להאכיל שיש נפסק

על יעבור ולא לשיעור, יצטרף שלא כדי מעט, מעט החולה
תורה. איסור

עיקר הביאו לא והרמב"ם שהרי"ף מכך כי שכתבו, יש אך
כך על שחולקים משמע זה סגדול קס"ז סי' ברכה שאלה .קי"ז)(העמק

ביום לפניו שבאו לחולים והורה מבריסק הגר"ח גם סבר וכן
צרכם כל לאכול פב)הכפורים ע' בהלכה פי(המועדים על וטעמו, .

שבת בהלכות הרמב"ם ה"א)דברי יש(פ"ב סכנה בו שיש שחולה
משנה' ה'מגיד וביאר חול, היא כאילו צרכיו כל את (שםלעשות

עשייתוהי"ד) שבאי אף לחולה המועיל דבר כל לעשות יש כי ,
מכשיעור יותר לאכול לחולה להתיר יש ולכן סכנה. משום אין

יסתכן. לא מכשיעור פחות שבאכילה אף
הרי מכשיעור, פחות תאכל שמעוברת בגמרא, שאמרו ואף
תאכל לא שאם אלא סכנה, בכלל אינה שהמעוברת משום זה
חולה אך מכשיעור, פחות באכילה די סכנה למנוע וכדי תסתכן,

צרכו כל להאכילו יש מסוכן, חי'שכבר שם. בהלכה הגרי"ז(המועדים

.כאן)
פחות להאכילו יש מסוכן חולה אף הפוסקים, רוב לדעת אך

פסקימכשיעור 13)(ראה הע' תרי"ח סי' לדבריתשובות הדמיון ואת .
תועלת בו שיש מה רק כי לדחות, יש דלעיל, משנה' ה'מגיד
אף באכילה אך במניעתו, סכנה שאין אף לעשותו יש לחולה
שיאכל לכך עדיפות אין מכשיעור, ביותר לחולה תועלת שיש
בלי גם במילואה תושג שהתועלת ומאחר אחת, בפעם הכל

מכשיעור פחות להאכילו עדיף תורה, איסור על (חשבלעבור

סע"א) ח"א .האפוד

ה'תש"ע תמוז ב' שני יום    

        
       
         

        
ה)במשנה א, נפש(מגילה אוכל אלא לשבת טוב יום בין "אין :

בלבד".
הרמב"ן ז)לשיטת כג, ביום(ויקרא נפש אוכל להיתר המקור

'כל אסרה לא התורה טוב ביום לשבת, שבניגוד בכך הוא טוב
עבודה'. 'מלאכת אלא מלאכה'

הראב"ן א)וגם קד, טוב(פסחים ליום שבת בין שההבדל כתב
יסודי מהבדל נובע שבת קדושת 'בין "תיקנו :

חמורה שבת קדושת כי ופירושו, הבדלת'. יו"ט לקדושת
בין 'המבדיל וזה מקדשי... ישראל ויו"ט בעצמו קידשה שהקב"ה

שישראל לקודש בעצמו הוא שקידש קודש בין לקודש', קודש
כלומר, נפש". באוכל מותר מקדשין שישראל שקודש מקדשין,

שמ שונה.כיון המלאכה איסור גם שונה, הקדושה הות
ראשונים שהֿשו)ויש יראים, וראה כאן. ההיתר(הרמב"ם את מבססים

נפש לכל יאכל אשר אך בהם, יעשה לא מלאכה "כל הפסוק על
לכם" יעשה לבדו טז)הוא יב, אסור(שמות טוב שיום היינו ,

אותו. דוחה אוכל בהכנת שהצורך אלא כשבת במלאכה
לשבת, טוב יום בין עקרוני חילוק יש זו לשיטה גם אך
ביו"ט תורה שהתירה נפש אוכל "כל אריה': ה'שאגת כדברי

יו"ט" שמחת של מצוה הוי יו"ט קב)לצורך מצות(סי' כלומר, .
לדחיית הגורם היא בשבת ואינה ביו"ט שקיימת השמחה

נפש. באוכל הקשורים האיסורים

ה'תש"ע תמוז ג' שלישי יום    

         
           
         

  
טוב ביום אש הדלקת לאיסור שהטעם הרמב"ם דברי את
ה'מגיד מפרש מבערב" אותה להמציא אפשר "שהרי הוא
אוכל מכשירי רק אלא עצמו נפש אוכל צורך אינה האש משנה':
לעשותם אין טוב יום מערב לעשות שניתן 'מכשירין' והרי נפש

טוב. ביום
הט"ז ס"א)והקשה תק"ב שייך(או"ח אינו הרמב"ם של שטעמו

לצורך הדלקה אסרו ולמה בישול לצורך אש בהדלקת אלא
אף ביו"ט שמותר ממש נפש כאוכל נחשבת היא והרי חימום

יו"ט? מערב כשאפשר
מותרת, לחימום הדלקה הרמב"ם לדעת אמנם כי שכתבו ויש

את מוציאין "אין כתב "איןולכן המשנה מלשון בשונה "
את ולאמוציאין לבישול בהדלקה הוא שהאיסור ללמד ,"

פ"א)לחימום ס"כ ח"א אליעזר .(ציץ
כ'מכשירין' ולא נפש כאוכל היא לאור הדלקה שגם יתכן וכן
את ביו"ט להדליק מותר יהיה זה ולפי האור, מעצם נהנה שהרי

החשמל פ"ג)אור .(שם
משום הוא הבערה איסור ראשונים ועוד הראב"ד לדעת אך
איסור שהרי ההדלקה היא מטרה לאיזו הבדל אין כן ואם 'נולד',

נפש'. 'אוכל משום הותר ולא אוכלין, לגבי אף אמור נולד
טוב ביום החשמל הדלקת את להתיר שרצו מי היו ואולם
והלחיצה בחוטים כבר קיים שהחשמל בהנחה זו, שיטה לפי גם
החיבור דבר של לאמתו אך חדש, דבר 'מולידה' אינה המתג על
זה והרי הזרם את היוצרת היא לשלילי החיובי החוט בין

גמור סכ"ו)'מוליד' או"ח ח"ב אומר יביע פ"ו. שם אליעזר .(ציץ

            

ה'תש"ע תמוז ד' רביעי יום    

          
          
          

     
ובימים בשבתות תפילין אדם יניח "יכול עקיבא: רבי דרש
מי עיניך' בין ולטוטפת ידך על לאות 'והיה ת"ל טובים,

אות" גופן שהן טובים וימים שבתות יצאו אות, (מנחותשצריכין

ב) .לו,
דרשב"י במכילתא זאת, יז)לעומת מהפסוק(פר' הדבר נלמד

כל ולא ימים - ימימה' מימים למועדה החוקה את 'ושמרת
ימים.

להנ יש האם הראשונים המועד.ונסתפקו בחול תפילין יח
המועד בחול שגם כיון עקיבא רבי של דרשתו פי על לכאורה,

שהתוספות אלא מתפילין, בו לפטור יש אות, שם)יש (מנחות

מהירושלמי קטן)מדייקים בחול(במועד תפילין להניח שחובה
והריטב"א שבשבתות(שם)המועד. האות בין לחלק יש כי מבאר

המועד חול של לאות מלאכה, איסור יש בהם טובים וימים
ללא בחוה"מ תפילין להניח טוב כי ומסיק במלאכה, המותר

ברכה.
ערוך' ל"א)ב'שולחן סימן בימי(או"ח תפילין להניח שאין נפסק

ברמ"א אך אות. הם שגם מטעם אומרים(שם)חוה"מ "ויש כתב:
אלו גלילות בכל נוהגין וכן בתפילין. חייב המועד שחול
בקול עליהם מברכים שאין אלא עליהם, ולברך במועד להניחם

השנה". ימות שאר כמו בבהכנ"ס רם
שאין הוא הנפוץ המנהג הרמ"א, דברי למרות למעשה,

המועד. בחול תפילין מניחים

ה'תש"ע תמוז ה' חמישי יום       

         
           


שאינו כיון חמץ, איסור זמן לאחר חמצו לבטל יכול אדם אין

ב)ברשותו ו, ורש"י(פסחים דלאו), האסור(ד"ה שחמץ הוסיף,
הרשב"א כתב וכן שלו". "אינו אבהנאה פה, דא"ר)(נדרים הא ד"ה

על פירותיו הנאת האוסר ולכן הבעלים, של אינו הנאה שאיסור
כרחו. בעל אותם ליטול אחרים יכולים עצמו

הריטב"א לדעת א)אך מב, הבעלים,(ע"ז של הם הנאה איסורי
וכן, שלו, ונעשית בה זכה גוי של זרה עבודה שהגביה וישראל
עליו שעבר ישראל) (של חמץ כדין ייאסר בפסח, חמץ קנה אם

הפסח.
אדה"ז כתב סק"ב)וכן קו"א תל"ה סי' אינם(א"ח – הנאה שאיסורי

ליטלם אפשר ואי ממנו", הבעלים שם נפקע "ולא גמור הפקר
רש"י מלשון כן והוכיח כרחו. בעל ומדמי)ממנו ד"ה ב לא, (פסחים

מאחר כי מתשלומים, שפטור בפסח חמץ תרומת באוכל שכתב
שהחמץ משמע (אפסדיה)", חסריה מידי "לאו בהנאה שאסור
שמכל אלא בהנאה, שאסור כיון הפסידו שלא אלא בבעלותו
מחמת בגופו זכות לו "שאין משום להפקירו יכול אינו מקום

ממנו". ליהנות לו שאסור
בין ההבדל לואת הנאה, באיסור הותר שלא ,איסור

הרבי מבאר חסריה", מידי "דלאו 53)הנאה עמ' ל"ד כרך :(לקו"ש
חפץ המזיק ולכן חבירו, את שמפסיד משום הוא המזיק חיוב
וגזילה גניבה איסור אבל פטור, לבעליו ותועלת הנאה בו שאין
ליהנות יכול לא שבעליו ומה מחברו, החפץ נטילת עצם הוא

מוריד. ואינו מעלה אינו ממנו

ה'תש"ע תמוז ו' שישי יום   

        
      

אדם "חייב הנוסח: כת"י עצמו.."בכמה שינוייאת (ראה

פרנקל)נוסחאות בפסחיםבהוצ' המשנה לשון גם הוא וכן ב). .(קטז,
בהלכותיו ה"ו)אבל פ"ז ומצה אדם(חמץ "חייב הרמב"ם: כתב

בנוסח זו: סתירה ישנה אדה"ז בדברי וגם עצמו...". את
בתניא וכן בסידור, פמ"ז)ההגדה אדם(ריש "חייב ",כתב ..

בשולחנו סי'ואילו ס"ז)(או"ח אדםתעב "חייב ..".כתב
והביאור:

זכירת על בניסן ט"ו בליל מצרים יציאת בסיפור המיוחד
"והגדת היא המצוה פסח שבליל הוא, יום שבכל מצרים יציאת

לעצמו בהזכרה די ולא כ"א)לבנך" מ"ע לבד,(מנ"ח הוא אם ולכן, .
וכו'" נשתנה מה לעצמו ה"ג)"שואל פ"ז השאלה(לעיל ידי על כי ,

לאחר. 'והגדת' ומקיים כ'אחר' נחשב

בליל מצרים יציאת בזכרון הוספה יש אחד שבפרט וכיון
לא זה לילה מעשי בשאר גם הרי – לאחר לספר החיוב - פסח

" די  גם עליו אלא ממצרים", יצא הוא כאילו
.לאחרים

מדוע מובן פסח, בליל רק הוא "להראות" שהחיוב וכיון
אדם "חייב ההגדה בנוסח ואדה"ז הרמב"ם כיכתבו ,"...

ענין גודל את להפליא אלא הלילה חובת את לבאר הכוונה אין
לראות חייב ולכן ודור" דור "בכל שנמשכת ממצרים, היציאה

ממצרים.צמוע יצא כאילו
כי וכדומה, כוסות ארבע חיוב את מזכירים שאין וכשם
החיוב את להזכיר צורך אין כך בפועל, נעשים אלו דברים
או לבן ההגדה באמירת בפועל מתבצע הוא שהרי "להראות",

ל'אחר'.
     



מז             

ה'תש"ע תמוז ד' רביעי יום    

          
          
          

     
ובימים בשבתות תפילין אדם יניח "יכול עקיבא: רבי דרש
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על פירותיו הנאת האוסר ולכן הבעלים, של אינו הנאה שאיסור
כרחו. בעל אותם ליטול אחרים יכולים עצמו

הריטב"א לדעת א)אך מב, הבעלים,(ע"ז של הם הנאה איסורי
וכן, שלו, ונעשית בה זכה גוי של זרה עבודה שהגביה וישראל
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בין ההבדל לואת הנאה, באיסור הותר שלא ,איסור

הרבי מבאר חסריה", מידי "דלאו 53)הנאה עמ' ל"ד כרך :(לקו"ש
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ה'תש"ע תמוז ו' שישי יום   
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לעצמו בהזכרה די ולא כ"א)לבנך" מ"ע לבד,(מנ"ח הוא אם ולכן, .
וכו'" נשתנה מה לעצמו ה"ג)"שואל פ"ז השאלה(לעיל ידי על כי ,

לאחר. 'והגדת' ומקיים כ'אחר' נחשב

בליל מצרים יציאת בזכרון הוספה יש אחד שבפרט וכיון
לא זה לילה מעשי בשאר גם הרי – לאחר לספר החיוב - פסח

" די  גם עליו אלא ממצרים", יצא הוא כאילו
.לאחרים

מדוע מובן פסח, בליל רק הוא "להראות" שהחיוב וכיון
אדם "חייב ההגדה בנוסח ואדה"ז הרמב"ם כיכתבו ,"...

ענין גודל את להפליא אלא הלילה חובת את לבאר הכוונה אין
לראות חייב ולכן ודור" דור "בכל שנמשכת ממצרים, היציאה

ממצרים.צמוע יצא כאילו
כי וכדומה, כוסות ארבע חיוב את מזכירים שאין וכשם
החיוב את להזכיר צורך אין כך בפועל, נעשים אלו דברים
או לבן ההגדה באמירת בפועל מתבצע הוא שהרי "להראות",

ל'אחר'.
     



מח            

ה'תש"ע תמוז ז' קודש שבת  

         
        
           


מצרים יציאת זכירת בין מההשוואה לומדים מה לתמוה: ויש

השבת? יום לזכירת
היין, על לזכרו חז"ל תיקנו שבשבת כשם כי שביארו יש
ההגדה את לומר תיקנו כאן גם הפת, על מקדש יין לו וכשאין

הפת על אומרה כוס לו וכשאין הכוס שמח)על .(אור
כי להזכיר יש השבת שבזכירת כשם כי שביארו ויש

שבלילה להזכיר חובה מצרים יציאת בזכירת כן השבת, יום הוא
יצאו. זה

ורק היציאה מועד נזכר לא ההגדה אורך לכל למעשה אך
" באמירת בקידוש, .היציאה יום את מזכירים ,"

לערוך ניתן האם דנו הפוסקים שכן להלכה גדול חידוש ומכאן

שבתות בשאר כמו טוב יום תוספת מדין יום מבעוד הקידוש את
את כי בלילה לקדש שחובה וודאי האמור ולפי טובים, וימים
באמירת ולא בקידוש מקיימים מצרים יציאת סיפור מצות עיקר

פסחיםההגדה הלוי הגר"ח מג)(אסופות .סי'
"מצות הרמב"ם לשון בדיוק טמון נוסף לספרהסבר עשה

 ממצרים היציאה בסיפור די ולא שנעשו..."
הזכירות שתי שבין להשוואה הרמב"ם דברי במקור וגם עצמה.
להם ואמרתי העולם את שבראתי "כשם זו: הדגשה מופיעה

זוכרים היו כך השבת, יום את לזכור לישראל 
"ז)במצרים פי"ט, מההשוואה(שמו"ר הלימוד זהו כן, ואם .

העולם לבריאת זכר היא השבת שזכירת כשם לשבת: פסח בין
תוקפו את לזכור יש מצרים יציאת בזכירת כך הקב"ה, ע"י

היציאה. בניסי ביטוי לידי שבאו כפי הקב"ה של וגבורתו
     

             

         
         

           
            

  
          

        
           

           
   

         
           

         
          

     
         

        
       

         
            

          
 

      
       

   
        

        
       

         
          

           
        

       
         

    
       

         
        

          
    

         
      

          
          

          
           

        
         

          
            

      
        

        
         

          
          

         
          

          
           

        
          
          

       
         

         
           

          









































































































































המשך ביאור למס' מקות ליום שלישי עמ' ב

           
      

       

ה'תש"ע תמוז א' ראשון יום

  
מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; מּמלאכה;לא ּבֹו לׁשּבת ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹ
(ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ד)(ב) ּבֹו; ׁשּלאלהתעּנֹות ְְְֲִֶֶַַָָֹֹ

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ּבֹו. ולׁשּתֹות ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹלאכל

    
הּׁשביעימצות‡. לחדׁש ּבעׂשֹור מּמלאכה לׁשּבת ,עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

לכם" היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת מלאכה,ׁשּנאמר: בֹו העֹוׂשה וכל ; ְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
תעׂשה לא על ועבר עׂשה, מצות "ּובעׂשֹורּבּטל ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

תעׂשּו" לא מלאכה ּכל עׂשּיתוגֹו' על חּיב הּוא ּומה . ְְֲֲִַַַַַָָָָֹ
זה ּביֹום ואםמלאכה ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו עׂשה אם ? ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, לעשירעׂשה בין [בהמה ְְְִַַַָָָָָָָָ
לעני] .ובין

.על חּיבין סקילה, ּבׁשּבת זדֹונּה על ׁשחּיבין מלאכה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכל
ּבׁשּבת, חּטאת קרּבן עליו ׁשחּיבין וכל ּכרת; ּבעׂשֹור ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָזדֹונּה

הּכּפּורים ּביֹום חּטאת קרּבן עליו ׁשאסּורחּיבין ּדבר וכל . ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
לעׂשֹותֹו אסּור מלאכה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבׁשּבת ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָלעׂשֹותֹו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין עׂשה, ואם הּכּפּורים; [מלקותּביֹום ְְְִִִִַַַַַָָ
הּׁשּבתמדרבנן] על אֹותֹו ׁשּמּכין לטלטלֹוּכדר ׁשאסּור וכל . ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּכּפּורים ּביֹום לטלטלֹו אסּור לאמרֹוּבׁשּבת, ׁשאסּור וכל ; ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָ
ּכללֹו הּכּפּורים. ּביֹום אסּור ּכ ּבׁשּבת, לכּתחּלה לעׂשֹותֹו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָאֹו
אּלא אּלּו, ּבענינים הּכּפּורים ליֹום ׁשּבת ּבין אין ּדבר: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשל

ּבכרת. הּכּפּורים ּוביֹום ּבסקילה, ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּזדֹון
הּמנחה‚. מן הּכּפּורים, ּביֹום הּירק את לקּנב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּומּתר

המעּפׁשֹותּולמעלה העלין את ׁשּיסיר הּקּנּוב? הּוא ּומה ., ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
לאכילה אֹותֹו ויתּקן הּׁשאר ּבאגֹוזיןויקּצץ מפּצעין וכן . ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

נפׁש עגמת מּפני - ּומעלה הּמנחה מן ּברּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּומפררין
יותר] נפשו ּבׁשּבת,[שתתענה להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ויֹום .ְְְִִִֶַַָָ

ּכל רּמֹונים ּובפרירת אגֹוזים ּובפציעת ירק ּבקניבת ְְְֱִִִִִִִִִַַַָָָָאסּור
ּבׁשנער העם נהגּו ּוכבר [ארץּובּמערב[בבבל]הּיֹום. ְְְֲֲִַַַָָָָָָ

הריישראל] אּלא הּצֹום, ּביֹום אּלּו מּכל אחד יעׂשּו ׁשּלא ,ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
לּכל ּכׁשּבת .הּוא ְַַָֹ

עׂשה„. והיאאחרתמצות הּכּפּורים, ּביֹום יׁש (אחת) ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַ
ּוׁשתּיה מאכילה ּבֹו נפׁשתיכם"לׁשּבת את "ּתעּנּו ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

הּׁשמּועה מּפי רבנו]- ממשה ׁשהּוא[שנמסרה עּנּוי למדּו, ְְִִִֶַָָ
עׂשה מצות קּים ּבֹו, הּצם וכל הּצֹום; זה האֹוכללּנפׁש, וכל . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

תעׂשה לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ּבֹו, ׁשֹותה ,אֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹ
הּזה, הּיֹום ּבעצם תעּנה לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשּנאמר:

נתעּנה,ונכרתה" ׁשּלא למי ּכרת הּכתּוב ׁשענׁש מאחר ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אֹו האֹוכל וכל ּוׁשתּיה. אכילה על ּבֹו אנּו ׁשּמזהרין ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻלמדנּו

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשֹוגג, ּבֹו .הּׁשֹותה ְְְֵֶַַַַָָָָ

ּבֹו‰. לסּו אֹו ּבֹו לרחץ ׁשאסּור הּׁשמּועה, מּפי למדנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכן
מּכל[שמן] לׁשּבת ּומצוה לבעל. אֹו הּסנּדל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹאֹו

"ׁשּבת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ׁשּׁשֹובת ּכדר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו,
ואין אּלּו. לענינים וׁשּבתֹון מלאכה, לענין ׁשּבת - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבתֹון"
רחץ אם אבל ּוׁשתּיה; אכילה על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָחּיבין

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ּבעל, אֹו נעל אֹו ס .אֹו ְִַַַַַַָָָ
.Âּכ - ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין ּבֹו, מלאכה ׁשּׁשבּות ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשם

ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין עּנּוי, ׁשל מחלׁשבּות להֹוסיף וצרי . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו קדׁש אתעל "ועּניתם ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּבערב" לחדׁש, ּבתׁשעה לצּוםנפׁשתיכם התחל ּכלֹומר, - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשֹוהה ּביציאה וכן לעׂשירי; הּסמּו ּתׁשעה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּולהתעּנֹות
ׁשּנאמר: לעׂשירי, סמּו עׂשר אחד מּלילי מעט ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעּנּויֹו

ׁשּבּתכם" ּתׁשּבתּו ערב עד ."מערב ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַ
.Êיֹודעֹות אינן והן ׁשחׁשכה, עד וׁשֹותֹות ׁשאֹוכלֹות ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנׁשים

ׁשּלא ּבידן, ממחין אין - קדׁש על מחל להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּמצוה
ּבבית ׁשֹוטר ׁשּיהיה אפׁשר אי ׁשהרי ּבזדֹון; לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיבֹואּו
ואל ׁשֹוגגין, ׁשּיהיּו להן והּנח נׁשיו; להזהיר ואחד אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

לזה הּדֹומה ּכל וכן מזידין. .יהיּו ְְְִִִֵֶֶַָָ

    
ּככֹותבת‡. לאדם הראּויין מאכלין הּכּפּורים ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהאֹוכל

גדול]הּגּסה ּבמעט[תמר מּכביצה ּפחֹות ׁשהיא זה, הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זהחּיב לׁשעּור מצטרפין האכלים וכל מׁשקין. הּׁשֹותה וכן . ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

אחד ּכל ׁשֹותה, ׁשל לגמיו ּכמלא אדם לׁשתּית ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻהראּויין
חּיב - לגמיו לפי ׁשּיסּלקםואחד ּכדי לגמיו? מלא וכּמה ; ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ

ּפחֹות - ּבינֹוני ּבאדם זה וׁשעּור מלא; ויראה אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלצד
זהמרביעית לׁשעּור מצטרפין הּמׁשקין וכל ואכילה. . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָ

אחד. לׁשעּור מצטרפין אין ְְְְִִִִֵֶָָָּוׁשתּיה,
.,האסּורין ּדברים ׁשאכל אֹו הּמּתרין, אכלים האֹוכל ְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻאחד

ּפּגּול במחשבה]ּכגֹון שנפסל זמןונֹותר[קרבן שעבר [קרבן ְְִָ
מעושרין]וטבלאכילתו] שאינן וחלבּונבלֹות[פירות ּוטרפֹות ְְְְֵֵֵֶֶֶ

ּכרת חּיב זה הרי לאדם, הראּויין אכלים אכל הֹואיל ּדם, ְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאֹו
הּכּפּורים ּביֹום אֹוכל .מּׁשּום ְִִִֵַ

על‚. אף ּכרת; חּיב אינֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַַָָָָָָאכל
אּלא ּכרת חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

ּכׁשעּור מּכתעל אֹותֹו מּכין ׁשעּור, חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל . ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְַ

מּתחּלת„. יׁש אם - ואכל וחזר ואכל וחזר מעט ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאכל
ׁשלׁש אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹאכילה

איןּביצים לאו, ואם לכׁשעּור; מצטרפֹות אּלּו הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָ
לכׁשעּור -מצטרפֹות וׁשתה וחזר וׁשתה וחזר מעט ׁשתה . ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָ

ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה מּתחּלת יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָאם
מצטרפין אין לאו, ואם לׁשעּור; מצטרפין רביעית, .ׁשתּית ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָ

עׂשבים‰. ּכגֹון אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן אכלים ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָאכל
ׂשרפיםהּמרים מאילנות]אֹו הּבאּוׁשין[הנוטפים ְְִִִַַָָ
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ה'תש"ע תמוז א' ראשון יום

  
מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; מּמלאכה;לא ּבֹו לׁשּבת ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹ
(ג) מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא (ד)(ב) ּבֹו; ׁשּלאלהתעּנֹות ְְְֲִֶֶַַָָֹֹ

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ּבֹו. ולׁשּתֹות ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָֹלאכל

    
הּׁשביעימצות‡. לחדׁש ּבעׂשֹור מּמלאכה לׁשּבת ,עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

לכם" היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת מלאכה,ׁשּנאמר: בֹו העֹוׂשה וכל ; ְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
תעׂשה לא על ועבר עׂשה, מצות "ּובעׂשֹורּבּטל ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

תעׂשּו" לא מלאכה ּכל עׂשּיתוגֹו' על חּיב הּוא ּומה . ְְֲֲִַַַַַָָָָֹ
זה ּביֹום ואםמלאכה ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו עׂשה אם ? ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, לעשירעׂשה בין [בהמה ְְְִַַַָָָָָָָָ
לעני] .ובין

.על חּיבין סקילה, ּבׁשּבת זדֹונּה על ׁשחּיבין מלאכה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָּכל
ּבׁשּבת, חּטאת קרּבן עליו ׁשחּיבין וכל ּכרת; ּבעׂשֹור ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָזדֹונּה

הּכּפּורים ּביֹום חּטאת קרּבן עליו ׁשאסּורחּיבין ּדבר וכל . ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָ
לעׂשֹותֹו אסּור מלאכה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבׁשּבת ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָלעׂשֹותֹו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין עׂשה, ואם הּכּפּורים; [מלקותּביֹום ְְְִִִִַַַַַָָ
הּׁשּבתמדרבנן] על אֹותֹו ׁשּמּכין לטלטלֹוּכדר ׁשאסּור וכל . ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּכּפּורים ּביֹום לטלטלֹו אסּור לאמרֹוּבׁשּבת, ׁשאסּור וכל ; ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָ
ּכללֹו הּכּפּורים. ּביֹום אסּור ּכ ּבׁשּבת, לכּתחּלה לעׂשֹותֹו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָאֹו
אּלא אּלּו, ּבענינים הּכּפּורים ליֹום ׁשּבת ּבין אין ּדבר: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשל

ּבכרת. הּכּפּורים ּוביֹום ּבסקילה, ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּזדֹון
הּמנחה‚. מן הּכּפּורים, ּביֹום הּירק את לקּנב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּומּתר

המעּפׁשֹותּולמעלה העלין את ׁשּיסיר הּקּנּוב? הּוא ּומה ., ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
לאכילה אֹותֹו ויתּקן הּׁשאר ּבאגֹוזיןויקּצץ מפּצעין וכן . ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

נפׁש עגמת מּפני - ּומעלה הּמנחה מן ּברּמֹונים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּומפררין
יותר] נפשו ּבׁשּבת,[שתתענה להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ויֹום .ְְְִִִֶַַָָ

ּכל רּמֹונים ּובפרירת אגֹוזים ּובפציעת ירק ּבקניבת ְְְֱִִִִִִִִִַַַָָָָאסּור
ּבׁשנער העם נהגּו ּוכבר [ארץּובּמערב[בבבל]הּיֹום. ְְְֲֲִַַַָָָָָָ

הריישראל] אּלא הּצֹום, ּביֹום אּלּו מּכל אחד יעׂשּו ׁשּלא ,ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
לּכל ּכׁשּבת .הּוא ְַַָֹ

עׂשה„. והיאאחרתמצות הּכּפּורים, ּביֹום יׁש (אחת) ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַ
ּוׁשתּיה מאכילה ּבֹו נפׁשתיכם"לׁשּבת את "ּתעּנּו ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

הּׁשמּועה מּפי רבנו]- ממשה ׁשהּוא[שנמסרה עּנּוי למדּו, ְְִִִֶַָָ
עׂשה מצות קּים ּבֹו, הּצם וכל הּצֹום; זה האֹוכללּנפׁש, וכל . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

תעׂשה לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל ּבֹו, ׁשֹותה ,אֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹ
הּזה, הּיֹום ּבעצם תעּנה לא אׁשר הּנפׁש כל "ּכי ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשּנאמר:

נתעּנה,ונכרתה" ׁשּלא למי ּכרת הּכתּוב ׁשענׁש מאחר ; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אֹו האֹוכל וכל ּוׁשתּיה. אכילה על ּבֹו אנּו ׁשּמזהרין ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻלמדנּו

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשֹוגג, ּבֹו .הּׁשֹותה ְְְֵֶַַַַָָָָ

ּבֹו‰. לסּו אֹו ּבֹו לרחץ ׁשאסּור הּׁשמּועה, מּפי למדנּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכן
מּכל[שמן] לׁשּבת ּומצוה לבעל. אֹו הּסנּדל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹאֹו

"ׁשּבת ׁשּנאמר: ּוׁשתּיה, מאכילה ׁשּׁשֹובת ּכדר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאּלּו,
ואין אּלּו. לענינים וׁשּבתֹון מלאכה, לענין ׁשּבת - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשּבתֹון"
רחץ אם אבל ּוׁשתּיה; אכילה על אּלא קרּבן, אֹו ּכרת ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָחּיבין

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ּבעל, אֹו נעל אֹו ס .אֹו ְִַַַַַַָָָ
.Âּכ - ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין ּבֹו, מלאכה ׁשּׁשבּות ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשם

ּבּלילה ּובין ּבּיֹום ּבין עּנּוי, ׁשל מחלׁשבּות להֹוסיף וצרי . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
ּוביציאתֹו ּבכניסתֹו קדׁש אתעל "ועּניתם ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּבערב" לחדׁש, ּבתׁשעה לצּוםנפׁשתיכם התחל ּכלֹומר, - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשֹוהה ּביציאה וכן לעׂשירי; הּסמּו ּתׁשעה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּולהתעּנֹות
ׁשּנאמר: לעׂשירי, סמּו עׂשר אחד מּלילי מעט ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעּנּויֹו

ׁשּבּתכם" ּתׁשּבתּו ערב עד ."מערב ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַ
.Êיֹודעֹות אינן והן ׁשחׁשכה, עד וׁשֹותֹות ׁשאֹוכלֹות ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנׁשים

ׁשּלא ּבידן, ממחין אין - קדׁש על מחל להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּמצוה
ּבבית ׁשֹוטר ׁשּיהיה אפׁשר אי ׁשהרי ּבזדֹון; לעׂשֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיבֹואּו
ואל ׁשֹוגגין, ׁשּיהיּו להן והּנח נׁשיו; להזהיר ואחד אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

לזה הּדֹומה ּכל וכן מזידין. .יהיּו ְְְִִִֵֶֶַָָ

    
ּככֹותבת‡. לאדם הראּויין מאכלין הּכּפּורים ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהאֹוכל

גדול]הּגּסה ּבמעט[תמר מּכביצה ּפחֹות ׁשהיא זה, הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זהחּיב לׁשעּור מצטרפין האכלים וכל מׁשקין. הּׁשֹותה וכן . ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

אחד ּכל ׁשֹותה, ׁשל לגמיו ּכמלא אדם לׁשתּית ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹֻהראּויין
חּיב - לגמיו לפי ׁשּיסּלקםואחד ּכדי לגמיו? מלא וכּמה ; ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ

ּפחֹות - ּבינֹוני ּבאדם זה וׁשעּור מלא; ויראה אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלצד
זהמרביעית לׁשעּור מצטרפין הּמׁשקין וכל ואכילה. . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָ

אחד. לׁשעּור מצטרפין אין ְְְְִִִִֵֶָָָּוׁשתּיה,
.,האסּורין ּדברים ׁשאכל אֹו הּמּתרין, אכלים האֹוכל ְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻאחד

ּפּגּול במחשבה]ּכגֹון שנפסל זמןונֹותר[קרבן שעבר [קרבן ְְִָ
מעושרין]וטבלאכילתו] שאינן וחלבּונבלֹות[פירות ּוטרפֹות ְְְְֵֵֵֶֶֶ

ּכרת חּיב זה הרי לאדם, הראּויין אכלים אכל הֹואיל ּדם, ְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאֹו
הּכּפּורים ּביֹום אֹוכל .מּׁשּום ְִִִֵַ

על‚. אף ּכרת; חּיב אינֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות ׁשתה אֹו ִִֵֵֶַַַַָָָָָָאכל
אּלא ּכרת חּיבין אין ׁשעּור, ּבחצי הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּפי

ּכׁשעּור מּכתעל אֹותֹו מּכין ׁשעּור, חצי הּׁשֹותה אֹו והאֹוכל . ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
מדרבנן]מרּדּות .[מלקות ְַ

מּתחּלת„. יׁש אם - ואכל וחזר ואכל וחזר מעט ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאכל
ׁשלׁש אכילת ּכדי אחרֹונה אכילה סֹוף עד ראׁשֹונה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹאכילה

איןּביצים לאו, ואם לכׁשעּור; מצטרפֹות אּלּו הרי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָ
לכׁשעּור -מצטרפֹות וׁשתה וחזר וׁשתה וחזר מעט ׁשתה . ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָ

ּכדי אחרֹונה ׁשתּיה סֹוף עד ראׁשֹונה ׁשתּיה מּתחּלת יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָאם
מצטרפין אין לאו, ואם לׁשעּור; מצטרפין רביעית, .ׁשתּית ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָ

עׂשבים‰. ּכגֹון אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן אכלים ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָאכל
ׂשרפיםהּמרים מאילנות]אֹו הּבאּוׁשין[הנוטפים ְְִִִַַָָ
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ציר[מלוכלכים] ּכגֹון ראּויין, ׁשאינם מׁשקין ׁשּׁשתה אֹו [מי, ְְְִִִֵֶֶַָָָ
מלוח] מּוריסדג מלוח]אֹו דג חי[שומן אכלוחמץ אפּלּו - ְְֲִֶַַָָֹ

אֹותֹו מּכין אבל הּכרת; מן ּפטּור זה הרי הרּבה, מהן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוׁשתה
מרּדּות .מּכת ְַַַ

.Âמזּוג חמץ חּיב[מעורב]ׁשתה הּכֹוססּבמים, [בפיו]. ְִֵֶַַַָָָָֹ
וזנּגביל אבל[קנמון]ּפלּפלין ּפטּור; ּבהן, וכּיֹוצא יבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

חּיב רטב, ּפטּורזנּגביל גפנים, עלי אכל גפנים. לּולבי ; ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
רכים] גפן חּיב[ענפי ׁשּלבלבּו, ּכל גפנים? לּולבי הן ואּלּו . ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

זה על יתר הּכּפּורים; יֹום ועד הּׁשנה מראׁש יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבארץ
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּופטּור. ּכעצים, הם הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָֹ

.Êציר לּבׂשר; הּמלח מצטרף ּבמלח, צלי ׁשעל[מיץ]אכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
עם המערבים האכל ׁשּמכׁשירי מּפני מצטרף; ירק, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּגּבי
ׁשאכל ּגּסה מאכילה ׂשבע היה חׁשּובין. הן ּכאכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאכל,
ׁשאכל ּכמי ּפטּור, - ׂשבעֹו על יתר ואכל ּבמזֹונֹו, ׁשּקץ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָעד
ראּוי הּיתר ׁשּזה ּפי על ׁשאף לאכילה; ראּויין ׁשאינן ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאכלין

ּכזה ׁשּׂשבע מי לכל ראּוי אינֹו .לרעב, ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
.Áׁשּׁשאל סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש הּכּפּורים[ביקש]חֹולה ּביֹום לאכל ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

צריך 'אינֹו אֹומרין הּבקיאין ׁשהרֹופאים ּפי על אף -- ' ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
'ּדי' ׁשּיאמר עד עצמֹו, ּפי על אֹותֹו החֹולה:מאכילין אמר . ְֲִִִֶֶַַַַַַַַָֹ

ּפיו; על אֹותֹו מאכילין - 'צרי' אֹומר והרֹופא ,'צרי ְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ'איני
אּמן רֹופא ׁשּיהיה 'צרי',[מומחה]והּוא, אֹומר אחד רֹופא . ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֻ

אֹותֹו מאכילין - 'צרי 'אינֹו אֹומר הרֹופאיןואחד מקצת ; ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ
אחר הֹולכין - 'צרי 'אינֹו אֹומרין ּומקצתן ,'צרי' ְְְְִִִִִִֵַַָָָָאֹומרין
צרי' החֹולה יאמר ׁשּלא ּובלבד הּבקיאין; אחר אֹו ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹהרב
אמר לא אֹותֹו. מאכילין - אני' צרי' אמר אם אבל ֲֲֲֲִִִִִִַַַָָָָֹאני';
ואּלּו ּבקיאין, ּכּלן והיּו הרֹופאים ונחלקּו ,צרי ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻהחֹולה
אֹותֹו. מאכילין - 'צרי 'אינֹו ׁשאמרּו ּכּמנין 'צרי' ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשאמרּו

.Ëמסוים]ׁשהריחה[מעוברת]עּברה לּה[מאכל לֹוחׁשין , ֲִִֵֶָָָָֻ
זה, ּבזּכרֹון ּדעּתּה נתקררה אם הּוא: הּכּפּורים ׁשּיֹום ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּבאזנּה

נפׁשּה ׁשּתתיּׁשב עד אֹותּה מאכילין לאו, ואם וכןמּוטב; . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבלמּוס ׁשאחזֹו הרעבון]מי ׁשּיאֹורּו[חולי עד אֹותֹו מאכילין , ְֲֲִִִֵֶֶַַָֻ

ואין מּיד, אֹותֹו מאכילין ּוׁשקצים נבלֹות אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָעיניו;
הּמּתרין ּדברים ׁשּימצאּו עד .מׁשהין ְְְְִִִִֶַַַָָֻ

.Èאֹותֹו מחּנכין ׁשנים, עׂשר ּובן ׁשנים ּתׁשע ּבן [לצום]קטן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מאכיליןׁשעֹות ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשּתי לאכל רגיל היה ּכיצד? . ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבארּבע. אֹותֹו מאכילין ּבׁשלׁש, רגיל היה ּבׁשלׁש; ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹֹאֹותֹו
ּבׁשעתֹו. לעּנֹותֹו מֹוסיפין הּבן, ּכח עׂשרהלפי אחת ּבן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

סֹופרים, מּדברי ּומׁשלים מתעּנה - נקבה ּבין זכר ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשנה,
ּבמצוֹות לחּנכֹו .ּכדי ְְְְְִֵַ

.‡Èׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּובן אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבת
ׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביאּו אחד ּגדֹולים[למטה]ויֹום הן הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָ

ּומׁשלימין הּמצוֹות, הצום]לכל כל הּתֹורה[את אםמן אבל ; ְְְֲִִִִִַַַָָָ
מׁשלימין ואינן הן, קטּנים עדין - ׂשערֹות ׁשּתי הביאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלא

סֹופרים מּדברי איןאּלא - ּתׁשע מּבן ּפחֹות ׁשהּוא קטן . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
סּכנה לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי הּכּפּורים, ּביֹום אֹותֹו .מעּנין ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

    
ּבין‡. ּבצֹונן, ּבין ּבחּמין ּבין - הּכּפּורים ּביֹום לרחץ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹאסּור

אחד אבר ּבין ּגּופֹו קטּנהּכל אצּבע אפּלּו להֹוׁשיטּה; אסּור , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּלא ּכדי ּכּלה, - ּפניהן את רֹוחצין והּכּלה והּמל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמים.
ּביפיֹו ׁשּיראה ּכדי ,והּמל ּבעלּה; על ׁשּנאמר:ּתתּגּנה , ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

"עיני ּתחזינה ּביפיֹו עד"מל 'ּכּלה'? נקראת ּכּמה ועד . ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
יֹום. ְִֹׁשלׁשים

.הּטּנֹופת מקֹום רֹוחץ - טיט אֹו ּבצֹואה מלכל ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻמי
חֹוׁשׁש ואינֹו ונֹותנתּכדרּכֹו, ּבמים, אחת ידּה אּׁשה ּומדיחה . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

לבנּה מסּכןּפת ׁשאינֹו ּפי על אף ּכדרּכֹו, רֹוחץ והחֹולה .. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ּבין ּבאב ּבתׁשעה ּבין ּכדרּכן, טֹובלין טבילֹות חּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָוכל

הּכּפּורים .ּביֹום ְִִַ
לח‚. אם - הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּזה ּבּזמן קרי ׁשראה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמי

רֹוחץ - ׁשּנתלכל אֹו הּוא יבׁש ואם ודּיֹו; ּבמּפה מקּנח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּוא,
ּגּופֹו ּכל לרחץ לֹו ואסּור ּומתּפּלל. ּבלבד, המלכלכין ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֻמקֹומֹות

לטּבל מת;אֹו טמאת מּפני טהֹור, הּזה ּבּזמן הּטֹובל ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻ
מנהג ואין מנהג, אּלא הּזה ּבּזמן לתפּלה מּקרי הרחיצה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואין

הּמּתר את לאסר אּלא האסּור ּדבר ׁשהרֹואהלבּטל אמרּו ולא . ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ
לבעלי טבילה ּכׁשּתּקנּו אּלא טֹובל, הּכּפּורים יֹום ּבלילי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָקרי

ּבארנּו;קרּיין זֹו.ּוכבר ּתּקנה ׁשּבטלה , ְְְְִֵֶַַָָָָָָ
ותעלה„. עליו ידֹו אדם ׁשּיּניח ּכדי ּביֹותר, לח ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָטיט

ּבּה ּתּדבק האחרת לידֹו אֹותּה הדּביק ׁשאם לחלּוחית ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבּה
ימ לא עליו. ליׁשב אסּור - חרׂשלחלּוחית ּכלי אדם ּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבֹו ויצטּנן גופו]מים אפּלּו[יקרר מּדפנֹו; נֹוזלים ׁשהּמים , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָ
ּומּתר ּבׂשרֹו. על מים יּנתזּו ׁשּמא אסּור, מּתכֹות ְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכלי

ּבפרֹות .להצטּנן ְְְִֵֵַ
אֹותּה‰. וׁשֹורה הּכּפּורים, יֹום מערב מטּפחת אדם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלֹוקח

ּומנּגבּה הּבגדים;[מייבשה]ּבמים, ּתחת ּומּניחּה מעט, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָ
ּבּה ׁשּיׁש ּפי על ואף חֹוׁשׁש, ואינֹו ּפניו, על מעבירּה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּולמחר

הרּבה .קר ְֵַֹ
.Âׁשהּוא מי ּפני אֹו אביו ּפני אֹו רּבֹו ּפני להקּביל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָההֹול

ּבחכמה מּמּנּו ּבּמיםּגדֹול עֹובר - הּמדרׁש ּבבית לקרֹות אֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לעׂשֹותּה, ׁשהל מצוה ועֹוׂשה חֹוׁשׁש. ואינֹו צּוארֹו, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
,הֹול אינֹו - לחזר לֹו ּתּתיר לא ׁשאם למקֹומֹו; ּבּמים ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹֹוחֹוזר

נכׁשל -[נמנע]ונמצא ּפרֹותיו לׁשמר ההֹול וכן הּמצוה. מן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
חֹוׁשׁש ואינֹו צּוארֹו, עד ּבּמים יֹוציאּועֹובר ׁשּלא ּובלבד ; ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר בגדיהם, ׁשּולי מּתחת .ידיהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ
.Êאחת ּברגלֹו אפּלּו וסנּדל, מנעל לנעל לצאתאסּור ּומּתר ; ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֻ

ׁשעם ׁשל אלון]ּבסנּדל ּגמא[מעץ ּבהן[גומי]וׁשל .וכּיֹוצא ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הארץ קׁשי ׁשהרי - ּבֹו ויֹוצא רגליו על ּבגד אדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכֹור

יחף ׁשהּוא ּומרּגיׁש לרגלֹו, ּפימּגיע על אף - הּתינֹוקֹות . ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָ
אֹותן מֹונעין וסיכה, ּורחיצה ּוׁשתּיה ּבאכילה מּתרין ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֻׁשהן

וסנּדל .מּמנעל ְְְִִַָָ
.Áוכּיֹוצא עקרב מחמת הּסנּדל את לנעל אדם לכל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻמּתר

ּתּׁשכּנּו ׁשּלא ּכדי והחּיהּבּה, את[יולדת]. לנעל מּתרת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
יֹום ׁשלׁשים ּכל צּנה, מּׁשּום ּבּההּסנּדל ּכּיֹוצא והחֹולה אף; , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי ִֵֶַַָָָעל
.Ëּגּופֹו ּככל ּגּופֹו מקצת לסּו ּתענּוגאסּור ׁשל סיכה ּבין , ְְֲִִֵֶַָָָָָ

ּתענּוג ׁשל ׁשאינּה סיכה ּפיּבין על אף חֹולה, היה ואם . ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
סּכנה ּבֹו חטטיןׁשאין לֹו ׁשּיׁש אֹו -[אבעבועות], ּבראׁשֹו ְֲִֵֵֶֶַָָָֹ

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו, ס. ְְְֵֵַָ
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.È,הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּנר את להדליק ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָיׁש
תׁשמיׁש לידי יבֹוא ולא מאׁשּתֹו ּפנים ּבׁשת לֹו ׁשּתהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּכדי
יראה ׁשּמא להדליק, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמּטה;

תׁשמיׁש לידי ויבֹוא ּבעיניו חן ותּׂשא יֹוםאׁשּתֹו חל ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ
מקֹום ּבכל להדליק הּכל חּיבין ּבׁשּבת, להיֹות -הּכּפּורים ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹ

חֹובה ּבׁשּבת נר .ׁשהדלקת ְְֵֶַַַָָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע תמוז ב' שני יום

   
וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ׁשלמצוֹות ּבראׁשֹון לׁשּבת ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹ
(ב) (ג)ּפסח; מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ּבּׁשביעיׁשּלא לׁשּבת ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹ

(ד) ּפסח; (ה)ׁשל מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ּביֹוםׁשּלא לׁשּבת ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹ
(ו) הּׁשבּועֹות; (ז)חג מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות לׁשּבתׁשּלא ְְֲִֶַַַָָָֹֹ
(ח) הּׁשנה; (ט)ּבראׁש מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות לׁשּבתׁשּלא ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹ

(י) הּסּכֹות; חג ׁשל מלאכה;ּבראׁשֹון ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא ְֲִֶֶַַַָָָֹֻ
(יב)(יא) הּסּכֹות; חג ׁשל ּבּׁשמיני ּבֹולׁשּבת לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַֹֹֻ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ימים ׁשביתת ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵַָָָָמלאכה.

     
הּכתּוב‡. ׁשאסרן האּלּו הּימים מלאכׁשׁשת -ּבעׂשּית ה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

חג ׁשל ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח, ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַׁשהן
הן - הּׁשביעי לחדׁש ּובאחד הּׁשבּועֹות, חג ּוביֹום ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּסּכֹות,

טֹובים' 'ימים אסּוריןהּנקראין ׁשהן ׁשוה, ּכּלן ּוׁשביתת . ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֻ
עבֹודה מלאכת אכילה,ּבכל לצר ׁשהיא מּמלאכה חּוץ , ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

". . נפׁש לכל יאכל אׁשר א" ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
.מצות קּים הרי מהן, ּבאחד עבֹודה מּמלאכת הּׁשֹובת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

"ׁשּבתֹון"עׂשה ּבהם נאמר ׁשהרי ׁשבֹות., ּכלֹומר: וכל, ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכגֹון אכילה, לצר ׁשאינּה מלאכה מהן ּבאחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהעֹוׂשה
מצות ּבּטל הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ארג אֹו הרס אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּבנה
לא עבדה מלאכת "ּכל ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר ְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעׂשה;

ּבעדיםתעׂשּו" עׂשה ואם בהם". יעׂשה לא מלאכה, "ּכל , ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
הּתֹורהוהתראה מן לֹוקה ,. ְְִֶַַָָָ

אחת,‚. ּבהתראה טֹוב ּביֹום הרּבה מלאכֹות אבֹות ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָהעֹוׂשה
לֹוקה אינֹו - אחת ּבהתראה וארג וסתר ּובנה ׁשּזרע ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכגֹון

אחת ש];אּלא לׁשּבת[משום מלאכֹות כלחּלּוק על [לחייב ְְִֶַַַָָָ
ומלאכה] טֹובמלאכה ליֹום מלאכֹות חּלּוק ואין ,. ְְְִֵָ

ּביֹום„. אֹותּה עׂשה אם - ּבׁשּבת עליה ׁשחּיבין מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכל
לֹוקה - אכילה לצר ׁשּלא מרׁשּותטֹוב מההֹוצאה חּוץ , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

לצר טֹוב ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ׁשּמּתֹו וההבערה; ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֻלרׁשּות
אכילה לצר ׁשּלא הּתרה טֹובאכילה, ּביֹום מּתר ,לפיכ ; ְְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֻֻ

מפּתח אֹו ּתֹורה ספר אֹו קטן מרׁשּותלהֹוציא ּבאּלּו, וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
אכילה.לרׁשּות. לצר ׁשאינֹו ּפי על אף להבעיר, מּתר וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

ּכגֹון מּתר, - אכילה צר ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - מלאכֹות ְְְֲִֵֶֶָָָָָֹֻּוׁשאר
צר ּבהן ׁשאין וכל ּבהן; וכּיֹוצא וליׁשה ואפּיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשחיטה

ּוכתיבה אריגה ּכגֹון אסּור, - ּבהן.אכילה וכּיֹוצא ּובנין ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָ

ׁשאפׁשר‰. מלאכה ולאּכל טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹות לּה ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
אסרּו - מּבערב נעׂשת אם חּסרֹון ולא הפסד בּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיהיה

לצרחכמים ׁשהיא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹ
מלאכֹותאכילה אדם יּניח ׁשּמא ּגזרה זה? ּדבר אסרּו ולּמה . ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ּכּלֹו טֹוב יֹום ונמצא טֹוב, ליֹום מּבערב לעׂשֹותן ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻׁשאפׁשר
מלאכֹות, אֹותן ּבעׂשּית ולאהֹול טֹוב, יֹום מּׂשמחת ויּמנע ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹ

ולׁשּתֹות לאכל ּפנאי לֹו .יהיה ְְְְֱִִֶֶַֹ
.Âטֹוב ּביֹום ההֹוצאה אסרּו לא עצמֹו, הּטעם ואףּומּזה , ְְְְִֶַַַַַַָָָֹ

מערב לעׂשֹותּה ׁשאפׁשר מלאכה היא הֹוצאה ׁשּכל ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל
טֹוב. טֹוב,יֹום יֹום ּבׂשמחת להרּבֹות ּכדי אסרּוה? לא ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹולּמה

ּכמי יהא ולא חפציו, ויׁשלים ּׁשּירצה, מה ּכל ויביא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹויֹולי
לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מלאכֹות ׁשאר אבל אסּורֹות. ְְְֲֲֲֶֶֶַָָָָָָָׁשּידיו

עסק ּבהן ויׁש הֹואיל - אֹותן[התעסקות]מּבערב עֹוׂשין אין , ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
טֹוב. ְּביֹום

.Êזֹוריןּכיצד ולא ּדׁשין, ולא קֹוצרין, אין ּבֹוררין? ולא ,, ְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹ
טֹוחנין מרּקדיןולא ולא החּטים, -[בנפה]את טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִִִִֶַַֹֹ

ּבכ ואין מּבערב, לעׂשֹותן אפׁשר ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
חּסרֹון ולא .הפסד ְְִֵֶָֹ

.Áלׁשין ואֹופיןאבל וׁשֹוחטין, ּומבּׁשלין, ׁשאם, - טֹוב ּביֹום ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָ
חם לחם ׁשאין חּסרֹון; אֹו הפסד ּבכ יׁש מּבערב, אּלּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָעׂשה

מאמׁש ׁשּנאפה ּכלחם הּיֹום, ׁשּבּׁשל ּתבׁשיל יו"ט]אֹו [מערב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
מאמׁש; ׁשּנתּבּׁשל ּכבׂשרּוכתבׁשיל הּיֹום, ׁשּנׁשחט ּבׂשר ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מאמׁש נפׁשׁשּנׁשחט אכל מכׁשירי וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
טֹוב ּביֹום אֹותן עֹוׂשין - מּבערב נעׂשּו אם חּסרֹון ּבהן ,ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשחיקת ּבהן.ּתבלין[כתישת]ּכגֹון וכּיֹוצא ְְְְִִֵֶַַָָ
.Ëולא ּבחל; ּׁשּיאכל מה טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹאין

ּבּה להנֹות ּכדי אּלא אכילה, לצר ׁשהיא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻהּתרה
טֹוב לאכלּביֹום מּתר - והֹותיר טֹוב, ּביֹום לאכל ּכדי עׂשה . ְְְְֱֱִֵֶֶָָָֹֹֻ

ּבחל .הּמֹותר ְַָֹ
.Èאּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבׂשר, קדרה אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָממּלאה

ּפי על אף מים, ׁשל חבית נחּתֹום ּוממּלא אחת. ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָלחתיכה
אף ּפת, ּתּנּור אּׁשה ּוממּלאה אחד. לקיתֹון אּלא צרי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשהּפת ׁשּבזמן - אחד לכּכר אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

יפה נאפית היא ּבבתמרּבה, חתיכֹות ּכּמה אדם ּומֹולח . ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּכל וכן אחת. לחתיכה אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחת,

ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
.‡Èאֹו ּבּיֹום, ּבֹו לאכל ּכדי טֹוב ּביֹום האֹופה אֹו ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹהמבּׁשל

זה הרי - והּפת הּתבׁשיל ונׁשאר ּבאּו, ולא אֹורחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּזּמן
יערים ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין למחר לאכלֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

לשייר] כוונה מתוך אסּור,[וירבה זה הרי - הערים ואם .ְֱֲִִֵֶֶָ
ּבּמערים ׁשהחמירּו מּפני טֹוב; יֹום ׁשאחר ּבׁשּבת ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָואפּלּו

הּמזיד מן .יֹותר ִִֵֵַ
.Èמסּכנתמי ּבהמה לֹו למות]ׁשהיתה יׁשחט[נוטה לא - ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹֻ

ּכּזית מּמּנה לאכל ׁשּיכֹול יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹותּה
ּׁשּיאכל מה טֹוב ּביֹום יׁשחט ׁשּלא ּכדי יֹום; מּבעֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹֹצלי

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבחל. ְֵֵֶַַָֹֹ
.‚Èאֹו ּגֹוים להאכיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְֲִִִִֵֵַַאין

לכם"ּכלבים יעׂשה לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: ולא, "לכם", - ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
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ני            
      

.È,הּכּפּורים יֹום ּבלילי הּנר את להדליק ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָיׁש
תׁשמיׁש לידי יבֹוא ולא מאׁשּתֹו ּפנים ּבׁשת לֹו ׁשּתהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּכדי
יראה ׁשּמא להדליק, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמּטה;

תׁשמיׁש לידי ויבֹוא ּבעיניו חן ותּׂשא יֹוםאׁשּתֹו חל ואם . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ
מקֹום ּבכל להדליק הּכל חּיבין ּבׁשּבת, להיֹות -הּכּפּורים ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹ

חֹובה ּבׁשּבת נר .ׁשהדלקת ְְֵֶַַַָָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע תמוז ב' שני יום

   
וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ׁשלמצוֹות ּבראׁשֹון לׁשּבת ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹ
(ב) (ג)ּפסח; מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ּבּׁשביעיׁשּלא לׁשּבת ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹ

(ד) ּפסח; (ה)ׁשל מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות ּביֹוםׁשּלא לׁשּבת ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹ
(ו) הּׁשבּועֹות; (ז)חג מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות לׁשּבתׁשּלא ְְֲִֶַַַָָָֹֹ
(ח) הּׁשנה; (ט)ּבראׁש מלאכה; ּבֹו לעׂשֹות לׁשּבתׁשּלא ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹ

(י) הּסּכֹות; חג ׁשל מלאכה;ּבראׁשֹון ּבֹו לעׂשֹות ׁשּלא ְֲִֶֶַַַָָָֹֻ
(יב)(יא) הּסּכֹות; חג ׁשל ּבּׁשמיני ּבֹולׁשּבת לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַֹֹֻ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ימים ׁשביתת ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵַָָָָמלאכה.

     
הּכתּוב‡. ׁשאסרן האּלּו הּימים מלאכׁשׁשת -ּבעׂשּית ה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

חג ׁשל ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח, ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַׁשהן
הן - הּׁשביעי לחדׁש ּובאחד הּׁשבּועֹות, חג ּוביֹום ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּסּכֹות,

טֹובים' 'ימים אסּוריןהּנקראין ׁשהן ׁשוה, ּכּלן ּוׁשביתת . ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֻ
עבֹודה מלאכת אכילה,ּבכל לצר ׁשהיא מּמלאכה חּוץ , ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

". . נפׁש לכל יאכל אׁשר א" ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
.מצות קּים הרי מהן, ּבאחד עבֹודה מּמלאכת הּׁשֹובת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

"ׁשּבתֹון"עׂשה ּבהם נאמר ׁשהרי ׁשבֹות., ּכלֹומר: וכל, ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכגֹון אכילה, לצר ׁשאינּה מלאכה מהן ּבאחד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהעֹוׂשה
מצות ּבּטל הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ארג אֹו הרס אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּבנה
לא עבדה מלאכת "ּכל ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר ְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעׂשה;

ּבעדיםתעׂשּו" עׂשה ואם בהם". יעׂשה לא מלאכה, "ּכל , ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
הּתֹורהוהתראה מן לֹוקה ,. ְְִֶַַָָָ

אחת,‚. ּבהתראה טֹוב ּביֹום הרּבה מלאכֹות אבֹות ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָהעֹוׂשה
לֹוקה אינֹו - אחת ּבהתראה וארג וסתר ּובנה ׁשּזרע ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּכגֹון

אחת ש];אּלא לׁשּבת[משום מלאכֹות כלחּלּוק על [לחייב ְְִֶַַַָָָ
ומלאכה] טֹובמלאכה ליֹום מלאכֹות חּלּוק ואין ,. ְְְִֵָ

ּביֹום„. אֹותּה עׂשה אם - ּבׁשּבת עליה ׁשחּיבין מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָּכל
לֹוקה - אכילה לצר ׁשּלא מרׁשּותטֹוב מההֹוצאה חּוץ , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

לצר טֹוב ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ׁשּמּתֹו וההבערה; ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֻלרׁשּות
אכילה לצר ׁשּלא הּתרה טֹובאכילה, ּביֹום מּתר ,לפיכ ; ְְְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹֻֻ

מפּתח אֹו ּתֹורה ספר אֹו קטן מרׁשּותלהֹוציא ּבאּלּו, וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
אכילה.לרׁשּות. לצר ׁשאינֹו ּפי על אף להבעיר, מּתר וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

ּכגֹון מּתר, - אכילה צר ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - מלאכֹות ְְְֲִֵֶֶָָָָָֹֻּוׁשאר
צר ּבהן ׁשאין וכל ּבהן; וכּיֹוצא וליׁשה ואפּיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשחיטה

ּוכתיבה אריגה ּכגֹון אסּור, - ּבהן.אכילה וכּיֹוצא ּובנין ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָ

ׁשאפׁשר‰. מלאכה ולאּכל טֹוב, יֹום מערב לעׂשֹות לּה ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
אסרּו - מּבערב נעׂשת אם חּסרֹון ולא הפסד בּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיהיה

לצרחכמים ׁשהיא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום אֹותּה לעׂשֹות ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹ
מלאכֹותאכילה אדם יּניח ׁשּמא ּגזרה זה? ּדבר אסרּו ולּמה . ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ּכּלֹו טֹוב יֹום ונמצא טֹוב, ליֹום מּבערב לעׂשֹותן ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֻׁשאפׁשר
מלאכֹות, אֹותן ּבעׂשּית ולאהֹול טֹוב, יֹום מּׂשמחת ויּמנע ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹ

ולׁשּתֹות לאכל ּפנאי לֹו .יהיה ְְְְֱִִֶֶַֹ
.Âטֹוב ּביֹום ההֹוצאה אסרּו לא עצמֹו, הּטעם ואףּומּזה , ְְְְִֶַַַַַַָָָֹ

מערב לעׂשֹותּה ׁשאפׁשר מלאכה היא הֹוצאה ׁשּכל ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל
טֹוב. טֹוב,יֹום יֹום ּבׂשמחת להרּבֹות ּכדי אסרּוה? לא ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹולּמה

ּכמי יהא ולא חפציו, ויׁשלים ּׁשּירצה, מה ּכל ויביא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹויֹולי
לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מלאכֹות ׁשאר אבל אסּורֹות. ְְְֲֲֲֶֶֶַָָָָָָָׁשּידיו

עסק ּבהן ויׁש הֹואיל - אֹותן[התעסקות]מּבערב עֹוׂשין אין , ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
טֹוב. ְּביֹום

.Êזֹוריןּכיצד ולא ּדׁשין, ולא קֹוצרין, אין ּבֹוררין? ולא ,, ְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹ
טֹוחנין מרּקדיןולא ולא החּטים, -[בנפה]את טֹוב ּביֹום ְְְְְֲִִִִֶַַֹֹ

ּבכ ואין מּבערב, לעׂשֹותן אפׁשר ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
חּסרֹון ולא .הפסד ְְִֵֶָֹ

.Áלׁשין ואֹופיןאבל וׁשֹוחטין, ּומבּׁשלין, ׁשאם, - טֹוב ּביֹום ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָ
חם לחם ׁשאין חּסרֹון; אֹו הפסד ּבכ יׁש מּבערב, אּלּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָעׂשה

מאמׁש ׁשּנאפה ּכלחם הּיֹום, ׁשּבּׁשל ּתבׁשיל יו"ט]אֹו [מערב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
מאמׁש; ׁשּנתּבּׁשל ּכבׂשרּוכתבׁשיל הּיֹום, ׁשּנׁשחט ּבׂשר ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מאמׁש נפׁשׁשּנׁשחט אכל מכׁשירי וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ
טֹוב ּביֹום אֹותן עֹוׂשין - מּבערב נעׂשּו אם חּסרֹון ּבהן ,ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשחיקת ּבהן.ּתבלין[כתישת]ּכגֹון וכּיֹוצא ְְְְִִֵֶַַָָ
.Ëולא ּבחל; ּׁשּיאכל מה טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹאין

ּבּה להנֹות ּכדי אּלא אכילה, לצר ׁשהיא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻהּתרה
טֹוב לאכלּביֹום מּתר - והֹותיר טֹוב, ּביֹום לאכל ּכדי עׂשה . ְְְְֱֱִֵֶֶָָָֹֹֻ

ּבחל .הּמֹותר ְַָֹ
.Èאּלא צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבׂשר, קדרה אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָממּלאה

ּפי על אף מים, ׁשל חבית נחּתֹום ּוממּלא אחת. ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָלחתיכה
אף ּפת, ּתּנּור אּׁשה ּוממּלאה אחד. לקיתֹון אּלא צרי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ׁשהּפת ׁשּבזמן - אחד לכּכר אּלא צריכה ׁשאינּה ּפי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעל

יפה נאפית היא ּבבתמרּבה, חתיכֹות ּכּמה אדם ּומֹולח . ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּכל וכן אחת. לחתיכה אּלא צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאחת,

ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
.‡Èאֹו ּבּיֹום, ּבֹו לאכל ּכדי טֹוב ּביֹום האֹופה אֹו ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹהמבּׁשל

זה הרי - והּפת הּתבׁשיל ונׁשאר ּבאּו, ולא אֹורחים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּזּמן
יערים ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין למחר לאכלֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻמּתר

לשייר] כוונה מתוך אסּור,[וירבה זה הרי - הערים ואם .ְֱֲִִֵֶֶָ
ּבּמערים ׁשהחמירּו מּפני טֹוב; יֹום ׁשאחר ּבׁשּבת ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָואפּלּו

הּמזיד מן .יֹותר ִִֵֵַ
.Èמסּכנתמי ּבהמה לֹו למות]ׁשהיתה יׁשחט[נוטה לא - ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹֻ

ּכּזית מּמּנה לאכל ׁשּיכֹול יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹותּה
ּׁשּיאכל מה טֹוב ּביֹום יׁשחט ׁשּלא ּכדי יֹום; מּבעֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹֹצלי

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבחל. ְֵֵֶַַָֹֹ
.‚Èאֹו ּגֹוים להאכיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּומבּׁשלין אֹופין ְְְְְֲִִִִֵֵַַאין

לכם"ּכלבים יעׂשה לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: ולא, "לכם", - ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
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נב           
      

מזּמנין ,לפיכ לבהמה. ולא "לכם", את[לסעודה]לגֹוים; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשּמא ּגזרה, - טֹוב ּביֹום אֹותֹו מזּמנין ואין ּבׁשּבת, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָהּגֹוי
מה עּמהם אֹוכל - מאליו הּגֹוי ּבא אם אבל ּבׁשבילֹו. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָירּבה

הכינּוהּו ׁשּכבר אֹוכלין, .ּׁשהם ְְֱִִֵֶֶָ
.„Èמּתר - יׂשראל ׁשל וחציּה ּגֹוי ׁשל ׁשחציּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻּבהמה

ּבׂשר ּכּזית מּמּנה לאכל אפׁשר ׁשאי טֹוב; ּביֹום ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלׁשחטּה
- ליׂשראל וחציּה לגֹוי ׁשחציּה עּסה אבל ׁשחיטה. ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבלא

הּבצק לחלק ׁשּיכֹול מּפני אֹותּה, לאפֹות החילאסּור ּבני . ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
טֹוב[-חיילים] ּביֹום ּפת להן לעׂשֹות ליׂשראל קמח ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנּו

מּתר מקּפידין, אין לתינֹוק ּפת מּמּנה ּכׁשּנֹותנין אם -ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻ
טֹוב; ּביֹום להם עּסתלאפֹותֹו לתינֹוק. ראּויה ּופת ּפת ׁשּכל ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

טֹוב ּביֹום נאפית מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן - .הּכלבים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
.ÂËלחל להּניח אֹו לבהמה אֹו לגֹוים טֹוב ּביֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹהמבּׁשל

ּתבׁשיל אֹותֹו היה אֹורחים, לֹו ּבאּו ׁשאּלּו לֹוקה; אינֹו -ְְִִִֵֶֶַָָָ
להם מּמּנּוראּוי להאכיל מּתר והֹותיר, לנפׁשֹו עׂשה . ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻ

ולבהמה .לגֹוים ְְְִִֵָ
.ÊËועֹוׂשין ּוׁשתּיה, אכילה ּבכלל הן הרי - וסיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָרחיצה

נפׁש" לכל יאכל "אׁשר ׁשּנאמר: טֹוב, ּביֹום לכלאֹותן , ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
הּגּוף ּבהםׁשּבצר ורֹוחץ טֹוב, ּביֹום חּמין מחּמין ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ורגליו ידיו מרחץּפניו ּגזרת מּׁשּום אסּור ּגּופֹו, ּכל אבל ; ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָ
לצורך] שלא יחם טֹוב,[שמא יֹום מערב ׁשהּוחּמּו וחּמין .ְִֵֶֶֶַַ

אּלא זה, ּדבר על ּגזרּו ׁשּלא - טֹוב ּביֹום ּגּופֹו ּכל ּבהן ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָֹרֹוחץ
ּבלבד .ּבׁשּבת ְְִַַָ

.ÊÈלמלאכה ּדֹומה ׁשהּוא מּׁשּום ּבין - ּבׁשּבת ׁשאסּור ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּכל
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבין מלאכה, לידי מביא [שחכמיםאֹו ְְִִִֵֵֵֶָָ

והשבתה] חומרה אםהוסיפו אּלא טֹוב, ּביֹום אסּור זה הרי -ְֲִֵֶֶָָ
מּתרין ׁשהן ּדברים אֹו ּבּה, וכּיֹוצא אכילה צר ּבֹו היה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּכן

טֹוב לטלטלֹוּביֹום ׁשאסּור וכל אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
אכילה, לצר אּלא טֹוב, ּביֹום לטלטלֹו אסּור ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹּבׁשּבת,

טֹוב ּביֹום מּתר ּבׁשּבת, ׁשּמּתר וכל ּבּה. ּביֹוםוכּיֹוצא ויׁש . ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֻֻ
מקצה אּסּור ּבׁשּבת, ּׁשאין מה ׁשהּמקצה[כדלקמן]טֹוב - ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֻֻ

ּבׁשּבת; ּומּתר טֹוב, ּביֹום ׁשּיֹוםאסּור מּׁשּבת,מּפני קל טֹוב ְְְִִֵֶַַַָָָָֻ
ּבֹו לזלזל יבֹואּו ׁשּמא - הּמקצה ּבֹו .אסרּו ְְְְֵֶֶַַָָָֻ

.ÁÈהעֹומדת ּתרנגלת ּביצים[-המיועדת]ּכיצד? וׁשֹורלגּדל , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
לחריׁשה ׁשֹובהעֹומד ויֹוני ּכל, - לסחֹורה העֹומדין ּופרֹות , ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָ

טֹוב, ּביֹום מהן לאכל ואסּור הן, מקצה ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻאּלּו
מּבערב אֹותן ׁשּיכין אבל[החג]עד לאכילה. עליהן ויחׁשב , ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּוכׁשם הכנה. צרי ואינֹו ׁשּבת, אצל מּוכן הּכל - ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשּבת
הּנֹולד ּכ טֹוב, ּביֹום אסּור חדשׁשהּמקצה מצב [שנוצר ְְֶֶַַָָָֻ

שנשבר-] כלי כגון .אסּורביו"ט, ָ
.ËÈטֹוב יֹום אין אבל טֹוב; ליֹום מכין וחל לׁשּבת, מכין ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹחל

טֹוב ליֹום מכינה ׁשּבת ולא לׁשּבת, ּביצהמכין ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ
טֹוב ּביֹום -]ׁשּנֹולדה ּפי[שחל על אף אסּורה, - הּׁשּבת אחר ְְֲִֶַַַַַַָָָ

ּומאמׁש הֹואיל לאכילה; עֹומדת נגמרה[אתמול]ׁשהּתרנגלת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
יֹום ּבכל ואסרּוה טֹוב. ליֹום אֹותּה מכין ׁשּבת נמצא ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָהּביצה,
ׁשּנֹולדה ּביצה וכן ׁשּבת. ׁשאחר טֹוב יֹום מּׁשּום ּגזרה - ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָטֹוב

טֹוב יֹום ׁשאחר ׁשּבת מּׁשּום ּגזרה - אסרּוה ׁשּבת, .ּבכל ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָ

.Îלטלטלּה אסּור ּכ לאכלּה, ׁשאסּור נתערבהּוכׁשם ואפּלּו . ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשּיׁש ּדבר וכל הּכל, יּתרּו למחר ׁשהרי אסּורֹות; ּכּלן - ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻֻּבאלף

מּתירין להתירו]לֹו אפשרות אינֹו[שיש אלפים ּבאלף אפּלּו , ְֲֲִִִִֵֶֶַָ
ּגמּורֹותּבטל ּביצים בּה ּומצא טֹוב, ּביֹום ּתרנגלת הּׁשֹוחט . ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ודבר[מוכנות] ּתמיד; מצּוי ּדבר זה ׁשאין מּתרֹות; אּלּו הרי -ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻ
קרי אּלא מצּוי קרה]ׁשאינֹו ּבֹו[מקרה גזרּו לא ,. ְְִֵֶֶָָָֹ

.‡Îׁשני מאּלּו, טֹוב יֹום ּכל לארץ, ּבחּוצה עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָזה
הּוא מנהג - הּואימים סֹופרים מּדברי ׁשני טֹוב ויֹום ;, ְְְְִִִִִִֵֵָָ

יׂשראל ארץ ּבני עֹוׂשין ואין ּבּגלּות. ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומּדברים
ּבלבד הּׁשנה ּבראׁש אּלא ימים, החדׁשׁשני קּדּוׁש ּובהלכֹות . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ראׁש עֹוׂשין טעם זה ּומאי זה, מנהג עּקר נבאר זה, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמּספר
מקֹום. ּבכל ימים ׁשני ְְִֵַָָָָָהּׁשנה

.Îּכל - סֹופרים מּדברי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשני טֹוב ְְִִִִִֵֵֶַַֹיֹום
ׁשני, טֹוב יֹום המחּלל וכל ּבּׁשני. אסּור ּבראׁשֹון, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאסּור

הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשבּות,ואפּלּו מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר ּבין - ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
מּכת אֹותֹו מּכין - לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ּבין ּבמלאכה, ְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבין

מדרבנן]מרּדּות מן[מלקות היה לא אם אֹותֹו, מנּדין אֹו , ְְִִִַַָָֹ
החכמים]הּתלמידים ּבספד[של אסּור ׁשהראׁשֹון ּוכׁשם . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

אּלא הפרׁש, ּביניהן ואין הּׁשני; ּכ ּבׂשמחה, וחּיב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָותענית
ּבלבד. הּמת ְְְִִֵַַַלענין

.‚Î;ּגֹוים ּבקבּורתֹו יתעּסקּו ראׁשֹון, טֹוב ּביֹום הּמת ְְְְִִִִֵֵַַַָּכיצד?
צרכיו, ּכל לֹו ועֹוׂשין יׂשראל; ּבֹו יתעּסקּו ׁשני, טֹוב ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָּוביֹום
וכן הּבׂשמים ּוקציצת ּתכריכין ּותפירת הּמּטה עׂשּית ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָּכגֹון
חׁשּוב, הּוא ּכחל הּמת לגּבי ׁשני טֹוב ׁשּיֹום - ּבזה ּכּיֹוצא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּכל

הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני .ואפּלּו ְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
.„Î,הן קדּׁשֹות ׁשּתי - ּגלּיֹות ׁשל אּלּו טֹובים ימים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֻֻׁשני

טֹוב ּביֹום מקצה ׁשהיה ּדבר ,לפיכ אחד; ּכיֹום ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֻואינן
זה הרי לּׁשני, אֹותֹו הכין אם - ּבראׁשֹון ׁשּנֹולד אֹו ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָראׁשֹון,

חּיהמּתר ּבּׁשני; ּתאכל ּבראׁשֹון, ׁשּנֹולדה ּביצה ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבּׁשני יאכלּו ּבראׁשֹון, ׁשּנּצֹודּו לּקרקעועֹוף המחּבר ּדבר ; ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

ּבראׁשֹון ּביֹוםׁשּנעקר העין את לכחל מּתר וכן ּבּׁשני. יאכל , ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
חלי ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ׁשני, אמּורים?טֹוב ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשל טֹובים ימים ׁשני אבל ּגלּיֹות; ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֻּבׁשני
לכל חׁשּובים הן אחד ּוכיֹום הן, אחת קדּׁשה - הּׁשנה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻראׁש
ׁשּנֹולדה ּביצה אבל ּבלבד. הּמת לענין אּלא הּדברים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלּו
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׁשני; אסּורה הּׁשנה, ראׁש ׁשל .ּבראׁשֹון ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

אסּורה - מהן ּבאחד ּביצה ונֹולדה טֹוב, ליֹום הּסמּוכה ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבת
ו ׁשני,ּבּׁשני; טֹוב ּביֹום נֹולדה ואפּלּו ּבביצה. ּכּיֹוצא ּכל כן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ

לֹו הּסמּוכה ּבּׁשּבת ּתאכל .לא ְֵֵַַַָָָֹ

     
מקצה‡. ׁשהּוא מּפני אסּור, - טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולד [-אפרֹוח ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻ

לאוכלו] תכנן לא כי מדעתו, טֹובמופרש ּביֹום ׁשּנֹולד ועגל .ְְֵֶֶַ
מּוכן ׁשהּוא מּפני מּתר; לאכילה, עֹומדת אּמֹו היתה אם -ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

ּגב אגב]על ׁשּבמעיה[- זה היה - אּמֹו ׁשחט ואּלּו אּמֹו; ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נֹולד ׁשּלא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום .מּתר ְִֶַַָָֹֻ

.ולנֹות ּובאֹות לּתחּום, חּוץ ורֹועֹות ׁשּיֹוצאֹות ְְְְְֵֶַָָּבהמֹות
וׁשֹוחטין מהן ולֹוקחין מּוכנין, אּלּו הרי - הּתחּום ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָּבתֹו
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ּבאּו אם - לּתחּום חּוץ ולנֹות ׁשרֹועֹות אבל טֹוב. ּביֹום ְְְֲִֶַָָָָאֹותן
ּדעת ואין מקצה, ׁשהן מּפני אֹותן; ׁשֹוחטין אין טֹוב, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֻּביֹום

עליהן העיר .אנׁשי ְֲִֵֵֶַָ
טֹוב‚. ּביֹום מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת [ומותרתוכן ְְֱִֵֶֶַַָָָ

טֹוב,באכילה] יֹום מערב עליה ּדעּתֹו היתה ולא הֹואיל -ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
טֹוב ּביֹום לׁשחטּה אסּור.אסּור ,מּומי[לרב]לפיכ לראֹות ְְְְֲִִֵָָָָָ

טֹוב ּביֹום דעתו]קדׁשים לחוות יּתירן[במטרה ׁשּמא ּגזרה - ְְִִֵֵֶַָָָָ
ּבּיֹום ּבֹו לׁשחט זה ויבֹוא ּבמּומן, הּואהחכם רֹואה אבל . ְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹ

אֹוסר אֹו מּתיר ּולמחר טֹוב, יֹום מערב .הּמּום ְִֵֵֶֶַַָָ
מבּקרין„. ואין מּוכן, זה הרי - עּמֹו ּומּומֹו ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבכֹור

קבוע]אֹותֹו[בודקין] המום טֹוב;[אם וראהּביֹום עבר ואם ְְְִַָָָ
ואֹוכל ׁשֹוחט זה הרי והּתירֹו, ּובּקרֹו ׁשּנפלמּומֹו ּבכֹור . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ

ּפרנסה לֹו עֹוׂשה יכֹול[מאכילו]לבֹור, אינֹו ׁשהרי - ּבמקֹומֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
טֹוב ּביֹום לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו מּפני ואתלהעלֹותֹו, "אֹותֹו . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

וולדה]ּבנֹו" לבֹור[-בהמה אחד]ׁשּנפלּו ביום לשחטם [שאסור ְְְֶָ
ּומערים ׁשֹוחטֹו, ואינֹו לׁשחטֹו מנת על הראׁשֹון את מעלה -ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

אי[מתחכם] את וׁשֹוחט לׁשחטֹו, מנת על הּׁשני את ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומעלה
להערים הּתירּו חּיים, ּבעלי צער מּׁשּום ׁשּירצה; מהן .זה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּבדיקה צריכה היא והרי הּגג, מן ׁשּנפלה חּלין [אםּבהמת ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
היא] אפׁשרכשרה ותּבדק; טֹוב, ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין -ְְְֲִִֵֶָָָ

ותאכל ּכׁשרה, .ׁשּתּמצא ְְִֵֵֵֵֶָָָ
מּוכנין‰. אּלּו הרי - ׁשּבּבית ויֹונים ותרנגֹולין ואיןאּוזין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

זּמּון יוצריכין וצּפרים"ט][מערב עלּיה ויֹוני ׁשֹוב יֹוני אבל . ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵָָָ
ּבטפיחין בכתלים]ׁשּקּננּו הבנויים חרס ּבבירה[כלי [בבנין]אֹו ְְְִִִִִֶָ

אני ואּלּו 'אּלּו ולֹומר: מּבערב לזּמן וצרי מקצה, אּלּו הרי -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
לנענע צרי ואינֹו קיניהם]נֹוטל'; .[את ְְְִֵֵֵַַָ

.Âלאכול]זּמן ּבמקֹום[חישב ׁשחרים ּומצא ּולבנים, ׁשחרים ְְְְִִִִִֵָָָֹֹ
אסּורים - ׁשחרים ּבמקֹום ּולבנים אֹומר:לבנים ׁשאני ; ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָֹ

ספק וכל הן', אחרים ואּלּו להן, ּפרחּו ׁשּזּמן אֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ'ׁשּמא
אסּור ׁשלׁשהמּוכן, אסּור; הּכל ׁשלׁשה, ּומצא ׁשנים זּמן . ְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹֹ

מּתרין ׁשנים, אםּומצא - הּקן לפני ּומצא הּקן, ּבתֹו זּמן . ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
ׁשּיׁש ּפי על ואף לפרח, יכֹולין ואינן הן אּלא קן ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
אּלּו הרי - אּמה חמּׁשים ּבתֹו זוית ּבקרן אחר קן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשם

המדּדה ׁשאין ּבׁשוה[מקפץ]מּתרין; קּנֹו ּכנגד אּלא .מדּדה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
.Êׁשּבביברין ועֹוף[בריכות]ּדגים חּיה וכן ּגדֹולים, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

מגודרים]ׁשּבביברין מחּסר[מקומות ׁשהּוא ּכל - ּגדֹולים ְְְִִֵֶֶַָָֻ
ׁשאֹומרין עד לצודו:]צידה, ּונצּודּנּו'[החפצים מצּודה 'הבא ְְְִִֵֶֶַָָָ

לא צד, ואם טֹוב; ּביֹום אֹותם צדין ואין מקצה, זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֹֻ
אֹותֹו וצדין מּוכן, זה הרי - מצּודה צרי ׁשאינֹו וכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹיאכלּו.

אֹותֹו ואֹוכלין טֹוב ׁשּקּננהּביֹום חּיה וכן לבניה]. קן [בנתה ְְְְְִִֵֶַָָ
צריכין ׁשאינן קטּנים ּכׁשהן ילדיה - לעיר הּסמּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבפרּדס

עליהן ׁשּדעּתֹו מּפני זּמּון, צריכים אינן .צידה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
.Áלא - טֹוב יֹום מערב ׁשּפרסן ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹמצּודֹות

יֹום מערב ׁשּנּצֹודּו יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום מהן ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹיּטל
הׁשּכיםטֹוב ּולמחר טֹוב, יֹום מערב הּמים אּמת הּסֹוכר .ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מּתרין אּלּו הרי - ּדגים בּה יֹוםּומצא מערב נּצֹודּו ׁשּכבר ; ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻ
מּוכנין הן והרי .טֹוב, ֲִֵֵַָ

.Ëמּוכנין[אטום]ּבית ּפרֹות מלא ונפחת[לאכילה]ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶַַָָ
הכותל] הּפחת[נשבר מּמקֹום נֹוטל הּמקצה, על העֹומד . ְְְִֵֵֶַַַָָֻ

צרי - הפקר הּפרֹות ׁשּכל ׁשביעית, ּבׁשנה טֹוב יֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמערב
לא[יסמן]ׁשּירׁשם ואם נֹוטל'; אני ּכאן ועד 'מּכאן ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹ

יּטל לא .רׁשם, ִַָֹֹ
.Èמאֹותֹו יׁש אם - טֹוב ּביֹום ליׂשראל ּתׁשּורה ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָּגֹוי

ּדגים אֹו עֹופֹות אֹו חּיה ׁשהביא אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּמין
ּבּיֹום ּבֹו לצּודן וימּתיןׁשאפׁשר לערב, עד אסּורין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיעׂשּו המלאכה]ּבכדי לביצוע שמספיק זמן אפּלּו[שיעור ; ְֲֲִִֵֶַ
ּבֹו וכּיֹוצא ּבכדיהדס ׁשּימּתין עד לערב, ּבֹו מריח אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ׁשהיתה אֹו לּקרקע, ּבמחּבר הּמין מאֹותֹו אין ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּיעׂשּו.
נעקר ׁשּמאתמֹול עליו מֹוכחת נּצֹודצּורתֹו הביאֹואֹו אם - ְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ

זה הרי לּתחּום, מחּוץ הביאֹו ואם מּתר; הּתחּום, ְְְֱֲִִִִֵֶַַָֻמּתֹו
מּתר לּתחּום, מחּוץ זה יׂשראל ּבׁשביל והּבא לֹו. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻאסּור

אחר .ליׂשראל ְְִֵֵַָ
.‡Èמּפני להּסיקן, אסּור - טֹוב ּביֹום הּדקל מן ׁשּנׁשרּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָעצים

נֹולד לעולם]ׁשהן באו כעת הּתּנּור,[- לתֹו נׁשרּו ואם ; ְְְִֵֶַַָָ
ּומּסיקן מּוכנים עצים עליהן ואֹוצרמרּבה הּתבן ערמת . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אם[מחסן] אּלא טֹוב ּביֹום ּבהן מתחילין אין - עצים ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשל
מערב הּתבן היה ואם מקצה; ׁשהן מּפני מּבערב, הכין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּכן

מּוכן זה הרי - לאׁש אּלא ראּוי אינֹו ׁשהרי .ּבקֹוצים, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
.Èמּצואר עצים מבּקעין קֹורֹות[שורה]אין [העומדותׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ

ּביֹוםלבניה] ׁשּנׁשּברה הּקֹורה מן ולא מקצה. ׁשהן מּפני ,ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ
נֹולד ׁשהּוא מּפני איןטֹוב, - טֹוב ּביֹום ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ

נֹולד ׁשהן מּפני ּבהן, ׁשלמיםמּסיקין ּבכלים מּסיקין אבל ; ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבכלים למלאכהאֹו הּוכנּו ׁשהרי טֹוב, יֹום מערב ׁשּנׁשּברּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

מּבערב יֹוםאחרת מערב ׁשאכלן ּוׁשקדין אגֹוזין ּבֹו, ּכּיֹוצא . ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אין טֹוב, ּביֹום אכלן ואם טֹוב; ּביֹום ּבקלּפיהן מּסיקין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָטֹוב,

ּבקלּפיהן אכלן.מּסיקין ׁשאם ּבהן, ׁשּיׁש נסחאֹות ויׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּביֹום אכלן ואם הקצּו; ׁשהרי ּבקלּפיהן, מּסיקין אין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻמּבערב,

האכל. ּגב על מּוכנין ׁשהן מּפני מּסיקין, - ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹטֹוב
.‚È;להּסקה ראּוי ׁשאינֹו מּפני מקצה, הּוא הרי - רטב ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻקֹוץ

ּכל וכן ּבׂשר. ּבֹו לצלֹות ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו לֹו אסּור ְְְְֲִִֵַַָָָָֹלפיכ
ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.„Èּבהן ּומּסיקין סּכה, לדפני הּסמּוכין עצים אבלנֹוטלין . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
מּבערב ׁשם מכּנסין היּו אפּלּו הּׂשדה, מן עצים מביאין ;אין ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ּבּׂשדה הּוא מגּבב עצים]אבל ׁשם[מלקט ּומדליק .מּלפניו, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
היתה ואפּלּו הּיחיד, ׁשּברׁשּות המכּנסין מן ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָֻּומביאין

ּדירה;[הרשות] לׁשם ׁשּלא ּפֹותחתמּקפת לּה ׁשּיהיה ּובלבד ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ
סגירה] מּכל[- אחד חסר ואם הּׁשּבת; ּתחּום ּבתֹו ותהיה ,ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

מקצה הן הרי .אּלּו, ְֲֵֵֵֶֻ
ÂË.ּבקרּפף מכּנסין ׁשהן ּפי על אף - גפנים ועלי קנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻעלי

גדר] המוקף לעיר מחוץ אֹותן,[מקום מפּזרת ׁשהרּוח ּכיון -ְֵֶֶֶַַָָָ
מערב ּכבד ּכלי עליהן הּניח ואם ואסּורין; ּכמפּזרין הן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהרי

מּוכנין אּלּו הרי טֹוב, .יֹום ֲִֵֵָ
.ÊËמסּכנת היתה אם - טֹוב ּביֹום ׁשּמתה [נוטהּבהמה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ

לאו,למות] ואם לּכלבים; מחּתכּה זה הרי טֹוב, יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמערב
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נג            
      

ּבאּו אם - לּתחּום חּוץ ולנֹות ׁשרֹועֹות אבל טֹוב. ּביֹום ְְְֲִֶַָָָָאֹותן
ּדעת ואין מקצה, ׁשהן מּפני אֹותן; ׁשֹוחטין אין טֹוב, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֻּביֹום

עליהן העיר .אנׁשי ְֲִֵֵֶַָ
טֹוב‚. ּביֹום מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת [ומותרתוכן ְְֱִֵֶֶַַָָָ

טֹוב,באכילה] יֹום מערב עליה ּדעּתֹו היתה ולא הֹואיל -ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
טֹוב ּביֹום לׁשחטּה אסּור.אסּור ,מּומי[לרב]לפיכ לראֹות ְְְְֲִִֵָָָָָ

טֹוב ּביֹום דעתו]קדׁשים לחוות יּתירן[במטרה ׁשּמא ּגזרה - ְְִִֵֵֶַָָָָ
ּבּיֹום ּבֹו לׁשחט זה ויבֹוא ּבמּומן, הּואהחכם רֹואה אבל . ְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹ

אֹוסר אֹו מּתיר ּולמחר טֹוב, יֹום מערב .הּמּום ְִֵֵֶֶַַָָ
מבּקרין„. ואין מּוכן, זה הרי - עּמֹו ּומּומֹו ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבכֹור

קבוע]אֹותֹו[בודקין] המום טֹוב;[אם וראהּביֹום עבר ואם ְְְִַָָָ
ואֹוכל ׁשֹוחט זה הרי והּתירֹו, ּובּקרֹו ׁשּנפלמּומֹו ּבכֹור . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ

ּפרנסה לֹו עֹוׂשה יכֹול[מאכילו]לבֹור, אינֹו ׁשהרי - ּבמקֹומֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ
טֹוב ּביֹום לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו מּפני ואתלהעלֹותֹו, "אֹותֹו . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

וולדה]ּבנֹו" לבֹור[-בהמה אחד]ׁשּנפלּו ביום לשחטם [שאסור ְְְֶָ
ּומערים ׁשֹוחטֹו, ואינֹו לׁשחטֹו מנת על הראׁשֹון את מעלה -ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָ

אי[מתחכם] את וׁשֹוחט לׁשחטֹו, מנת על הּׁשני את ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומעלה
להערים הּתירּו חּיים, ּבעלי צער מּׁשּום ׁשּירצה; מהן .זה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּבדיקה צריכה היא והרי הּגג, מן ׁשּנפלה חּלין [אםּבהמת ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
היא] אפׁשרכשרה ותּבדק; טֹוב, ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין -ְְְֲִִֵֶָָָ

ותאכל ּכׁשרה, .ׁשּתּמצא ְְִֵֵֵֵֶָָָ
מּוכנין‰. אּלּו הרי - ׁשּבּבית ויֹונים ותרנגֹולין ואיןאּוזין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

זּמּון יוצריכין וצּפרים"ט][מערב עלּיה ויֹוני ׁשֹוב יֹוני אבל . ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵָָָ
ּבטפיחין בכתלים]ׁשּקּננּו הבנויים חרס ּבבירה[כלי [בבנין]אֹו ְְְִִִִִֶָ

אני ואּלּו 'אּלּו ולֹומר: מּבערב לזּמן וצרי מקצה, אּלּו הרי -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
לנענע צרי ואינֹו קיניהם]נֹוטל'; .[את ְְְִֵֵֵַַָ

.Âלאכול]זּמן ּבמקֹום[חישב ׁשחרים ּומצא ּולבנים, ׁשחרים ְְְְִִִִִֵָָָֹֹ
אסּורים - ׁשחרים ּבמקֹום ּולבנים אֹומר:לבנים ׁשאני ; ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָֹ

ספק וכל הן', אחרים ואּלּו להן, ּפרחּו ׁשּזּמן אֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ'ׁשּמא
אסּור ׁשלׁשהמּוכן, אסּור; הּכל ׁשלׁשה, ּומצא ׁשנים זּמן . ְְְִִֵַַָָָָָָָֹֹֹ

מּתרין ׁשנים, אםּומצא - הּקן לפני ּומצא הּקן, ּבתֹו זּמן . ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
ׁשּיׁש ּפי על ואף לפרח, יכֹולין ואינן הן אּלא קן ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
אּלּו הרי - אּמה חמּׁשים ּבתֹו זוית ּבקרן אחר קן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשם

המדּדה ׁשאין ּבׁשוה[מקפץ]מּתרין; קּנֹו ּכנגד אּלא .מדּדה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
.Êׁשּבביברין ועֹוף[בריכות]ּדגים חּיה וכן ּגדֹולים, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

מגודרים]ׁשּבביברין מחּסר[מקומות ׁשהּוא ּכל - ּגדֹולים ְְְִִֵֶֶַָָֻ
ׁשאֹומרין עד לצודו:]צידה, ּונצּודּנּו'[החפצים מצּודה 'הבא ְְְִִֵֶֶַָָָ

לא צד, ואם טֹוב; ּביֹום אֹותם צדין ואין מקצה, זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֹֻ
אֹותֹו וצדין מּוכן, זה הרי - מצּודה צרי ׁשאינֹו וכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹיאכלּו.

אֹותֹו ואֹוכלין טֹוב ׁשּקּננהּביֹום חּיה וכן לבניה]. קן [בנתה ְְְְְִִֵֶַָָ
צריכין ׁשאינן קטּנים ּכׁשהן ילדיה - לעיר הּסמּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבפרּדס

עליהן ׁשּדעּתֹו מּפני זּמּון, צריכים אינן .צידה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
.Áלא - טֹוב יֹום מערב ׁשּפרסן ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹמצּודֹות

יֹום מערב ׁשּנּצֹודּו יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום מהן ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹיּטל
הׁשּכיםטֹוב ּולמחר טֹוב, יֹום מערב הּמים אּמת הּסֹוכר .ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מּתרין אּלּו הרי - ּדגים בּה יֹוםּומצא מערב נּצֹודּו ׁשּכבר ; ְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻ
מּוכנין הן והרי .טֹוב, ֲִֵֵַָ

.Ëמּוכנין[אטום]ּבית ּפרֹות מלא ונפחת[לאכילה]ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶַַָָ
הכותל] הּפחת[נשבר מּמקֹום נֹוטל הּמקצה, על העֹומד . ְְְִֵֵֶַַַָָֻ

צרי - הפקר הּפרֹות ׁשּכל ׁשביעית, ּבׁשנה טֹוב יֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמערב
לא[יסמן]ׁשּירׁשם ואם נֹוטל'; אני ּכאן ועד 'מּכאן ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹ

יּטל לא .רׁשם, ִַָֹֹ
.Èמאֹותֹו יׁש אם - טֹוב ּביֹום ליׂשראל ּתׁשּורה ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָּגֹוי

ּדגים אֹו עֹופֹות אֹו חּיה ׁשהביא אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּמין
ּבּיֹום ּבֹו לצּודן וימּתיןׁשאפׁשר לערב, עד אסּורין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיעׂשּו המלאכה]ּבכדי לביצוע שמספיק זמן אפּלּו[שיעור ; ְֲֲִִֵֶַ
ּבֹו וכּיֹוצא ּבכדיהדס ׁשּימּתין עד לערב, ּבֹו מריח אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ׁשהיתה אֹו לּקרקע, ּבמחּבר הּמין מאֹותֹו אין ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּיעׂשּו.
נעקר ׁשּמאתמֹול עליו מֹוכחת נּצֹודצּורתֹו הביאֹואֹו אם - ְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ

זה הרי לּתחּום, מחּוץ הביאֹו ואם מּתר; הּתחּום, ְְְֱֲִִִִֵֶַַָֻמּתֹו
מּתר לּתחּום, מחּוץ זה יׂשראל ּבׁשביל והּבא לֹו. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻאסּור

אחר .ליׂשראל ְְִֵֵַָ
.‡Èמּפני להּסיקן, אסּור - טֹוב ּביֹום הּדקל מן ׁשּנׁשרּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָעצים

נֹולד לעולם]ׁשהן באו כעת הּתּנּור,[- לתֹו נׁשרּו ואם ; ְְְִֵֶַַָָ
ּומּסיקן מּוכנים עצים עליהן ואֹוצרמרּבה הּתבן ערמת . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אם[מחסן] אּלא טֹוב ּביֹום ּבהן מתחילין אין - עצים ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשל
מערב הּתבן היה ואם מקצה; ׁשהן מּפני מּבערב, הכין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּכן

מּוכן זה הרי - לאׁש אּלא ראּוי אינֹו ׁשהרי .ּבקֹוצים, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
.Èמּצואר עצים מבּקעין קֹורֹות[שורה]אין [העומדותׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ

ּביֹוםלבניה] ׁשּנׁשּברה הּקֹורה מן ולא מקצה. ׁשהן מּפני ,ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ
נֹולד ׁשהּוא מּפני איןטֹוב, - טֹוב ּביֹום ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ

נֹולד ׁשהן מּפני ּבהן, ׁשלמיםמּסיקין ּבכלים מּסיקין אבל ; ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבכלים למלאכהאֹו הּוכנּו ׁשהרי טֹוב, יֹום מערב ׁשּנׁשּברּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

מּבערב יֹוםאחרת מערב ׁשאכלן ּוׁשקדין אגֹוזין ּבֹו, ּכּיֹוצא . ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אין טֹוב, ּביֹום אכלן ואם טֹוב; ּביֹום ּבקלּפיהן מּסיקין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָטֹוב,

ּבקלּפיהן אכלן.מּסיקין ׁשאם ּבהן, ׁשּיׁש נסחאֹות ויׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּביֹום אכלן ואם הקצּו; ׁשהרי ּבקלּפיהן, מּסיקין אין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻמּבערב,

האכל. ּגב על מּוכנין ׁשהן מּפני מּסיקין, - ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹטֹוב
.‚È;להּסקה ראּוי ׁשאינֹו מּפני מקצה, הּוא הרי - רטב ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻקֹוץ

ּכל וכן ּבׂשר. ּבֹו לצלֹות ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו לֹו אסּור ְְְְֲִִֵַַָָָָֹלפיכ
ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ

.„Èּבהן ּומּסיקין סּכה, לדפני הּסמּוכין עצים אבלנֹוטלין . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
מּבערב ׁשם מכּנסין היּו אפּלּו הּׂשדה, מן עצים מביאין ;אין ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ּבּׂשדה הּוא מגּבב עצים]אבל ׁשם[מלקט ּומדליק .מּלפניו, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
היתה ואפּלּו הּיחיד, ׁשּברׁשּות המכּנסין מן ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָֻּומביאין

ּדירה;[הרשות] לׁשם ׁשּלא ּפֹותחתמּקפת לּה ׁשּיהיה ּובלבד ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ
סגירה] מּכל[- אחד חסר ואם הּׁשּבת; ּתחּום ּבתֹו ותהיה ,ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

מקצה הן הרי .אּלּו, ְֲֵֵֵֶֻ
ÂË.ּבקרּפף מכּנסין ׁשהן ּפי על אף - גפנים ועלי קנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻעלי

גדר] המוקף לעיר מחוץ אֹותן,[מקום מפּזרת ׁשהרּוח ּכיון -ְֵֶֶֶַַָָָ
מערב ּכבד ּכלי עליהן הּניח ואם ואסּורין; ּכמפּזרין הן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהרי

מּוכנין אּלּו הרי טֹוב, .יֹום ֲִֵֵָ
.ÊËמסּכנת היתה אם - טֹוב ּביֹום ׁשּמתה [נוטהּבהמה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ

לאו,למות] ואם לּכלבים; מחּתכּה זה הרי טֹוב, יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמערב

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



נד           
      

יזיזּנה ולא מקצה, זה הרי עליה, ּדעּתֹו היתה ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻהֹואיל
לא - ׁשּנטמאת ּותרּומה ׁשּמתה, קדׁשים ּבהמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּמקֹומּה.

מּמקֹומּה .יזיזּנה ְְִִֶָָ
.ÊÈּביֹום אֹותן מׁשקין אין - מקצה ׁשהן וחּיה ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּדגים

מהן לּקח יבֹוא ׁשּמא מזֹונֹות, לפניהן נֹותנין ואין וכלטֹוב, . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשהּוא מּפני טֹוב ּביֹום ּבֹו להׁשּתּמׁש אֹו לאכלֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאסּור

לטלטלֹו אסּור .מקצה, ְְְְֶַָֻ
.ÁÈקרן ּבחצרֹו לֹו יחד אם - טֹוב יֹום מערב עפר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמכניס

צרכיו ּכל ּבֹו ולעׂשֹות לטלטלֹו ּומּתר מּוכן, זה הרי - .זוית ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֻ
ּביֹום וׁשהּסק מּוכן. זה הרי טֹוב, יֹום מערב ׁשהּסק אפר ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻֻוכן
מּתר - ּביצה ּבֹו לצלֹות ּכדי חם ׁשהּוא זמן ּכל - ְְְִֵֵֶַַָָָֻטֹוב
מּפני לטלטלֹו, אסּור - לאו ואם הּוא; אׁש ׁשעדין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלטלטלֹו,

נֹולד ּדקרׁשהּוא לֹו ׁשהיה מי מערב[בקרקע]נעּוץ[יתד]. ִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ונּתקֹו טֹוב, והעל[עקרו]יֹום טֹוב היהּביֹום אם - עפר ה ְְְְֱִִֶָָָָָ
ּתחח עפר אם[רך]אֹותֹו אבל ּומטלטלֹו; ּבֹו מכּסה זה הרי , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

טֹוב ּביֹום אֹותֹו יכּתׁש לא זה הרי עפר, ּגּוׁש .העלה ְְֱֲִֵֶֶָָָֹֹ

     
הרי‡. - לטלטלֹו ׁשּמּתר אפר אֹו מּוכן, עפר לֹו ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמי

מּוכן עפר לֹו אין ואם ּדמם. ּומכּסה ועֹוף, חּיה ׁשֹוחט ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
לא וׁשחט, עבר ואם יׁשחט; לא זה הרי - הראּוי אפר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאֹו

הערב עד ּדמם היאיכּסה חּיה אם ספק ׁשהיא ּברּיה וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לא - ׁשחט ואם טֹוב; ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין אין ּבהמה, ְְְֲִִִֵֵַָָָֹאם

אפר אֹו מּוכן עפר לֹו היה אפּלּו לערב, עד ּדמֹו ׁשּמאיכּסה , ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּביֹום ּדמֹו ּכּסה ּולפיכ היא, וּדאית 'חּיה הרֹואה: ְְִִִִֶַַַָָָָָָֹיאמר

חלּבֹו להּתיר הרֹואה ויבֹוא .טֹוב', ְְְִֶֶַָָ
.ּביֹום ּדמם יכּסה לא טֹוב, יֹום מערב ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ּדמם ונתערב טֹוב ּביֹום ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשחט בזה]טֹוב. ,[זה ְְְְִֵֵַַָָָָָָָ
אפר, אֹו מּוכן עפר לֹו היה ואם לערב; עד אֹותן יכּסה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלא

ּבדקירה הּכל לכּסֹות -]ויכֹול יכּסהּו[בבת זה הרי - .אחת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹ
מּתר‚. טֹוב, ּביֹום ּבהמה למקֹוםהּׁשֹוחט צמר לתלׁש לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֻ

ּבידֹו הרגילה]הּסּכין הגזיזה מצורת שינוי ּובלבד[שהוא - ְְִִַַַָ
יזיזּנּו שתלש]מּמקֹומֹו[ישלפנו]ׁשּלא הצמר את - יּׁשאר[ אּלא , ְְִִִֵֶֶֶָָֹ

מּפני ימרט, לא - ּבעֹוף אבל הּצּואר; צמר ּבׁשאר מסּב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשם
ּדרּכֹו ביד]ׁשהּוא טֹוב[למרוט ּביֹום ּתֹולׁש ונמצא ,. ְְְְִֵֶַָ

ׁשּזה„. - ימלחּנּו לא טֹוב, ּביֹום הּבהמה עֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמפׁשיט
אבל אכילה. לצר ׁשּלא מלאכה עֹוׂשה ונמצא הּוא, ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹעּבּוד

יּפסד ולא עליו ׁשּידרסּו ּכדי הּדריסה, ּבית לפני ולאנֹותנֹו ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ
יּמנע ׁשּלא ּכדי טֹוב, יֹום ׂשמחת מּפני אּלא זה ּדבר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּתירּו

ּומערימיןמּלׁשחט העֹור, ּגּבי על לצלי ּבׂשר למלח ּומּתר . ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֻ
ּומעט[מתחכמים] מּכאן ּבׂשר מעט מֹולח ּכיצד? זה; ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבדבר

ּכּלֹו העֹור ׁשּימלח עד .מּכאן, ְִִֶַַָָֻ
מלח‰. צרי ׁשאינֹו לצלי ּבמֹולח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה

העֹור על למלח אסּור לקדרה, אבל מֹולחיןהרּבה; אין וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
ּברּוח אֹותן ׁשֹוטחין ואין ּבהן, מהּפכין ואין החלבים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָאת

לאכילה ראּויין ׁשאינן מּפני - יתדֹות ּגּבי .על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
.Âהּוא ּכיצד טֹוב. ּביֹום ירּגיל לא הּבהמה, את ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפׁשיט

ּכל ׁשּיֹוציא ּכדי אחת, מרגל הּבׂשר ּכל ׁשּיֹוציא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמרּגיל?
ּגדֹול, טרח זה ּבהפׁשט ׁשּטֹורח מּפני יּקרע; ולא ׁשלם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהעֹור

לּמֹועדוא צר ּבֹו ידין ּבית לעׂשֹות אסּור וכן ידית]. [כעין ְְֲֵֵֵֵֶַַָָֹ
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ּבּסּכין ׁשּיעׂשה והּוא, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּבׂשר;

ּבּבׂשר סימן לעׂשֹות ּומּתר ּבחל. .עֹוׂשה ְֲִֶַַָָָָֹֻ
.Êבחמים]מֹולגין ּומהבהבין[שורין הרגלים, ואת הראׁש את ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹ

מעט] טֹופלין[חורכים אין אבל ּבאּור; אֹותן[מורחים]אֹותן ְֲִֵָָָָ
ּבאדמה ולא שער]ּבחרׂשית מסירי חומרים ּגֹוזזין[שהם ואין , ְְְְְֲִִֵַַָָֹ

ּבמסּפרים ּבתסּפרתאֹותן הּירק, את ּגֹוזזין אין וכן [כלי]. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
קֹוצים ּבֹו ׁשּיׁש האכל את מתּקנין אבל קנרסׁשּלֹו; ּכגֹון , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

עוקצני]ועּכבּיֹות ּבתסּפרת.[צמח , ְְְִִֶַָֹ
.Áטֹוב ּביֹום ּגדֹולה עּסה ללּוׁש יֹוםמּתר מערב עּסה והּלׁש . ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻ

טֹוב ּביֹום חּלה מּמּנה מפריׁש אין טֹוב,טֹוב, ּביֹום לׁשּה ואם ; ְְְְִִִֵֶַַָָָָ
לּכהן ונֹותנּה חּלה מּמּנה אֹומפריׁש טמאה, עּסה היתה ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ּביֹום מבּׁשלין ׁשאין החּלה; את יבּׁשל לא - החּלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנטמאת
עֹומדת לׂשרפה וזֹו לאכל, אּלא אֹותּהטֹוב ׂשֹורפין אין וכן . ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

- טֹוב ּביֹום ׁשּנטמאּו קדׁשים ׂשֹורפין ׁשאין טֹוב, ְְְְְִִִֵֶֶָָּביֹום
עׂשה מצות ׁשּנטמאּו קדׁשים "ּבאׁשׁשּׂשרפת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבּה,יּׂשרף" וכּיֹוצא אכילה לצר ׁשאינּה מלאכה ועׂשּית , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ועׂשה תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה ואין תעׂשה, ולא .עׂשה ְְֲֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

.Ëהיה אֹותּה. ויׂשרף הערב, עד יּניחּנה בּה? יעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכיצד
את יפריׁש לא - ּתחמיץ יּניחּנה ׁשאם ּפסח, ׁשל טֹוב ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹום
ּכ ואחר הּטמאה, העּסה ּכל את יאפה אּלא ּבצק, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהחּלה

לחם החּלה .יפריׁש ְִֶֶַַַָ
.Èּבפּורני אֹופין חרס]אין ּתפחת[תנור ׁשּמא ּגזרה - חדׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

גגו] טֹוב[תקלקל]ותפסיד[יפול יֹום מּׂשמחת ויּמנע .הּלחם, ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
ּגֹורפין ב-]אין שנפל מכּבׁשין[טיט אבל וכירים, ּתּנּור ְְְְֲִִִִֵַַַָ

אֹו[ממרחים] ּבֹו לאפֹות אפׁשר אי ואם ׁשּבהן; האפר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָאת
מּתר ּגרף, ּכן אם אּלא ּבֹו ּבטיטלצלֹות הּתּנּור ּפי וסֹותמין . ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻ

מאמׁש ׁשרּככֹו והּוא, - הּנהר ׁשּבסביבֹות לגּבלורפׁש אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אסּור;[לערבב] טֹוב, ּביֹום האפר,טיט את לגּבל ּומּתר ְְִֵֵֶֶַָָָֻ

הּתּנּור ּפי ּבֹו .לסּתם ְִִַַֹ
.‡È,טֹוב ּביֹום ּבׁשמן אֹותן סכין אין - חדׁשים וכירים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתּנּור
מפיגיןואין ואין ּבמטלית. אֹותן ּבצֹונן[מקררים]ׁשטין אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ

לחּסמן מּתר[לחזקם]ּכדי ּבהן, לאפֹות ּבׁשביל ואם אין; . ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָֻ
האבנים את מּפני[באש]מלּבנין עליהן, לאפֹות אֹו לצלֹות ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּומּסיקיןׁשּמחּסמן ּבפּורני. חרס]ואֹופין חּמין[תנור ּומחּמין , ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָ
גדולה]ּבאנטיכי .[יורה ְְִִַ

.È,טֹוב יֹום מערב ּגּבן ׁשאם - טֹוב ּביֹום ּגבינה עֹוׂשין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָאין
טעם חסרֹון ּבזה ּדכיןאין אבל ּכדרּכן[כותתים]. הּתבלין את ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

טעמן יפּוג מּבערב, אֹותם ידּו ׁשאם אינֹו- - מלח אבל . ֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּבקערה ׁשּידֹוק אֹו הּמכּתׁש הּטה ּכן אם אּלא טֹוב ּביֹום ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנּדֹו
טֹוב, יֹום מערב הּמלח ׁשחק ׁשאם ׁשּיׁשּנה; ּכדי ּבּה, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוכּיֹוצא
ׁשּלהן, ּברחים הּפלּפלין את ׁשֹוחקין ואין טעמֹו. יפּוג ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

הּתבלין ּככל ּבמדֹוכה אֹותן ּד .אּלא ְְְִִֶַָָָָָָ
.‚Èהריפֹות את ּכֹותׁשין תבואה]אין ּבמכּתׁשת[גרגרי ְְְִִֵֶֶֶַָ

ה הּוא ׁשּזה קטּנה, ּבמכּתׁשת ּכֹותׁשין אבל ּׁשּנּויּגדֹולה; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשהּתבּואהׁשּלּה. אסּור; ּבקטּנה אפּלּו יׂשראל, ּובארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

אין טֹוב, יֹום מערב אֹותּה ּכֹותׁשין ואם היא; טֹובה ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשּלהן,
הפסד ּבכ. ְְֵֶָ
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.„Èׁשרּקדֹו ּפי על אף - והסיר[בנפה]הּקמח טֹוב יֹום מערב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
אּלא טֹוב, ּביֹום ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו מרּקדין אין - הּסּבין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻמּמּנּו

צרֹור ּבתֹוכֹו נפל ּכן אדמה]אם קיסם[רגב עץ]אֹו [נסורת ְְִֵֵַָָ
אֹו הּנפה מאחֹורי ׁשרּקד ּכגֹון מּתר, ׁשּנה, ואם ּבהן. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוכּיֹוצא

זה ּבׁשּנּוי וכּיֹוצא הּׁשלחן, ּגּבי על .ׁשרּקד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ
.ÂËמלילֹות שפשופםמֹוללין באמצעות שבלים [מקלפים ְְִִ

טֹוב[מקלפים]ּומפרכיןבאצבעות] ּביֹום ּומנּפחקטנּיֹות , ְְְְְִִִֵַַָ
מפיו] אויר בכח יד[מוציא על יד מעט]על ּכחֹו[מעט ּבכל ְַַָָָֹ
ּבקנֹון ואפּלּו - נפה]ואֹוכל כעין ּבתמחּוי[כלי [קערהאֹו ְְְְֲִֵַַָ

ּבכברהגדולה] ולא ּבנפה לא אבל קטנּיֹות, הּבֹורר וכן . ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹ
ּבנפה לא אבל ּובתמחּוי, ּבחיקֹו ּכדרּכֹו ּבֹורר - טֹוב ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹּביֹום

ּבכברה ולא ּבטבלא .ולא ְְְְְִַָָָֹֹ
.ÊË;הּפסלת על מרּבה ּכׁשהאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבּמה

האכל את ּבֹורר האכל, על מרּבה הּפסלת היתה אם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻאבל
האכל מן הּפסלת ּבברירת טרח היה ואם הּפסלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹּומּניח

ּפי על אף - הּפסלת מן האכל ּברירת מּטרח ׁשהאכליתר ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ
הּפסלת את ּומּניח האכל את ּבֹורר .מרּבה, ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻ

.ÊÈׁשּנראה מּפני ׁשּלֹו, ּבמסּננת החרּדל את מסּננין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאין
מסּתּנןּכבֹורר והּוא חרּדל, ׁשל ּבמסּננת ּביצה נֹותנין אבל ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
המׁשּמרתמאליו היתה ואם לשמרים]. מּתר[מסננת ּתלּויה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכּתחּלה יתלה לא אבל טֹוב; ּביֹום יין לּה ׁשּלא[ביו"ט]לּתן , ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר אתיעׂשה ותֹולה ּומערים . ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַֹ

ּכ ואחר רּמֹונים; ּבּה ותֹולה רּמֹונים, ּבּה לתלֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָהמׁשּמרת
ׁשמרים לתֹוכּה .נֹותן ְְִֵָָ

ה'תש"ע תמוז ג' שלישי יום

     
האׁש‡. את מֹוציאין האבנים,אין מן ולא העצים, מן לא ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ

זֹו מּכין אֹו ּבזֹו זֹו אֹותן ׁשחֹוככין ּכגֹון - הּמּתכֹות מן ְְְִִִֶַַַָָָֹולא
ּכּמים, ׁשהּוא ּביֹותר החד הּנפט וכן האׁש; ׁשּתצא עד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבזֹו,
מלאה זכּוכית אֹו קׁשה ז ּכלי אֹו ׁשּיּדלק, עד אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמנידין
נגהּה ׁשּיחזר עד הּׁשמׁש עין ּכנגד אֹותּה ׁשּמּניחין ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמים,

ויּדלק[קרנה] ּבֹו וכּיֹוצא אסּורלּפׁשּתן ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מצּויה, מאׁש להבעיר אּלא טֹוב ּביֹום הּתר ׁשּלא טֹוב; ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻּביֹום
מערב אֹותֹו להמציא אפׁשר ׁשהרי אסּור, אׁש להמציא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאבל

טֹוב .יֹום
.לצר ׁשּלא טֹוב ּביֹום הבערה ׁשהּתרה ּפי על אסּוראף , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

ׁשהּכּבּוי - אכילה לצר הבערה אפּלּו האׁש את ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלכּבֹות
את מכּבין ׁשאין ּוכׁשם ּכלל; אכילה צר ּבֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמלאכה,
ׁשארג ּכמי לֹוקה, - ּכּבה ואם הּנר. את מכּבין אין ּכ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאׁש,

ּבנה .אֹו ָָ
מסּלקין‚. הּנר[נוטלים]אין ּפי הפתילה]את ּכדי[- למעלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

מּמּנה הּׁשמן את מסירין ואין ראׁשׁשּתכּבה, את חֹות ואינֹו . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ
ּבכלי נֹופץ,הּפתילה ּבידֹו[מועך]אבל ראׁשּה ׁשלאת אגּדה . ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

מּתר האׁש בֹו אחזה ׁשּלא עץ ּכל - ּבמדּורה ׁשהדלקה ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻֻעצים
הּנר מן ׁשמן למסיר דֹומה ואינֹו .לׁשמטֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

.„ּכדר טֹוב, ּביֹום ממֹון להּציל ּכדי הּדלקה את מכּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאין
ויֹוצא מּניחּה, אּלא ּבׁשּבת; מכּבין אתׁשאין מכּבין ואין . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

עֹוׂשה אֹו ּכלי, עליו ּכֹופה אּלא הּמּטה, תׁשמיׁש מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנר
אינֹו ואם אחר. לבית מֹוציאֹו אֹו הּנר, לבין ּבינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָמחיצה

לכּבֹות אסּור זה הרי אּלּו, מּכל אחת לעׂשֹות ואסּוריכֹול ; ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
מאליה ׁשּתכּבה עד .לׁשּמׁש, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּמא‰. ּגֹוזרין ואין דֹולק, והּוא הּנר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמּתר
ּביֹוםיכּבה ּבֹו וכּיֹוצא הּדקל ּגּבי על הּנר את להּניח ואסּור . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

טֹובטֹוב ּביֹום ּבמחּבר להׁשּתּמׁש יבֹוא ׁשּמא ,. ְְְְִִֵֶַָָָֻ
.Âּבקטרת מעּׁשנין גחלים]אין על בשמים פיזור ּביֹום[ע"י ְְְְִִֵֶַֹ

מכּבה ׁשהּוא מּפני צריטֹוב, ואין ּבּה; להריח ואפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לגּמר הּכלים[לבשם]לֹומר ואת הּבית העשן]את ,[ע"י ְְִִֵֵֶֶַַַַַ
אסּור ׁשּיכׁשרּוׁשהּוא ּכדי הּפרֹות ּתחת לעּׁשן ּומּתר . ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻ

את ּוממּתקין האׁש. על ּבׂשר לצלֹות ׁשּמּתר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלאכילה,
מּפני עץ, ׁשל ּבגחלת לא אבל - מּתכת ׁשל ּבגחלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחרּדל

מכּבה ּתתעּׁשןׁשהּוא ׁשּלא ּכדי העץ את מכּבין ואין . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּבית אֹו .הּקדרה ְִֵַַַָ

.Êּבמּפּוח נֹופחין האש]אין ׁשּלא[להגדיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֶַַֹ
ּבׁשפֹופרת נֹופחין אבל עֹוׂשין; ׁשהאּמנין ּכדר .[קנה]יעׂשה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻ

ּגֹודלי ואין ּפחמין, עֹוׂשין ולא[שוזרים]ןאין הּפתילה, את ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
מעט]מהבהבין לׁשנים[חורכים אֹותּה חֹותכין ולא אֹותּה, ְְְְְֲִִִִַַָָֹ

אֹותּה ּומּניחין ּבׁשמן אֹותּה וׁשֹורה ּבּיד ממעכּה אבל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבכלי;
נחלקת הּפתילה ונמצאת ּבאמצע, ּומדליק נרֹות ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבין

נרֹות ׁשני .ּבפי ְְִֵֵ
.Áלצלֹות הּניר את חֹותכין ואין החרׂש את ׁשֹוברין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

לצלֹותעליהן ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו הּקנה את ּפֹוצעין ואין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּנרצףמליח[בשר]ּבֹו ׁשּפּוד ׁשהּוא[התעקם]. ּפי על אף - ְִִִֶֶַַַַַָ

אֹותֹו מתּקנין אין ּבידֹו, לפׁשטֹו ׁשהןיכֹול ּכלים ׁשני . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
אין - ּכֹוסֹות ׁשני אֹו נרֹות ׁשני ּכגֹון עׂשּיתן, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֻמחּברין

ּכלי מתּקן ׁשהּוא מּפני לׁשנים, אֹותן .ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ
.Ëמחּדדּה אבל ׁשּלּה, ּבּמׁשחזת הּסּכין את מׁשחיזין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאין

זה ּדבר מֹורין ואין אבן; אֹו חרׂש ּגּבי על אֹו העץ ּגּבי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
ּבמׁשחזת לחּדדּה יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ּדבריםלרּבים, ּבּמה . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אם אבל ׁשּנפּגמה; אֹו ּבדחק לחּת ּבׁשּיכֹולה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹאמּורים?
על אפּלּו אֹותּה מׁשחיזין אין - ּכלל לחּת יכֹולה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹאינּה
אסרּו זה ּומּפני ּבמׁשחזת. להׁשחיזּה יבֹוא ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעץ,

ּתהיה[לבדוק]לראֹות ׁשּמא טֹוב, ּביֹום הארץ לעם סּכין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
'ז לֹו: ויאמר ּפגימתּה',ּפגּומה, מּׁשּום ּבּה, לׁשחט אסּור ֹו ְְְְִִִַָָָָָֹֹ

הרי לעצמֹו, הּסּכין ׁשראה וחכם ּבמׁשחזת. ויחּדדּנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל
הארץ. לעם מׁשאילּה ְְִֶֶַַָָָזה

.Èּבקרּדם לא טֹוב, ּביֹום עצים מבּקעין ּבמּגל[גרזן]אין ולא ְְְְְְְִִֵֵַַָֹֹֹֻ
ּבמגרה ּבקפיס[משור]ולא אּלא קצבים], החד[סכין ּובּצד ; ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

ּכקרּדם ׁשהּוא מּפני הרחב ּבּצד לא אבל אסרּוׁשּלֹו, ולּמה . ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ
ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבֹו? וכּיֹוצא ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֻּבקרּדם
נאסר לא ולּמה טֹוב. יֹום מערב לבּקע לֹו היה אפׁשר ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי
יכֹול ולא עבה ּבעץ ׁשּיפּגע ׁשאפׁשר מּפני ּכלל? ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּבּקּוע

מּלבּׁשל; ויּמנע וכללהבעירֹו, ּבׁשּנּוי. לבּקע הּתירּו לפיכ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָ
ּׁשהּתירּו, מה ּבהן הּתירּו הּטעם מּזה - לזה הּדֹומין ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּדברים

ּׁשאסרּו. מה ְְְֶַָָואסרּו
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נה            
      

.„Èׁשרּקדֹו ּפי על אף - והסיר[בנפה]הּקמח טֹוב יֹום מערב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
אּלא טֹוב, ּביֹום ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו מרּקדין אין - הּסּבין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻמּמּנּו

צרֹור ּבתֹוכֹו נפל ּכן אדמה]אם קיסם[רגב עץ]אֹו [נסורת ְְִֵֵַָָ
אֹו הּנפה מאחֹורי ׁשרּקד ּכגֹון מּתר, ׁשּנה, ואם ּבהן. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוכּיֹוצא

זה ּבׁשּנּוי וכּיֹוצא הּׁשלחן, ּגּבי על .ׁשרּקד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ
.ÂËמלילֹות שפשופםמֹוללין באמצעות שבלים [מקלפים ְְִִ

טֹוב[מקלפים]ּומפרכיןבאצבעות] ּביֹום ּומנּפחקטנּיֹות , ְְְְְִִִֵַַָ
מפיו] אויר בכח יד[מוציא על יד מעט]על ּכחֹו[מעט ּבכל ְַַָָָֹ
ּבקנֹון ואפּלּו - נפה]ואֹוכל כעין ּבתמחּוי[כלי [קערהאֹו ְְְְֲִֵַַָ

ּבכברהגדולה] ולא ּבנפה לא אבל קטנּיֹות, הּבֹורר וכן . ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹ
ּבנפה לא אבל ּובתמחּוי, ּבחיקֹו ּכדרּכֹו ּבֹורר - טֹוב ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹּביֹום

ּבכברה ולא ּבטבלא .ולא ְְְְְִַָָָֹֹ
.ÊË;הּפסלת על מרּבה ּכׁשהאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבּמה

האכל את ּבֹורר האכל, על מרּבה הּפסלת היתה אם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻאבל
האכל מן הּפסלת ּבברירת טרח היה ואם הּפסלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹּומּניח

ּפי על אף - הּפסלת מן האכל ּברירת מּטרח ׁשהאכליתר ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ
הּפסלת את ּומּניח האכל את ּבֹורר .מרּבה, ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻ

.ÊÈׁשּנראה מּפני ׁשּלֹו, ּבמסּננת החרּדל את מסּננין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאין
מסּתּנןּכבֹורר והּוא חרּדל, ׁשל ּבמסּננת ּביצה נֹותנין אבל ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
המׁשּמרתמאליו היתה ואם לשמרים]. מּתר[מסננת ּתלּויה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

ּכּתחּלה יתלה לא אבל טֹוב; ּביֹום יין לּה ׁשּלא[ביו"ט]לּתן , ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר אתיעׂשה ותֹולה ּומערים . ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַֹ

ּכ ואחר רּמֹונים; ּבּה ותֹולה רּמֹונים, ּבּה לתלֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָהמׁשּמרת
ׁשמרים לתֹוכּה .נֹותן ְְִֵָָ

ה'תש"ע תמוז ג' שלישי יום

     
האׁש‡. את מֹוציאין האבנים,אין מן ולא העצים, מן לא ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ

זֹו מּכין אֹו ּבזֹו זֹו אֹותן ׁשחֹוככין ּכגֹון - הּמּתכֹות מן ְְְִִִֶַַַָָָֹולא
ּכּמים, ׁשהּוא ּביֹותר החד הּנפט וכן האׁש; ׁשּתצא עד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבזֹו,
מלאה זכּוכית אֹו קׁשה ז ּכלי אֹו ׁשּיּדלק, עד אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמנידין
נגהּה ׁשּיחזר עד הּׁשמׁש עין ּכנגד אֹותּה ׁשּמּניחין ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמים,

ויּדלק[קרנה] ּבֹו וכּיֹוצא אסּורלּפׁשּתן ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מצּויה, מאׁש להבעיר אּלא טֹוב ּביֹום הּתר ׁשּלא טֹוב; ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻּביֹום
מערב אֹותֹו להמציא אפׁשר ׁשהרי אסּור, אׁש להמציא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאבל

טֹוב .יֹום
.לצר ׁשּלא טֹוב ּביֹום הבערה ׁשהּתרה ּפי על אסּוראף , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

ׁשהּכּבּוי - אכילה לצר הבערה אפּלּו האׁש את ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלכּבֹות
את מכּבין ׁשאין ּוכׁשם ּכלל; אכילה צר ּבֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמלאכה,
ׁשארג ּכמי לֹוקה, - ּכּבה ואם הּנר. את מכּבין אין ּכ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאׁש,

ּבנה .אֹו ָָ
מסּלקין‚. הּנר[נוטלים]אין ּפי הפתילה]את ּכדי[- למעלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

מּמּנה הּׁשמן את מסירין ואין ראׁשׁשּתכּבה, את חֹות ואינֹו . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ
ּבכלי נֹופץ,הּפתילה ּבידֹו[מועך]אבל ראׁשּה ׁשלאת אגּדה . ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

מּתר האׁש בֹו אחזה ׁשּלא עץ ּכל - ּבמדּורה ׁשהדלקה ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻֻעצים
הּנר מן ׁשמן למסיר דֹומה ואינֹו .לׁשמטֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

.„ּכדר טֹוב, ּביֹום ממֹון להּציל ּכדי הּדלקה את מכּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאין
ויֹוצא מּניחּה, אּלא ּבׁשּבת; מכּבין אתׁשאין מכּבין ואין . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

עֹוׂשה אֹו ּכלי, עליו ּכֹופה אּלא הּמּטה, תׁשמיׁש מּפני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּנר
אינֹו ואם אחר. לבית מֹוציאֹו אֹו הּנר, לבין ּבינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָמחיצה

לכּבֹות אסּור זה הרי אּלּו, מּכל אחת לעׂשֹות ואסּוריכֹול ; ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ
מאליה ׁשּתכּבה עד .לׁשּמׁש, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשּמא‰. ּגֹוזרין ואין דֹולק, והּוא הּנר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמּתר
ּביֹוםיכּבה ּבֹו וכּיֹוצא הּדקל ּגּבי על הּנר את להּניח ואסּור . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

טֹובטֹוב ּביֹום ּבמחּבר להׁשּתּמׁש יבֹוא ׁשּמא ,. ְְְְִִֵֶַָָָֻ
.Âּבקטרת מעּׁשנין גחלים]אין על בשמים פיזור ּביֹום[ע"י ְְְְִִֵֶַֹ

מכּבה ׁשהּוא מּפני צריטֹוב, ואין ּבּה; להריח ואפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לגּמר הּכלים[לבשם]לֹומר ואת הּבית העשן]את ,[ע"י ְְִִֵֵֶֶַַַַַ
אסּור ׁשּיכׁשרּוׁשהּוא ּכדי הּפרֹות ּתחת לעּׁשן ּומּתר . ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻ

את ּוממּתקין האׁש. על ּבׂשר לצלֹות ׁשּמּתר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלאכילה,
מּפני עץ, ׁשל ּבגחלת לא אבל - מּתכת ׁשל ּבגחלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחרּדל

מכּבה ּתתעּׁשןׁשהּוא ׁשּלא ּכדי העץ את מכּבין ואין . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּבית אֹו .הּקדרה ְִֵַַַָ

.Êּבמּפּוח נֹופחין האש]אין ׁשּלא[להגדיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֶַַֹ
ּבׁשפֹופרת נֹופחין אבל עֹוׂשין; ׁשהאּמנין ּכדר .[קנה]יעׂשה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻ

ּגֹודלי ואין ּפחמין, עֹוׂשין ולא[שוזרים]ןאין הּפתילה, את ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
מעט]מהבהבין לׁשנים[חורכים אֹותּה חֹותכין ולא אֹותּה, ְְְְְֲִִִִַַָָֹ

אֹותּה ּומּניחין ּבׁשמן אֹותּה וׁשֹורה ּבּיד ממעכּה אבל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבכלי;
נחלקת הּפתילה ונמצאת ּבאמצע, ּומדליק נרֹות ׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבין

נרֹות ׁשני .ּבפי ְְִֵֵ
.Áלצלֹות הּניר את חֹותכין ואין החרׂש את ׁשֹוברין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

לצלֹותעליהן ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו הּקנה את ּפֹוצעין ואין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּנרצףמליח[בשר]ּבֹו ׁשּפּוד ׁשהּוא[התעקם]. ּפי על אף - ְִִִֶֶַַַַַָ

אֹותֹו מתּקנין אין ּבידֹו, לפׁשטֹו ׁשהןיכֹול ּכלים ׁשני . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
אין - ּכֹוסֹות ׁשני אֹו נרֹות ׁשני ּכגֹון עׂשּיתן, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֻמחּברין

ּכלי מתּקן ׁשהּוא מּפני לׁשנים, אֹותן .ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָ
.Ëמחּדדּה אבל ׁשּלּה, ּבּמׁשחזת הּסּכין את מׁשחיזין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאין

זה ּדבר מֹורין ואין אבן; אֹו חרׂש ּגּבי על אֹו העץ ּגּבי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
ּבמׁשחזת לחּדדּה יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ּדבריםלרּבים, ּבּמה . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אם אבל ׁשּנפּגמה; אֹו ּבדחק לחּת ּבׁשּיכֹולה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹאמּורים?
על אפּלּו אֹותּה מׁשחיזין אין - ּכלל לחּת יכֹולה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹאינּה
אסרּו זה ּומּפני ּבמׁשחזת. להׁשחיזּה יבֹוא ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעץ,

ּתהיה[לבדוק]לראֹות ׁשּמא טֹוב, ּביֹום הארץ לעם סּכין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
'ז לֹו: ויאמר ּפגימתּה',ּפגּומה, מּׁשּום ּבּה, לׁשחט אסּור ֹו ְְְְִִִַָָָָָֹֹ

הרי לעצמֹו, הּסּכין ׁשראה וחכם ּבמׁשחזת. ויחּדדּנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל
הארץ. לעם מׁשאילּה ְְִֶֶַַָָָזה

.Èּבקרּדם לא טֹוב, ּביֹום עצים מבּקעין ּבמּגל[גרזן]אין ולא ְְְְְְְִִֵֵַַָֹֹֹֻ
ּבמגרה ּבקפיס[משור]ולא אּלא קצבים], החד[סכין ּובּצד ; ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

ּכקרּדם ׁשהּוא מּפני הרחב ּבּצד לא אבל אסרּוׁשּלֹו, ולּמה . ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ
ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבֹו? וכּיֹוצא ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֻּבקרּדם
נאסר לא ולּמה טֹוב. יֹום מערב לבּקע לֹו היה אפׁשר ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי
יכֹול ולא עבה ּבעץ ׁשּיפּגע ׁשאפׁשר מּפני ּכלל? ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּבּקּוע

מּלבּׁשל; ויּמנע וכללהבעירֹו, ּבׁשּנּוי. לבּקע הּתירּו לפיכ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָ
ּׁשהּתירּו, מה ּבהן הּתירּו הּטעם מּזה - לזה הּדֹומין ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּדברים

ּׁשאסרּו. מה ְְְֶַָָואסרּו
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נו           
      

.‡Èאּוד מהן לּטל העצים ּבין אּׁשה תּכנס לגריפתלא [קרש ִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ
ּבֹוהתנור] הּדלתלצלֹות ולא הּקדרה את סֹומכין ואין . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ּביֹום[חתיכה]ּבבקעת עצים לטלטל הּתירּו ׁשּלא קֹורה; ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּבלבד להּסקה אּלא .טֹוב, ְְִֶַַָָָ
.Èּביֹום[פותחין]מסּלקין אֹותן ּומחזירין חנּיֹות ּתריסי ְְְְְֲִִִִֵַַָֻ

ּתבלין ׁשּיֹוציא ּכדי ולאטֹוב, החנּות, מן להן צרי ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
להן ּבׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה טֹוב. יֹום מּׂשמחת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָיּמנע
ׁשּמא ּגזרה אסּור, - הּצד מן ציר להן יׁש אבל ּבאמצע; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָציר

מּתר[בחוזק]יתקע ּבּבית אפּלּו עּקר, ּכל ציר להן וׁשאין . ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
.להחזיר ְְִַ

.‚Èמפּצלין ׁשהן חלקים]ּכלים מכמה מנֹורה[מורכבים ּכגֹון , ְְְִִֵֵֶָָֻ
מעמידין - חתיכֹות חתיכֹות ׁשהם וׁשלחן וכּסא חליֹות ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָֻֻׁשל

טֹוב[מרכיבים] ּביֹום יתקעאֹותן ׁשּלא והּוא לפי[בחוזק], ; ְְְְִִֶַָֹ
לצּדדן מּתר הּכּסא, ּבית ׁשל אבנים ּבכלים. ּבנין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשאין

ּגזרּו[לסדרם] לא ּכבֹודֹו ּומּׁשּום הּוא, עראי ּבנין טֹוב; .ּביֹום ְְְְֲִִַַָֹ
.„Èאינֹו העצים, עֹור ּכׁשהּוא - טֹוב ּביֹום מדּורה ְְְִֵֵֵֶֶָָָהעֹוׂשה

ׁשּנראה מּפני הּמערכה, ׁשּיסּדר עד זה ּגּבי על זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמּניח
ׁשֹופ אֹו אּלא אסּור; עראי, ּבנין ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּכבֹונה;
למעלה, עץ מּניח ּכיצד? ּבׁשּנּוי. עֹור אֹו ּבערּבּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָהעצים
לארץ מּגיע ׁשהּוא עד ּתחּתיו, ואחר ּתחּתיו אחר .ּומּניח ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

.ÂË;ּתחּתיה האבנים ּומכניס אֹותּה, אֹוחז - הּקדרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
אֹוחז - הּמּטה וכן האבנים. ּגּבי על יּניחּנה לא ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
- ּביצים אפּלּו ּתחּתיהם. הרגלים ּומכניס למעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרׁשים
מגּדל, ּכמֹו ׁשּיעמדּו עד ׁשּורה ּגּבי על ׁשּורה אֹותן יעמיד ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹלא
צרי ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן למּטה. מּמעלה ויתחיל יׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא

.ׁשּנּוי ִ
.ÊËעֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף ּבּבהמה, הּנתלין זבּובין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָמסירין

בהסרתם]חּבּורה ּביֹום[בבהמה הּבהמה את מיּלדין ואין . ְְְְְִֵֵֶַַַָָ
מסעדין אבל אותה]טֹוב, ׁשּלא[מסייעים ּבּולד אֹוחז ּכיצד? . ְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹ

ּבחטמֹו לֹו ונֹופח לארץ, מסתימתו]יּפל ּדד[לפותחו ונֹותן , ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ
מּתר - הּולד את ורחקה טהֹורה, ּבהמה היתה ּפיו. ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻלתֹו

ּבּול[לשפוך]לזּלף ולּתן עליו, אגרוף]מּׁשליתּה מלח[מלא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
לעׂשֹות אסּור - הּטמאה אבל עליו; ׁשּתרחם ּכדי ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָּברחמּה,

צריכה ׁשאינּה לפי ּכן, שריחקהלּה אחר עוד מקרבתו [אינה ְְִִֵֵֶָָָ
.הוולד]

.ÊÈּביֹום אֹותֹו מטּבילין אין טֹוב, יֹום מערב ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכלי
ּבטמאתֹוטֹוב אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא ּגזרה, ביו"ט]- ;[להטבילו ְְְְֵֶֶַָָָֻ

הּכלי את מטּביל - ׁשּבֹו מים להטּביל צרי היה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָואם
חֹוׁשׁש ואינֹו ורצהּבמימיו, לתרּומה טהֹור ׁשהיה ּכלי . ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָ

להטּבילֹו מּתר לקדׁש, ּבזה,להטּבילֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻ
הּמעלֹות ׁשאר .[חומרות]מּטבילֹות ְְֲִִַַָ

.ÁÈנטמא טֹוב. ּביֹום אֹותֹו מטּבילין טֹוב, ּביֹום ׁשּנטמא ְְְְְְִִִִִֶַָָּכלי
- טֹוב יֹום מערב הּטמאה ולד ׁשהן טמאין ּבמׁשקין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻהּכלי

טֹוב ּביֹום אֹותֹו ּכמֹומטּבילין הּתֹורה, מן טהֹור ׁשהּוא לפי , ְְְְִִִִֶַַָָ
ּבמקֹומֹו ּומדליןׁשּיתּבאר מים]. והּוא[שואבין טמא, ּבדלי ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ

מערמת להחליף, ּבגדים לּה ׁשאין נּדה מאליו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָטהֹור
ּבבגדיה. ְְִֶֶֶָָוטֹובלת

.ËÈ.ּוממּכר מּקח ּגזרת מּׁשּום טֹוב, ּביֹום אסרּו רּבים ְְְְְִִִִִֵַַָָָָּדברים

ּדמים ּפֹוסקים אין מחיר]ּכיצד? על[מסכמים ּכּתחּלה ְְִִִֵֵַַַָָ
לזֹו, זֹו ׁשוֹות ּבהמֹות ׁשּתי מביא אּלא טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָהּבהמה
יֹודעין ּולמחר ּביניהן; ּומחּלקין מהן אחת את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוׁשֹוחטין
ּוכׁשהן חלקֹו. ּדמי נֹותן ואחד אחד וכל ׁשנּיה, ּדמי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכּמה
- ּבׁשּתים' ואּתה ּבסלע 'אני זה: יאמר לא ּביניהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹמחּלקין
רביע וזה ׁשליׁש, נֹוטל זה אּלא ּדמים; ׁשם מזּכירין .ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

.Îמׁשּגיחין ׁשאין ּבמאזנים, יׁשקלּו לא מחּלקין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹּכׁשהן
ּבׂשר[משתמשים] ּבֹו לּתן אפּלּו עּקר; ּכל מאזנים ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבכף

מּפני ּתלּויין, הּמאזנים היּו אם אסּור, העכּברים מן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹלׁשמרֹו
מאזנים ּבכף ּכׁשֹוקל אּמןׁשּנראה וטּבח אסּור[מומחה]. , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

ּבידֹו מים.לׁשקל מלא ּבכלי לׁשקל ואסּור מטילין. ואין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹ
ּבׂשר[גורלות]חלׁשים על חלׁשים מטילין אבל הּמנֹות; על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ

ל ּכדי טֹוב, ּביֹום הּמצוההּקדׁשים .חּבב ְְְְֳִִֵֵַַַָָ
.‡Îּתן' אּלא: ּבׂשר', ּבדינר לי 'ּתן לטּבח: אדם יאמר ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹלא

וכן ׁשויֹו. על חׁשּבֹון עֹוׂשין ּולמחר חלק'; 'חצי אֹו חלק' ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָלי
הּוא ּכיצד אּלא ּבמׁשקל; אֹו ּבמּדה, החנּות מּבעל יּקח ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹלא
לֹו נֹותן ּולמחר זה', ּכלי לי 'מּלא לחנוני: אֹומר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשה?
ׁשּלא והּוא, - ימּלאּנּו למידה, המיחד ּכלי היה ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻׁשויֹו.

מּדה ׁשם לֹו .יזּכר ְִִֵָֹ
.Îׁשּלא ּבׁשביל לקדרה, ונֹותן ּתבלין מֹודד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנחּתֹום

ּתבׁשילֹו לעּסהיפסיד קמח ּתמד לא האּׁשה, אבל לא; וכן . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ
לּה ונֹותן מׁשער אּלא ּבהמּתֹו, לפני ׂשעֹורים אדם .ימד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

.‚Îּכל וכן ּבמנין, ואגֹוזים ּביצים החנוני מן לּקח ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּומּתר
ּבהן סכּוםּכּיֹוצא ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ּבֹומנין נֹוׁשה ׁשהיה הרי הּמנין? סכּום ּכיצד [החנווני]. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
טֹוב: ּביֹום לֹו יאמר לא - אגֹוזים עׂשרה אֹו רּמֹונים ְֱֲֲִִִַָָָָֹֹעׂשרה
לֹוקח אּלא עׂשרים'; אצלי ל ׁשּיהיה ּכדי עׂשרה לי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּתן

חׁשּבֹון עֹוׂשה ּולמחר .סתם, ְְְֶֶָָָ
.„Îהּפּטם אצל אֹו אצלֹו, הרגיל רֹועה אצל אדם מפטםהֹול] ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

חיים] מהבעלי וכל ועֹופֹות, ּבהמה מּמּנּו ולֹוקח אצלֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהרגיל
מניןּׁשּירצה סכּום ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא והּוא -. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָֹֹֹ

.‰Îלא ּתאמר ׁשאם ּבּדין; אֹותּה ּתֹובעין טֹוב, יֹום ְְִִִֶַַַַָָֹֹהלואת
מּׂשמחת נמנע ונמצא ּכלּום, לֹו נֹותן אינֹו - להּתבע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָנּתנה

טֹוב .יֹום
.ÂÎטֹוב ּביֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה מגּביהין ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָאף

הריּכׁשּבת מאמׁש, ׁשהגּביהן ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לֹו היּו אם , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּוזרֹוע חּלה לֹומר צרי ואין טֹוב; ּביֹום לּכהן מֹוליכן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹזה

טֹוב ּביֹום לּכהן ׁשּמֹוליכין וקבה, צדקהּולחיים וגּבאי . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּכדר מכריזין יהיּו ולא טֹוב; ּביֹום החצרֹות מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹּגֹובין
חיקן, לתֹו ונֹותנין ּבצנעה, ּגֹובין אּלא ּבחל, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּמכריזין

עצמּה ּבפני ּוׁשכּונה ׁשכּונה לכל .ּומחּלקין ְְְְְְְִִֵַַָָָָ

     
.‡לצר ׁשּלא אפּלּו טֹוב, ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ּפי על ,אף ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹֻ

צרי אּלא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ּגדֹולֹות מּׂשאֹות יּׂשא ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹלא
מּתרלׁשּנֹות לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם יין; ּכּדי הּמביא ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻ

ּב יביאם לא - למקֹום ּובקּפהמּמקֹום מביא[שק]סל אבל , ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֻ
לפניו אֹו ּכתפֹו על לא[בידיו]הּוא - הּתבן את הּמֹולי . ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבידֹו. מֹוליכּה אבל לאחֹוריו, הּקּפה את ְְֲֲִִֶַַַָָָָָֻיפׁשיל
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.ּגּבֹו על אֹותן יּׂשא ּבמֹוט, אֹותן לּׂשא ׁשּדרּכן מּׂשאֹות ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָוכן
על אֹותן יּׂשא מאחֹוריו, אֹותן לּׂשא וׁשּדרּכן ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמאחֹוריו;
לפניו, ּבידיו אֹותן יּׂשא הּכתף, על להּנׂשא וׁשּדרּכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכתפֹו;
ואם הּמּׂשא. מּׁשּנּוי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבגד. עליהן יפרׂש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו

ּכדרּכֹו ּומביא נֹוׂשא לׁשּנֹות, אפׁשר ּדבריםאי ּבּמה . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
יביא לא - ּבהמה ּגּבי על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹאמּורים?

ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא .ּכלל, ְְְֲֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבמּקל‚. הּבהמה את מנהיגין יֹוצאאין הּסּומא ואין , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבתּורמלֹו הרֹועה ולא ּבכּסא[ילקוטו]ּבמקלֹו, יֹוצאין ואין . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ
האּׁשה ואחר האיׁש הכסא]אחר עם אותם נושאים ׁשּלא[לא , ְִִֶַַַַָָָֹ

צריכין רּבים ׁשהיּו ואיׁש ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹיעׂשה
המדרש]לֹו בבית דרשתו אחריו,[לשמוע ּבכּסא יֹוצאין ,ְְֲִִֵַָ

ּבאּפריֹון אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו מכוסהּומֹוציאין [כסא ְְֲִִִִֵַַַָ
.ביריעות]

.„ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין לׁשֹוב,אין מּׁשֹוב ְִִִֵֶֶַָָָָֻ
מֹוליכֹו'; הּוא ּגּגֹו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא - הרּבים ְְְִִִֵֶַַַָָֹּברׁשּות

מֹוליכֹו הּיחיד, ּברׁשּות ׁשאסרּו.אבל מקֹום ׁשּכל ּפי על אף ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ
אסּור חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית מּפני ּכאןחכמים , ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

טֹוב. יֹום ׂשמחת מּפני ְְִִִִֵַהּתירּו,
.‰- אחר למקֹום לפּנֹותם וצר ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי

יׁשלׁשלם ולא הּׁשוין, ּבגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹלא
ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻּבחבל
מּמקֹום ארּבה, ּדר אפּלּו מּׁשילן אבל ּבחל. עֹוׂשה ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהּוא

הּגג ּבאֹותֹו לעירלמקֹום יביאּנה לא - ּבּׂשדה ּבהמה ׁשחט . ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
אברים אברים מביאּה אבל ּבמּטה, אֹו .ּבמֹוט ְְְֲִִִִֵֵָָָָָ

.Âׁשּנאֹותין ׁשאין[נהנים]ּכל ּפי על אף - ּבחל אפּלּו ּבֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָֻנאֹותין

טֹוב טֹוב,ּביֹום ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ואין ; ְְְְִִֵֶַָָָ
טֹוב. ּביֹום לחברֹו לׁשּלחן ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ׁשמנים יינֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
מעׂשה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ּבחל ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוכל
טֹוב ּביֹום אֹותֹו מׁשּלחין אין טֹוב, ּביֹום לעׂשֹותֹו .ׁשאסּור ְְְְֲִֵֶַַָ

.Êנאֹותין ׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָּכיצד?
טֹוב ּביֹום לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל אבלּבּה ; ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ

קטנ אֹותןמׁשּלחין קֹולה אֹו טֹוב ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני ּיֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
מּפני חּיים, אפּלּו ועֹופֹות חּיה ּבהמה ּומׁשּלחין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָואֹוכלן.

טֹוב ּביֹום לׁשחט ּבזה.ׁשּמּתר ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֻ
.Áלחברֹו ּכׁשּיׁשלחּנּו - טֹוב ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכל

מּׁשלׁשה ּפחּותה ׁשּורה ואין ּבׁשּורה; יׁשלחּנּו לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹּתׁשּורה,
ּביד יינֹות אֹו ּבהמֹות לחברֹו ׁשּׁשלח הרי ּכיצד? אדם. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבני
הֹולכין וכּלן זה, אחר זה ּכאחד אדם ּבני ארּבעה אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא אסּור, זה הרי - אחת ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשּורה
ּכאחד, אדם ּבני ׁשלׁשה ּביד מינין ׁשלׁשה ׁשלח ּבחל; ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעֹוׂשה

מּתר זה .הרי ֲֵֶָֻ
.Ëוכליו ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב

אּמה אלּפים ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּופרֹותיו
ערּובֹו מּמקֹום רּוח .לכל ְְִֵַָ

.Èּבהן ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי הפקר, היכןחפצי עד -] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להוליך מותר לילך לזוכה קֹוניןשמותר הּגֹוי וחפצי .ְְִֵֶַ

מּמקֹומן רּוח לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשביתה
יׂשראל ּבעלים מּׁשּום ּגֹוי ּבעלים ּגזרה, חּוץ- ׁשּיצאּו ּפרֹות . ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ

מּפני מקֹומן, את הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹלתחּומן
ּבאנס וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם .ׁשהן ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

.‡Èמסרּה האב. ּכרגלי היא הרי לבנֹו, ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר
הרֹועה ּכרגלי היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו .לרֹועה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּלא מּפני ּבעליה, ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמסרּה

מהן אחד .קנה ֵֶֶָָָ
.Èּבידם יֹוליכּו לא טֹוב, ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי

ׁשּכל ּבֹו, ליל יכֹול הּסעּודה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנֹות
אּלא - האֹורחין ּכרגלי לא הּסעּודה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּסעּודה

להן זכה ּכן טֹוב[ע"י]אם יֹום מערב אּלּו ּבמנֹות .אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.‚Èּבני וערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן

העיר בשביל]אֹותּה תחומין יביאּו[ערוב לא - אצלֹו לבֹוא ְִִֶָָָָֹ
אּלּו ּביד ׁשהן ּפי על אף ּכמֹוהּו ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלֹו

להםׁשערבּו ּבׁשּיחד אמּורים? ּדברים ּבּמה קרן[לפירות]. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
זווית]זוית אותה לו הן[והקנה הרי להן, יחד לא אם אבל ; ֲֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

אצלֹו מפקדין ׁשהן זה .ּכרגלי ְְְְִֵֵֶֶֶַָֻ
.„Èּכרגלי העיר, אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי יחיד, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹור

ּכרגלי לּכל, מסּורין ׁשהן ּבבל עֹולי וׁשל העיר; אֹותּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאנׁשי
- ׁשהּואהממּלא למקֹום מֹוליכן מהן, ׁשּמּלא מי ׁשּכל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּמֹוׁשכיןמהּל נהרֹות ּכרגלים][זורמי. הּנֹובעין, ּומעינֹות ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָ
אדם הּתחּום,ּכל לתֹו לּתחּום מחּוץ ּבאין היּו ואם ; ְְְְִִִַַָָָָָ

טֹוב ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, מהן .ממּלאין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
.ÂËרעי[מצוי]ׁשֹור כרגיל]ׁשל ממרעה, ּכרגלי[שניזון , ְְְִֵֶַ

העיר אֹותּה בלבד]אנׁשי העיר לאנשי נמכר כלל בדרך .[כי ְִֵַָָ
ּביֹום[מפוטם]וׁשֹור לׁשחטֹו ׁשּלקחֹו מי ּכרגלי ּפּטם, ׁשל ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָ

למכרֹו ּבעליו ׁשּדעת מּפני - חּוץ[גם]טֹוב אחרים לאנׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשֹומעין והּכל מפּטם, ׁשהּוא מּפני העיר; אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמאנׁשי
ּומכר טֹוב ּביֹום ּבעליו ׁשחטֹו אם וכן לקחּתֹו. ּובאין ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָׁשמעֹו
לּמקֹום מנתֹו מֹולי הּלֹוקחים מן ואחד אחד ּכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ּבעליו ׁשּדעת מּפני ;הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

אחרֹות עירֹות אנׁשי מּמּנּו ׁשל,ׁשּיקחּו ּכּבֹור זה ׁשֹור ונמצא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
לּכל מסּור ׁשהּוא ּבבל, .עֹולי ֵֶֶַָָֹ

.ÊËׁשֹואלּה ּכרגלי לא ּבעליה, ּכרגלי - ששאלהּגחלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ביו"ט] והּׁשלהבתאותה ממשות]; בה ׁשהיא[שאין מי ּכרגלי , ְְְְִִֵֶֶֶַַַ

מקֹום לכל מֹוליכֹו מחברֹו, עץ אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּבידֹו.
הֹול .ׁשהּוא ֵֶ

.ÊÈׁשּלא ּפי על אף - טֹוב יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהּׁשֹואל
ׁשאלֹו הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, ּביֹום אּלא לֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָנתנֹו
ּכלי מּמּנּו לׁשאל ּתמיד ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - טֹוב ּביֹום ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

הּמׁשאיל ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, יֹום .ּבכל ְְְְֲִֵֵַַַָ
.ÁÈׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

ּכלי הרי - ערבית לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ׁשחרית, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָלֹו
לּמקֹום אּלא אֹותֹו מֹוליכין ואינן הּׁשֹואלין, ׁשני ּכרגלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

ּבֹו להּל יכֹולין .ׁשּׁשניהן ְְְִֵֵֶֶַ
.ËÈמּמקֹום אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

מּמקֹום אּמה מאֹות חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהחלּוק
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נז            
      

.ּגּבֹו על אֹותן יּׂשא ּבמֹוט, אֹותן לּׂשא ׁשּדרּכן מּׂשאֹות ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָוכן
על אֹותן יּׂשא מאחֹוריו, אֹותן לּׂשא וׁשּדרּכן ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמאחֹוריו;
לפניו, ּבידיו אֹותן יּׂשא הּכתף, על להּנׂשא וׁשּדרּכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכתפֹו;
ואם הּמּׂשא. מּׁשּנּוי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבגד. עליהן יפרׂש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו

ּכדרּכֹו ּומביא נֹוׂשא לׁשּנֹות, אפׁשר ּדבריםאי ּבּמה . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
יביא לא - ּבהמה ּגּבי על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹאמּורים?

ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא .ּכלל, ְְְֲֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבמּקל‚. הּבהמה את מנהיגין יֹוצאאין הּסּומא ואין , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבתּורמלֹו הרֹועה ולא ּבכּסא[ילקוטו]ּבמקלֹו, יֹוצאין ואין . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ
האּׁשה ואחר האיׁש הכסא]אחר עם אותם נושאים ׁשּלא[לא , ְִִֶַַַַָָָֹ

צריכין רּבים ׁשהיּו ואיׁש ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹיעׂשה
המדרש]לֹו בבית דרשתו אחריו,[לשמוע ּבכּסא יֹוצאין ,ְְֲִִֵַָ

ּבאּפריֹון אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו מכוסהּומֹוציאין [כסא ְְֲִִִִֵַַַָ
.ביריעות]

.„ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין לׁשֹוב,אין מּׁשֹוב ְִִִֵֶֶַָָָָֻ
מֹוליכֹו'; הּוא ּגּגֹו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא - הרּבים ְְְִִִֵֶַַַָָֹּברׁשּות

מֹוליכֹו הּיחיד, ּברׁשּות ׁשאסרּו.אבל מקֹום ׁשּכל ּפי על אף ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ
אסּור חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית מּפני ּכאןחכמים , ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

טֹוב. יֹום ׂשמחת מּפני ְְִִִִֵַהּתירּו,
.‰- אחר למקֹום לפּנֹותם וצר ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי

יׁשלׁשלם ולא הּׁשוין, ּבגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹלא
ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻּבחבל
מּמקֹום ארּבה, ּדר אפּלּו מּׁשילן אבל ּבחל. עֹוׂשה ְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהּוא

הּגג ּבאֹותֹו לעירלמקֹום יביאּנה לא - ּבּׂשדה ּבהמה ׁשחט . ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
אברים אברים מביאּה אבל ּבמּטה, אֹו .ּבמֹוט ְְְֲִִִִֵֵָָָָָ

.Âׁשּנאֹותין ׁשאין[נהנים]ּכל ּפי על אף - ּבחל אפּלּו ּבֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָֻנאֹותין

טֹוב טֹוב,ּביֹום ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ואין ; ְְְְִִֵֶַָָָ
טֹוב. ּביֹום לחברֹו לׁשּלחן ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ׁשמנים יינֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
מעׂשה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ּבחל ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוכל
טֹוב ּביֹום אֹותֹו מׁשּלחין אין טֹוב, ּביֹום לעׂשֹותֹו .ׁשאסּור ְְְְֲִֵֶַַָ

.Êנאֹותין ׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָּכיצד?
טֹוב ּביֹום לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל אבלּבּה ; ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ

קטנ אֹותןמׁשּלחין קֹולה אֹו טֹוב ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני ּיֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
מּפני חּיים, אפּלּו ועֹופֹות חּיה ּבהמה ּומׁשּלחין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָואֹוכלן.

טֹוב ּביֹום לׁשחט ּבזה.ׁשּמּתר ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֻ
.Áלחברֹו ּכׁשּיׁשלחּנּו - טֹוב ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכל

מּׁשלׁשה ּפחּותה ׁשּורה ואין ּבׁשּורה; יׁשלחּנּו לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹּתׁשּורה,
ּביד יינֹות אֹו ּבהמֹות לחברֹו ׁשּׁשלח הרי ּכיצד? אדם. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבני
הֹולכין וכּלן זה, אחר זה ּכאחד אדם ּבני ארּבעה אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא אסּור, זה הרי - אחת ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשּורה
ּכאחד, אדם ּבני ׁשלׁשה ּביד מינין ׁשלׁשה ׁשלח ּבחל; ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעֹוׂשה

מּתר זה .הרי ֲֵֶָֻ
.Ëוכליו ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב

אּמה אלּפים ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּופרֹותיו
ערּובֹו מּמקֹום רּוח .לכל ְְִֵַָ

.Èּבהן ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי הפקר, היכןחפצי עד -] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להוליך מותר לילך לזוכה קֹוניןשמותר הּגֹוי וחפצי .ְְִֵֶַ

מּמקֹומן רּוח לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשביתה
יׂשראל ּבעלים מּׁשּום ּגֹוי ּבעלים ּגזרה, חּוץ- ׁשּיצאּו ּפרֹות . ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ

מּפני מקֹומן, את הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹלתחּומן
ּבאנס וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם .ׁשהן ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

.‡Èמסרּה האב. ּכרגלי היא הרי לבנֹו, ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר
הרֹועה ּכרגלי היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו .לרֹועה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּלא מּפני ּבעליה, ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמסרּה

מהן אחד .קנה ֵֶֶָָָ
.Èּבידם יֹוליכּו לא טֹוב, ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי

ׁשּכל ּבֹו, ליל יכֹול הּסעּודה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנֹות
אּלא - האֹורחין ּכרגלי לא הּסעּודה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּסעּודה

להן זכה ּכן טֹוב[ע"י]אם יֹום מערב אּלּו ּבמנֹות .אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.‚Èּבני וערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן

העיר בשביל]אֹותּה תחומין יביאּו[ערוב לא - אצלֹו לבֹוא ְִִֶָָָָֹ
אּלּו ּביד ׁשהן ּפי על אף ּכמֹוהּו ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלֹו

להםׁשערבּו ּבׁשּיחד אמּורים? ּדברים ּבּמה קרן[לפירות]. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
זווית]זוית אותה לו הן[והקנה הרי להן, יחד לא אם אבל ; ֲֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

אצלֹו מפקדין ׁשהן זה .ּכרגלי ְְְְִֵֵֶֶֶַָֻ
.„Èּכרגלי העיר, אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי יחיד, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹור

ּכרגלי לּכל, מסּורין ׁשהן ּבבל עֹולי וׁשל העיר; אֹותּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאנׁשי
- ׁשהּואהממּלא למקֹום מֹוליכן מהן, ׁשּמּלא מי ׁשּכל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּמֹוׁשכיןמהּל נהרֹות ּכרגלים][זורמי. הּנֹובעין, ּומעינֹות ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָ
אדם הּתחּום,ּכל לתֹו לּתחּום מחּוץ ּבאין היּו ואם ; ְְְְִִִַַָָָָָ

טֹוב ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, מהן .ממּלאין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
.ÂËרעי[מצוי]ׁשֹור כרגיל]ׁשל ממרעה, ּכרגלי[שניזון , ְְְִֵֶַ

העיר אֹותּה בלבד]אנׁשי העיר לאנשי נמכר כלל בדרך .[כי ְִֵַָָ
ּביֹום[מפוטם]וׁשֹור לׁשחטֹו ׁשּלקחֹו מי ּכרגלי ּפּטם, ׁשל ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָ

למכרֹו ּבעליו ׁשּדעת מּפני - חּוץ[גם]טֹוב אחרים לאנׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשֹומעין והּכל מפּטם, ׁשהּוא מּפני העיר; אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמאנׁשי
ּומכר טֹוב ּביֹום ּבעליו ׁשחטֹו אם וכן לקחּתֹו. ּובאין ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָׁשמעֹו
לּמקֹום מנתֹו מֹולי הּלֹוקחים מן ואחד אחד ּכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ּבעליו ׁשּדעת מּפני ;הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

אחרֹות עירֹות אנׁשי מּמּנּו ׁשל,ׁשּיקחּו ּכּבֹור זה ׁשֹור ונמצא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
לּכל מסּור ׁשהּוא ּבבל, .עֹולי ֵֶֶַָָֹ

.ÊËׁשֹואלּה ּכרגלי לא ּבעליה, ּכרגלי - ששאלהּגחלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ביו"ט] והּׁשלהבתאותה ממשות]; בה ׁשהיא[שאין מי ּכרגלי , ְְְְִִֵֶֶֶַַַ

מקֹום לכל מֹוליכֹו מחברֹו, עץ אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּבידֹו.
הֹול .ׁשהּוא ֵֶ

.ÊÈׁשּלא ּפי על אף - טֹוב יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהּׁשֹואל
ׁשאלֹו הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, ּביֹום אּלא לֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָנתנֹו
ּכלי מּמּנּו לׁשאל ּתמיד ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - טֹוב ּביֹום ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

הּמׁשאיל ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, יֹום .ּבכל ְְְְֲִֵֵַַַָ
.ÁÈׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

ּכלי הרי - ערבית לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ׁשחרית, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָלֹו
לּמקֹום אּלא אֹותֹו מֹוליכין ואינן הּׁשֹואלין, ׁשני ּכרגלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

ּבֹו להּל יכֹולין .ׁשּׁשניהן ְְְִֵֵֶֶַ
.ËÈמּמקֹום אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

מּמקֹום אּמה מאֹות חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהחלּוק
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נח           
      

מֹוליכֹו אינֹו החלּוק, הראׁשֹון ּכׁשּלֹוקח - למערב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָהחלּוק
החלּוק, מּמקֹום אּמה מאֹות וחמׁש אלף עד אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמזרח
ּבֹו; להּל ּבמערב ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
אלף עד אּלא ּבּמערב מֹוליכֹו אינֹו זה, ּכלי הּׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּוכׁשּיּקח
ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא הּכלי, מּמקֹום ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָאּמה
אּמה אלּפים ּברחּוק זה ערב אם ,לפיכ ּבֹו. להּל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבמזרח
אּלּו הרי - למערב אלּפים ּברחּוק וזה למזרח, החלּוק ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמן

מּמקֹומֹו יזיזּוהּו .לא ְְִִֹ
.Îּבהן ולׁשה מלח, אֹו מים מחברּתּה ׁשּׁשאלה האּׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכן

הּתבׁשיל אֹו העּסה הרי - ּתבׁשיל ּבהן ּבּׁשלה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָעּסתּה
ׁשּתיהן ּוׁשחטּוהּכרגלי ּבׁשּתפּות, ּבהמה ׁשּלקחּו ׁשנים וכן . ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ

הּבׂשר ּכל הרי מנתֹו, אחד ּכל ׁשּלקח ּפי על אף - טֹוב ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָּביֹום
ׁשניהן .ּכרגלי ְְְֵֵֶַ

.‡Îטֹוב ּביֹום אֹותּה וחלקּו ּבׁשּתפּות, חבית לקחּו אם ְְְְְֲִִָָָָָָֻאבל
מּדברי ּותחּומין הֹואיל ּכרגליו; אחד ּכל ׁשל חלקֹו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
היה לזה ׁשהּגיע חלק ּכאּלּו ונחׁשב ּבהן, ּבררה יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹסֹופרים,
היה לא ּוכאּלּו טֹוב, יֹום מערב ּבחבית ּומבּדל לֹו ְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻּברּור
ׁשהּגיעֹו, זה ׁשחלק ּבבהמה, ּכן לֹומר יכֹול אּתה ואין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמערב.
היה ּוכאּלּו מּבערב, ּבּבהמה מבּדל ׁשהיה אֹותֹו נחׁשב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאפּלּו
קּימת, הּבהמה ּכׁשהיתה חברֹו ׁשל מחלקֹו ינק הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּברּור
מערב ואבר אבר ּכל ונמצא מּזה, זה יֹונקין אבריה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּכל

ׁשניהן. ּכרגלי הן לפיכ חברֹו; וחלק ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָמחלקֹו

     
ּומבּׁשלין‡. אֹופין אין ׁשּבת, ערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָיֹום

מּדברי זה ואּסּור ּבׁשּבת; למחר אֹוכל ּׁשהּוא מה טֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹום
וחמר ׁשּקל לחל; טֹוב ּביֹום לבּׁשל יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹסֹופרים,
עׂשה אם ,לפיכ לחל. ׁשּכן ּכל מבּׁשל, אינֹו לׁשּבת - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
ואֹופה ּומבּׁשל עליו סֹומ ׁשּיהיה טֹוב יֹום מערב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתבׁשיל

מּתר זה הרי לׁשּבת, טֹוב היכר]ּביֹום עשה זה[כי ותבׁשיל ; ְְְְֲִֵֶֶַַָָֻ
תבׁשילין' 'ערּובי הּנקרא הּוא עליו, ׁשּסֹומ. ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

.ׁשעֹוׂשין ׁשהערּוב ׁשּכׁשם 'ערּוב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָולּמה
יעלה ׁשּלא ּכדי הּכר, מּׁשּום ׁשּבת מערב ּובּמבֹואֹות ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּבחצרֹות

ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר ּדעּתן זהעל ּכ - ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּמּתר ויחׁשבּו ידּמּו ׁשּלא ּכדי וזּכרֹון, הּכר מּׁשּום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּתבׁשיל

ּבֹו נאכל ּׁשאינֹו מה טֹוב ּביֹום ּתבׁשיל;לאפֹות נקרא ּולפיכ ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַָָָ
תבׁשילין'. 'ערּובי ְִִֵֵֶַזה

לאחד‚. ּבין מּכּזית, ּפחֹות אין ׁשעּורֹו - תבׁשילין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָערּובי
לאלפים ּבריפֹותּבין ולא ּבפת לא זה ערּוב עֹוׂשין ואין . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹ

כתושים] ּפרּפרת[גרגרים ׁשהּוא ּבתבׁשיל אּלא ּבהן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא
לחם] איתו ּבהן[שאוכלים וכּיֹוצא ּוביצים ודגים ּבׂשר ּכגֹון ,. ְְְִִֵֵֶַָָָָ

ּגּבי ׁשעל ׁשמנּונית ואפּלּו קדרה, ׁשּבׁשּולי עדׁשים ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואפּלּו
סֹומ ּכּזית, ּבֹו יׁש אם ּגֹורדֹו; - הּצלי ּבּה ׁשחֹותכין ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּסּכין

תבׁשילין. ערּובי מּׁשּום ְִִִֵֵַָָעליו
זה„. ערּוב לענין ׁשאמרּו ׁשלּוקּתבׁשיל אֹו צלי אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

הרבה] מעּׁשן[מבושל אֹו ּכבּוׁש אפּלּו קטּנים, ּדגים אפּלּו ; ְְֲֲִִִִַָָָֻ
הּוא הרי - לאכילה ּבּׁשּולן היא והדחתן ּבחּמין, ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהדיחן

עליהן סֹומ. ֲֵֵֶ

מצּוי‰. זה ערּוב ׁשּיהיה ׁשהּוא[קיים]וצרי ּכל ׁשּיאפה עד , ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּכל חּמין ויחם לבּׁשל צרי ׁשהּוא ּכל ויבּׁשל לאפֹות ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָצרי
קדם נׂשרף אֹו אבד אֹו הערּוב נאכל ואם .צרי ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא

- יאפה אֹו להחםׁשּיבּׁשל אֹו ּולבּׁשל לאפֹות אסּור זה הרי ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּבלבד טֹוב ּביֹום אֹוכל ּׁשהּוא מה אֹואּלא ּבעּסתֹו התחיל . ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

הערּוב ונאכל ּגֹומרּבתבׁשילֹו, זה הרי - אבד .אֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
.Â,ואחרים הּוא עליהם ׁשּיסמ ּכדי תבׁשילין ערּובי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹהּמּניח

ׁשּבת ּבערּובי ׁשּמזּכה ּכדר להן לזּכֹות ׁשּזֹוכהצרי וכל . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
זֹוכה ׁשאינֹו וכל תבׁשילין; ּבערּובי זֹוכה ׁשּבת, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבערּובי

ּבזה. זֹוכה אינֹו ערּוב, ְֵֵֶֶָּבאֹותֹו
.Êטֹוב יֹום מערב להן, ׁשּזּכה לאּלּו להֹודיע צרי ;ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ואחר להן, וערב אחר להן זּכה ׁשּכבר לידע צריכין הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל
אּלא ידעּו ׁשּלא ּפי על אף ויאפּו; ויבּׁשלּו עליו יסמכּו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹּכ

מּתרין אּלּו הרי טֹוב, ּכלּביֹום על לערב לאדם לֹו ויׁש . ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֻ
מכריז ּולמחר הּתחּום, ּבתֹו אליה הּקרֹוב ּכל ועל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָהעיר
על יסמ תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא מי 'ּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹואֹומר:

ִֵערּובי'.
.Á'ה אּתה ּברּו' :לבר חּיב תבׁשילין, ערּובי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמּניח

מצות על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
טֹובערּוב' מּיֹום ּולבּׁשל לאפֹות לי יּתר זה 'ּבערּוב ואֹומר: . ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַֻ

לׁשּבת' ליׁשּלמחר 'יּתר אֹומר: לאחרים, ּבֹו זּכה ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
אֹו ולפלֹוני' מּיֹוםולפלֹוני ּולבּׁשל לאפֹות ּכּלן העיר 'לאנׁשי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָֻ

לׁשּבת' .טֹוב ְַָ
.Ë- אחרים לֹו הּניחּו ולא תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹמי

אסּור ּומאכלֹו קמחֹו ּכ ולאפֹות, לבּׁשל לֹו ׁשאסּור ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָּכׁשם
שערב] לזה לבּׁשל[אפילו לעצמֹו ׁשהּניח לאחר ואסּור .ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

מבּׁשל זה ׁשּנמצא לֹו, ׁשּיקנה עד הּניח, ׁשּלא לזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹולאפֹות
קנהּו ׁשהרי ׁשּלֹו, ׁשּלאואֹופה לזה ּכ אחר יּתן רצה, ואם ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבמּתנה .הּניח, ְִִַַָָ
.Èּבֹו לאכל ואפה ּובּׁשל תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמי

אֹוכל זה הרי - ּבאּו ולא אֹורחים ׁשּזּמן אֹו והֹותיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹּבּיֹום
למחר הערים[בשבת]הּמֹותר ואם בכוונה]. הרי[התחכם , ְְֱֲִִֵֶַָָָ

לאכלֹו אסּור עליוזה אֹוסרין אין לׁשּבת, ּובּׁשל ואפה עבר ;. ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
הּמזיד? על אסרּו ולא הּמערים, על ואסרּו החמירּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹולּמה
ׁשם ויׁשּתּקע מערימין, הּכל נמצאּו לּמערים, ּתּתיר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַֹׁשאם
לא הּיֹום, עבר ואם מצּוי; אינֹו הּמזיד אבל תבׁשילין. ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹערּובי

אחרת. ּפעם ֲֶֶַַַַֹיעבר
.‡È,ׁשּבת וערב ּבחמיׁשי ׁשחלּו ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשני

טֹוב; יֹום ערב ׁשהּוא רביעי מּיֹום תבׁשילין ערּובי ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַעֹוׂשה
ערּובי מּניח ּכיצד? ּומתנה. ּבראׁשֹון מּניחֹו הּניח, ולא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹׁשכח
ּולמחר טֹוב יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: חמיׁשי, ּביֹום ְְְְֲִִִִִֵַַָָתבׁשילין
ואם ּכלּום; צרי ואיני לׁשּבת ואֹופה אבּׁשל למחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹחל,

לאפֹות לי יּתר זה ּבערּוב טֹוב, יֹום ּולמחר חל ּולבּׁשלהּיֹום ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹֻ
לׁשּבת' טֹוב מּיֹום .למחר ְְִַָָָ

.Èּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו היּו ּבֹו, טבל[סלים]ּכּיֹוצא ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
הופרשו] שלא הּיֹום[פירות 'אם אֹומר: ראׁשֹון טֹוב ּביֹום -ְִִֵַ

ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום ואם זֹו, על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹחל,
ׁשם עליה וקֹורא ּבּׁשני,[תרומה]ּכלּום'; ּולמחר ּומּניחּה. , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
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הּיֹום ואם ּכלּום, ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹחֹוזר
ּומּניחּה, ׁשם עליה וקֹורא זֹו'; על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחל,
ׁשם עליה ׁשּקרא זֹו את ּומּניח ּבראׁשֹון, עליה ׁשּקרא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכדר

הּׁשנּיה את ואֹוכל .ּתרּומה, ְְְִֵֶַָָ
.‚È.ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה

ולא ׁשכח אם - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרים, על סֹומ אּלא מּניח; אינֹו ׁשּוב רביעי, ּביֹום ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּניח

מקנה אֹו עליו, ערבּו יהיה[מאכליו]אם אֹו ׁשערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפריׁש ולא ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור

ׁשּבת מֹוצאי עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב רביעי, מּיֹום .ּתרּומה ְְְִִִִֵֵַַַָָָ
.„Èּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו, האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל

הּגלּיֹות ּבני והיּו הראּיה, על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
היּו ׁשּלא לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹעֹוׂשין

ּבנ ּבֹו ׁשּקּדׁשּו יֹום יׂשראליֹודעין ארץ ׁשּבניי הּיֹום, אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
יֹום אין עליו, ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָארץ

ּבלבד. מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָטֹוב
.ÂË,הּזה ּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולפיכ

מבֹואֹות, ׁשּתּופי ולא חצרֹות ערּובי ולא תבׁשילין ערּובי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַֹֹֹלא
ּבלבד טֹוב יֹום מערב הּכל אּלא ּתנאי, על הּטבל מעּׂשר .ואינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

.ÊËּולעּנגּה ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה טֹוביםּכׁשם ימים ּכל ּכ , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מכּבד" ה' "לקדֹוׁש ׁשּנאמר: ּבהן- נאמר טֹובים ימים וכל , ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

קדׁש" ׁשּבת"מקרא ּבהלכֹות והעּנּוג הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר ;. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכן

הּכּבּוד ּבכלל זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב המבּזהומעלה וכל . ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, זרה[נתחבר]את .לעבֹודה ְְֲֲִִֶַַַָָָ

.ÊÈהּפסח ימי החגׁשבעת ימי טֹובים,ּוׁשמֹונת ימים ׁשאר עם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
וטֹוב ׂשמח ּבהן להיֹות אדם וחּיב ותענית. ּבספד אסּורים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּכּלן

ביתֹו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא הּנלב, עליווכל ׁשּנאמר:לוים , ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
"ואמת ועבּד ּובּת ּובנ אּתה ,ּבחּג ּפי"וׂשמחּת על אף . ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשאנּו ּכמֹו ׁשלמים, קרּבן היא ּכאן האמּורה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָׁשהּׂשמחה
חגיגה ּבהלכֹות הּואמבארין לׂשמח ׂשמחה, אֹותּה ּבכלל יׁש , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָֹ

לֹו. ּבראּוי אחד ּכל ביתֹו, ּובני ְֵֵֶָָָָָָּובניו
.ÁÈ;ּומגּדנֹות ואגֹוזים קליֹות להם נֹותן הּקטּנים, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?

ממֹונֹו ּכפי ותכׁשיט ּבגדים להן קֹונה והאנׁשים,והּנׁשים, ; ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ
ּבבׂשר אּלא ׂשמחה ׁשאין יין, וׁשֹותין ּבׂשר ואיןאֹוכלין , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

לּגר להאכיל חּיב וׁשֹותה, אֹוכל ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׂשמחה
ולאלמנה מילּיתֹום אבל האמללים. הענּיים ׁשאר עם ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֻ

ואינֹו ואׁשּתֹו, ּובניו הּוא וׁשֹותה ואֹוכל חצרֹו ּדלתֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּנֹועל
מצוה, ׂשמחת זֹו אין - נפׁש ּולמרי לענּיים ּומׁשקה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמאכיל

ּכרׂשֹו ׂשמחת כריסו]אּלא "זבחיהם[- נאמר: אּלּו ועל . ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
לנפׁשם" לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, אֹונים ;ּכלחם ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

על פרׁש "וזריתי ׁשּנאמר: להם, היא קלֹון ּכזֹו ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוׂשמחה
חּגיכם" ּפרׁש .ּפניכם, ְֵֵֶֶֶֶַ

.ËÈמצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָאף
היא ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה לא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻעׂשה,

העם[הדין]הּדת ּכל מׁשּכימין ּבּבקר ּולבּתי: כנסּיֹות לבּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
וחֹוזרין הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹוראין ּומתּפללין ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדרׁשֹות,

מדרׁשֹות לבּתי והֹולכין ואֹוכלין. עדלבּתיהם וׁשֹונין קֹורין , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
וחֹוזרין הּמנחה, ּתפּלת מתּפללין הּיֹום חצי ואחר הּיֹום, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַַַָחצי

הּלילה עם הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל .לבּתיהן ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ
.Îּביין ימׁש לא ּברגל, וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכׁשאדם

ירּבה ּבזה ׁשּיֹוסיף ׁשּכל ויאמר ראׁש, ּובקּלּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּובׂשחֹוק
אינּהּבּמצוה הראׁש, וקּלּות הרּבה והּׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ; ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ההֹוללּות על נצטּוינּו ולא וסכלּות. הֹוללּות אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׂשמחה
הּכל, יֹוצר עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש הּׂשמחה על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּסכלּות,
ּבׂשמחה אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

לבב" ּבׂשמחהּובטּוב ׁשהעבֹודה למדּת, הא אפׁשר; ואי . ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ולא ראׁש, קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד

ׁשכרּות מּתֹו. ְִִ
.‡Îׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין

ׁשּלא ּכדי הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹמסּבבין
לידי ויבֹואּו ונׁשים, אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָֹיתקּבצּו
יתערבּו ׁשּלא ּכדי העם, לכל זה ּדבר על יזהירּו וכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעברה.
ׁשּמא ּביין, ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבּבּתים ונׁשים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹאנׁשים

עברה לידי .יבֹואּו ֲִֵֵָָ
.Îּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימים

וחמּׁשה הּפסח ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והם הּסּכֹות, חג ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשל
החג סוכות]ּבתֹו מֹועד'[- ׁשל 'חּלֹו הּנקראין הן ונקראין- , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ

ּבספד'מֹועד' ואסּורין ּבׂשמחה חּיבין ׁשהן ּפי על ואף . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
אחר אבל ּבפניו; חכמים ּתלמיד ּבהן לסּפד מּתר ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻותענית,

ּבהן לספדֹו אסּור חדׁשיםׁשּיּקבר, ּבראׁשי לֹומר צרי ואין . ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
על אף ּבפניו, חכמים ּתלמיד ּבהם ׁשּסֹופדין ּופּורים, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻוחנּכה

ותענית; ּבספד אסּורין אּלּו ׁשּימים קבּורה,ּפי לאחר אבל ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבהן. לסּפד ְִֶָָֹאסּור

.‚Îּבּמֹועד ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין להרּגילאין ׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
ּבּמֹועד מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא הּספד, וכןאת ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

מברין ולא קֹורעין משלהם]אין הראשון ביום האבל [מאכילין ְְְִִֵַֹ
הּכתף חֹולצין -]ולא אבלות לאות קרע, דרך היד [החדרת ְְִֵַָֹ

קרֹוביו אּלא הּמת, על עליוּבּמֹועד להתאּבל חּיבין .ׁשהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
היה עֹומד[תלמיד]ואם ׁשהיה אֹו ּכׁשר, אדם אֹו חכם ְִֵֵֶָָָָָָָָָ

על אף ּבּמֹועד, עליו קֹורע זה הרי - נׁשמה נטילת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשעת
קרֹובֹו ׁשאינֹו ואפּלּוּפי ּכלל, ׁשני טֹוב ּביֹום קֹורעין ואין . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

מת. ׁשל ְֵֶָקרֹוביו
.„Îמטּפחֹות לא אבל מעּנֹות; הּמת, לפני - ּבּמֹועד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹנׁשים

כף] אל ּבראׁשי[כף מעּנֹות. אינן הּמת, נקּבר מקֹוננֹות. ְְְְְְִֵֵֵַַַָָֹולא
אבל ּומטּפחֹות, מעּנֹות הּמת ּבפני - ּופּורים וחנּכה ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָֻחדׁשים
קינה, ּכאחת; עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? הּוא זה אי מקֹוננֹות. ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻלא

עֹונֹות וכּלן אֹומרת ׁשּיעֹורר[בוכות]אחת לאדם ואסּור . ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻ
מתֹו[אבלו] ספדן]על ּכדי[ע"י יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם ְְִֵֵֶֶֶַָֹֹ

הּצער; מּזכרֹון ּדֹואג ולּבֹו נעצב והּוא הרגל יבֹוא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לׂשמחה ּדעּתֹו ויכּון מּלּבֹו, הּדאגה יסיר .אּלא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ה'תש"ע תמוז ד' רביעי יום

     
'ׁשּבתֹון',‡. ּבֹו נאמר ׁשּלא ּפי על אף מֹועד, ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻחּלֹו
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נט            
      

הּיֹום ואם ּכלּום, ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹחֹוזר
ּומּניחּה, ׁשם עליה וקֹורא זֹו'; על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחל,
ׁשם עליה ׁשּקרא זֹו את ּומּניח ּבראׁשֹון, עליה ׁשּקרא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכדר

הּׁשנּיה את ואֹוכל .ּתרּומה, ְְְִֵֶַָָ
.‚È.ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה

ולא ׁשכח אם - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרים, על סֹומ אּלא מּניח; אינֹו ׁשּוב רביעי, ּביֹום ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּניח

מקנה אֹו עליו, ערבּו יהיה[מאכליו]אם אֹו ׁשערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפריׁש ולא ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור

ׁשּבת מֹוצאי עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב רביעי, מּיֹום .ּתרּומה ְְְִִִִֵֵַַַָָָ
.„Èּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו, האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל

הּגלּיֹות ּבני והיּו הראּיה, על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
היּו ׁשּלא לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹעֹוׂשין

ּבנ ּבֹו ׁשּקּדׁשּו יֹום יׂשראליֹודעין ארץ ׁשּבניי הּיֹום, אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
יֹום אין עליו, ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָארץ

ּבלבד. מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָטֹוב
.ÂË,הּזה ּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולפיכ

מבֹואֹות, ׁשּתּופי ולא חצרֹות ערּובי ולא תבׁשילין ערּובי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַֹֹֹלא
ּבלבד טֹוב יֹום מערב הּכל אּלא ּתנאי, על הּטבל מעּׂשר .ואינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

.ÊËּולעּנגּה ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה טֹוביםּכׁשם ימים ּכל ּכ , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מכּבד" ה' "לקדֹוׁש ׁשּנאמר: ּבהן- נאמר טֹובים ימים וכל , ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

קדׁש" ׁשּבת"מקרא ּבהלכֹות והעּנּוג הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר ;. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכן

הּכּבּוד ּבכלל זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב המבּזהומעלה וכל . ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, זרה[נתחבר]את .לעבֹודה ְְֲֲִִֶַַַָָָ

.ÊÈהּפסח ימי החגׁשבעת ימי טֹובים,ּוׁשמֹונת ימים ׁשאר עם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
וטֹוב ׂשמח ּבהן להיֹות אדם וחּיב ותענית. ּבספד אסּורים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּכּלן

ביתֹו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא הּנלב, עליווכל ׁשּנאמר:לוים , ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
"ואמת ועבּד ּובּת ּובנ אּתה ,ּבחּג ּפי"וׂשמחּת על אף . ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשאנּו ּכמֹו ׁשלמים, קרּבן היא ּכאן האמּורה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָׁשהּׂשמחה
חגיגה ּבהלכֹות הּואמבארין לׂשמח ׂשמחה, אֹותּה ּבכלל יׁש , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָֹ

לֹו. ּבראּוי אחד ּכל ביתֹו, ּובני ְֵֵֶָָָָָָּובניו
.ÁÈ;ּומגּדנֹות ואגֹוזים קליֹות להם נֹותן הּקטּנים, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?

ממֹונֹו ּכפי ותכׁשיט ּבגדים להן קֹונה והאנׁשים,והּנׁשים, ; ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ
ּבבׂשר אּלא ׂשמחה ׁשאין יין, וׁשֹותין ּבׂשר ואיןאֹוכלין , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

לּגר להאכיל חּיב וׁשֹותה, אֹוכל ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׂשמחה
ולאלמנה מילּיתֹום אבל האמללים. הענּיים ׁשאר עם ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֻ

ואינֹו ואׁשּתֹו, ּובניו הּוא וׁשֹותה ואֹוכל חצרֹו ּדלתֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּנֹועל
מצוה, ׂשמחת זֹו אין - נפׁש ּולמרי לענּיים ּומׁשקה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמאכיל

ּכרׂשֹו ׂשמחת כריסו]אּלא "זבחיהם[- נאמר: אּלּו ועל . ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
לנפׁשם" לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, אֹונים ;ּכלחם ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

על פרׁש "וזריתי ׁשּנאמר: להם, היא קלֹון ּכזֹו ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוׂשמחה
חּגיכם" ּפרׁש .ּפניכם, ְֵֵֶֶֶֶַ

.ËÈמצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָאף
היא ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה לא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻעׂשה,

העם[הדין]הּדת ּכל מׁשּכימין ּבּבקר ּולבּתי: כנסּיֹות לבּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
וחֹוזרין הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹוראין ּומתּפללין ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדרׁשֹות,

מדרׁשֹות לבּתי והֹולכין ואֹוכלין. עדלבּתיהם וׁשֹונין קֹורין , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
וחֹוזרין הּמנחה, ּתפּלת מתּפללין הּיֹום חצי ואחר הּיֹום, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַַַָחצי

הּלילה עם הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל .לבּתיהן ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ
.Îּביין ימׁש לא ּברגל, וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכׁשאדם

ירּבה ּבזה ׁשּיֹוסיף ׁשּכל ויאמר ראׁש, ּובקּלּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּובׂשחֹוק
אינּהּבּמצוה הראׁש, וקּלּות הרּבה והּׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ; ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ההֹוללּות על נצטּוינּו ולא וסכלּות. הֹוללּות אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׂשמחה
הּכל, יֹוצר עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש הּׂשמחה על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּסכלּות,
ּבׂשמחה אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

לבב" ּבׂשמחהּובטּוב ׁשהעבֹודה למדּת, הא אפׁשר; ואי . ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ולא ראׁש, קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד

ׁשכרּות מּתֹו. ְִִ
.‡Îׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין

ׁשּלא ּכדי הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹמסּבבין
לידי ויבֹואּו ונׁשים, אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָֹיתקּבצּו
יתערבּו ׁשּלא ּכדי העם, לכל זה ּדבר על יזהירּו וכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹעברה.
ׁשּמא ּביין, ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבּבּתים ונׁשים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹאנׁשים

עברה לידי .יבֹואּו ֲִֵֵָָ
.Îּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימים

וחמּׁשה הּפסח ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והם הּסּכֹות, חג ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשל
החג סוכות]ּבתֹו מֹועד'[- ׁשל 'חּלֹו הּנקראין הן ונקראין- , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ

ּבספד'מֹועד' ואסּורין ּבׂשמחה חּיבין ׁשהן ּפי על ואף . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
אחר אבל ּבפניו; חכמים ּתלמיד ּבהן לסּפד מּתר ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻותענית,

ּבהן לספדֹו אסּור חדׁשיםׁשּיּקבר, ּבראׁשי לֹומר צרי ואין . ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
על אף ּבפניו, חכמים ּתלמיד ּבהם ׁשּסֹופדין ּופּורים, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֻוחנּכה

ותענית; ּבספד אסּורין אּלּו ׁשּימים קבּורה,ּפי לאחר אבל ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבהן. לסּפד ְִֶָָֹאסּור

.‚Îּבּמֹועד ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין להרּגילאין ׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
ּבּמֹועד מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא הּספד, וכןאת ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

מברין ולא קֹורעין משלהם]אין הראשון ביום האבל [מאכילין ְְְִִֵַֹ
הּכתף חֹולצין -]ולא אבלות לאות קרע, דרך היד [החדרת ְְִֵַָֹ

קרֹוביו אּלא הּמת, על עליוּבּמֹועד להתאּבל חּיבין .ׁשהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
היה עֹומד[תלמיד]ואם ׁשהיה אֹו ּכׁשר, אדם אֹו חכם ְִֵֵֶָָָָָָָָָ

על אף ּבּמֹועד, עליו קֹורע זה הרי - נׁשמה נטילת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשעת
קרֹובֹו ׁשאינֹו ואפּלּוּפי ּכלל, ׁשני טֹוב ּביֹום קֹורעין ואין . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

מת. ׁשל ְֵֶָקרֹוביו
.„Îמטּפחֹות לא אבל מעּנֹות; הּמת, לפני - ּבּמֹועד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹנׁשים

כף] אל ּבראׁשי[כף מעּנֹות. אינן הּמת, נקּבר מקֹוננֹות. ְְְְְְִֵֵֵַַַָָֹולא
אבל ּומטּפחֹות, מעּנֹות הּמת ּבפני - ּופּורים וחנּכה ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָֻחדׁשים
קינה, ּכאחת; עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? הּוא זה אי מקֹוננֹות. ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻלא

עֹונֹות וכּלן אֹומרת ׁשּיעֹורר[בוכות]אחת לאדם ואסּור . ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻ
מתֹו[אבלו] ספדן]על ּכדי[ע"י יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם ְְִֵֵֶֶֶַָֹֹ

הּצער; מּזכרֹון ּדֹואג ולּבֹו נעצב והּוא הרגל יבֹוא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לׂשמחה ּדעּתֹו ויכּון מּלּבֹו, הּדאגה יסיר .אּלא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ה'תש"ע תמוז ד' רביעי יום

     
'ׁשּבתֹון',‡. ּבֹו נאמר ׁשּלא ּפי על אף מֹועד, ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻחּלֹו
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ס           
      

קדׁש' 'מקרא ונקרא זמןהֹואיל הּוא והרי חגיגה[קרבן], ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ימי ּכׁשאר יהיה ׁשּלא ּכדי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש

ּכלל קדּׁשה ּבהן ׁשאין האסּורההחל מלאכה ּבֹו והעֹוׂשה ; ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]- ׁשאּסּורן[מלקות מּפני , ְְִִִֵֶַַַַָ

סֹופרים ּכיֹוםמּדברי ּבֹו, אסּורה עבֹודה מלאכת ּכל ולא . ְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָֹ
הענין ׁשּסֹוף הכוונה]טֹוב, ׁשּלא[- ּכדי ּבֹו, ׁשּנאסרּו ּבּדברים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּבֹו, אסּורֹות מלאכֹות יׁש ,לפיכ ּדבר. לכל חל ּכיֹום ְְְְְֲִִֵֶָָָָָֹיהיה
ּבֹו; מּתרֹות מלאכֹות ְְֵָָֻויׁש

.,ּבּמֹועד אֹותּה יעׂשה לא ׁשאם מלאכה ּכל הן: ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואּלּו
יהיה ׁשּלא ּובלבד אֹותּה; עֹוׂשין - הרּבה הפסד ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹיהיה

הּׁשלהין ּבית מׁשקין ּכיצד? הרּבה. טרח הזקוקהבּה [שדה ְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹ
הּמׁשקהלהשקיה] ּבית לא אבל המסתפקתּבּמֹועד, [שדה ְֲֵֵֶַַַָֹ

הּצמאה,מגשם] הארץ והיא הּׁשלהין, ּבית יׁשקה לא ׁשאם -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ידלה לא אֹותּה, מׁשקה ּוכׁשהּוא ׁשּבּה. האילנֹות ּכל ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻיפסדּו
ּגדֹול; טרח ׁשהּוא מּפני הּגׁשמים, מּמי אֹו הּברכה מן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹויׁשקה

ׁשהיה ּבין הּמעין, מן הּוא מׁשקה ׁשּיצא[מאז]אבל ּבין ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ממׁשיכֹו[היום]ּכּתחּלה תעלות], ּכל[ע"י וכן ּבֹו. ּומׁשקה ְְְְִִֵֶַַַָֹ

ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
זיתיו‚. את אדם בהבשלתם]הֹופ חיוני מתהליך [כחלק ֵֵֶָָָ

וגף החבּיֹות ּוממּלא אֹותן, ודֹור אֹותן וטֹוחן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמֹועד,
ּבחל[סותם] עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר הפסדאֹותן, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ; ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹ

ׁשּנּוי צרי ואינֹו ּכדרּכֹו, עֹוׂשהּו - נעׂשה לא מכניסאם וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ
וׁש ּבצנעה. ׁשּיכניסם ּובלבד הּגּנבים, מּפני ּפרֹותיו ֹולהאדם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּמׁשרה מן במים]ּפׁשּתנֹו ּתאבד[שריה ׁשּלא ּבׁשביל וכן, . ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹ
אֹותֹו ּבֹוצרין ּבּמֹועד, להּבצר זמּנֹו ׁשהּגיע .ּכרם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּבהן,„. וכּיֹוצא אּלּו מלאכֹות ויאחר ׁשּיתּכּון, לאדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואסּור
ּפנּוי ׁשהּוא מּפני ּבּמֹועד, לעׂשֹותן ּכדי המכּוןויּניחם וכל ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

מאּבדין ּדין ּבית - ּבּמֹועד ועׂשה לּמֹועד, והּניחּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמלאכּתֹו
לּכל אֹותּה ּומפקירין איןאֹותּה, - ומת מלאכּתֹו, ּכּון ואם . ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

הּבן מֹונעין ואין ממֹונֹו; את מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָקֹונסין
ּתאבד. ׁשּלא ּבּמֹועד, מלאכה אֹותּה ְֲִֵֵֶַַָָָֹֹמּלעׂשֹות

ּבּמֹועד‰. מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד, לֹו לתּפר ׁשּצר ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי
זה הרי מלאכה, ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה אם -ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָ
עֹוׂשה זה הרי מהיר, אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; אֹותּה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻעֹוׂשה

הדיֹוט מעׂשה מכּלבאֹותּה ּבתפירה ּכיצד? [מרחיק. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
עליהןהתפירות] ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח ּובבנין ,, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ

הּקרקע[טיט]וׁשף גג]סדקי ּבּיד[מחליקם]ּומעּגילם[של ְְְְִִֵַַַַַָָָ
ּבמחלצים ׁשּמעּגילין ּכעין החלקה]ּוברגל ּכל[כלי וכן ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Âּיאכל מה לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמי
אין הפסד, ּכאן ׁשאין ּפי על אף - מּמּנה אּלא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמֹועד

לקנֹות אֹותֹו אחרמצריכין ׁשּיקצר עד הּׁשּוק מן ּיאכל מה ְְְִִִִִֶַַַַַַַֹֹ
מה וטֹוחן ּובֹורר וזֹורה ודׁש ּומעּמר קֹוצר אּלא ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמֹועד,
ּבֹו ׁשאין ּדבר ׁשּכל ּבפרֹות; ידּוׁש ׁשּלא ּובלבד ,צרי ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּׁשהּוא

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּנֹות. צרי .הפסד, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Êוחומץ]ּכבׁשים במים הנשרים לאכל[מאכלים יכֹול ׁשהּוא ְֱִֶֶָָֹ

הּמֹועד, לאחר אּלא ראּויין וׁשאינן ּכֹובׁשן; ּבּמֹועד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמהן

הּכל ּומֹולח לצּוד, ׁשּיכֹול ּכל ּדגים אדם וצד לכבׁשן. ְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹאסּור
אֹותן יסחט אם ּבּמֹועד, מהן ׁשּיאכל אפׁשר ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּמֹועד,

ׁשּיתרּככּו עד רּבֹות ּפעמים .ּבידֹו ְְְְִִֶַַַָָ
.Áליצירת]מטילין במים פירות -]לצר ּבּמֹועד ׁשכר ְְִִֵֵֶַָֹ

ּתמרים, ׁשכר אחד אסּור; - הּמֹועד לצר וׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמֹועד,
ׂשעֹורים. ׁשכר וׁשֹותהואחד מערים יׁשן, לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכּיֹוצא ּכל וכן לרֹואה; נּכרת זֹו הערמה ׁשאין החדׁש, ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמן
.ּבזה ֶָ

.Ëאֹותן ּכׁשעֹוׂשין - הּמֹועד לצר ׁשהן מלאכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
והּבֹוצרים והּטֹוחנים הּצּידים ּכיצד? ּבצנעה. עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאּמניהן,
והעֹוׂשה הּמֹועד; לצר ּבצנעה עֹוׂשין אּלּו הרי ּבּׁשּוק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלמּכר

אסּור הּמֹועד, לצר והֹותירׁשּלא הּמֹועד, לצר עׂשה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
מּתר זה הרי -. ֲֵֶָֻ

.Èּבּמֹועד הרּבים צרכי ּכל אתעֹוׂשין מתּקנין ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ואת הּדרכים את ּומתּקנין הרּבים, ׁשּברׁשּות הּמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָקלקּולי

ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות לרּבים וחֹופרים וכֹורין,הרחֹובֹות, ְְְְְִִִִִַָָָ
מימיהן ׁשּיׁשּתּו ּכדי נהרֹות לבֹורֹותלהן מים וכֹונסין , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּקֹוצים ּומסירין סדקיהן, את ּומתּקנין רּבים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּומערֹות
חסר ׁשּנמצא מקוה וכל הּמקוֹות; את ּומֹודדין הּדרכים. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמן

מרּגילין ׁשעּורֹו.[ממשיכים]- ּומׁשלימין מים, לֹו ְְִִִִִִַַַ
.‡Èהּכלאים את להפקיר ּדין בית ׁשלּוחי ּופֹודיןויֹוצאין , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַ

ההקּדׁשֹות ואת החרמים ואת הערכין ואת הּׁשבּויים ,את ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּפרה את וׂשֹורפין הּסֹוטֹות, את ועֹורפין[אדומה]ּומׁשקין , ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

העגלה העיירות]את בין מוטל מת כשנמצא ורֹוצעין[- [אוזן, ְְְִֶֶָָ
ּומצּינין-] הּמצרע, את ּומטהרין עברי, על[מסמנים]עבד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹ

ּכהנים מהן ׁשּיפרׁשּו ּכדי צּיּונם את הּגׁשמים ׁשּמחּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקברֹות
הן רּבים צרכי אּלּו ׁשּכל -. ְִֵֵֵֶַָָ

.Èמּכֹות ודיני ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות[מלקות]ודנים ודיני ְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ּבּמֹועד אֹותֹו מׁשּמתין הּדין, עליו קּבל ׁשּלא ּומי .ּבּמֹועד; ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
הּדֹומה וכל ּדין בית מעׂשה ּכֹותבין ּכ ּבּמֹועד, ׁשּדנין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּוכׁשם

ׁשּׁשמּולֹו ׁשּום אּגרֹות הּדּינין ּכֹותבין ּכיצד? הלווה]. [קרקע ְְִִִֵֶַַַָָ
ּבהן ׁשּמכרּו ואּגרֹות חֹוב, הבעל]לבעל האּׁשה[קרקע למזֹון ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ

ּומאּונין חליצה ּוׁשטרי שהשיאוהוהּבנֹות, יתומה [קטנה ְְֲִִֵֵַָָָ
ודיה] "ממאנת" ׁשּצריכיןאחיה מּדברים להן הּדֹומה וכל ;ְְְִִִִֶֶֶַָָָ

ׁשּיזּכרּום ּכדי לכתבם אֹוהּדּינין דינין, ּבעלי טענֹות ּכגֹון , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
'איׁש אֹו עלי', נאמן ּפלֹוני 'איׁש ּכגֹון עליהן, ׁשּקּבלּו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָדברים

לי' ידּון הּמלוהּפלֹוני האמינֹו ולא ּבּמֹועד, ללוֹות ׁשּצר מי . ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשטר. ּכֹותב זה הרי נׁשים- וקּדּוׁשי נׁשים ּגּטי ּכֹותבין וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָ

פרעון]וׁשֹוברין הן.[שטרי רּבים ּכצרכי אּלּו ׁשּכל ּומּתנֹות, ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
.‚Èואין ּומזּוזֹות. ּתפּלין ספרים אפּלּו ּבּמֹועד, לכּתב ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֹואסּור

העזרה ּבספר אחת אֹות אפּלּו מלאכהמּגיהין ׁשּזֹו מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּומזּוזה ּתפּלין אדם ּכֹותב אבל הּמֹועד. לצר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשאינּה

לבגדֹו ּתכלת וטֹווה ּיאכללעצמֹו, מה לֹו אין ואם ּכֹותב. , ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַֹ
ּפרנסתֹו. ּכדי לאחרים ְְֲִֵֵֵַַָָּומֹוכר

.„Èּבּמֹועד ׁשלֹום ׁשאלת ׁשל אּגרֹות לכּתב וכֹותבּומּתר , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻ
אדם אין אּלּו ׁשּכתיבת יציאֹותיו; ּומחּׁשב נזהרחׁשּבֹונֹותיו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבּמלאכֹות[מדייק] הדיֹוט ּכמעׂשה ונמצאּו .ּבתּקּונן, ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָ

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

           
      

.ÂËּומכּבסין ׂשערֹו, ּגֹוזזין ּבּמֹועד: הּמת צרכי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעֹוׂשין
מביאין נסרים, להם היּו לא ואם ארֹון. לֹו ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִֶָָָָֹּכסּותֹו,
היה ואם הּבית; ּבתֹו ּבצנעה נסרים מהן ונֹוסרים קֹורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָלֹו
מן עץ ּכֹורתין אין אבל ּבּׁשּוק. אפּלּו עֹוׂשין מפרסם, ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָֻאדם
לבנֹות אבנים חֹוצבין ואין לארֹון, לּוחֹות מּמּנּו לנסר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹהּיער

קבר .ּבהן ֶֶֶָ
.ÊË,טמא יּמצא ׁשּמא - ּבּמֹועד הּנגעים את רֹואין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

לאבל נהּפ חּגֹו מיּבמיןונמצא ולא נׁשים נֹוׂשאין ואין . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּנּׂשּואין ּבׂשמחת החג ׂשמחת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ;ּבּמֹועד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹ

ּובלבד - ּבּמֹועד נׁשים ּומארסין ּגרּוׁשתֹו את מחזיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאבל
ארּוסין סעּודת יעׂשה נּׂשּואיןׁשּלא סעּודת יערבולא ׁשּלא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

החג. ּבׂשמחת אחרת ְְְִִֶֶֶַַָָׂשמחה
.ÊÈיׁשהה ׁשּמא ּגזרה - ּבּמֹועד מכּבסין ואין מגּלחין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאין

והּוא הראׁשֹון טֹוב יֹום ויבֹוא הּמֹועד, לתֹו עצמֹו ְְְְִֵַַָָָָאדם
ּבערב לכּבס אֹו לגּלח לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכל ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמנּול;

ּולגּלח לכּבס מּתר זה הרי טֹוב, .יֹום ְְֲֵֵֵֶַַַָֻ
.ÁÈאֹו טֹוב, ּביֹום להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל אבל ְְְִִִֵֵֶֶַָָּכיצד?

אפׁשר ׁשאי ׁשּבת הּוא והרי טֹוב יֹום ּבערב להיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשחל
מלגּלח הּבא אּלא, להּטּיל יצא ׁשּלא והּוא הּים, ּמדינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּומּבית הּׁשביה מּבית והּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָלסחֹורה
ּומיהאסּורים ּבּמֹועד, אּלא הּתירּוהּו ולא מנּדה ׁשהיה ּומי , ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ

והּתיר לחכם נׁשאל ולא לכּבס, ולא לגּלח ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
ּבּמֹועד אּלא ּבּמֹועד.נדרֹו ּומכּבסין מגּלחין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

.ËÈ- ּגּלחּו ולא הרגל קדם לגּלח ּפנאי להן ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוכּלן
ּבין ּתגלחּתן, זמן ׁשהּגיע והּמצרע הּנזיר אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאסּורין.
להם ׁשהיה ּפי על אף - הרגל קדם ּבין הּמֹועד ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבתֹו

יׁשהּו ׁשּלא ּבּמֹועד; לגּלח מּתרין [יעכבו]ּפנאי, ְְְִֵֵֶַַַַַָֹֻ
לגּלח מּתר לטהרתֹו, מּטמאתֹו הּיֹוצא וכל ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻקרּבנֹותיהן.

מּתרּבּמֹועד - הּמֹועד לפני ּבין ּבּמֹועד ּבין ׁשּנֹולד, וקטן . ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ּבּמֹועד ּבתֹולגּלחֹו מׁשמרּתן ׁשּׁשלמה מׁשמר ואנׁשי . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

לגּלח אסּורין מׁשמר ׁשאנׁשי מּפני לגּלח, מּתרין - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּמֹועד
ׁשּלהם.[שבוע]ּבּׁשּבת ֶֶַַָָ

.Îׂשפה לּטל מֹועד[שפם]מּתר ׁשל צּפרניםּבחּלֹו ולּטל ,, ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻֻ
ּבכלי הּׁשחיואפּלּו מּבית ׂשער האּׁשה ּומעברת ּומּבית. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבכליהערוה ּבין ּבּיד ּבין ּבּמֹועד, ּתכׁשיטיה ּכל ועֹוׂשה ;, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
העין]ּכֹוחלת הלחיים]ּופֹוקסת[מאפרת סרק[אודם ּומעברת ֲֶֶֶֶֶֶַָָ

ּפניה וטֹופלתעל ּבסיד[מורחת]; שער]עצמּה [להשיר ְְְִֶֶֶַַָָָ
ּבּמֹועד לקּלפֹו ׁשּתּוכל והּוא - ּבֹו .וכּיֹוצא ְְְְֵֵֶַַַַ

.‡Îמּטמאה העֹולים וכל והּיֹולדֹות והּנּדֹות והּזבֹות ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻהּזבים
לכּבס מּתרין אּלּו הרי הּמֹועד, ּבתֹו לֹולטהרה ׁשאין ּומי . ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻ

ּומטּפחֹות הּידים מטּפחֹות מכּבסֹו. זה הרי אחד, חלּוק ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
הּסּפּוג ּומטּפחֹות לכּבס[מגבות]הּסּפרים מּתרין אּלּו הרי ,; ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֻ

ּכּבּוס צריכין ׁשהן מּפני ּבּמֹועד, לכּבסן מּתר פׁשּתן, ּכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻוכן
טֹוב יֹום ערב נתּכּבסּו אפּלּו .ּתמיד, ְְֲִִִֶֶַָ

.Î;לקנֹות ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, סחֹורה עֹוׂשין ְְְִִִֵֵֵֵַָֹאין
היה הּמֹועד,ואם לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד ּדבר ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

לצאת, מבּקׁשים ׁשהן אֹו ׁשּבאּו ׁשּירֹות אֹו ספינֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּכגֹון

אֹו למּכר מּתר זה הרי - ּביקר לקחּו אֹו ּבזֹול ְְְְְֲִֵֶֶָָָֹֹֻּומכרּו
לֹוקחיןלקנֹות ואין ועבדים[קונים]. ואבנים ּבּתים ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָ

הּמֹועד לצר אּלא .ּובהמֹות, ְְֵֵֶֶַָֹ
.‚Î.הּמֹועד לצר ּבצנעה מֹוכרין וכלים, ּכסּות פרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹמֹוכרי

ּפֹותח למבֹוי, אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָּכיצד?
ּפֹותח הרּבים, לרׁשּות פתּוחה היתה ואם [דלת]ּכדרּכֹו; ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ

הּסּכֹות, חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום וערב אחת. ונֹועל ְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָֻאחת
טֹוב. יֹום ּכבֹוד ּבׁשביל ּבפרֹות הּׁשּוק את ּומעּטר ְְְְִִִֵֵֶַַמֹוציא

ּבפרהסיא ּכדרּכן, מֹוכרין - תבלין .מֹוכרי ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָ
.„Î.לעׂשֹותֹו לגֹוי אֹומר אינֹו ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֲֵֵֵֶַַַָֹּכל

זה הרי ּיאכל, מה לֹו אין אם - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹוכל
ּפרנסתֹו ּבכדי סחֹורה עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו; ּכדי ּומּתרעֹוׂשה . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

מלאכה לעׂשֹות ּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלעׁשיר
ּבֹו להתּפרנס ׂשכרֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבּמֹועד, אסּורה וכןׁשהיא . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשאין הּמֹוכר צר מּפני הּמֹועד, לצר ׁשאינם ּדברים ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹלֹוקחין
ּיאכל. מה ַַֹלֹו

.‰Îלאחר לעׂשֹותּה ּבּמֹועד, הּמלאכה על הּׂשכיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָׂשֹוכרין
ּכדר ימנה ולא ימּדד ולא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹהּמֹועד,

קּבלת ׁשּקּבל וגֹוי ּבחל. עֹוׂשה קבלנות]ׁשהּוא [עבודת ְְִִֵֶֶֶֶֹֹ
לעׂשֹות מּניחֹו אינֹו - לּתחּום חּוץ היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
אֹותֹו ויחׁשדּו ליׂשראל, זֹו ׁשּמלאכה יֹודעין ׁשהּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּמֹועד;
יֹודעין הּכל ׁשאין - ּבּמֹועד לֹו לעׂשֹות הּגֹוי את ׂשכר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא

אסּור ּולפיכ הּקּבלן; ּובין הּׂשכיר ּבין ׁשּיׁש .הפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

     
הּמֹוׁשכין‡. להׁשקֹות[זורמים]נהרֹות מּתר האגּמים, מן ְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּׁשלהין ּבית להשקיה]מהן הזקוקה והּואּבּמֹועד[שדה - ְְִֵֵֵֶַַַ
ּפסקּו תמיד]ׁשּלא ׁשאּמת[שנמשכים הּברכֹות וכן [תעלת]; ְְְֵֵֶֶַַַָֹ

מהן להׁשקֹות מּתר ּביניהן, עֹוברת ׁשּנטפההּמים ּברכה וכן ; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ּבית מּמּנה להׁשקֹות מּתר נֹוטפת, היא ועדין הּׁשלהין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמּבית

אחרת ּביתהּׁשלהין הּמׁשקה הּמעין ּפסק ׁשּלא והּוא, - ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
העליֹונה. ְְִֶַַָָהּׁשלהין

.מּמקֹום ידלה לא - ּגבֹוּה וחציּה נמּו ׁשחציּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹערּוגה
ּגבֹוּה מקֹום להׁשקֹות ּגדֹולנמּו טרח ׁשהּוא מּפני ּומּתר, . ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ואם ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות, להׁשקֹות מים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדלֹות
אסּור ליּפֹותן, .ּבׁשביל ְְִִַָָ

הּגפנים‚. ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין הגזע]אין סביב ,[חפירות ְְִִִִֵֵַָָ
זה הרי ונתקלקלּו, עׂשּויֹות היּו ואם מים. ׁשּיתמּלאּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָּכדי

ּבּמֹועד אֹותּהמתּקנן מתּקנין ׁשּנתקלקלה, הּמים אּמת וכן ; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ׁשּׁשה; עד ּבּה חֹופר טפח, עמּקה היתה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבּמֹועד.

ׁשבעה עד מעמיקּה טפחים, הּמים.היתה את ּומֹוׁשכין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָ
היתה ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקה ׁשּלא ּובלבד לאילן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמאילן

ּכּלּה את להׁשקֹות מּתר לחה, ּומרּביציןׂשדה מעט]. [משקים ְְְִִֶֶַַַָָָָֻֻ
יתר טרח ּבהם אין האּלּו, הּדברים ׁשּכל ּבּמֹועד. הּׂשדה .את ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

מּפני„. ּבּמֹועד, יׁשקם לא הּמֹועד, מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעים
יתר טרח לידי ויבֹוא רּבים, מים צריכין להסבׁשהן ּומּתר . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּנסּתם נהר ולפּתח למקֹום, מּמקֹום הּנהר ׁשיחיןאת ּבֹורֹות . ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

חֹוטטין - להם צרי היה אם - יחיד ׁשל [מנקים]ּומערֹות ְְִִִִֶֶָָָָָָ
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סי            
      

.ÂËּומכּבסין ׂשערֹו, ּגֹוזזין ּבּמֹועד: הּמת צרכי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעֹוׂשין
מביאין נסרים, להם היּו לא ואם ארֹון. לֹו ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִֶָָָָֹּכסּותֹו,
היה ואם הּבית; ּבתֹו ּבצנעה נסרים מהן ונֹוסרים קֹורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָלֹו
מן עץ ּכֹורתין אין אבל ּבּׁשּוק. אפּלּו עֹוׂשין מפרסם, ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָֻאדם
לבנֹות אבנים חֹוצבין ואין לארֹון, לּוחֹות מּמּנּו לנסר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹהּיער

קבר .ּבהן ֶֶֶָ
.ÊË,טמא יּמצא ׁשּמא - ּבּמֹועד הּנגעים את רֹואין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

לאבל נהּפ חּגֹו מיּבמיןונמצא ולא נׁשים נֹוׂשאין ואין . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּנּׂשּואין ּבׂשמחת החג ׂשמחת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ;ּבּמֹועד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹ

ּובלבד - ּבּמֹועד נׁשים ּומארסין ּגרּוׁשתֹו את מחזיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאבל
ארּוסין סעּודת יעׂשה נּׂשּואיןׁשּלא סעּודת יערבולא ׁשּלא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

החג. ּבׂשמחת אחרת ְְְִִֶֶֶַַָָׂשמחה
.ÊÈיׁשהה ׁשּמא ּגזרה - ּבּמֹועד מכּבסין ואין מגּלחין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאין

והּוא הראׁשֹון טֹוב יֹום ויבֹוא הּמֹועד, לתֹו עצמֹו ְְְְִֵַַָָָָאדם
ּבערב לכּבס אֹו לגּלח לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכל ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמנּול;

ּולגּלח לכּבס מּתר זה הרי טֹוב, .יֹום ְְֲֵֵֵֶַַַָֻ
.ÁÈאֹו טֹוב, ּביֹום להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל אבל ְְְִִִֵֵֶֶַָָּכיצד?

אפׁשר ׁשאי ׁשּבת הּוא והרי טֹוב יֹום ּבערב להיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשחל
מלגּלח הּבא אּלא, להּטּיל יצא ׁשּלא והּוא הּים, ּמדינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּומּבית הּׁשביה מּבית והּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָלסחֹורה
ּומיהאסּורים ּבּמֹועד, אּלא הּתירּוהּו ולא מנּדה ׁשהיה ּומי , ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ

והּתיר לחכם נׁשאל ולא לכּבס, ולא לגּלח ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
ּבּמֹועד אּלא ּבּמֹועד.נדרֹו ּומכּבסין מגּלחין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

.ËÈ- ּגּלחּו ולא הרגל קדם לגּלח ּפנאי להן ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוכּלן
ּבין ּתגלחּתן, זמן ׁשהּגיע והּמצרע הּנזיר אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאסּורין.
להם ׁשהיה ּפי על אף - הרגל קדם ּבין הּמֹועד ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבתֹו

יׁשהּו ׁשּלא ּבּמֹועד; לגּלח מּתרין [יעכבו]ּפנאי, ְְְִֵֵֶַַַַַָֹֻ
לגּלח מּתר לטהרתֹו, מּטמאתֹו הּיֹוצא וכל ְְְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻקרּבנֹותיהן.

מּתרּבּמֹועד - הּמֹועד לפני ּבין ּבּמֹועד ּבין ׁשּנֹולד, וקטן . ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ּבּמֹועד ּבתֹולגּלחֹו מׁשמרּתן ׁשּׁשלמה מׁשמר ואנׁשי . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

לגּלח אסּורין מׁשמר ׁשאנׁשי מּפני לגּלח, מּתרין - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻהּמֹועד
ׁשּלהם.[שבוע]ּבּׁשּבת ֶֶַַָָ

.Îׂשפה לּטל מֹועד[שפם]מּתר ׁשל צּפרניםּבחּלֹו ולּטל ,, ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻֻ
ּבכלי הּׁשחיואפּלּו מּבית ׂשער האּׁשה ּומעברת ּומּבית. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבכליהערוה ּבין ּבּיד ּבין ּבּמֹועד, ּתכׁשיטיה ּכל ועֹוׂשה ;, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
העין]ּכֹוחלת הלחיים]ּופֹוקסת[מאפרת סרק[אודם ּומעברת ֲֶֶֶֶֶֶַָָ

ּפניה וטֹופלתעל ּבסיד[מורחת]; שער]עצמּה [להשיר ְְְִֶֶֶַַָָָ
ּבּמֹועד לקּלפֹו ׁשּתּוכל והּוא - ּבֹו .וכּיֹוצא ְְְְֵֵֶַַַַ

.‡Îמּטמאה העֹולים וכל והּיֹולדֹות והּנּדֹות והּזבֹות ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֻהּזבים
לכּבס מּתרין אּלּו הרי הּמֹועד, ּבתֹו לֹולטהרה ׁשאין ּומי . ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻ

ּומטּפחֹות הּידים מטּפחֹות מכּבסֹו. זה הרי אחד, חלּוק ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
הּסּפּוג ּומטּפחֹות לכּבס[מגבות]הּסּפרים מּתרין אּלּו הרי ,; ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָֻ

ּכּבּוס צריכין ׁשהן מּפני ּבּמֹועד, לכּבסן מּתר פׁשּתן, ּכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻוכן
טֹוב יֹום ערב נתּכּבסּו אפּלּו .ּתמיד, ְְֲִִִֶֶַָ

.Î;לקנֹות ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, סחֹורה עֹוׂשין ְְְִִִֵֵֵֵַָֹאין
היה הּמֹועד,ואם לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד ּדבר ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

לצאת, מבּקׁשים ׁשהן אֹו ׁשּבאּו ׁשּירֹות אֹו ספינֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּכגֹון

אֹו למּכר מּתר זה הרי - ּביקר לקחּו אֹו ּבזֹול ְְְְְֲִֵֶֶָָָֹֹֻּומכרּו
לֹוקחיןלקנֹות ואין ועבדים[קונים]. ואבנים ּבּתים ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָ

הּמֹועד לצר אּלא .ּובהמֹות, ְְֵֵֶֶַָֹ
.‚Î.הּמֹועד לצר ּבצנעה מֹוכרין וכלים, ּכסּות פרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹמֹוכרי

ּפֹותח למבֹוי, אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָּכיצד?
ּפֹותח הרּבים, לרׁשּות פתּוחה היתה ואם [דלת]ּכדרּכֹו; ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ

הּסּכֹות, חג ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום וערב אחת. ונֹועל ְְֲֵֶֶֶַַַַַַַָֻאחת
טֹוב. יֹום ּכבֹוד ּבׁשביל ּבפרֹות הּׁשּוק את ּומעּטר ְְְְִִִֵֵֶַַמֹוציא

ּבפרהסיא ּכדרּכן, מֹוכרין - תבלין .מֹוכרי ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָ
.„Î.לעׂשֹותֹו לגֹוי אֹומר אינֹו ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֲֵֵֵֶַַַָֹּכל

זה הרי ּיאכל, מה לֹו אין אם - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹוכל
ּפרנסתֹו ּבכדי סחֹורה עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו; ּכדי ּומּתרעֹוׂשה . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

מלאכה לעׂשֹות ּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלעׁשיר
ּבֹו להתּפרנס ׂשכרֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבּמֹועד, אסּורה וכןׁשהיא . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשאין הּמֹוכר צר מּפני הּמֹועד, לצר ׁשאינם ּדברים ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹלֹוקחין
ּיאכל. מה ַַֹלֹו

.‰Îלאחר לעׂשֹותּה ּבּמֹועד, הּמלאכה על הּׂשכיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָׂשֹוכרין
ּכדר ימנה ולא ימּדד ולא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹהּמֹועד,

קּבלת ׁשּקּבל וגֹוי ּבחל. עֹוׂשה קבלנות]ׁשהּוא [עבודת ְְִִֵֶֶֶֶֹֹ
לעׂשֹות מּניחֹו אינֹו - לּתחּום חּוץ היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
אֹותֹו ויחׁשדּו ליׂשראל, זֹו ׁשּמלאכה יֹודעין ׁשהּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּמֹועד;
יֹודעין הּכל ׁשאין - ּבּמֹועד לֹו לעׂשֹות הּגֹוי את ׂשכר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא

אסּור ּולפיכ הּקּבלן; ּובין הּׂשכיר ּבין ׁשּיׁש .הפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

     
הּמֹוׁשכין‡. להׁשקֹות[זורמים]נהרֹות מּתר האגּמים, מן ְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּׁשלהין ּבית להשקיה]מהן הזקוקה והּואּבּמֹועד[שדה - ְְִֵֵֵֶַַַ
ּפסקּו תמיד]ׁשּלא ׁשאּמת[שנמשכים הּברכֹות וכן [תעלת]; ְְְֵֵֶֶַַַָֹ

מהן להׁשקֹות מּתר ּביניהן, עֹוברת ׁשּנטפההּמים ּברכה וכן ; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ּבית מּמּנה להׁשקֹות מּתר נֹוטפת, היא ועדין הּׁשלהין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמּבית

אחרת ּביתהּׁשלהין הּמׁשקה הּמעין ּפסק ׁשּלא והּוא, - ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
העליֹונה. ְְִֶַַָָהּׁשלהין

.מּמקֹום ידלה לא - ּגבֹוּה וחציּה נמּו ׁשחציּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹערּוגה
ּגבֹוּה מקֹום להׁשקֹות ּגדֹולנמּו טרח ׁשהּוא מּפני ּומּתר, . ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ואם ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות, להׁשקֹות מים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדלֹות
אסּור ליּפֹותן, .ּבׁשביל ְְִִַָָ

הּגפנים‚. ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין הגזע]אין סביב ,[חפירות ְְִִִִֵֵַָָ
זה הרי ונתקלקלּו, עׂשּויֹות היּו ואם מים. ׁשּיתמּלאּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָּכדי

ּבּמֹועד אֹותּהמתּקנן מתּקנין ׁשּנתקלקלה, הּמים אּמת וכן ; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ׁשּׁשה; עד ּבּה חֹופר טפח, עמּקה היתה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבּמֹועד.

ׁשבעה עד מעמיקּה טפחים, הּמים.היתה את ּומֹוׁשכין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָ
היתה ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקה ׁשּלא ּובלבד לאילן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמאילן

ּכּלּה את להׁשקֹות מּתר לחה, ּומרּביציןׂשדה מעט]. [משקים ְְְִִֶֶַַַָָָָֻֻ
יתר טרח ּבהם אין האּלּו, הּדברים ׁשּכל ּבּמֹועד. הּׂשדה .את ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

מּפני„. ּבּמֹועד, יׁשקם לא הּמֹועד, מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעים
יתר טרח לידי ויבֹוא רּבים, מים צריכין להסבׁשהן ּומּתר . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּנסּתם נהר ולפּתח למקֹום, מּמקֹום הּנהר ׁשיחיןאת ּבֹורֹות . ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

חֹוטטין - להם צרי היה אם - יחיד ׁשל [מנקים]ּומערֹות ְְִִִִֶֶָָָָָָ
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סב           
      

לכּתחּלה; אֹותן חֹופרין אין אבל סדקיהן, את וׁשפין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹותן
להן צרי ׁשאינֹו ּפי על אף מים, לתֹוכן ועֹוׂשין.וכֹונסין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

לכביסה]נברכת .ּבּמֹועד[בריכה ְִֵֶֶַ
מפסידין‰. ׁשהם צדין[מקלקלים]עכּברים האילנֹות, את ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּכדרּכֹו צד האילן, ּבׂשדה ּבּמֹועד. חֹופר,אֹותן ּכיצד? ; ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ
הּמצֹודה לבןותֹולה ׂשדה היה ואם תבואה]. ּוכהסמ[- ְְְְְִֵֶַָָָָָָ

האילן ׁשּלאלׂשדה ּכדי ּבׁשּנּוי, הּלבן ּבׂשדה אֹותן צדין - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
ויחריבּוה האילן לׂשדה נֹועץיּכנסּו ּבׁשּנּוי? צד וכיצד . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָ

ּומּכה[ברזל]ׁשּפּוד ינּתקּנּו[עליו]ּבארץ, ּכ ואחר ּבקרּדם, ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּגּמה[יוציאו] מקֹומֹו ונמצא ;. ְְְִָָֻ

.Âהדיֹוט מעׂשה ּבֹונהּו - ׁשּנפל ּגּנה טיט]ּכתל אֹו[ללא , ְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ
וגמא ּבקנים אֹותֹו ּבהן[צמח]ּגֹודר עׂשהוכּיֹוצא אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

הדיֹוט מעׂשה אֹותֹו ּבֹונה לגג, ׁשּנפל,מעקה חצר ּכתל אבל . ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּגֹוהה היה ואם ּכדרּכֹו; ליפול]ּבֹונהּו מּפני[מט סֹותרֹו - ְְְְְִִֵֵֶַָָ

ּכדרּכֹו ּובֹונהּו .הּסּכנה, ְְֵַַַָָ
.Êאצטּבא אדם עליה[ספסל]ּבֹונה ליׁשן אֹו הּצירליׁשב . ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

דלת] -[של ׁשּנׁשּברּו והּמפּתח והּמנעּול והּקֹורה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָוהּצּנֹור
ּכדרּכֹו ּבּמֹועד עץמתּקנן ׁשל ּבין ּברזל ׁשל ּבין הפסד, ׁשּזה ; ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

נמצא ׁשבּורֹות, ּודלתֹות ּפתּוח הּפתח יּניח ׁשאם - הּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָּגדֹול
ּבארנּו ּוכבר ּבּבית; ּׁשּיׁש מה ּכל ּבֹומאּבד ׁשּיׁש ׁשּכל , ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנּוי. צרי אינֹו ְִִֵֵֶָהפסד,

.Áׁשּימּות לּמת מּוכן להיֹותֹו קבר חֹופרין ּבֹוניןאין ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּכיצד? ּבּמֹועד; מתּקנֹו זה הרי עׂשּוי, היה אם אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו.

נכֹון ׁשּיהיה ּכדי ּבמּדתֹו, מקּצר אֹו ּבמּדתֹו [מוכן]מֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבֹו ׁשּיּקבר .לעת ְִֵֵֶָ

.Ëלא לקבר, מּקבר העצמֹות ואת הּמת את מפּנין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאין
לעֹולם ּכן לעׂשֹות ואסּור למכּבד; מּבזּוי ולא לבזּוי ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֻֻמּמכּבד

היה ּכן אם אּלא הּימים, השני]ּבׁשאר ׁשּלֹו[הקבר ּבתֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָ
מת] של לבזּוי[בשדה מּמכּבד אפּלּו הּימים, ּבׁשאר מפּנהּו -. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻ

.Èמתּלעין תולעים]אין מוציאין ולא[מן]את[- האילנֹות, ְְְִִֵֶַָָֹ
הּנטיעֹות את הגזע]מזהמין בקילוף זבל ולא[מדביקין , ְְְֲִִֶַַֹ

ּבׁשמן ׁשּבהן הּפרֹות ואת האילנֹות את סכין אבל .מגּזמין; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבּמֹועד; ּבּה לחּפף ראּויה ׁשהיא מּפני הּפׁשּתה, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹועֹוקרין

הּכׁשּות את צמח]וקֹוצרין להּטילּה[מין ראּויה ׁשהיא מּפני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּבּמֹועד ּבזה.לּׁשכר ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֵֵֶַַַָָֹ

.‡Èלּדיר הּצאן את מכניסין את[בשדה]אין ׁשּיזּבלּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
ׁשהר[בגלליהם]הּקרקע מדּיר, הּוא ּבּמֹועד;[מזבל]י ׂשדהּו ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָ

מֹוסרין ואין אֹותן, מסּיעין ואין מּתר. מאליהן, ּבאּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻואם
צאנם את לנער ׁשֹומר לפזרלהן למקום ממקום [להעבירם ְֵֵֶֶַָָֹ

ׁשּבתזבלם] ׂשכיר היה ׁשנה,[שבוע]. ׂשכיר חדׁש, ׂשכיר , ְְְִִִֶַָָָָָֹ
ׁשבּוע שנים]ׂשכיר ׁשֹומר[שבע וׂשֹוכרין אֹותן; מסּיעין - ְְְְְִִִֵַַָָ

הּׂשדה ּכל ׁשּיזּבלּו ּכדי למקֹום, מּמקֹום הּצאן הּזבללנער . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבקר, ּכרפת חצר נעׂשה ואם לצדדין; אֹותֹו מסּלקין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבחצר,

לאׁשּפה אֹותֹו .מֹוציאין ְִִַָָ
.Èׁשּיעמיד מקֹום לתּקן נתּכּון אם - הּקרקע ּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמׁשוה

לעבֹודת נתּכּון ואם מּתר; ּבֹו, ׁשּידּוׁש אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּבֹו
לצר אם - ׂשדהּו מּתֹו עצים המלּקט וכן אסּור. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהארץ,

הּפֹותק וכן אסּור. הּקרקע, לתּקן ואם מּתר; [פותחהעצים, ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻ

ואםזרם] מּתר; הּדגים, ׁשּיּכנסּו נתּכּון אם - לׂשדהּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמים
חרּיֹות הּקֹוצץ וכן אסּור. הארץ, הּדקל[ענפים]להׁשקֹות מן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לעבֹודת נתּכּון ואם מּתר; לבהמּתֹו, להאכיל נתּכּון אם -ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ
מתּכּון הּוא ּדבר זה לאי יּכר, ּומּמעׂשיו אסּור. .האילן, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ

.‚Èׁשּייבׁשּו ׁשאפׁשר וכירים ּבהן[יתיבשו]ּתּנּור ויאפה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
עֹוׂשין אֹותן.אֹותן[מייצרים]ּבּמֹועד, עֹוׂשין אין לאו, ואם ; ְִִִֵֵַָָָ

ּבֹונין ,ּכ ּובין ּכ ועל[טחים]ּובין ּתּנּור ׁשל חרׂש על ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּטפלה הטיט]הּכירה ּומסרגיןׁשּלהן[שכבת את[בונים]. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

ונֹוקריןהּמּטֹות עין[מנקים], להן ּופֹותחין הרחים, את ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
אֹותן[חור] ּומעמידין רחים, ׁשל הּמים אּמת ּובֹונין [זרם, ֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

הריחיים] את מגלגל .המים
.„Èאת וזֹופתין הּיין; יּפסד ׁשּלא ּכדי החבית, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזֹופתין

ׁשכר, ׁשל החבית ּפי וסֹותמין טרח. ּבֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּבקּבּוק,
ּתּפסד ׁשּלא ּומחּפיןּכדי הּקציעֹות[מכסים]. [פירותאת ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ

ליבוש] יאבדּושטוחים ׁשּלא ּכדי ּומרּככיןּבקׁש, [משפשפים]. ְְְְְִֵֶַַֹֹ
אין אבל הדיֹוט; מעׂשה ׁשהּוא מּפני ּבּידים, הּבגדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת

הּידים ּבית קׁשרי השרוולים]עֹוׂשין ׁשהּוא[קמטי מּפני , ְְִִִִֵֵֵֶַַָ
אּמן ּבזה.מעׂשה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֵֶַַָָֹֻ

.ÂËרחים ׁשל חמֹור צּפרני כדיקֹוצצין - בטחינה [המסייע ְְֲִִִֵֵֶַָ
ללכת] ויוכל "פרסות" רגליו על להרכיב אבּוסשיוכלו ּובֹונין ,ִֵ

אכילה] צּפרניו[סל לּטל מּתר - עליו ׁשרֹוכב וסּוס ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹֻלבהמה.
ליּפֹותֹו ּכדי ּבּמֹועדּולסרקֹו ּבהמה מרּביעין ואין אבל. ; ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָ

רפּואה מּמּנה מֹונעין ואין ּדם, לּה מאכלֹותמּקיזין וכל . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
לאדם מּתר לרפּואה, אּלא ּבריאין מאכל ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּומׁשקין

ּבּמֹועד ולׁשּתֹותן .לאכלן ְְְְִֵַָָָ
.ÊËמפּנין מּכעּורה[כלים]אין לא ּבּמֹועד, לחצר מחצר ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

לכעּורה;לנאה מּנאה לביתולא מּבית הּוא מפּנה אבל ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ
חצר האּמן,ּבאֹותּה מּבית הּמֹועד לצר ׁשהן ּכלים ּומביאין . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ּכרים ׁשאינןּכגֹון ּכלים אבל ּוצלֹוחּיֹות; וכֹוסֹות ּוכסתֹות ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָ

- הּצּבע מּבית צמר אֹו הּלֹוטׁש מן מחרׁשה ּכגֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָצריכין,
ּומּניחן ׂשכרֹו לֹו נֹותן ּיאכל, מה לאּמן אין ואם מביאין. ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻאין
ואם לֹו; הּסמּו ּבּבית מּניחן מאמינֹו, אינֹו ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָאצלֹו;
יביא לא אבל אחרת, לחצר מפּנן - יּגנבּו ׁשּמא להן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹחׁשׁש

.לביתֹו ְֵ
.ÊÈהּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאסּור

אינֹו ּבהן, מלאכה העֹוׂשה וכל ׁשּבתֹות. ערבי ּכמֹו ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָּולמעלה,
ּכרחֹו, ּבעל אֹותֹו ּומבּטלין ּבֹו, וגֹוערין ּברכה; סימן ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָרֹואה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אין מדרבנן]אבל צרי[מלקות ואין , ְְֲִִֵֵַַַַָָ
חצֹות; אחר הּפסח מערב חּוץ - אֹותֹו מנּדין ׁשאין ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַלֹומר

אֹותֹו מנּדין חצֹות אחר מלאכה ּבֹו צריׁשהעֹוׂשה ואין , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּיֹום לפי - נּדּוהּו לא אם מרּדּות מּכת אֹותֹו ׁשּמּכין ְְִִִִֶֶַַַַַֹלֹומר

טֹובים ימים ערבי ּכׁשאר אינֹו ּבניסן עׂשר מּפניארּבעה , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
ּבֹו קרּבן[קרבן]ׁשּיׁש ּוׁשחיטת .חגיגה ְְֲִִֵֶַָָָ

.ÁÈמּדברי מלאכה ּבעׂשּית אסּור עׂשר ארּבעה יֹום ,ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ
מֹועדסֹופרים ׁשל חּלֹו ּכמֹו מֹועד, ׁשל מחּלֹו קל והּוא ואינֹו; , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֻֻ

הּׁשחיטה זמן ׁשהּוא ומעלה, הּיֹום מחצי אּלא אבלאסּור . ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּנֹוהגין מקֹום - ּבּמנהג ּתלּוי הּיֹום, חצי עד החּמה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמהנץ

עֹוׂשין אין לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום עֹוׂשין; .לעׂשֹות, ֲֲֲִִֵֶֶַַָָֹ
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.ËÈּכּתחּלה יתחיל לא - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפּלּו
יכֹול ׁשהּוא ּפי על אף עׂשר, ּבארּבעה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות

חצֹות; קדם ׁשּמתחיליןלגמרּה הן ּבלבד אּמנּיֹות ׁשלׁש אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻֻ
החּיטין הן: ואּלּו חצֹות, עד ועֹוׂשין לעׂשֹות, ׁשּנהגּו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָּבמקֹום
ּבּה התחיל אם - אּמנּיֹות ׁשאר אבל והּכֹובסין. ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֻֻוהּסּפרין

חצֹות עד ׁשּגֹומר הּוא עׂשר, ארּבעה העםקדם ׁשאין ; ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הרּבה צר אּמנּיֹות לׁשאר .צריכין ְְְִִִֵֶַָָֹֻֻ

.Îיעׂשה לא - עֹוׂשין ׁשאין למקֹום ׁשעֹוׂשין מּמקֹום ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹההֹול
הּמחלֹוקֹות מּפני ּבּמדּברּבּיּׁשּוב, הּוא עֹוׂשה אבל ,וההֹול ; ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָ

עליו נֹותנין יעׂשה; לא - ׁשעֹוׂשין למקֹום עֹוׂשין ׁשאין ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמּמקֹום
על ואף לׁשם. ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻחמרי
לעֹולם - האּסּור מּפני ּבטל ׁשהּוא ּבפניהם יתראה לא כן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּפי

הּמחלֹוקֹות מּפני אדם, יׁשּנה לחזראל ׁשּדעּתֹו מי וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
והּוא - להחמיר ּבין להקל ּבין מקֹומֹו ּכאנׁשי נֹוהג ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָלמקֹומֹו,
הּמחלֹוקֹות מּפני ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי ּבפני יתראה .ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

.‡Îאחר עׂשר ּבארּבעה האּמן מּבית ּכלים ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻמֹוליכין
זבל וגֹורפין הּמֹועד. לצר ׁשאינן ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹחצֹות,

לאׁשּפה.[במגריפה] אֹותֹו ּומֹוציאין בהמה, רגלי ְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתחת
ימים ׁשלׁשת ׁשּיׁשבה ותרנגלת לתרנגֹולין; ׁשֹובכין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּומֹוׁשיבין
ּבארּבעה ּתחּתיה אחרת מֹוׁשיבין - ּומתה הּביצים, על יתר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו
אבל מֹוׁשיבין; אין ּובּמֹועד, הּביצים. יּפסדּו ׁשּלא ּכדי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹעׂשר,

למקֹומּה אֹותּה מחזירין הּביצים, מעל ּבּמֹועד ּברחה .אם ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא חמץמצוֹות לאכל ׁשּלא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
(ב) ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה להׁשּביתּביֹום ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ

(ג) עׂשר; מארּבעה ׁשבעה;ׂשאֹור ּכל חמץ לאכל ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
(ה)(ד) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל יראהׁשּלא ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ

(ו) ׁשבעה; ּכל (ז)חמץ ׁשבעה; ּכל חמץ יּמצא לאכלׁשּלא ְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹ
(ח) הּפסח; ּבלילי ּבאֹותֹומּצה מצרים ּביציאת לסּפר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִֵֵֵַַָָהּלילה.

    
עׂשר‡. חמּׁשה ליל מּתחּלת ּבּפסח, חמץ ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל

ּכרת חּיב ּבמזיד, - ּבניסן ועׂשרים אחד יֹום סֹוף ,עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ונכרתה" חמץ, אכל ּכל "ּכי קרּבןׁשּנאמר: חּיב ּבׁשֹוגג, ; ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני אחד[בין - ְֶַָָָ
הממחה ואחד .וׁשֹותה[ממיס]האֹוכל, ְְְֵֶֶֶַַָָ

."חמץ יאכל "לא ׁשּנאמר: - ּבהניה אסּור ּבּפסח, לאהחמץ , ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּבֹו אכילה[שום]יהא אף.הּתר - ּבּפסח ּברׁשּותֹו חמץ והּמּניח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

לאוין ּבׁשני עֹובר אכלֹו, ׁשּלא ּפי לעל יראה "לא ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
"ּגבל ּבכל ּבבּתיכם"ׂשאר יּמצא לא "ׂשאר ונאמר: ואּסּור;, ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻ

מחמצין ׁשּבֹו הּׂשאֹור ואּסּור -]החמץ אחר הּוא[בצק אחד ,. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
ּכן‚. אם אּלא יּמצא", ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לֹוקה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינֹו

חּמצֹו אֹו ּבּפסח, חמץ אםקנה אבל מעׂשה. ׁשּיעׂשה ּכדי - ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּניחֹו אּלא ּבערֹו ולא הּפסח ּובא הּפסח, קדם חמץ לֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
מן לֹוקה אינֹו - לאוין ׁשני על ׁשעבר ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּברׁשּותֹו

מעׂשההּתֹורה עׂשה ׁשּלא מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו ּומּכין ; ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
מדרבנן] .[מלקות

לעֹולם„. ּבהניה אסּור הּפסח, עליו ׁשעבר זהחמץ ודבר ; ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ּו"בל יראה" "ּבל על ׁשעבר מּפני סֹופרים: מּדברי קנס -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אסרּוהּו ּבאנסיּמצא", אֹו ּבׁשגגה הּניחֹו ואפּלּו ׁשּלא, ּכדי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
הּפסח. אחר ּבֹו ׁשּיהנה ּכדי ּברׁשּותֹו, חמץ אדם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיּניח

ּבמי‰. ּבין ּבּפסח, אחר ּבדבר ׁשּנתערב ׁשּלאחמץ ּבין נֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשעבר יׂשראל ׁשל וחמץ ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמינֹו
נתערב אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - הּפסח ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו
הּפסח; אחר לאכלֹו מּתר זה הרי ּבמינֹו, ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּבין
מּתרת הּתערבת אבל עצמֹו, ּבחמץ אּלא ואסרּו קנסּו ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשּלא

הּפסח לאחר .ּבאכילה ְֲִֶַַַַַָ
.Âחמץ ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת, חּיבין אבל.אין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּבבלי ּכּתח ּכגֹון חמץ, ולחם]ערּוב חמוץ מחלב עשוי [טיבול ְְִֵֵַַָָֻ
הּמדי משעורה]וׁשכר מּדברים[עשוי להן הּדֹומה וכל , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

לֹוקה ּבּפסח, אכלן אם - ּבהן מערב ּכרת,ׁשהחמץ ּבֹו ואין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
תאכלּו" לא מחמצת "ּכל אמּורים?ׁשּנאמר: ּדברים ּבּמה . ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשלׁש אכילת ּבכדי הּתערבת, ּבתֹו חמץ ּכּזית ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבׁשאכל
ּבּתערבת אין אם אבל הּתֹורה; מן ׁשּלֹוקה הּוא - ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּביצים

כדי]ּבכדי[שמצטרף]ּכּזית תוך אף[- - ּביצים ׁשלׁש אכילת ְֲִִִִֵֵַַַַָֹ
לֹוקה אינֹו אכל, אם - לאכל לֹו ׁשאסּור ּפי מּכתעל אּלא ֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

.מרּדּות ְַ
.Êאסּור זה הרי - ׁשהּוא ּכל ּבּפסח, עצמֹו החמץ מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאֹוכל

הּתֹורה ׁשּנאמרמן יאכל, "לא אינֹו: כן, ּפי על ואף חמץ". ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
קרּבן אֹו ּכרת ּכּזיתחּיב ׁשהּוא ּכׁשעּור על אּלא והאֹוכל, ; ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ּבמזיד, מּכּזית .ּפחֹות ְְִִִִֵַַַַַַָ
.Áהּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור

ּבּיֹום ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא האֹוכל.ּולמעלה, וכל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
הּתֹורה מן לֹוקה זה, חמץ"ּבזמן עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: ,, ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּׁשמּועה מּפי למדּו ּכ הּפסח; קרּבן על [ממרע"ה]ּכלֹומר ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
לׁשחיטת ׁשראּויה מּׁשעה חמץ תאכל לא זה: ּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבפרּוׁש

הּיֹום. חצי והּוא הערּבים", "ּבין ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָהּפסח,
.Ëּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו

יּגע ּתֹורה[יכשל]ׁשּלא יהיהּבאּסּור ׁשּׁשית ׁשעה ּומּתחּלת . ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ
סֹופרים, מּדברי ׁשּׁשית ׁשעה ּובהניה: ּבאכילה אסּור ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהחמץ

הּתֹורה מן ומעלה, מּׁשביעית הּיֹום חמיׁשית,ּוׁשאר ׁשעה . ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָ
יטעה ׁשּמא המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה - חמץ ּבּה אֹוכלין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻאין
חמיׁשית ּבׁשעה ּבהניה אסּור ואינֹו וׁשּׁשית. חמיׁשית .ּבין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָ

ּתֹודה ולחם ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ,מחמץלפיכ ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ׁשעה ׁשּתּגיע עד ׂשֹורפין ולא אֹוכלין לא קדׁש, ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשהּוא

הּכל. ׂשֹורפין ְִִִַֹׁשּׁשית,
.Èסֹוף עד עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא

ּבֹו; נהנין אּלא חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶָָָָָׁשעה
והאֹוכל מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָוהאֹוכל

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה ְְִִִִֶַָָמּתחּלת
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סג            
      

.ËÈּכּתחּלה יתחיל לא - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפּלּו
יכֹול ׁשהּוא ּפי על אף עׂשר, ּבארּבעה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות

חצֹות; קדם ׁשּמתחיליןלגמרּה הן ּבלבד אּמנּיֹות ׁשלׁש אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻֻ
החּיטין הן: ואּלּו חצֹות, עד ועֹוׂשין לעׂשֹות, ׁשּנהגּו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָּבמקֹום
ּבּה התחיל אם - אּמנּיֹות ׁשאר אבל והּכֹובסין. ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֻֻוהּסּפרין

חצֹות עד ׁשּגֹומר הּוא עׂשר, ארּבעה העםקדם ׁשאין ; ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הרּבה צר אּמנּיֹות לׁשאר .צריכין ְְְִִִֵֶַָָֹֻֻ

.Îיעׂשה לא - עֹוׂשין ׁשאין למקֹום ׁשעֹוׂשין מּמקֹום ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹההֹול
הּמחלֹוקֹות מּפני ּבּמדּברּבּיּׁשּוב, הּוא עֹוׂשה אבל ,וההֹול ; ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָ

עליו נֹותנין יעׂשה; לא - ׁשעֹוׂשין למקֹום עֹוׂשין ׁשאין ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמּמקֹום
על ואף לׁשם. ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻחמרי
לעֹולם - האּסּור מּפני ּבטל ׁשהּוא ּבפניהם יתראה לא כן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּפי

הּמחלֹוקֹות מּפני אדם, יׁשּנה לחזראל ׁשּדעּתֹו מי וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
והּוא - להחמיר ּבין להקל ּבין מקֹומֹו ּכאנׁשי נֹוהג ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָלמקֹומֹו,
הּמחלֹוקֹות מּפני ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי ּבפני יתראה .ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

.‡Îאחר עׂשר ּבארּבעה האּמן מּבית ּכלים ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻמֹוליכין
זבל וגֹורפין הּמֹועד. לצר ׁשאינן ּפי על אף ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹחצֹות,

לאׁשּפה.[במגריפה] אֹותֹו ּומֹוציאין בהמה, רגלי ְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתחת
ימים ׁשלׁשת ׁשּיׁשבה ותרנגלת לתרנגֹולין; ׁשֹובכין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּומֹוׁשיבין
ּבארּבעה ּתחּתיה אחרת מֹוׁשיבין - ּומתה הּביצים, על יתר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו
אבל מֹוׁשיבין; אין ּובּמֹועד, הּביצים. יּפסדּו ׁשּלא ּכדי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹעׂשר,

למקֹומּה אֹותּה מחזירין הּביצים, מעל ּבּמֹועד ּברחה .אם ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא חמץמצוֹות לאכל ׁשּלא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
(ב) ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה להׁשּביתּביֹום ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ

(ג) עׂשר; מארּבעה ׁשבעה;ׂשאֹור ּכל חמץ לאכל ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
(ה)(ד) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל יראהׁשּלא ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ

(ו) ׁשבעה; ּכל (ז)חמץ ׁשבעה; ּכל חמץ יּמצא לאכלׁשּלא ְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹ
(ח) הּפסח; ּבלילי ּבאֹותֹומּצה מצרים ּביציאת לסּפר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִֵֵֵַַָָהּלילה.

    
עׂשר‡. חמּׁשה ליל מּתחּלת ּבּפסח, חמץ ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל

ּכרת חּיב ּבמזיד, - ּבניסן ועׂשרים אחד יֹום סֹוף ,עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ונכרתה" חמץ, אכל ּכל "ּכי קרּבןׁשּנאמר: חּיב ּבׁשֹוגג, ; ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני אחד[בין - ְֶַָָָ
הממחה ואחד .וׁשֹותה[ממיס]האֹוכל, ְְְֵֶֶֶַַָָ

."חמץ יאכל "לא ׁשּנאמר: - ּבהניה אסּור ּבּפסח, לאהחמץ , ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּבֹו אכילה[שום]יהא אף.הּתר - ּבּפסח ּברׁשּותֹו חמץ והּמּניח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

לאוין ּבׁשני עֹובר אכלֹו, ׁשּלא ּפי לעל יראה "לא ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
"ּגבל ּבכל ּבבּתיכם"ׂשאר יּמצא לא "ׂשאר ונאמר: ואּסּור;, ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻ

מחמצין ׁשּבֹו הּׂשאֹור ואּסּור -]החמץ אחר הּוא[בצק אחד ,. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
ּכן‚. אם אּלא יּמצא", ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לֹוקה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינֹו

חּמצֹו אֹו ּבּפסח, חמץ אםקנה אבל מעׂשה. ׁשּיעׂשה ּכדי - ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּניחֹו אּלא ּבערֹו ולא הּפסח ּובא הּפסח, קדם חמץ לֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
מן לֹוקה אינֹו - לאוין ׁשני על ׁשעבר ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּברׁשּותֹו

מעׂשההּתֹורה עׂשה ׁשּלא מּפני מרּדּות, מּכת אֹותֹו ּומּכין ; ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
מדרבנן] .[מלקות

לעֹולם„. ּבהניה אסּור הּפסח, עליו ׁשעבר זהחמץ ודבר ; ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ּו"בל יראה" "ּבל על ׁשעבר מּפני סֹופרים: מּדברי קנס -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אסרּוהּו ּבאנסיּמצא", אֹו ּבׁשגגה הּניחֹו ואפּלּו ׁשּלא, ּכדי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
הּפסח. אחר ּבֹו ׁשּיהנה ּכדי ּברׁשּותֹו, חמץ אדם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיּניח

ּבמי‰. ּבין ּבּפסח, אחר ּבדבר ׁשּנתערב ׁשּלאחמץ ּבין נֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשעבר יׂשראל ׁשל וחמץ ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמינֹו
נתערב אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - הּפסח ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו
הּפסח; אחר לאכלֹו מּתר זה הרי ּבמינֹו, ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּבין
מּתרת הּתערבת אבל עצמֹו, ּבחמץ אּלא ואסרּו קנסּו ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשּלא

הּפסח לאחר .ּבאכילה ְֲִֶַַַַַָ
.Âחמץ ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת, חּיבין אבל.אין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּבבלי ּכּתח ּכגֹון חמץ, ולחם]ערּוב חמוץ מחלב עשוי [טיבול ְְִֵֵַַָָֻ
הּמדי משעורה]וׁשכר מּדברים[עשוי להן הּדֹומה וכל , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

לֹוקה ּבּפסח, אכלן אם - ּבהן מערב ּכרת,ׁשהחמץ ּבֹו ואין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
תאכלּו" לא מחמצת "ּכל אמּורים?ׁשּנאמר: ּדברים ּבּמה . ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשלׁש אכילת ּבכדי הּתערבת, ּבתֹו חמץ ּכּזית ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבׁשאכל
ּבּתערבת אין אם אבל הּתֹורה; מן ׁשּלֹוקה הּוא - ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּביצים

כדי]ּבכדי[שמצטרף]ּכּזית תוך אף[- - ּביצים ׁשלׁש אכילת ְֲִִִִֵֵַַַַָֹ
לֹוקה אינֹו אכל, אם - לאכל לֹו ׁשאסּור ּפי מּכתעל אּלא ֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

.מרּדּות ְַ
.Êאסּור זה הרי - ׁשהּוא ּכל ּבּפסח, עצמֹו החמץ מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאֹוכל

הּתֹורה ׁשּנאמרמן יאכל, "לא אינֹו: כן, ּפי על ואף חמץ". ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
קרּבן אֹו ּכרת ּכּזיתחּיב ׁשהּוא ּכׁשעּור על אּלא והאֹוכל, ; ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ּבמזיד, מּכּזית .ּפחֹות ְְִִִִֵַַַַַַָ
.Áהּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור

ּבּיֹום ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא האֹוכל.ּולמעלה, וכל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
הּתֹורה מן לֹוקה זה, חמץ"ּבזמן עליו תאכל "לא ׁשּנאמר: ,, ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּׁשמּועה מּפי למדּו ּכ הּפסח; קרּבן על [ממרע"ה]ּכלֹומר ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
לׁשחיטת ׁשראּויה מּׁשעה חמץ תאכל לא זה: ּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבפרּוׁש

הּיֹום. חצי והּוא הערּבים", "ּבין ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָהּפסח,
.Ëּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו

יּגע ּתֹורה[יכשל]ׁשּלא יהיהּבאּסּור ׁשּׁשית ׁשעה ּומּתחּלת . ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ
סֹופרים, מּדברי ׁשּׁשית ׁשעה ּובהניה: ּבאכילה אסּור ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהחמץ

הּתֹורה מן ומעלה, מּׁשביעית הּיֹום חמיׁשית,ּוׁשאר ׁשעה . ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָ
יטעה ׁשּמא המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה - חמץ ּבּה אֹוכלין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻאין
חמיׁשית ּבׁשעה ּבהניה אסּור ואינֹו וׁשּׁשית. חמיׁשית .ּבין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָ

ּתֹודה ולחם ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ,מחמץלפיכ ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ׁשעה ׁשּתּגיע עד ׂשֹורפין ולא אֹוכלין לא קדׁש, ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשהּוא

הּכל. ׂשֹורפין ְִִִַֹׁשּׁשית,
.Èסֹוף עד עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא

ּבֹו; נהנין אּלא חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶָָָָָׁשעה
והאֹוכל מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָוהאֹוכל

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה ְְִִִִֶַָָמּתחּלת
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סד           
      

ה'תש"ע תמוז ה' חמישי יום

    
אּסּור‡. זמן קדם החמץ להׁשּבית הּתֹורה, מן עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמצות

מּבּתיכם" ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ;אכילתֹו, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הּׁשמּועה רבנו]מּפי משה יֹום[שמסר הּוא זה ׁשראׁשֹון למדּו, ְְִִִֶֶַָָ

"לא ּבּתֹורה: ּׁשּכתּוב מה זה, לדבר ּוראיה עׂשר. ְְְֶֶַַַָָָָָָָָָָֹארּבעה
זבחי" ּדם חמץ על והחמץתׁשחט הּפסח תׁשחט לא ּכלֹומר , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

חצֹות אחר עׂשר ארּבעה יֹום הּוא הּפסח, ּוׁשחיטת .קּים; ְְֲִֶַַַַַַַָָָָָ
.ׁשּיבּטל היא ּבּתֹורה? האמּורה זֹו הׁשּבתה היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּומה

ּברׁשּותֹו ׁשאין ּבלּבֹו ויׂשים ּכעפר, אֹותֹו ויחׁשב מּלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהחמץ
ּוכדבר ּכעפר הּוא הרי ׁשּברׁשּותֹו, חמץ וׁשּכל ּכלל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמץ

ּכלל צר ּבֹו .ׁשאין ְֵֶֶָֹ
לחּפׂש‚. סֹופרים, ּובחרים,ּומּדברי ּבּמחבֹואֹות החמץ אחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

ׁשּבֹודקין סֹופרים, מּדברי וכן ּגבּולֹו. מּכל ּולהֹוציאֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֹולבּדק
לאֹור עׂשר, ארּבעה ליל מּתחּלת ּבּלילה החמץ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּומׁשּביתין

יפההּנר הּנר ואֹור ּבבּתיהם, מצּויין העם ּכל ׁשּבּלילה מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מדרׁשלבדיקה קֹובעין ואין ׁשלׁשה[שיעור]; יֹום ּבסֹוף ְְְְְְִִִִֵָָָֹ

לקרֹות יתחיל לא החכם וכן תורה]עׂשר, -[ללמוד זֹו ּבעת ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
זמּנּה ּבתחּלת מּבדיקה, ויּמנע יּמׁש .ׁשּמא ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ולא„. החּמה, לאֹור ולא הּלבנה, לאֹור לא ּבֹודקין ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנר. לאֹור אּלא - האבּוקה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלאֹור

ּובּמחבֹואֹות אכסדרהּבחרים אבל -[מרפסת]; רב ׁשאֹורּה ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ
ּדּיֹו החּמה, לאֹור ּבדקּה החצראם ואמצע .צרי אינֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

חמץ ּכל אֹוכלין והן ׁשם, מצּויים ׁשהעֹופֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּבדיקה,
ׁשם. ִֶָֹׁשּיּפל

עד‰. ּבֹודק זה - לחברֹו אדם ׁשּבין הּבית ׁשּבאמצע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹחר
והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו ְְְֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמקֹום

ּבלּבֹו צרימבּטלֹו אינֹו חמץ, לֹו מכניסין ׁשאין מקֹום וכל ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
.ּבדיקה ְִָ

.Âהּתחּתֹוני הּבית הּיציעחרי וגג והעליֹונים, שגגום [חדרון ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
ּבקרמשופע] ורפת ּומתּבן, ולּולין, התבן], ואֹוצרֹות,[בית ְְְְְִֵֶֶַָָ
ּדגים[מחסני] ּובית מהן, מסּתּפק ׁשאין ׁשמן ואֹוצרֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיין

חמץ. להן הכניס ּכן אם אּלא ּבדיקה, צריכין אינן - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּגדֹולים
הּמלח, ּובית מהן, ׁשּמסּתּפק יין ואֹוצרֹות ׁשכר אֹוצרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
ּובית העצים, ּובית קטּנים, ּדגים ּובית הּׁשעוה, ְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּובית

מלוח]הּמּוריס דג וכּיֹוצא[שומן האמצעּיים, הּבית וחרי , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ואם חמץ; להן ׁשּמכניסין ׁשּסתמן ּבדיקה, צריכין - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבאּלּו
ּבדיקה צרי אינֹו חמץ, ׁשם הכניס ׁשּלא ּבוּדאי .ידע ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

הּמרּתף ׁשּורֹותּוכׁשּבֹודק ׁשּתי מּמּנּו ּבֹודק חביות], [של ְְְִֵֵֵֵֶֶַַ
מּמּנה. וׁשּלמּטה העליֹונה ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהחיצֹונֹות,

.Êׁשאין למקֹום חמץ חלּדה ּגררה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻאין
מעיר נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ; ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין

סֹוף לּדבר ואין עׂשרלעיר, והּניח עׂשר, ארּבעה ליל ּבדק . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשנּיה; ּפעם לבּדק וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹחּלֹות

ּבוּדאי עכּבר אֹו חלּדה ּגררה .ׁשהרי ְְְְֲֵֶַַַָָָָֻ
.Áּבדיקה אחר ּבפיו וחמץ לּבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוכן

ּפע לבּדק צרי ּבאמצע- ּפרּורין ׁשּמצא ּפי על אף ׁשנּיה. ם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

והרי זה, ּבמקֹום הּפת אֹותּה אכל 'ּכבר אֹומרין: אין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבית,
ואּלּו ּבחּלֹון, אֹו ּבחר הּניחּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּפרּורין',
ּכלּום, מצא לא אם ּובֹודק. חֹוזר ּולפיכ היּו; ׁשם ְְִִִֵֵֵַָָָָָֹהּפרּורין
ׁשּנטלּה הּפת אֹותּה מצא ואם הּבית; ּכל ּבֹודק זה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

ּבדיקה צרי אינֹו ונכנס, .העכּבר ְְְְִִִֵַַָָָָ
.Ë,אחריו ונכנס ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק, לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָראה

ואּלּו ׁשאכלּה, ׁשחזקתֹו ּבדיקה; צרי אינֹו - ּפרּורין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּומצא
לפרר הּתינֹוק ׁשּדר - אכילה ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּפרּורין
ּפרּורין מצא לא ואם לפרר. עכּבר ּדר ואין אכילתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבעת

לבּדק צרי .ּכלל, ְְִִָָֹ
.Èעכּבר ּובא חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּניח

ּבדּוק לבית ונכנס נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹונטל,
לבּדק צרי ׁשּכל- מקומו]הּקבּוע[איסור]; ּכמחצה[ידוע , ְְֱִִֶֶַַָָָָֹ

מחצה .על ֱֶַָ
.‡Èאחד בּתים, ּוׁשני מּצה, ואחד חמץ אחד צּבּורין, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשני

חמץ נטל זה עכּברים, ׁשני ּובאּו ּבדּוק, ׁשאינֹו ואחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבדּוק
החמץ; ׁשּנטל זה נכנס ּבית זה לאי ידּוע ואין מּצה, נטל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוזה
ונטל, עכּבר ּובא חמץ, אחד וצּבּור ּבדּוקין, בּתים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
מהן, לאחד ׁשּנכנס ׁשּידע אֹו נכנס; ּבית זה לאי ידּוע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָואין

ּכלּום; מצא ולא ּובדק אחריו ּכּכרונכנס ּומצא ׁשּבדק, -אֹו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹ
קבּוע ּכאן ׁשאין ׁשנּיה; ּפעם לבּדק צרי אינֹו אּלּו, .ּבכל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

.Èאחרת ּבזוית ּומצאֹו זֹו, ּבזוית החמץ ׁשהּניחהּניח אֹו ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
עׂשר ּומצא חּלֹות, צּבּוריןּתׁשע ּתׁשעה ׁשהיּו אֹו ;מּצה ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ואחד אםחמץ(חמץ) ידּוע ואין מהן, ּכּכר ּופרׁש (מצה), ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
לבית ונכנס ׁשּפרׁש, הּכּכר ונטל עכּבר ּובא מּצה, אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָחמץ
אֹו זה לבית נכנס וספק חמץ, ונטל עכּבר ׁשּבא אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבדּוק;

נכנס לבּדק.לא צרי אּלּו, ּבכל - ְְְִִִֵַָָֹֹ
.‚Èוכּכר מּׁשם עכּבר ויצא ּבפיו, וכּכר לּבית עכּבר ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָנכנס

ׁשּיצא', האחרֹון הּוא ׁשּנכנס, הראׁשֹון 'הּוא אֹומרין: - ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבפיו
צרי לבן, ׁשּיצא וזה ׁשחר הראׁשֹון היה לבּדק; צרי ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָָֹֹואינֹו
וכּכר חלּדה מּׁשם ויצאת ּבפיו, וכּכר עכּבר נכנס ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָֹֻלבּדק.
צרי אינֹו ּבפיה, וכּכר ועכּבר יצאת לבּדק; צרי - ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָֹּבפיה
ׁשּנכנס נחׁש העכּבר. ּבפי ׁשהיה הּוא הּכּכר, ׁשּזה - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלבּדק

חבר להביא חּיב אין ּבפיו, ּופת נחשים]לחר .להֹוציאֹו[צייד ְְְְִִִֵֵַַָָָֹ
.„Èסּלם להביא אֹותֹו מחּיבין קֹורה, ּבׁשמי חמץ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻּכזית

קֹורה מּׁשמי יּפל ׁשּפעמים ּבבֹור.להֹורידֹו; חמץ איןהיה , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
ודּיֹו ּבלּבֹו, מבּטלֹו אּלא להעלֹותֹו, אֹותֹו .מחּיבין ְְְְְְְֲִִֶַַַַָ

.ÂËּבטיט[חתיכת]ּכּפת ּפניה טח אם - ליׁשיבה ׁשּיחדּה ׂשאֹור ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָ
לקּימּה ּומּתר ּבטלה, זֹו הרי הערבה- ׁשּבסדקי ּבצק -[קערה]. ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻ

עׂשּוי היה אם - לאו ואם לבער. חּיב אחד, ּבמקֹום ּכזית יׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאם
נקב ּבֹו לסּתם אֹו הערבה, ׁשברי ּבֹו ואםלחּזק ּבמעּוטֹו; ּבטל - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

לבער חּיב ׁשללאו, וחּוט מקֹומֹות, ּבׁשני זיתים חציי ׁשני היּו . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
חּיב עּמֹו, נּטלין החּוט יּנטל ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ּביניהן ִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבצק

לבער חּיב אינֹו לאו, ואם .לבער; ְְְִֵֵֵַַַָָ
.ÊËעל אף - ּבבית אבל ּבערבה; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבּמה

מּפני לבער, חּיב - עּמֹו נּטלין אין החּוט יּנטל ׁשאם ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
אֹותן מקּבץ ּבעלּיה,ׁשּפעמים זית וחצי ּבּבית זית חצי היה . ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּבאכסדרה זית וחצי ּבּבית זית ּבּבית[מרפסת]חצי זית חצי , ְְֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַַַָָ
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זיתים החציי ואּלּו הֹואיל - מּמּנּו ׁשּלפנים ּבּבית זית ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוחצי
חּיב אינֹו - ּבקרקעֹות אֹו ּבקֹורֹות, אֹו ּבכתלים, ְְְְְִִִֵַַָָָּדבּוקין

ודּיֹו ּבלּבֹו מבּטל אּלא .לבער, ְְְְִֵֵֶַַַָ
.ÊÈעׂשר ּבארּבעה סתם ּבית בדקו]הּמׂשּכיר אם פירש לא -] ְְְְִִַַַַָָָָָ

לׁשאל צרי ואינֹו ּבדּוק, ּבחזקת זה הרי זה- החזק ואם ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּלא -הּמׂשּכיר ּבדקנּוהּו' 'אנּו קטן, אֹו אּׁשה ואמרה ּבדק, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹ

והּכל חמץ, ּבעּור על נאמנים ׁשהּכל נאמנין; אּלּו ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהרי
ּוקטּנים ועבדים נׁשים ואפּלּו לבדיקה, והּוא,ּכׁשרין - ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָ

לבּדק ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן .ׁשּיהיה ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
.ÁÈחל הּמפּתח מסר ׁשּלא עד אם - לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר

חל הּמפּתח מּׁשּמסר ואם לבּדק; הּמׂשּכיר על עׂשר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹארּבעה
ּבחזקת ּבית הּמׂשּכיר לבּדק. הּׂשֹוכר על עׂשר, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹארּבעה

לבּדק הּׂשֹוכר על - ּבדּוק ׁשאינֹו ונמצא ּבדּוק, ואינֹוׁשהּוא ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבׂשכר ׁשּבֹודקין ּבמקֹום ואפּלּו טעּות, ,[בתשלום]מּקח ְְְֲִִִֶַַָָָָ

עֹוׂשה הּוא מצוה .ׁשהרי ְֲִֵֶֶָ
.ËÈזקּוק - יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ּבׁשּירה, והּיֹוצא ּבּים ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹהמפרׁש

צרי הּפסח, קדם לחזר ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹלבּדק.
הּׁשמׁשֹות,לבּדק ּבין הּפסח ערב יחזר ׁשּמא יצא, ּכ ואחר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

צרי אינֹו לחזר, ּדעּתֹו אין ואם לבער; ּפנאי לֹו יהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹולא
אֹוצר ּביתֹו העֹוׂשה וכן תבואה]לבּדק. ׁשלׁשים[מחסן ּתֹו , ְְְִִֵֵֶָָֹֹ

קדם לתֹוכֹו. אֹוצרֹו ּכֹונס ּכ ואחר לבּדק, זקּוק - ְְְִֵֶַַָָָֹֹיֹום
לבּדק צרי הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אם - יֹום ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹֹׁשלׁשים
הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אין ואם אֹוצר; עֹוׂשהּו ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹואחר

לבּדק צרי .אינֹו ְִִֵָֹ

    
את‡. מֹוציא עׂשר, ארּבעה ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק

הּכל, ּומקּבץ הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החרים מן ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹהחמץ
מבערֹו ּבּיֹום, ׁשּׁשית ׁשעה ּתחּלת עד אחד. ּבמקֹום ;ּומּניחֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

לבערֹו רצה מבערֹו.ואם עׂשר, ארּבעה ּבלילי ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָ
.מּמּנּו ׁשּיאכל ּכדי עׂשר, ארּבעה ּבלילי ׁשּמּניח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ

ּבכל ּומפרד מפּזר מּניחֹו אינֹו - ׁשעֹות ארּבע עד ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֻלמחר
ׁשאם ּבֹו; ונזהר ידּועה, ּבזוית אֹו ּבכלי מצניעֹו אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמקֹום,
ּפעם ולבּדק אחריו לחּפׂש צרי - חסר ּומצאֹו ּבֹו נזהר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

העכּברים ּגררּוהּו ׁשּמא .אחרת, ְְִֶֶֶַַָָָָ
החמץ‚. את ּבֹודקין - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל

ׁשּבת ערב שישי]ּבלילי עׂשר[ליל ׁשלׁשה ליל ׁשהּוא ּומּניח, ; ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּׁשּבת ּביֹום ׁשעֹות ארּבע עד מּמּנּו, לאכל ּכדי החמץ ,מן ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּׁשּבת מּלפני מבערֹו והּׁשאר מצנע, ּבמקֹום ואםּומּניחֹו . ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻ
מבּטלֹו ׁשעֹות, ארּבע אחר הּׁשּבת ּביֹום החמץ מן ;נׁשאר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָ

ּכלי עליו ּומבערֹו.וכֹופה הראׁשֹון, טֹוב יֹום מֹוצאי עד ְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ׁשּבת„. ערב לׂשרפּה וצר ּתרּומה, ׁשל רּבֹות ּכּכרֹות לֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָהיּו

הּטהֹור יערב לא ׂשֹורף- אּלא ויׂשרף; הּטמאה, עם ה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּותלּויה לעצמּה, ּוטמאה לעצמּה, טמאה]טהֹורה [ספק ְְְְְְְֵַַָָָָָ

ׁשעֹות ארּבע עד לאכל, ּכדי הּטהֹורה מן ּומּניח ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה.
ּבלבד הּׁשּבת .ּביֹום ְְִַַַָ

ּבֹודק‰. עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק ולא הזיד אֹו ׁשּׁשכח ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמי

ּבׁשעת ּבֹודק ּבׁשחרית, ּבדק לא ּבׁשחרית; עׂשר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
שישית]הּבעּור ּבתֹו[שעה ּבֹודק הּבעּור, ּבׁשעת ּבדק לא ; ְְִִִֵַַַַָֹ

מההחג ׁשּיבער ּכדי הרגל, אחר ּבֹודק - ּבדק ולא הרגל עבר . ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבהניה אסּור ׁשהּוא מּפני הּפסח, עליו ׁשעבר מחמץ .ּׁשּיּמצא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

.Â,עׂשר ארּבעה ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל החמץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכׁשּבֹודק
ה' אּתה ּברּו' לבּדק: ׁשּיתחיל קדם מבר - הרגל ּבתֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאֹו
ּבעּור על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
חמץ, להם ׁשּמכניסין הּמקֹומֹות ּבכל ּומחּפׂש ּובֹודק ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחמץ';

ׁשּבארנּו מברּכמֹו אינֹו הרגל, לאחר ּבדק ואם .. ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.Êּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק אם - לבּדק ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשּגֹומר

ׁשּנׁשאר חמץ ּכל לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם עׂשר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹארּבעה
רֹואהּו ואינֹו ׁשּברׁשּותֹו, ּברׁשּותי ׁשּיׁש חמץ 'ּכל ויאמר: ּלא; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ

ּכעפר' הּוא והרי ּבטל, הּוא הרי ידעּתיו, ולא אבלראיתיו . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
- לבּטל צרי אינֹו ּולמעלה, ׁשּׁשית ׁשעה מּתחּלת ּבדק ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָאם

ּבהניה. נאסר ׁשּכבר ּברׁשּותֹו, אינֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
.Áומעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם ּבּטל לא אם ,ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ

ּבׁשעת ּוׁשכחֹו ּבלּבֹו, והיה עליו ּדעּתֹו ׁשהיה חמץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָ(ּו)מצא
ו"לא יראה" "לא על עבר זה הרי - ּבערֹו ולא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹהּבעּור

מֹועיליּמצא" עּתה הּבּטּול ואין ּבּטל; ולא ּבער לא ׁשהרי , ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ
הּוא ּכאּלּו עׂשהּו והּכתּוב ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו לפי ּכלּום, ְְְְְִִִֵֶַָָָלֹו
וחּיב יּמצא". ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לחּיבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹּברׁשּותֹו,

ׁשּימצאּנּו עת ּבכל ּכֹופהלבערֹו - טֹוב ּביֹום מצאֹו ואם . ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
אינֹו - הּוא הקּדׁש ׁשל ואם ּומבערֹו; לערב, עד ּכלי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליו

ּפֹורׁשין ׁשהּכל עליו, לכּפֹות מּמּנּו[מובדלים]צרי. ְְִִִִֶֶַָָָֹ
.Ëאֹו מצוה, לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי

ונּׂשּואין ארּוסין סעּודת ּכגֹון מצוה ׁשל ּבסעּודה ,לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹ
ּולבער לחזר יכֹול אם - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹונזּכר
להּציל יצא ּבלּבֹו. יבּטל לאו, ואם יחזר; למצותֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֹולחזר

הּגיס -[שודדים]מּיד הּמּפלת ּומן הּדלקה, מן הּנהר, מן , ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
חמץ לֹו ׁשּיׁש ונזּכר עצמֹו, לצר יצא ודּיֹו. ּבלּבֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיבּטל

מּיד יחזר - ּביתֹו ּכביצה;ּבתֹו עד חֹוזר? הּוא ּכּמה ועד . ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹ
ודּיֹו ּבלּבֹו מבּטלֹו מּכביצה, ּפחֹות .היה ְְְְְִִֵַַָָָָ

.Èמגלּגלת עּסה ׁשהּניח ויצא,[שנילושה]מי ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ
ׁשּמא ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ׁשּיצא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונזּכר
קדם ּבלּבֹו מבּטלּה זה הרי - ׁשּיבֹוא קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּתחמיץ
ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין החמיצה, אם אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּתחמיץ;
לבער וחּיב יּמצא", ו"לא יראה" "לא על עבר ּכבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאּלא

לביתֹו ּכׁשּיחזר .מּיד ְְְִֵֶַָֹ
.‡Èזֹורקֹו אֹו לרּוח, וזֹורה ּפֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ? ּבעּור ְְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד

הרי - ּבמהרה מחּתכֹו הּים ואין קׁשה, החמץ היה ואם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלּים;
לּים זֹורקֹו ּכ ואחר מפררֹו, מּפלת,זה עליו ׁשּנפלה וחמץ . ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
טפחים ׁשלׁשה עפר עליו ּכמבער;ונמצא הּוא הרי - יתר אֹו ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּׁשית ׁשעה נכנסה לא עדין אם ּבלּבֹו, לבּטל וצרי. ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֹ
.Èלבער צרי אינֹו ׁשּׁשית, ׁשעה קדם לנכרי ואםנתנֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּפחמין להנֹות מּתר זה הרי ׁשּׁשית, ׁשעה קדם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׂשרפֹו
הּפסח ּבתֹו- ּולמעלה ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל . ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ

וכירים ּתּנּור ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא ,הֹואיל ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
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סה            
      

זיתים החציי ואּלּו הֹואיל - מּמּנּו ׁשּלפנים ּבּבית זית ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוחצי
חּיב אינֹו - ּבקרקעֹות אֹו ּבקֹורֹות, אֹו ּבכתלים, ְְְְְִִִֵַַָָָּדבּוקין

ודּיֹו ּבלּבֹו מבּטל אּלא .לבער, ְְְְִֵֵֶַַַָ
.ÊÈעׂשר ּבארּבעה סתם ּבית בדקו]הּמׂשּכיר אם פירש לא -] ְְְְִִַַַַָָָָָ

לׁשאל צרי ואינֹו ּבדּוק, ּבחזקת זה הרי זה- החזק ואם ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּלא -הּמׂשּכיר ּבדקנּוהּו' 'אנּו קטן, אֹו אּׁשה ואמרה ּבדק, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹ

והּכל חמץ, ּבעּור על נאמנים ׁשהּכל נאמנין; אּלּו ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהרי
ּוקטּנים ועבדים נׁשים ואפּלּו לבדיקה, והּוא,ּכׁשרין - ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָ

לבּדק ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן .ׁשּיהיה ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
.ÁÈחל הּמפּתח מסר ׁשּלא עד אם - לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר

חל הּמפּתח מּׁשּמסר ואם לבּדק; הּמׂשּכיר על עׂשר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹארּבעה
ּבחזקת ּבית הּמׂשּכיר לבּדק. הּׂשֹוכר על עׂשר, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹארּבעה

לבּדק הּׂשֹוכר על - ּבדּוק ׁשאינֹו ונמצא ּבדּוק, ואינֹוׁשהּוא ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבׂשכר ׁשּבֹודקין ּבמקֹום ואפּלּו טעּות, ,[בתשלום]מּקח ְְְֲִִִֶַַָָָָ

עֹוׂשה הּוא מצוה .ׁשהרי ְֲִֵֶֶָ
.ËÈזקּוק - יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ּבׁשּירה, והּיֹוצא ּבּים ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹהמפרׁש

צרי הּפסח, קדם לחזר ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹלבּדק.
הּׁשמׁשֹות,לבּדק ּבין הּפסח ערב יחזר ׁשּמא יצא, ּכ ואחר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

צרי אינֹו לחזר, ּדעּתֹו אין ואם לבער; ּפנאי לֹו יהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹולא
אֹוצר ּביתֹו העֹוׂשה וכן תבואה]לבּדק. ׁשלׁשים[מחסן ּתֹו , ְְְִִֵֵֶָָֹֹ

קדם לתֹוכֹו. אֹוצרֹו ּכֹונס ּכ ואחר לבּדק, זקּוק - ְְְִֵֶַַָָָֹֹיֹום
לבּדק צרי הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אם - יֹום ְְְְִִִִֶֶַַַַָֹֹֹׁשלׁשים
הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אין ואם אֹוצר; עֹוׂשהּו ּכ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָֹואחר

לבּדק צרי .אינֹו ְִִֵָֹ

    
את‡. מֹוציא עׂשר, ארּבעה ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק

הּכל, ּומקּבץ הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החרים מן ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹהחמץ
מבערֹו ּבּיֹום, ׁשּׁשית ׁשעה ּתחּלת עד אחד. ּבמקֹום ;ּומּניחֹו ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

לבערֹו רצה מבערֹו.ואם עׂשר, ארּבעה ּבלילי ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָ
.מּמּנּו ׁשּיאכל ּכדי עׂשר, ארּבעה ּבלילי ׁשּמּניח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ

ּבכל ּומפרד מפּזר מּניחֹו אינֹו - ׁשעֹות ארּבע עד ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֻלמחר
ׁשאם ּבֹו; ונזהר ידּועה, ּבזוית אֹו ּבכלי מצניעֹו אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמקֹום,
ּפעם ולבּדק אחריו לחּפׂש צרי - חסר ּומצאֹו ּבֹו נזהר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

העכּברים ּגררּוהּו ׁשּמא .אחרת, ְְִֶֶֶַַָָָָ
החמץ‚. את ּבֹודקין - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל

ׁשּבת ערב שישי]ּבלילי עׂשר[ליל ׁשלׁשה ליל ׁשהּוא ּומּניח, ; ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּׁשּבת ּביֹום ׁשעֹות ארּבע עד מּמּנּו, לאכל ּכדי החמץ ,מן ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּׁשּבת מּלפני מבערֹו והּׁשאר מצנע, ּבמקֹום ואםּומּניחֹו . ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻ
מבּטלֹו ׁשעֹות, ארּבע אחר הּׁשּבת ּביֹום החמץ מן ;נׁשאר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָ

ּכלי עליו ּומבערֹו.וכֹופה הראׁשֹון, טֹוב יֹום מֹוצאי עד ְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ׁשּבת„. ערב לׂשרפּה וצר ּתרּומה, ׁשל רּבֹות ּכּכרֹות לֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָהיּו

הּטהֹור יערב לא ׂשֹורף- אּלא ויׂשרף; הּטמאה, עם ה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּותלּויה לעצמּה, ּוטמאה לעצמּה, טמאה]טהֹורה [ספק ְְְְְְְֵַַָָָָָ

ׁשעֹות ארּבע עד לאכל, ּכדי הּטהֹורה מן ּומּניח ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה.
ּבלבד הּׁשּבת .ּביֹום ְְִַַַָ

ּבֹודק‰. עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק ולא הזיד אֹו ׁשּׁשכח ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמי

ּבׁשעת ּבֹודק ּבׁשחרית, ּבדק לא ּבׁשחרית; עׂשר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
שישית]הּבעּור ּבתֹו[שעה ּבֹודק הּבעּור, ּבׁשעת ּבדק לא ; ְְִִִֵַַַַָֹ

מההחג ׁשּיבער ּכדי הרגל, אחר ּבֹודק - ּבדק ולא הרגל עבר . ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבהניה אסּור ׁשהּוא מּפני הּפסח, עליו ׁשעבר מחמץ .ּׁשּיּמצא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

.Â,עׂשר ארּבעה ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל החמץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכׁשּבֹודק
ה' אּתה ּברּו' לבּדק: ׁשּיתחיל קדם מבר - הרגל ּבתֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאֹו
ּבעּור על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
חמץ, להם ׁשּמכניסין הּמקֹומֹות ּבכל ּומחּפׂש ּובֹודק ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחמץ';

ׁשּבארנּו מברּכמֹו אינֹו הרגל, לאחר ּבדק ואם .. ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.Êּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק אם - לבּדק ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשּגֹומר

ׁשּנׁשאר חמץ ּכל לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם עׂשר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹארּבעה
רֹואהּו ואינֹו ׁשּברׁשּותֹו, ּברׁשּותי ׁשּיׁש חמץ 'ּכל ויאמר: ּלא; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ

ּכעפר' הּוא והרי ּבטל, הּוא הרי ידעּתיו, ולא אבלראיתיו . ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
- לבּטל צרי אינֹו ּולמעלה, ׁשּׁשית ׁשעה מּתחּלת ּבדק ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָאם

ּבהניה. נאסר ׁשּכבר ּברׁשּותֹו, אינֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
.Áומעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם ּבּטל לא אם ,ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ

ּבׁשעת ּוׁשכחֹו ּבלּבֹו, והיה עליו ּדעּתֹו ׁשהיה חמץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָ(ּו)מצא
ו"לא יראה" "לא על עבר זה הרי - ּבערֹו ולא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹהּבעּור

מֹועיליּמצא" עּתה הּבּטּול ואין ּבּטל; ולא ּבער לא ׁשהרי , ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ
הּוא ּכאּלּו עׂשהּו והּכתּוב ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו לפי ּכלּום, ְְְְְִִִֵֶַָָָלֹו
וחּיב יּמצא". ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לחּיבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹּברׁשּותֹו,

ׁשּימצאּנּו עת ּבכל ּכֹופהלבערֹו - טֹוב ּביֹום מצאֹו ואם . ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
אינֹו - הּוא הקּדׁש ׁשל ואם ּומבערֹו; לערב, עד ּכלי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליו

ּפֹורׁשין ׁשהּכל עליו, לכּפֹות מּמּנּו[מובדלים]צרי. ְְִִִִֶֶַָָָֹ
.Ëאֹו מצוה, לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי

ונּׂשּואין ארּוסין סעּודת ּכגֹון מצוה ׁשל ּבסעּודה ,לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹ
ּולבער לחזר יכֹול אם - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹונזּכר
להּציל יצא ּבלּבֹו. יבּטל לאו, ואם יחזר; למצותֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֹולחזר

הּגיס -[שודדים]מּיד הּמּפלת ּומן הּדלקה, מן הּנהר, מן , ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
חמץ לֹו ׁשּיׁש ונזּכר עצמֹו, לצר יצא ודּיֹו. ּבלּבֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיבּטל

מּיד יחזר - ּביתֹו ּכביצה;ּבתֹו עד חֹוזר? הּוא ּכּמה ועד . ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹ
ודּיֹו ּבלּבֹו מבּטלֹו מּכביצה, ּפחֹות .היה ְְְְְִִֵַַָָָָ

.Èמגלּגלת עּסה ׁשהּניח ויצא,[שנילושה]מי ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ
ׁשּמא ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ׁשּיצא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונזּכר
קדם ּבלּבֹו מבּטלּה זה הרי - ׁשּיבֹוא קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּתחמיץ
ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין החמיצה, אם אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּתחמיץ;
לבער וחּיב יּמצא", ו"לא יראה" "לא על עבר ּכבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאּלא

לביתֹו ּכׁשּיחזר .מּיד ְְְִֵֶַָֹ
.‡Èזֹורקֹו אֹו לרּוח, וזֹורה ּפֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ? ּבעּור ְְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד

הרי - ּבמהרה מחּתכֹו הּים ואין קׁשה, החמץ היה ואם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלּים;
לּים זֹורקֹו ּכ ואחר מפררֹו, מּפלת,זה עליו ׁשּנפלה וחמץ . ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
טפחים ׁשלׁשה עפר עליו ּכמבער;ונמצא הּוא הרי - יתר אֹו ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּׁשית ׁשעה נכנסה לא עדין אם ּבלּבֹו, לבּטל וצרי. ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֹ
.Èלבער צרי אינֹו ׁשּׁשית, ׁשעה קדם לנכרי ואםנתנֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּפחמין להנֹות מּתר זה הרי ׁשּׁשית, ׁשעה קדם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׂשרפֹו
הּפסח ּבתֹו- ּולמעלה ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל . ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ

וכירים ּתּנּור ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא ,הֹואיל ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
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סו           
      

ּבּׁשל אֹו אפה ואם יבּׁשל; ולא ּבֹו, יאפה הּפתולא אֹותּה - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
אסּורין ׁשּלֹו הּפחמין וכן ּבהניה. אסּור הּתבׁשיל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָואֹותֹו

ּבהניה ׁשּנאסר אחר ּוׂשרפֹו הֹואיל .ּבהניה, ְֱֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ

    
חמץ"‡. ל יראה "לא ּבּתֹורה: אֹותֹו,ּכתּוב טמן אם יכֹול . ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא ּגֹוים, ּביד אֹותֹו הפקיד ְְְְִִִִֵֶַַַֹאֹו
ּבבּתיכם" יּמצא לא יכֹול"ׂשאר הטמינֹו. אֹו הפקידֹו אפּלּו , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹֹ

היה אם אבל ּבביתֹו, החמץ היה ּכן אם אּלא עֹובר יהיה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹלא
ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא אחרת, ּבעיר אֹו ּבּׂשדה מּביתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹרחֹוק

"ּגבל "ּבכל רׁשּותלֹומר: ּבכל לבער, חּיב יהיה יכֹול . ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ
"לא לֹומר: ּתלמּוד הקּדׁש? ׁשל אֹו ּגֹוי, ׁשל חמץ ְְְֵֵֵֶֶֶַַָֹמרׁשּותֹו

"ל ׁשליראה רֹואה אּתה אבל רֹואה; אּתה אי ׁשּל , ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּגבּה ׁשל אֹו .[הקדש]אחרים, ֲִֵֶַָֹ

.,ּברׁשּותֹו הּניחֹו אם - יׂשראל ׁשל ׁשחמץ למדּת, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהא
- ּגֹוים ּביד מפקד ואפּלּו אחרת, ּבעיר ואפּלּו טמּון, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֻאפּלּו
ׁשל וחמץ יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
עּמֹו היה אפּלּו - יׂשראל אצל ׁשהיה ּגֹוי ׁשל אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהקּדׁש
ּגר ׁשל היה ואפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מּפני מּתר, זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבּבית

מצוות]ּתֹוׁשב ז' שקיבל עליו[גוי ׁשֹולטת יׂשראל איןׁשּיד , ְִֵֵֶֶֶַָָָָ
צרי אבל ּבּפסח. מרׁשּותנּו החמץ להֹוציא אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכֹופין

טפ עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה ּגֹוי,לעׂשֹות ׁשל חמצֹו ּבפני חים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָ
,צרי אינֹו הקּדׁש, ׁשל אבל מּמּנּו; להסּתּפק יבֹוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמא

ּפֹורׁשין ׁשהּכל יבֹואּו[מובדלים]מּפני ׁשּלא ּכדי ההקּדׁש, מן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
מעילה .לידי ְִִֵָ

יׂשראל‚. עליו קּבל אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי
חּיב זה הרי - ּדמיו לֹו יׁשּלם נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחריּות,

לאלבערֹו ואם ּכׁשּלֹו. נעׂשה אחריּות, עליו וקּבל הֹואיל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
אחר מּמּנּו לאכל ּומּתר אצלֹו, לקּימֹו מּתר - אחריּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻקּבל

הּוא הּגֹוי ׁשּברׁשּות .הּפסח, ְִֶֶַַַ
הּיׂשראלי„. יֹודע אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד אּלם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּגֹוי

ואף לׁשּלם, ואֹונסֹו וכֹופהּו לׁשּלמֹו מחּיבֹו נגנב אֹו אבד ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָׁשאם
נחׁשב ׁשהרי לבערֹו; חּיב זה הרי - אחריּות קּבל ׁשּלא ּפי ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

ּבאחריּותֹו האּנס ׁשּמחּיבֹו מּפני ׁשּלֹו, הּוא .ּכאּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשהרהין‰. לֹו:[משכן]יׂשראל אמר אם - הּגֹוי אצל חמצֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

חמץ קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן מעֹות ל הבאתי לא ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹ'אם
הּגֹוי, ּברׁשּות זה הרי - מעכׁשו' לאחרזה מּתר החמץ ואֹותֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

לֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיהיה והּוא הּפסח.[שיקנהו]הּפסח; קדם ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מע 'קנה לֹו אמר לא ּכאּלּוואם החמץ אֹותֹו נמצא - כׁשו' ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

הּפסח לאחר ּבהניה ואסּור הּגֹוי, אצל ּפּקדֹון .הּוא ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ
.Âּביד החמץ והיה ּבספינה, ּבאין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

אֹו לּגֹוי מֹוכרֹו זה הרי - חמיׁשית ׁשעה והּגיעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל,
ּובלבד הּפסח; אחר מּמּנּו ולֹוקחֹו וחֹוזר ּבמּתנה, לֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָנֹותנֹו

ּגמּורה מּתנה לֹו .ׁשּיּתנֹו ְְִֶַָָָ
.Êלֹוקח ׁשאּתה 'עד לגֹוי: יׂשראל חמץ]אֹומר ּבמנה,[קונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבמאתים' וקח ממנוּבֹוא שיקנה לו ורומז גדולה, יותר [כמות ְְִַַָ
החמץ] את מּיׂשראלבחזרה וקח ּבֹוא מּגֹוי, לֹוקח ׁשאּתה 'עד ,ְְִִִֵֵֶַַַַָָ

לֹו ימּכר לא אבל הּפסח'. אחר מּמ ואּקח אצטר ׁשּמא -ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
"ּבל על עֹובר זה הרי ּכן, עׂשה ואם ּתנאי; על לֹו יּתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹולא

יּמצא" ּו"בל .יראה" ִֵֵֶַָָ
.Áחמץ ּו"בלּתערבת יראה" "ּבל מּׁשּום עליה עֹוברין , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּמּוריסיּמצא" ּכגֹון קמח]- עם מלוח דג הּבבלי[שומן וכּתח ְְְְִִֵַַַָָָֻ
ולחם] חמוץ מחלב עשוי אֹותֹו[טיבול ׁשעֹוׂשין הּמדי, ְִִֵֶַָָוׁשכר

הּקמח ּדברמן אבל הּנאכלים; מּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מּתר זה הרי - לאכילה ראּוי ואינֹו חמץ, ּתערבת ּבֹו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיׁש

ּבּפסח .לקּימֹו ְְֶַַַ
.Ëערבת עורות]העּבדנין[קערת]ּכיצד? ׁשּנתן[מעבדי ְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשעת קדם אחת ׁשעה נתנֹו אפּלּו ועֹורֹות, קמח ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹלתֹוכּה
ונתן העֹורֹות, נתן לא ואם לקּימֹו. מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּבעּור
נפסד ׁשהרי מּתר, - הּבעּור לׁשעת ימים ׁשלׁשה קדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּקמח

לבער חּיב ימים, ׁשלׁשה ּתֹו .והבאיׁש; ְְְְִִִֵַַָָָֹ
.Èהּקילֹור לעין]וכן והּתריאק[משחה והאסּפלֹונית והרטּיה ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

תחבושות] מיני ּבּפסח,[- לקּימן מּתר - חמץ לתֹוכן ְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנתן
החמץ צּורת נפסדה .ׁשהרי ְְֲִֵֵֶֶַָָ

.‡Èׁשעּפׁשה עצמּה הּכלב[התעפשה]הּפת מּלאכל ,ונפסלה ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
קמח]ּומלגמה מעורבת תחבושת צריׁשּנסרחה[מין אינֹו - ְְְְִִֵֶָָָֻ

ׁשּדּבקּו נירֹות וכן חּטה, ּבחלב אֹותן ׁשּכּבסּו ּבגדים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבער.
ּבּפסח, לקּימן מּתר - ּבאלּו ּכּיֹוצא וכל ּבחמץ, ואיןאֹותן ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

החמץ צּורת ׁשאין יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבהן
.עֹומדת ֶֶ

.Èׁשאינֹו אֹו ּכלל, אדם מאכל ואינֹו חמץ ּבֹו ׁשּנתערב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּדבר
אדם ּכל הּתריאקמאכל ּכגֹון ׁשּמּתר, ּפי על אף - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ

הּפסח אחר עד לאכלֹו אסּור ּבֹולקּימֹו, ׁשאין ּפי על ואף ; ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָ
לאכלֹו. אסּור זה הרי ׁשהּוא, ּכל אּלא החמץ ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָמן

ה'תש"ע תמוז ו' שישי יום

    
ּבלבד‡. הּדגן מיני חמׁשת אּלא ּבּפסח, חמץ מּׁשּום אסּור ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין

מיני ּוׁשלׁשה והּכּסמת, החּטה ׁשהן החּטים, מיני ׁשני והם -ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
אבל והּׁשּפֹון. ׁשּועל וׁשּבלת הּׂשעֹורה ׁשהן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹהּׂשעֹורים,
אין - ּבהן וכּיֹוצא ועדׁשים ּופֹולים ודחן ארז ּכגֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּקטנּיֹות,
ּבֹו וכּיֹוצא ארז קמח לׁש אפּלּו אּלא חמץ; מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבהן
הרי ׁשהחמיץ, ּבצק ּכמֹו ׁשּנתּפח עד ּבבגדים וכּסהּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּברֹותחין

סרחֹון אּלא חּמּוץ, זה ׁשאין - ּבאכילה מּתר .זה ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
.ּבלא ּבלבד, פרֹות ּבמי לׁשן אם - אּלּו דגן מיני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹחמׁשת

חּמּוץ; לידי ּבאין אינם - ּבעֹולם מים הּניחןׁשם אפּלּו אּלא ֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּבאכילה מּתר זה הרי הּבצק, ּכל ׁשּנתּפח עד הּיֹום ׁשאיןּכל ; ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

מסריחין אּלא מחמיצין, פרֹות יין,מי ּכגֹון: הן פרֹות, ּומי . ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
ּכּיֹוצא וכל רּמֹונים, ּומי תּפּוחים, ּומי וזית, ּודבׁש, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָוחלב,
ּבהן יתערב ׁשּלא והּוא, - ּומׁשקין ּוׁשמנים יינֹות מּׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבהן

ׁשהּוא ּכל מים ּבהן נתערב ואם ּבעֹולם; מים אּלּוׁשם הרי , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
.מחמיצין ְִִַ

ריפֹות‚. ּכגֹון - ּבמים חּטים מבּׁשלין חיטה]אין ,[גרגרי ְְְְִִִִִֵַַ
- ּגמּור חמץ זה הרי ּבּׁשל, ואם לביבֹות; ּכגֹון - קמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹולא
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ּבּתבׁשיל ׁשּיתּבּקעּו קֹולין[מנפיחותם]והּוא, אין [מטגנים]. ְְְְִִִֵֶַַַ
ואת הּפת את מבּׁשלין אבל הּמחבת, על ּבׁשמן הּבצק ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאת

הּקלּוי הׁשליהּקמח ּכ ואחר הרּבה, הּמים הרּתיח ואם . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָ
קדם מּיד מתּבּׁשל ׁשהּוא מּפני מּתר, זה הרי - הּקמח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻלתֹוכן

ּבׁשנערׁשּיחמיץ נהגּו ּוכבר הּמערב,[בבל]; ּובכל ּובספרד ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ
יפה יפה הּמים ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה, - זה ּדבר .לאסר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשּלׁשֹו„. ּבצק וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמּתר
הּמחבת על קלהּו אֹו פרֹות, ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבמי

מחמיצין אינן פרֹות ׁשּמי מּתר; זה הרי - .ּבּׁשמן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
אֹותֹו[שיבלים]ּכרמל‰. קצת]ׁשּמהבהבין ּבאּור[שורפין ְְְֲִֶֶַַָ

לא ׁשּמא - ּבמים ׁשּלֹו הּקמח מבּׁשלין אין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹוטֹוחנין
אֹותֹו ּכׁשּמבּׁשלין מחמיץ ונמצא יפה, ּבאּור וכןנקלה . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

החדׁשֹות הּקדרֹות מיםּכׁשּמֹוללים עם קמח בהם מבשלים -] ְְְֲִֵֶַַָ
אפּויהלחזקם] מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין וטחנּו, ׁשחזרּו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ

קלי קמח אבל יפה,[קלוי]אֹותּה; קלהּו לא ׁשּמא - אסּור ֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹ
חּמּוץ לידי .ויבֹוא ְִִֵָ

.Âּבֹוללין מּפני[מרטיבים]אין ּבּפסח, ּבמים הּׂשעֹורין את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ
רפין אם[מתבקעים]ׁשהן - ּבלל ואם ּבמהרה. ּומחמיצין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

הּביב ּפי על הּניחן ׁשאם ּכדי מנוקב]רפּו עליו[כלי ׁשאֹופין ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
לרפיֹון הּגיעּו לא ואם אסּורין; אּלּו הרי יתּבּקעּו, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַֹהחּלֹות

מּתרין אּלּו הרי .זה, ֲִֵֵֶָֻ
.Ê,סּבן להסיר ּכדי ּבמים, אֹותן לבלל מּתר - ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻהחּטים

הּסלת ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד, אֹותן ּכלוטֹוחנין נהגּו ּוכבר ; ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּלא הּמערב, ּובערי ּובספרד הּצבי ּובארץ ּבׁשנער ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל

ויחמיצּו יׁשהּו ׁשּמא ּגזרה, - ּבמים החּטים .יבללּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
.Áאם - חּטים אֹו ׂשעֹורים בֹו ונמצאּו ׁשּנתּבּׁשל, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּתבׁשיל

החמץ. ּבֹו נתערב ׁשהרי אסּור, הּתבׁשיל ּכל הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּבּקעּו
ואֹוכלין אֹותן, וׂשֹורפין אֹותן, מֹוציאין - נתּבּקעּו לא ְְְְְְְִִִִִִַָָֹואם

הּתבׁשיל נתּבּקע,ׁשאר ולא נתּבּׁשל אֹו ׁשּנבלל הּדגן ׁשאין ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
סֹופרים מּדברי אּלא ואינֹו ּתֹורה, ׁשל ּגמּור .חמץ ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ

.Ë"הּמּצֹות את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: הּזהרּומּׁשּום ּכלֹומר: , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָ
חכמים: אמרּו לפיכ חּמּוץ; צד מּכל אֹותּה וׁשמרּו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּבּמּצה
עליו יבֹוא ׁשּלא ּבּפסח, מּמּנּו ׁשאֹוכל ּבּדגן לּזהר אדם ִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹצרי

חּמּוץ ׁשם ּבֹו יהיה ׁשּלא עד ׁשּנקצר, אחר ׁשּנטּבעמים ּדגן . ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אסּור ּכ לאכלֹו, ׁשאסּור ּכׁשם - מים עליו ׁשּנפל אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבּנהר,
קדם ׁשּיאכלּנּו ּכדי ּומֹודיעֹו, ליׂשראל מֹוכרֹו אּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלקּימֹו;
לכל מעט מעט מֹוכר הּפסח, קדם לגֹוים מכרֹו ואם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּפסח;
הּגֹוי יחזר ׁשּמא הּפסח, קדם ׁשּיכלה ּכדי ואחד, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאחד

ליׂשראל. ְְְְְִִֵֶָוימּכרּנּו
.Èּדלף עליו ׁשּנפל מים]ּדגן טֹורד[טפטוף ׁשהּוא זמן ּכל - ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

חּמּוץ; לידי ּבא אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו טּפה, אחר ֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻטּפה
ּכּׁשעּור נׁשּתהה אם - ּכׁשּפֹוסק אסּור[חימוץ]אבל זה הרי ,. ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

.‡Èאּלא - ּתחמיץ ׁשּמא ּגדֹולה, עּסה ּבּפסח לׁשין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאין
ּבלבד חּלה חּמהׁשעּור ּבחּמי ולא ּבחּמין, לא לׁשין ואין . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ

ּבּיֹום[שמש] ּבֹו ׁשּנׁשאבּו ּבמים ולא ׁשּלנּו, ּבמים אּלא - ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
עליה הלילה][עבר הרים אּלּו, מּכל ּבאחד ולׁש עבר ואם ;ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

אסּורה. ֲַַָהּפת

.Èותלּוׁש הּׁשמׁש, ּתחת אּׁשה תׁשב הרקיעלא ּתחת ולא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּבֹו זֹורחת הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו העבים, ולאּביֹום . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

אחר ּבדבר ותתעּסק העּסה, את לׁשהּתּניח היתה ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּבֹו ׁשּמקּטפת אחד מים, ׁשל כלים ׁשני צריכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואֹופה,

אפיה] טרם העיסה על ידּה[מזלפת ּבֹו ׁשּמצּננת ואחד [מחום, ְְֶֶֶֶַָָָ
ידּה,התנור] צּננה ׁשּלא אֹו הּׁשמׁש, ּתחת ולׁשה עברה ואם .ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשעּור וכּמה מּתרת. הּפת - חּלה מּׁשעּור יתר עּסה ׁשעׂשת ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו
ּכגּוף - ּביצה וחמׁש וארּבעים ׁשלׁש ּכמֹו [כמידת]חּלה? ְְְְְִֵֶַַָָָָֹֹ

ּכמׁשקלּה. לא הּבינֹונית, ְְִִֵֵַַָָָֹהּביצה
.‚Èאינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּבּבצק, עֹוסק ׁשאדם זמן ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

חּמּוץ לידי עד.ּבא הּבצק וׁשהה והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ּכבר - עליו ּבידֹו מּכה ׁשאדם ּבזמן הּקֹול להׁשמיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּגיע
ּכדי ׁשהה אם - נׁשמע קֹולֹו אין ואם מּיד; ויּׂשרף ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָהחמיץ,

מּיד ויּׂשרף החמיץ, ּכבר - מיל אדם אםׁשּיהּל וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
אסּור זה הרי - ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם ּפניו, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָהכסיפּו

ּכרת. עליו חּיבין ואין ְְְִֵֵַָָָָָלאכלֹו,
.„È,ונׁשּתהּו אחת, ּבעת מהן הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיּו

ׁשּתיהן - קֹול לּה אין והאחרת קֹול, לּה יׁש מהן ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהאחת
ּגמּור חמץ הן והרי .יּׂשרפּו, ְֲִֵֵֵַָָָ

.ÂËהמצּירין סריקין עֹוׂשין ציורים]אין עם ּבּפסח,[פת ְְִִִִֵֶַַַָֻ
עליהן ׁשֹוהה ׁשהאּׁשה בעשייתן]מּפני ּומתחּמצין[מתעכבת , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשהן מּפני לעׂשֹותם, מּתרין הּנחּתֹומין לפיכ עׂשּיתן. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבעת
לעׂשֹותן ּוממהרין ּבאּמנּותן, בּתיםּבקיאין ּבעלי אבל ; ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻ

ּבדפּוס אֹותן צרּו ואפּלּו הציור]אסּורין, בצורת -[מסגרת ְֲֲִִִַָָ
ּבעׂשּיתן ויׁשהּו ּבדפּוס, ׁשּלא לעׂשֹותן אחרים יבֹואּו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

.ויחמיצּו ְְִַ
.ÊËמים וכן ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים ּבֹו ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמים

מדרֹון, ּבמקֹום יּׁשפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמׁשּתּמׁשין
ויחמיץ אחד ּבמקֹום יתקּבץ ׁשּלא .ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÊÈהּמרסן את ׁשֹורין תבואה]אין לפני[קליפות ּומּניחין ְְִִִִֵֵֶַַָֻ
ּברֹותחין, הּמרסן להן חֹולטין אבל יחמיץ. ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻהּתרנגֹולין,

לפניהן ּגזרה,ּומּניחין - לחלט ׁשּלא העֹולם רב נהגּו ּוכבר ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
יפה יפה הּמים ירּתיח לא .ׁשּמא ְִִֶֶֶַַַַָָָֹ

.ÁÈ,מּיד ּומאכילן קמח, אֹו מרסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻֻּומּתר
לפניהן יׁשהה ׁשּלא עד - עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹאֹו
מהּפ ׁשהּוא אֹו ּבֹו, מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּכדי

- מּלאכל ּוכׁשּיפסקּו מחמיץ; אינֹו - ּבידֹו הּכליּבֹו יׁשטף ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָֹֹ
מדרֹון ּבמקֹום ויׁשּפ .ּבמים, ְְְְְִִִִַֹ

.ËÈ;לּמרחץ ּבידּה ׁשּתֹולי הּמרסן, את אּׁשה תׁשרה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלא
ׁשפה במורסן]אבל ולא[משפשפת יבׁש. ּבׂשרּה, על היא ְְֲִֵַָָָָָָֹ

מּכתֹו על ויּתן חּטין אדם ׁשהן[לרפואה]ילעס מּפני , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
-מחמיצֹות נתן ואם החרסת; לתֹו הּקמח את נֹותנין אין . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

להחמיץ ממהר ׁשהּוא מּפני מּיד, אתיּׂשרף נֹותנין אין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מּיד. יאכל נתן, ואם החרּדל; לתֹו ְְְִִֶַַַַַַָָָֹהּקמח

.Îוהּקצח והּׁשמׁשמין הּתבלין לּתן תבלין]מּתר וכּיֹוצא[מין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֻֻ
הּבצק לתֹו אֹוּבהן, וׁשמן, ּבמים העּסה ללּוׁש מּתר וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּבהן לקּטף אֹו וחלב, העיסה]ּדבׁש מהם ּובּיֹום[למרח . ְְְֵֶַַַָָָ
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סז            
      

ּבּתבׁשיל ׁשּיתּבּקעּו קֹולין[מנפיחותם]והּוא, אין [מטגנים]. ְְְְִִִֵֶַַַ
ואת הּפת את מבּׁשלין אבל הּמחבת, על ּבׁשמן הּבצק ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאת

הּקלּוי הׁשליהּקמח ּכ ואחר הרּבה, הּמים הרּתיח ואם . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָ
קדם מּיד מתּבּׁשל ׁשהּוא מּפני מּתר, זה הרי - הּקמח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻלתֹוכן

ּבׁשנערׁשּיחמיץ נהגּו ּוכבר הּמערב,[בבל]; ּובכל ּובספרד ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָ
יפה יפה הּמים ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה, - זה ּדבר .לאסר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ׁשּלׁשֹו„. ּבצק וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמּתר
הּמחבת על קלהּו אֹו פרֹות, ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבמי

מחמיצין אינן פרֹות ׁשּמי מּתר; זה הרי - .ּבּׁשמן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
אֹותֹו[שיבלים]ּכרמל‰. קצת]ׁשּמהבהבין ּבאּור[שורפין ְְְֲִֶֶַַָ

לא ׁשּמא - ּבמים ׁשּלֹו הּקמח מבּׁשלין אין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹוטֹוחנין
אֹותֹו ּכׁשּמבּׁשלין מחמיץ ונמצא יפה, ּבאּור וכןנקלה . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

החדׁשֹות הּקדרֹות מיםּכׁשּמֹוללים עם קמח בהם מבשלים -] ְְְֲִֵֶַַָ
אפּויהלחזקם] מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין וטחנּו, ׁשחזרּו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ

קלי קמח אבל יפה,[קלוי]אֹותּה; קלהּו לא ׁשּמא - אסּור ֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹ
חּמּוץ לידי .ויבֹוא ְִִֵָ

.Âּבֹוללין מּפני[מרטיבים]אין ּבּפסח, ּבמים הּׂשעֹורין את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ
רפין אם[מתבקעים]ׁשהן - ּבלל ואם ּבמהרה. ּומחמיצין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

הּביב ּפי על הּניחן ׁשאם ּכדי מנוקב]רפּו עליו[כלי ׁשאֹופין ְִִִִִִֵֶֶַַָָָָ
לרפיֹון הּגיעּו לא ואם אסּורין; אּלּו הרי יתּבּקעּו, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַֹהחּלֹות

מּתרין אּלּו הרי .זה, ֲִֵֵֶָֻ
.Ê,סּבן להסיר ּכדי ּבמים, אֹותן לבלל מּתר - ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻהחּטים

הּסלת ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד, אֹותן ּכלוטֹוחנין נהגּו ּוכבר ; ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּלא הּמערב, ּובערי ּובספרד הּצבי ּובארץ ּבׁשנער ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל

ויחמיצּו יׁשהּו ׁשּמא ּגזרה, - ּבמים החּטים .יבללּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
.Áאם - חּטים אֹו ׂשעֹורים בֹו ונמצאּו ׁשּנתּבּׁשל, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּתבׁשיל

החמץ. ּבֹו נתערב ׁשהרי אסּור, הּתבׁשיל ּכל הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּבּקעּו
ואֹוכלין אֹותן, וׂשֹורפין אֹותן, מֹוציאין - נתּבּקעּו לא ְְְְְְְִִִִִִַָָֹואם

הּתבׁשיל נתּבּקע,ׁשאר ולא נתּבּׁשל אֹו ׁשּנבלל הּדגן ׁשאין ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
סֹופרים מּדברי אּלא ואינֹו ּתֹורה, ׁשל ּגמּור .חמץ ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ

.Ë"הּמּצֹות את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: הּזהרּומּׁשּום ּכלֹומר: , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָ
חכמים: אמרּו לפיכ חּמּוץ; צד מּכל אֹותּה וׁשמרּו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּבּמּצה
עליו יבֹוא ׁשּלא ּבּפסח, מּמּנּו ׁשאֹוכל ּבּדגן לּזהר אדם ִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹצרי

חּמּוץ ׁשם ּבֹו יהיה ׁשּלא עד ׁשּנקצר, אחר ׁשּנטּבעמים ּדגן . ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אסּור ּכ לאכלֹו, ׁשאסּור ּכׁשם - מים עליו ׁשּנפל אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבּנהר,
קדם ׁשּיאכלּנּו ּכדי ּומֹודיעֹו, ליׂשראל מֹוכרֹו אּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלקּימֹו;
לכל מעט מעט מֹוכר הּפסח, קדם לגֹוים מכרֹו ואם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּפסח;
הּגֹוי יחזר ׁשּמא הּפסח, קדם ׁשּיכלה ּכדי ואחד, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאחד

ליׂשראל. ְְְְְִִֵֶָוימּכרּנּו
.Èּדלף עליו ׁשּנפל מים]ּדגן טֹורד[טפטוף ׁשהּוא זמן ּכל - ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

חּמּוץ; לידי ּבא אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו טּפה, אחר ֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻטּפה
ּכּׁשעּור נׁשּתהה אם - ּכׁשּפֹוסק אסּור[חימוץ]אבל זה הרי ,. ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

.‡Èאּלא - ּתחמיץ ׁשּמא ּגדֹולה, עּסה ּבּפסח לׁשין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאין
ּבלבד חּלה חּמהׁשעּור ּבחּמי ולא ּבחּמין, לא לׁשין ואין . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ

ּבּיֹום[שמש] ּבֹו ׁשּנׁשאבּו ּבמים ולא ׁשּלנּו, ּבמים אּלא - ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
עליה הלילה][עבר הרים אּלּו, מּכל ּבאחד ולׁש עבר ואם ;ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

אסּורה. ֲַַָהּפת

.Èותלּוׁש הּׁשמׁש, ּתחת אּׁשה תׁשב הרקיעלא ּתחת ולא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
ּבֹו זֹורחת הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו העבים, ולאּביֹום . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

אחר ּבדבר ותתעּסק העּסה, את לׁשהּתּניח היתה ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּבֹו ׁשּמקּטפת אחד מים, ׁשל כלים ׁשני צריכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואֹופה,

אפיה] טרם העיסה על ידּה[מזלפת ּבֹו ׁשּמצּננת ואחד [מחום, ְְֶֶֶֶַָָָ
ידּה,התנור] צּננה ׁשּלא אֹו הּׁשמׁש, ּתחת ולׁשה עברה ואם .ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ׁשעּור וכּמה מּתרת. הּפת - חּלה מּׁשעּור יתר עּסה ׁשעׂשת ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו
ּכגּוף - ּביצה וחמׁש וארּבעים ׁשלׁש ּכמֹו [כמידת]חּלה? ְְְְְִֵֶַַָָָָֹֹ

ּכמׁשקלּה. לא הּבינֹונית, ְְִִֵֵַַָָָֹהּביצה
.‚Èאינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּבּבצק, עֹוסק ׁשאדם זמן ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

חּמּוץ לידי עד.ּבא הּבצק וׁשהה והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ּכבר - עליו ּבידֹו מּכה ׁשאדם ּבזמן הּקֹול להׁשמיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּגיע
ּכדי ׁשהה אם - נׁשמע קֹולֹו אין ואם מּיד; ויּׂשרף ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָהחמיץ,

מּיד ויּׂשרף החמיץ, ּכבר - מיל אדם אםׁשּיהּל וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
אסּור זה הרי - ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם ּפניו, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָהכסיפּו

ּכרת. עליו חּיבין ואין ְְְִֵֵַָָָָָלאכלֹו,
.„È,ונׁשּתהּו אחת, ּבעת מהן הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיּו

ׁשּתיהן - קֹול לּה אין והאחרת קֹול, לּה יׁש מהן ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהאחת
ּגמּור חמץ הן והרי .יּׂשרפּו, ְֲִֵֵֵַָָָ

.ÂËהמצּירין סריקין עֹוׂשין ציורים]אין עם ּבּפסח,[פת ְְִִִִֵֶַַַָֻ
עליהן ׁשֹוהה ׁשהאּׁשה בעשייתן]מּפני ּומתחּמצין[מתעכבת , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשהן מּפני לעׂשֹותם, מּתרין הּנחּתֹומין לפיכ עׂשּיתן. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבעת
לעׂשֹותן ּוממהרין ּבאּמנּותן, בּתיםּבקיאין ּבעלי אבל ; ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻ

ּבדפּוס אֹותן צרּו ואפּלּו הציור]אסּורין, בצורת -[מסגרת ְֲֲִִִַָָ
ּבעׂשּיתן ויׁשהּו ּבדפּוס, ׁשּלא לעׂשֹותן אחרים יבֹואּו ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

.ויחמיצּו ְְִַ
.ÊËמים וכן ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים ּבֹו ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמים

מדרֹון, ּבמקֹום יּׁשפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמׁשּתּמׁשין
ויחמיץ אחד ּבמקֹום יתקּבץ ׁשּלא .ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÊÈהּמרסן את ׁשֹורין תבואה]אין לפני[קליפות ּומּניחין ְְִִִִֵֵֶַַָֻ
ּברֹותחין, הּמרסן להן חֹולטין אבל יחמיץ. ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻהּתרנגֹולין,

לפניהן ּגזרה,ּומּניחין - לחלט ׁשּלא העֹולם רב נהגּו ּוכבר ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
יפה יפה הּמים ירּתיח לא .ׁשּמא ְִִֶֶֶַַַַָָָֹ

.ÁÈ,מּיד ּומאכילן קמח, אֹו מרסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻֻּומּתר
לפניהן יׁשהה ׁשּלא עד - עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹאֹו
מהּפ ׁשהּוא אֹו ּבֹו, מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָּכדי

- מּלאכל ּוכׁשּיפסקּו מחמיץ; אינֹו - ּבידֹו הּכליּבֹו יׁשטף ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָֹֹ
מדרֹון ּבמקֹום ויׁשּפ .ּבמים, ְְְְְִִִִַֹ

.ËÈ;לּמרחץ ּבידּה ׁשּתֹולי הּמרסן, את אּׁשה תׁשרה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלא
ׁשפה במורסן]אבל ולא[משפשפת יבׁש. ּבׂשרּה, על היא ְְֲִֵַָָָָָָֹ

מּכתֹו על ויּתן חּטין אדם ׁשהן[לרפואה]ילעס מּפני , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
-מחמיצֹות נתן ואם החרסת; לתֹו הּקמח את נֹותנין אין . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

להחמיץ ממהר ׁשהּוא מּפני מּיד, אתיּׂשרף נֹותנין אין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מּיד. יאכל נתן, ואם החרּדל; לתֹו ְְְִִֶַַַַַַָָָֹהּקמח

.Îוהּקצח והּׁשמׁשמין הּתבלין לּתן תבלין]מּתר וכּיֹוצא[מין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֻֻ
הּבצק לתֹו אֹוּבהן, וׁשמן, ּבמים העּסה ללּוׁש מּתר וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּבהן לקּטף אֹו וחלב, העיסה]ּדבׁש מהם ּובּיֹום[למרח . ְְְֵֶַַַָָָ
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סח           
      

ּולקּטף ללּוׁש אסּור מּׁשּוםהראׁשֹון, לא - ּבלבד ּבמים אּלא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
עני" "לחם ׁשּיהיה ּכדי אּלא הּואחמץ, ּבלבד ּובראׁשֹון ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

זכרֹון להיֹות עני"ׁשּצרי ."לחם ְְִִִִֶֶֶָֹ
.‡Îמּתר ּבצֹונן, חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכל

- ּבצֹונן מּצה ּבהן הּׂשאֹורלהׁשּתּמׁש ּבֹו ׁשּמּניחין מּכלי חּוץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
אחרים] המחמיץ מּפני[בצק חרסת, ּבֹו ׁשּמּניחין ְְֲִִִִֵֶֶַֹּוכלי

ּומּניחין החמץ, ּבהן ׁשּלׁשין ערבֹות וכן קׁשה; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשחּמּוצן
ואין ׂשאֹור, ּכבית הן הרי - ׁשּיחמיץ עד ׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָאֹותֹו

ּבּפסח ּבהן .מׁשּתּמׁשין ְְִִֶֶַַַָ
.Îהּׁשנה,[שקע]ּביב ּכל חמץ חּלֹות עליו ׁשאֹופין חרׂש ׁשל ִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

מקֹום והּסיק ּגחלים מּלאֹו ואם ּבּפסח; מּצה עליו אֹופין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאין
מּצה עליו לבּׁשל מּתר החמץ, ּבֹו מבּׁשל .ׁשהיה ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

.‚Îּברֹותחין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש אבנים ּוכלי מּתכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלי
ואלּפסין קדרֹות ּכגֹון ראׁשֹון, גדולות]ּבכלי נֹותן[קערות - ְְְְְִִִִִֵֵָ

ּבתֹוכֹו ּומרּתיחן מים, עליהן ּוממּלא ּגדֹול, ּכלי לתֹו ;אֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
אֹותן ׁשֹוטף ּכ הּסּכינין,ואחר וכן ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

הּנּצב ואת הּלהב את קת]מרּתיח -]ּכ ואחר ראׁשֹון, ּבכלי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָ
ּבמּצה ּבהן .מׁשּתּמׁש ְְִֵֶַַָָ

.„Îחמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש עצים ּוכלי ואבנים מּתכֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלי
ּגדֹול, ּכלי לתֹו אֹותן נֹותן - וכֹוסֹות קערֹות ּכגֹון ׁשני, ְְְְְְִִִִֵֵָָָּבכלי

ׁשּיפלטּו עד ּבתֹוכֹו ּומּניחן רֹותחין, מים עליהן ואחרונֹותן ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשֹוטפן ּבמּצה.ּכ ּבהן ּומׁשּתּמׁש , ְְְִֵֶַַָָָָ

.‰Îּכלי ּבין - ּבחּמין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל
ׁשהיּו ּבין קערֹות, ּכגֹון ׁשני ּכלי ּבין קדרֹות, ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָראׁשֹון

וׁשּועין זכּוכית,[מרוחים]מׁשּוחין ּכעין אֹותן ׁשעֹוׂשין ּבאבר ְְְְְִִִִֵֶָָָ
ּבמּצה ּבהן מׁשּתּמׁשין אין - ׁשהן ּכמה חרׂש ׁשהיּו אּלאּבין , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּבהן ּומבּׁשל הּפסח לאחר .מּניחן ְְִֵֶֶַַַַַַָָ
.ÂÎראׁשֹון להרּתיחֹוּכלי לפסח]ׁשרצה מצא[להכשירו ולא , ְְְְִִִֶַָָָָֹ

מּקיף זה הרי - ּבתֹוכֹו להרּתיחֹו ּכדי מּמּנּו ּגדֹול אחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּכלי
עד מים ּוממּלאהּו מּבחּוץ, ׂשפתֹו על טיט ׁשל ׂשפה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָלֹו
ואחר ודּיֹו; ּבתֹוכֹו, הּמים ּומרּתיח ׂשפתֹו, על הּמים ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַָׁשּיגּברּו

ּבמּצה. ּבֹו ּומׁשּתּמׁש אֹותֹו, ׁשֹוטף ְְִֵֵַַָָּכ

    
עׂשר,‡. חמּׁשה ּבליל מּצה לאכל הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמצות

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב זמןׁשּנאמר: ּובכל מקֹום, ּבכל ולא- . ְְְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
עצמּה; ּבפני מצוה זֹו אּלא הּפסח, ּבקרּבן זֹו אכילה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּתלה

הּלילה ּכל רׁשּותּומצותּה מּצה אכילת הרגל, ּבׁשאר אבל . ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
אֹו קליֹות אֹו ּדחן אֹו ארז אֹוכל רצה, מּצה; אֹוכל רצה, -ְֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

חֹובה ּבלבד, עׂשר חמּׁשה ּבליל אבל ּכזית,ּפרֹות. ּומּׁשאכל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
חֹובתֹו ידי .יצא ְֵָָָ

.ּכאחד ּומרֹור מּצה ּבלע יצא. מרֹור, ּבלע יצא; מּצה, ְֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּבלע
לּמּצה. ּכטפלה ׁשהּמרֹור יצא; לא מרֹור ידי יצא, מּצה ידי -ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבסיב עץ]ּכרכן יצא[של לא מּצה ידי אף ּובלען, ּבֹו .וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹ
יצא‚. - לאכל ּגֹוים ׁשאנסּוהּו ּכגֹון ּכּונה, ּבלא מּצה ְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאכל

חֹובתֹו ואחרידי ׁשטּותֹו, ּבעת נכּפה והּוא מּצה ּכזית אכל ; ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
אכילה ׁשאֹותּה לפי ׁשּנתרּפא; אחר לאכל חּיב - נתרּפא ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

הּמצוֹות מּכל ּפטּור ׁשהיה ּבׁשעה .היתה ְְְִִֶַָָָָָָָָ
אכלּה„. ּכן אם אּלא מּצה, אכילת חֹובת ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאין

חמץ" יאכל "לא ׁשּנאמר: - הּמינין מחמׁשת ונאמר:מאחד , ְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
מּצה, אכלן אם - חּמּוץ לידי הּבאים ּדברים מּצֹות": ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ"ּתאכלּו
ודחן ארז ּכגֹון הּדברים, ׁשאר אבל חֹובתֹו; ידי ּבהן ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹיצא

ּבהן אין - חמץ[מצות]וקטנּיֹות ּבהן ׁשאין לפי .מּצה, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
טעם‰. ּבּה יׁש אם - הארז ּומן החּטים מן עּסה ִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה

חֹובתֹו ידי ּבּה יֹוצא הּכלביםּדגן, עּסת כלבים]. -[לאכילת ְְִִֵֵַַָָָָָ
אין חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבזמן
מׁשּמרת זֹו ׁשאין ּבּה, יֹוצא אינֹו מּמּנה, אֹוכלין ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻהרֹועים

מּצה חֹובתֹולׁשם ידי ּבּה יֹוצא פרֹות, ּבמי ׁשּלׁשּה מּצה . ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אֹוּבּפסח ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, אֹותּה לׁשין אין אבל . ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

עני" "לחם מּׁשּום - ׁשּבארנּוחלב ּכמֹו לא, ואכל, לׁש ואם ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
חֹובתֹו ידי סּביןיצא ּבפת ולא מרסן, ּבפת לא יֹוצאין ואין . ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֻֻ

תבואה] קליפות – וסובין הּקמח[-מורסן את הּוא לׁש אבל ;ֲֶֶַַָָ
חֹובתֹו ידי ּבּה ויֹוצא ּפת, ועֹוׂשהּו ּובמּורסנֹו ׁשּלֹו .ּבסּבין ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֻ
ידי ּבּה ויֹוצא מּתרת, זֹו הרי - ּביֹותר נקּיה סלת ּפת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻוכן

עני'. לחם זה 'אין ּבּה, אֹומרין ואין ּבּפסח; ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹחֹובתֹו
.Âּבאלּפס אֹו ּבתּנּור, ׁשּנאפית מּצה גדולה]אחד ּבין[קערה , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשהרּתיח ּבין הרּתיח, ּכ ואחר ּבאלּפס הּבצק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהדּביק
הדּביק ּכ אפיּהואחר אפּלּו זה[אפאה], הרי - ּבּקרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ

חֹובתֹו ידי ּבּה נאפיתיֹוצא לא אם וכן יֹוצאין. ּגמּורה, אפּיה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ
ּבעת מּמּנה נמׁשכין ּבצק ׁשל חּוטין יהיּו ׁשּלא והּוא, - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבּה

הּׁשרּוי ּברקיק ויֹוצאין במים]ׁשּפֹורסּה. שרויה והּוא,[מצה - ְְְְְִִֶַָָָ
נּמֹוח חֹובתֹוׁשּלא ידי ּבּה יֹוצא אינֹו - ׁשּבּׁשלּה מּצה אבל ;, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּפת טעם ּבּה אין .ׁשהרי ֲֵֵֶַַַָ
.Êאסּורה ׁשהיא מּצה ּבאכילת חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

טבל ׁשאכלּה ּכגֹון הופרשה]לֹו, שלא מעׂשר[מתבואה אֹו , ְֲֲֵֶֶֶַָָ
ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ׁשּגזלּהראׁשֹון אֹו ּכל, הּכלל: זה . ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹ

ׁשאין וכל חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּמברכין
חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא אין הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָמברכין

.Áמּצה ׁשהיא ּפי על אף ּובתרּומה, ּבחּלה יֹוצאין ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹהּכהנים
אדם לכל ראּויה ׁשני,ׁשאינּה מעׂשר ׁשל ּבמּצה יֹוצאין וכן ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

אפּלּוּבירּוׁשלים ּבּכּורים, ׁשל ּבמּצה יֹוצאין אין אבל . ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָ
הּתר ּבהן אין ׁשהּבּכּורים, מּפני ּבכל[אכילה]ּבירּוׁשלים; ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

בירושלים]הּמֹוׁשבֹות ׁשּיּפדה[אלא אפׁשר ׁשני, ּומעׂשר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מּצֹות" ּתאכלּו מֹוׁשבתיכם "ּבכל וכתּוב: מקֹום, ּבכל ְְְְְְֵֵֵֶַָָָָֹֹֹויאכל
ּבּה ׁשּיֹוצאין היא הּמֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל הראּויה מּצה -ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ

חֹובה .ידי ְֵָ
.Ëּורקיקי ּתֹודה לעצמֹו,[חלות]חּלֹות אֹותן ׁשעׂשה נזיר ְְְִִֵֶַַָָָָָ

הּמּצֹות" את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּבהן, יֹוצאין מּצהאין - ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
תחמיץ]הּמׁשּתּמרת ׁשּיֹוצאין[שלא היא ּבלבד, מּצה לענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ

למּכר עׂשין ואם הּזבח. לענין מׁשּתּמרת זֹו, אבל ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה;
ּבּׁשּוק, למּכר ׁשהעֹוׂשה חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא זה הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּׁשּוק,
עׂשּיתן, ּבׁשעת ונמצא אֹותן, יאכל יּמכרּו לא ׁשאם ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּבדעּתֹו

מּצה לׁשם .ׁשמרן ְְֵַָָָ
.Èנׁשים אפּלּו מּצה, ּבאכילת חּיבין קטןועבדיםהּכל . ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹ

אֹותֹו ּומאכילין ּבמצוֹות, אֹותֹו מחּנכין - ּפת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹהּיכֹול
מּצה לֹוּכזית ׁשֹורין מּצה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה . ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

נּמֹוח ׁשּלא והּוא, - אֹותֹו ּומאכילין ּבמים .רקיק ְְֲִִִִִֶַַַָֹ
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.‡Èמפטירין ׁשאין סֹופרים, הסעודה]מּדברי אחר[מסיימים ְְְִִִִִֵֵֶַַַ
על אף אּלא ּבהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים קליֹות ואפּלּו ּכלּום, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמּצה
וכּיֹוצא ּופרֹות אחרֹות מאכלֹות אחריה ואכל מּצה, ׁשאכל ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּפי

ּופֹוסק ּבאחרֹונה, מּצה ּכּזית ואֹוכל חֹוזר - .ּבהן ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.Èהּכר ׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו

אֹותֹו מּכין הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב; ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלאכילתּה
מרּדּות מדרבנן]מּכת הּפסח[מלקות ערב לאכל אסּור וכן . ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּבתאוה מּצה לאכילת ׁשּיּכנס ּכדי ּבמעט, הּמנחה ;מּקדם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּפרֹות מעט הּוא אֹוכל ירקֹותאבל ּכרׂשֹואֹו ימּלא ולא , ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָֹ

ערבמהן[כרסו] עצמן מרעיבין היּו הראׁשֹונים וחכמים . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
עליו חביבים מצוֹות ויהיּו ּבתאוה מּצה לאכל ּכדי ;הּפסח, ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּתחׁש עד והֹול אֹוכל טֹובים, ימים ערבי ּבׁשאר .אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

    
ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבליל ּבמצרים, ׁשּנאמר:לאבֹותינּו - ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּזה" הּיֹום את ׁשּנאמר"זכֹור ּכמֹו הּׁשּבת", יֹום את "זכֹור :. ְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

לבנ "והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד עׂשר? חמּׁשה ׁשּבליל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּומּנין
זה" ּבעבּור לאמר: ההּוא ּומרֹורּבּיֹום מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה , ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבן לֹו ׁשאין ּפי על ואף .לפני חכמיםמּנחים אפּלּו , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
מצרים ּביציאת לסּפר חּיבין - הּמאריּגדֹולים וכל ; ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָ

מׁשּבח. זה הרי וׁשהיּו, ׁשארעּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻּבּדברים
.ׁשּנאמר - ׁשאלּו לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע :מצוה ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

"לבנ אם"והּגדּת ּכיצד? מלּמדֹו. אביו ּבן, ׁשל ּדעּתֹו לפי . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּכמֹו עבדים היינּו ּכּלנּו 'ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן ְְֲִִִִֵֵָָָָָָָֻהיה
אֹותנּו ּפדה הּזה ּובּלילה ּבמצרים, זה עבד ּכמֹו אֹו זֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשפחה
ּגדֹול הּבן היה ואם לחרּות'; ויצאנּו הּוא, ּברּו ְְִֵֵַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
לנּו ׁשּנעׂשּו ונּסים ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוחכם

ּבן ׁשל ּדעּתֹו לפי רּבנּו, מׁשה ידי .על ְְְִֵֵֵֶֶַַַֹ
הּבנים‚. ׁשּיראּו ּכדי - הּזה ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי

הּלילֹות'? מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ויאמרּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹויׁשאלּו
היה' וכ וכ ארע, וכ ּכ' להם: ויאמר להם ׁשּיׁשיב .עד ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ועֹוקרין ואגֹוזים, קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? [מסירים]וכיצד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּיאכלּו קדם מּלפניהם זה,הּׁשלחן מּיד זה מּצה ,וחֹוטפין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

לֹו אין ׁשֹואלּתֹו; אׁשּתֹו ּבן, לֹו אין האּלּו. ּבדברים ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָוכּיֹוצא
ואפּלּו הּזה', הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה זה את זה ׁשֹואלין - ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאּׁשה
ּנׁשּתּנה 'מה לעצמֹו ׁשֹואל לבּדֹו, היה חכמים. ּכּלן ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֻהיּו

הּזה' .הּלילה ְֶַַַָ
להתחיל„. מתחילוצרי ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

- ּומּלפניו ּתרח ּבימי - אבֹותינּו היּו ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומסּפר,
ּומסּים זרה; עבֹודה ורֹודפין ההבל, אחרי וטֹועין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹופרין
מן והבּדילנּו לּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָּבדת
היינּו ׁשעבדים ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. וקרבנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹועים,
ּבנּסים ּומסּים ׁשּגמלנּו; הרעה וכל ּבמצרים, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלפרעה

ּובחרּותנּו לנּו, ׁשּנעׂשּו אבדונפלאֹות מ"ארּמי ׁשּידרׁש והּוא . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּבדרׁשאבי" ּומארי הּמֹוסיף וכל הּפרׁשה; ּכל ׁשּיגמר עד , ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

מׁשּבח. זה הרי זֹו, ְֲֵֶָָָָֻּפרׁשה
עׂשר,‰. חמּׁשה ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹּכל

חֹובתֹו ידי יצא מצרים]לא ביציאת ּפסח,[לספר הן: ואּלּו ; ְְֵֵֵֶַָָָֹ
על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על ּפסח, ּומרֹורים. ְִֵֶֶַַַַַַָָָָמּצה,
הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּתי

אבֹותינּולה'" חּיי את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מרֹורים, ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
ׁשּנגאלּו ׁשם על מּצה, הןּבמצרים; ּכּלן, האּלּו ּודברים . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

'הּגדה' .הּנקראין ְִִַַָָָ
.Âלהראֹות אדם חּיב ודֹור, ּדֹור הּואּבכל ּכאּלּו עצמֹו את ְְְְְִֶַַַָָָָָ

מצרים מּׁשעּבּוד עּתה יצא ׁשּנאמרּבעצמֹו הֹוציא, "ואֹותנּו : ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָ
היית"מּׁשם" עבד ּכי "וזכרּת, ּבּתֹורה: צּוה זה ּדבר ועל .; ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ונפּדית. לחרּות ויצאת עבד, היית ּבעצמ אּתה ּכאּלּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכלֹומר,
.Êולׁשּתֹות לאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ,ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ

חרּות ּדר מסב נׁשים,והּוא ּבין אנׁשים ּבין ואחד, אחד וכל . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּפחֹות אין - יין ׁשל ּכֹוסֹות ארּבעה הּזה, ּבּלילה לׁשּתֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָחּיב

לֹו יפחתּו לא הּצדקה, מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו [גבאימהן; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
רביעיתהצדקה] מהן, ּכֹוס ּכל ׁשעּור ּכֹוסֹות; .מארּבעה ְְִִִֵֵֶַָָָ

.Áׁשּיסב עד יאכל לא ׁשּביׂשראל, עני אינּהאפּלּו אּׁשה . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
הסּבה הסּבהצריכה צריכה היא, חׁשּובה אּׁשה ואם ּובן; . ְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָ

ּתלמיד אבל הסּבה; צריכין רּבֹו, ּבפני והּׁשּמׁש אביו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאצל
רׁשּות רּבֹו לֹו נתן ּכן אם אּלא מסב אינֹו רּבֹו, והסּבתּבפני . ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

הסּבה אינּה ּפניוימין, על אֹו ערּפֹו, על הּמסב וכן אין; - ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
מּצה, ּכזית אכילת ּבׁשעת הסּבה? צריכין ואימתי הסּבה. ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָזֹו

האּלּו ּכֹוסֹות ארּבעה אםּובׁשתּית - ּוׁשתּיתֹו אכילתֹו ּוׁשאר . ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָ
מׁשּבח זה הרי צרי.הסב, אינֹו לאו, ואם ; ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֻ

.Ëאֹותן למזג צרי - האּלּו ּכֹוסֹות מים]ארּבעה עם ,[לערבן ְְִִֵַָָָָָֹ
ּדעת ּולפי הּיין, לפי הּכל ערבה; ׁשתּיה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכדי

חי יין מרביעית ּבארּבעּתן יפחֹות ולא כוסהּׁשֹותה. בכל -] ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
יין] רביעית רבע ׁשאינֹויהא מּיין אּלּו ּכֹוסֹות ארּבעה ׁשתה .ְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשתה חרּות; ידי יצא ולא ּכֹוסֹות, ארּבעה ידי יצא - ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָֹמזּוג
יצא ולא יצא, חרּות ידי - אחת ּבבת מזּוגין ּכֹוסֹות ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹארּבעה

יצא רּבֹו, מהן ּכֹוס מּכל ׁשתה ואם ּכֹוסֹות. ארּבעה .ידי ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻ
.Èּברכה עליו מבר האּלּו, ּכֹוסֹות מארּבעה וכֹוס ּכֹוס ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָּכל

עצמֹו ׁשני,ּבפני וכֹוס הּיֹום; קּדּוׁש עליו אֹומר ראׁשֹון, וכֹוס . ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
ּברּכת עליו מבר ׁשליׁשי, ּכֹוס ההּגדה; את עליו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָקֹורא
ּברּכת עליו ּומבר ההּלל, את עליו ּגֹומר רביעי, ּכֹוס ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמזֹון;

לׁשּתֹות,[יהללוך]הּׁשיר רצה אם - האּלּו הּכֹוסֹות ּובין . ְִִִֵֵַַָָָ
ׁשֹותה אינֹו לרביעי, ׁשליׁשי ּבין .ׁשֹותה; ְְִִִִִֵֵֶֶ

.‡Èמצוה - לּטיטהחרסת זכר סֹופרים, עֹובדיןמּדברי ׁשהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּתמרים לֹוקחין אֹותּה? עֹוׂשין וכיצד ּבמצרים. ּגרֹוגרֹותּבֹו אֹו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

ודֹורסין[תאנים] ּבהן, וכּיֹוצא צּמּוקין אֹותן,[מועכים]אֹו ְְְִִִֵֶַָָ
חמץונֹות לתֹוכן ּבתבן;נין טיט ּכמֹו ּבתבלין אֹותן ּומתּבלין , ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

הּפסח ּבלילי הּׁשלחן על אֹותן .ּומביאין ְְְִִֵֵֶַַַַָָֻ
.Èאּלא עצמּה, ּבפני הּתֹורה מן מצוה אינּה - מרֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאכילת

ּבׂשר לאכל אחת עׂשה ׁשּמצות הּפסח; ּבאכילת היא ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹּתלּויה
ּומרֹורים מּצה על הּמרֹורהּפסח, לאכל סֹופרים, ּומּדברי . ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּפסח קרּבן ׁשם אין אפּלּו זה, ּבליל .לבּדֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ
.‚Èוהּתמכה והעלׁשין החּזרת הן ּבּתֹורה, האמּורים ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמרֹורים

נקרא אּלּו, ירק מיני מחמׁשת אחד ּכל והּמרֹור; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוהחרחבינה
- יצא ּכזית, מחמׁשּתן אֹו מהן מאחד אכל ואם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מרֹור'.
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.‡Èמפטירין ׁשאין סֹופרים, הסעודה]מּדברי אחר[מסיימים ְְְִִִִִֵֵֶַַַ
על אף אּלא ּבהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים קליֹות ואפּלּו ּכלּום, ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמּצה
וכּיֹוצא ּופרֹות אחרֹות מאכלֹות אחריה ואכל מּצה, ׁשאכל ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּפי

ּופֹוסק ּבאחרֹונה, מּצה ּכּזית ואֹוכל חֹוזר - .ּבהן ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.Èהּכר ׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו

אֹותֹו מּכין הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב; ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלאכילתּה
מרּדּות מדרבנן]מּכת הּפסח[מלקות ערב לאכל אסּור וכן . ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּבתאוה מּצה לאכילת ׁשּיּכנס ּכדי ּבמעט, הּמנחה ;מּקדם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּפרֹות מעט הּוא אֹוכל ירקֹותאבל ּכרׂשֹואֹו ימּלא ולא , ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָֹ

ערבמהן[כרסו] עצמן מרעיבין היּו הראׁשֹונים וחכמים . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
עליו חביבים מצוֹות ויהיּו ּבתאוה מּצה לאכל ּכדי ;הּפסח, ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּתחׁש עד והֹול אֹוכל טֹובים, ימים ערבי ּבׁשאר .אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

    
ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבליל ּבמצרים, ׁשּנאמר:לאבֹותינּו - ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּזה" הּיֹום את ׁשּנאמר"זכֹור ּכמֹו הּׁשּבת", יֹום את "זכֹור :. ְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

לבנ "והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד עׂשר? חמּׁשה ׁשּבליל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּומּנין
זה" ּבעבּור לאמר: ההּוא ּומרֹורּבּיֹום מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה , ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבן לֹו ׁשאין ּפי על ואף .לפני חכמיםמּנחים אפּלּו , ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
מצרים ּביציאת לסּפר חּיבין - הּמאריּגדֹולים וכל ; ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָ

מׁשּבח. זה הרי וׁשהיּו, ׁשארעּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻּבּדברים
.ׁשּנאמר - ׁשאלּו לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע :מצוה ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

"לבנ אם"והּגדּת ּכיצד? מלּמדֹו. אביו ּבן, ׁשל ּדעּתֹו לפי . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּכמֹו עבדים היינּו ּכּלנּו 'ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן ְְֲִִִִֵֵָָָָָָָֻהיה
אֹותנּו ּפדה הּזה ּובּלילה ּבמצרים, זה עבד ּכמֹו אֹו זֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשפחה
ּגדֹול הּבן היה ואם לחרּות'; ויצאנּו הּוא, ּברּו ְְִֵֵַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש
לנּו ׁשּנעׂשּו ונּסים ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוחכם

ּבן ׁשל ּדעּתֹו לפי רּבנּו, מׁשה ידי .על ְְְִֵֵֵֶֶַַַֹ
הּבנים‚. ׁשּיראּו ּכדי - הּזה ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי

הּלילֹות'? מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ויאמרּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹויׁשאלּו
היה' וכ וכ ארע, וכ ּכ' להם: ויאמר להם ׁשּיׁשיב .עד ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ועֹוקרין ואגֹוזים, קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? [מסירים]וכיצד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשּיאכלּו קדם מּלפניהם זה,הּׁשלחן מּיד זה מּצה ,וחֹוטפין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

לֹו אין ׁשֹואלּתֹו; אׁשּתֹו ּבן, לֹו אין האּלּו. ּבדברים ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָוכּיֹוצא
ואפּלּו הּזה', הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה זה את זה ׁשֹואלין - ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָאּׁשה
ּנׁשּתּנה 'מה לעצמֹו ׁשֹואל לבּדֹו, היה חכמים. ּכּלן ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֻהיּו

הּזה' .הּלילה ְֶַַַָ
להתחיל„. מתחילוצרי ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

- ּומּלפניו ּתרח ּבימי - אבֹותינּו היּו ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומסּפר,
ּומסּים זרה; עבֹודה ורֹודפין ההבל, אחרי וטֹועין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹופרין
מן והבּדילנּו לּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָּבדת
היינּו ׁשעבדים ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. וקרבנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹועים,
ּבנּסים ּומסּים ׁשּגמלנּו; הרעה וכל ּבמצרים, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלפרעה

ּובחרּותנּו לנּו, ׁשּנעׂשּו אבדונפלאֹות מ"ארּמי ׁשּידרׁש והּוא . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּבדרׁשאבי" ּומארי הּמֹוסיף וכל הּפרׁשה; ּכל ׁשּיגמר עד , ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ

מׁשּבח. זה הרי זֹו, ְֲֵֶָָָָֻּפרׁשה
עׂשר,‰. חמּׁשה ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹּכל

חֹובתֹו ידי יצא מצרים]לא ביציאת ּפסח,[לספר הן: ואּלּו ; ְְֵֵֵֶַָָָֹ
על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על ּפסח, ּומרֹורים. ְִֵֶֶַַַַַַָָָָמּצה,
הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּתי

אבֹותינּולה'" חּיי את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מרֹורים, ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
ׁשּנגאלּו ׁשם על מּצה, הןּבמצרים; ּכּלן, האּלּו ּודברים . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

'הּגדה' .הּנקראין ְִִַַָָָ
.Âלהראֹות אדם חּיב ודֹור, ּדֹור הּואּבכל ּכאּלּו עצמֹו את ְְְְְִֶַַַָָָָָ

מצרים מּׁשעּבּוד עּתה יצא ׁשּנאמרּבעצמֹו הֹוציא, "ואֹותנּו : ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָ
היית"מּׁשם" עבד ּכי "וזכרּת, ּבּתֹורה: צּוה זה ּדבר ועל .; ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ונפּדית. לחרּות ויצאת עבד, היית ּבעצמ אּתה ּכאּלּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכלֹומר,
.Êולׁשּתֹות לאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ,ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ

חרּות ּדר מסב נׁשים,והּוא ּבין אנׁשים ּבין ואחד, אחד וכל . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּפחֹות אין - יין ׁשל ּכֹוסֹות ארּבעה הּזה, ּבּלילה לׁשּתֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָחּיב

לֹו יפחתּו לא הּצדקה, מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו [גבאימהן; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
רביעיתהצדקה] מהן, ּכֹוס ּכל ׁשעּור ּכֹוסֹות; .מארּבעה ְְִִִֵֵֶַָָָ

.Áׁשּיסב עד יאכל לא ׁשּביׂשראל, עני אינּהאפּלּו אּׁשה . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
הסּבה הסּבהצריכה צריכה היא, חׁשּובה אּׁשה ואם ּובן; . ְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָ

ּתלמיד אבל הסּבה; צריכין רּבֹו, ּבפני והּׁשּמׁש אביו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאצל
רׁשּות רּבֹו לֹו נתן ּכן אם אּלא מסב אינֹו רּבֹו, והסּבתּבפני . ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

הסּבה אינּה ּפניוימין, על אֹו ערּפֹו, על הּמסב וכן אין; - ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
מּצה, ּכזית אכילת ּבׁשעת הסּבה? צריכין ואימתי הסּבה. ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָזֹו

האּלּו ּכֹוסֹות ארּבעה אםּובׁשתּית - ּוׁשתּיתֹו אכילתֹו ּוׁשאר . ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָ
מׁשּבח זה הרי צרי.הסב, אינֹו לאו, ואם ; ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֻ

.Ëאֹותן למזג צרי - האּלּו ּכֹוסֹות מים]ארּבעה עם ,[לערבן ְְִִֵַָָָָָֹ
ּדעת ּולפי הּיין, לפי הּכל ערבה; ׁשתּיה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכדי

חי יין מרביעית ּבארּבעּתן יפחֹות ולא כוסהּׁשֹותה. בכל -] ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
יין] רביעית רבע ׁשאינֹויהא מּיין אּלּו ּכֹוסֹות ארּבעה ׁשתה .ְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשתה חרּות; ידי יצא ולא ּכֹוסֹות, ארּבעה ידי יצא - ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָֹמזּוג
יצא ולא יצא, חרּות ידי - אחת ּבבת מזּוגין ּכֹוסֹות ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹארּבעה

יצא רּבֹו, מהן ּכֹוס מּכל ׁשתה ואם ּכֹוסֹות. ארּבעה .ידי ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻ
.Èּברכה עליו מבר האּלּו, ּכֹוסֹות מארּבעה וכֹוס ּכֹוס ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָּכל

עצמֹו ׁשני,ּבפני וכֹוס הּיֹום; קּדּוׁש עליו אֹומר ראׁשֹון, וכֹוס . ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
ּברּכת עליו מבר ׁשליׁשי, ּכֹוס ההּגדה; את עליו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָקֹורא
ּברּכת עליו ּומבר ההּלל, את עליו ּגֹומר רביעי, ּכֹוס ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמזֹון;

לׁשּתֹות,[יהללוך]הּׁשיר רצה אם - האּלּו הּכֹוסֹות ּובין . ְִִִֵֵַַָָָ
ׁשֹותה אינֹו לרביעי, ׁשליׁשי ּבין .ׁשֹותה; ְְִִִִִֵֵֶֶ

.‡Èמצוה - לּטיטהחרסת זכר סֹופרים, עֹובדיןמּדברי ׁשהיּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּתמרים לֹוקחין אֹותּה? עֹוׂשין וכיצד ּבמצרים. ּגרֹוגרֹותּבֹו אֹו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

ודֹורסין[תאנים] ּבהן, וכּיֹוצא צּמּוקין אֹותן,[מועכים]אֹו ְְְִִִֵֶַָָ
חמץונֹות לתֹוכן ּבתבן;נין טיט ּכמֹו ּבתבלין אֹותן ּומתּבלין , ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

הּפסח ּבלילי הּׁשלחן על אֹותן .ּומביאין ְְְִִֵֵֶַַַַָָֻ
.Èאּלא עצמּה, ּבפני הּתֹורה מן מצוה אינּה - מרֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאכילת

ּבׂשר לאכל אחת עׂשה ׁשּמצות הּפסח; ּבאכילת היא ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹּתלּויה
ּומרֹורים מּצה על הּמרֹורהּפסח, לאכל סֹופרים, ּומּדברי . ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּפסח קרּבן ׁשם אין אפּלּו זה, ּבליל .לבּדֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ
.‚Èוהּתמכה והעלׁשין החּזרת הן ּבּתֹורה, האמּורים ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמרֹורים

נקרא אּלּו, ירק מיני מחמׁשת אחד ּכל והּמרֹור; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוהחרחבינה
- יצא ּכזית, מחמׁשּתן אֹו מהן מאחד אכל ואם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מרֹור'.
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ּבּקלח ויֹוצאין לחין; ׁשּיהיּו אפּלּו[שורש]והּוא, ׁשּלהן, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשלקן ואם הרבה]יבׁש. ּכבׁשן[בישלן אֹו רב, זמן או [בחומץ, ְְְִֵָָָָָ

ּבהןבמים] יֹוצא אין - ּבּׁשלן אֹו ,. ְִֵֵֶָָ

ה'תש"ע תמוז ז' קודש שבת יום

    
הּוא‡. ּכ עׂשר, חמּׁשה ּבליל אּלּו מצוֹות עׂשּית :סּדּור ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָ

ואחד אחד לכל ּכֹוס מביאין ּפריּבּתחּלה 'ּבֹורא ּומבר , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּוזמן הּיֹום, קּדּוׁש עליו ואֹומר וׁשֹותה.[שהחיינו]הּגפן', , ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ידים' נטילת 'על מבר ּכ ידיוואחר ונֹוטל ּומביאין, . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ערּו וגּופֹוׁשלחן וחרסת, ּומּצה אחר, וירק מרֹור ועליו , ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹֻ

חגיגה ּובׂשר הּפסח, ּכבׂש ּובּזמןׁשל עׂשר; ארּבעה יֹום ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
לּפסח, זכר אחד - בׂשר מיני ׁשני הּׁשלחן על מביאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּזה,

לחגיגה זכר .ואחד ְֲִֵֶֶַָָ
.'האדמה ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ּומטּבל,מתחיל ירק ולֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ

ּבחרסת ּכזיתאֹותֹו ואֹוכל אחד, ּכל - עּמֹו המסּבין וכל הּוא , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
מּכזית ּפחֹות אין הּׁשלחןואחד, את עֹוקרין ּכ ואחר . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
לבּדֹו ההּגדה קֹורא הּבןמּלפני וכאן הּׁשני, הּכֹוס ּומֹוזגין , ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

ּנׁשּתּנהׁשֹואל 'מה הּקֹורא: ואֹומר מּכל. הּזה הּלילה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
אחת, ּפעם אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּלילֹות?
חמץ אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל פעמים; ׁשּתי הּזה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּלילה
אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מּצה; ּכּלֹו הּזה והּלילה ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּומּצה,

ׁשלּוק צלי הרבה]ּבׂשר ּכּלֹו[מבושל הּזה והּלילה ּומבּׁשל, ְְְְִֶַַַַָָָָֻֻ
הּזה והּלילה ירקֹות, ׁשאר אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָצלי;
מסּבין, ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻמרֹורים;

מסּבין' ּכּלנּו הּזה .והּלילה ְְְִֶַַַָָֻֻ
לנּו‚. ׁשאין - צלי' ּכּלֹו הּזה 'והּלילה אֹומר אינֹו הּזה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּבּזמן

ּבגנּותקרּבן ּומתחיל וכו']. אבותינו היו עוע"ז ,[מתחילה ְְְִִַָָ
אבי" אבד "ארּמי ּפרׁשת ּדרׁש ׁשּגֹומר עד ּכּלּה.וקֹורא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻ

אֹוכלין,„. ׁשאנּו זה 'ּפסח ואֹומר: לפניו, הּׁשלחן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומחזיר
ּבמצרים אבֹותינּו ּבּתי על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם ,על ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

לה'' הּוא ּפסח זבח ואמרּתם ּבידֹוׁשּנאמר: הּמרֹור ּומגּביּה ; ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנּו זה 'מרֹור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָואֹומר:
חּייהם' את וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי ;את ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנּו זֹו 'מּצה ואֹומר: ּבידֹו הּמּצה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומגּביּה
עליהם ׁשּנגלה עד להחמיץ אבֹותינּו ׁשל ּבצקם הסּפיק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלא

מּיד ּוגאלם הּוא ּברּו ׁשּנאמרהּקדֹוׁש הּבצק, את וּיאפּו : ְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
וכּו' מּמצרים הֹוציאּו ׁשהיּואׁשר 'ּפסח אֹומר: הּזה ּובּזמן . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשּפסח ׁשם על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאבֹותינּו
וכּו' אבֹותינּו' ּבּתי על הּוא ּברּו .הּקדֹוׁש ְֲֵֵַַָָָ

לפאר‰. לׁשּבח להּלל להֹודֹות חּיבין אנּו לפיכ' ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָואֹומר:
ּולנּצח ּולהּדר לגּדל הּנּסיםלרֹומם ּכל את לנּו ׁשעׂשה למי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

יּה הללּו לפניו, ונאמר לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו .האּלּו, ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹ
למעינֹו "חּלמיׁש, עד וגֹו', ה'" עבדי הללּו יּה, ְְְְְְְִֵַַַַַַָָ"הללּו

אׁשרמים"' העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' וחֹותם: ; ְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּזה לּלילה והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּגאלנּו
אלהינּו ה' 'ּכן מֹוסיף: הּזה ּובּזמן ּומרֹורים'. מּצה ּבֹו ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלאכל
הּבאים אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו אבֹותינּו, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹואלהי

,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים לׁשלֹום, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלקראתנּו
קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים מן ׁשם ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹונאכל
ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ונֹודה לרצֹון, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻמזּבח

יׂשראל' ּגאל ה', אּתה ּברּו הּגפןנפׁשנּו. על ּומבר ., ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּׁשני. הּכֹוס ְִֵֶַַוׁשֹותה

.Âׁשהרי - ׁשנּיה ידיו ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָואחר
ההּגדה קריאת ּבׁשעת ּדעּתֹו רקיקיןהּסיח ׁשני ולֹוקח ,[מצות]; ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָ

מהן אחד לחםחֹולק 'הּמֹוציא ּומבר ׁשלם, לתֹו ּפרּוס ּומּניח ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּכּכרֹות ׁשּתי על מבר אינֹו מה ּומּפני הארץ'. ,[מצות]מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

עני" "לחם ׁשּנאמר: מּׁשּום טֹובים? ימים ּדרּכֹוּכׁשאר מה - ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבפרּוסה עני ּבפרּוסה[חתיכה]ׁשל ּכאן אף ,.ּכ ואחר ְְְִִִֶַַַָָָָָ

ּכֹורּומרֹור מּצה ּומטּבל(לוקח) כאחד)ּכאחד, (ומטבל ְְֵֵֶַַָָָ
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּומבר ְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבחרסת,

ּומרֹורים' מּצה אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו ואֹוכלןקּדׁשנּו ,. ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָ
זה על מבר עצמֹו, ּבפני ּומרֹור עצמּה ּבפני מּצה אכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָואם

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַּבפני
.Ê,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ּכ ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּזבח' אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ואֹוכלאׁשר , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּתחּלה עׂשר ארּבעה חגיגת ה'מּבׂשר אּתה ּברּו' :ּומבר . ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ

על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו
ּפסח ׁשל מּגּופֹו ואֹוכל הּפסח', הּפסחאכילת ּברּכת ולא . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹ

ּפסח ׁשל ּפֹוטרת זבח ׁשל ולא זבח, ׁשל .ּפֹוטרת ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ
.Á,'הּמֹוציא' ׁשּמבר אחר קרּבן, ׁשם ׁשאין הּזה חֹוזרּבּזמן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ואֹוכל ּבחרסת מּצה ּומטּבל מּצה', אכילת 'על ּומבר. ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ּבחרסת מרֹור ּומטּבל מרֹור', אכילת 'על ּומבר ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹוחֹוזר

טעמֹוואֹוכל יבּטל ׁשּמא ּבחרסת, אֹותֹו יׁשהה ולא וזה; . ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
סֹו מּדברי ּומטּבלמצוה ּומרֹור, מּצה וכֹור וחֹוזר פרים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָ

לּמקּדׁש זכר ּברכה, ּבלא ואֹוכלן .ּבחרסת, ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹֹ
.Ëלאכל רֹוצה ׁשהּוא ּכל ואֹוכל ּבּסעּודה, נמׁש ּכ ,ואחר ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

מּבׂשר אֹוכל ּובאחרֹונה לׁשּתֹות. רֹוצה ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָוׁשֹותה
ּכזית ואפּלּו ּכללהּפסח, אחר מאכל אחריו טֹועם ואינֹו ,; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

ּכדי ּכלּום, אחריה טֹועם ואינֹו מּצה, ּכזית אֹוכל הּזה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּובּזמן
- ּבפיו הּמּצה אֹו הּפסח ּבׂשר וטעם סעּודתֹו, הפסק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

הּמצוה היא .ׁשאכילתן ְֲִִִֶַָָָ
.Èידיו נֹוטל ּכ ׁשליׁשי,ואחר ּכֹוס על הּמזֹון ּברּכת ּומבר , ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ההּלל; את עליו וגֹומר רביעי, ּכֹוס מֹוזג ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוׁשֹותהּו.
הּׁשיר ּברּכת עליו וכּו'ואֹומר 'מעׂשי ּכל ה' יהללּו' והיא ,, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

הּמים מן חּוץ הּלילה, ּכל ּכלּום ּכ אחר טֹועם ויׁשואינֹו . ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָ
למזג הּגדֹוללֹו הּלל עליו ולֹומר חמיׁשי, והּואּכֹוס - ְְְֲִִִֵַַַָָָֹ

טֹוב" ּכי לה', ּבבל"מ"הֹודּו נהרֹות "על עד אינֹו, זה וכֹוס ; ְֲִֵֵֶֶַַַַָ
ּכֹוסֹות. ארּבעה ּכמֹו ּבכלוחֹובה ההּלל את לגמר לֹו יׁש ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

סעּודה. מקֹום ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּירצה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָמקֹום
.‡Èמקֹום אֹוכלין; פסחים, ּבלילי צלי לאכל ׁשּנהגּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹמקֹום

ּבׂשר יאמרּו ׁשּמא ּגזרה - אֹוכלין אין לאכל, ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּנהגּו
הּוא ּכאחדהּפסח ּכּלֹו צלּוי ׂשה לאכל אסּור מקֹום ּובכל . ְְֱֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ּבחּוץ קדׁשים ּכאֹוכל ׁשּנראה מּפני זה, היהּבליל ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשלקמחּת אֹו אבר, מּמּנּו ׁשחּסר אֹו והּוא[בישל], אבר ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ׁשּנהגּו. ּבמקֹום מּתר, זה הרי - ְְֲֲֵֶֶָָָָֻֻמחּבר
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.Èּכדר הּפת על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי יין לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמי
הּזה הּסדר על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מיׁשעֹוׂשה ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּמרֹור על מבר ּבּתחּלה ּבלבד, מרֹור אּלא ירק לֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין
- מרֹור' אכילת ו'על האדמה', ּפרי 'ּבֹורא - ּברכֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
וחֹוזר ואֹוכלּה, הּמּצה על מבר ההּגדה, ּוכׁשּיגמר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹואֹוכל;

ּברכה ּבלא הּמרֹור, מן .ואֹוכל ְְְִֵַָָָֹ
.‚Èמׁשּמרת מּצה לֹו ׁשאין מצה]מי ּכזית,[לשם אּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

אכילת 'על מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה סעּודתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשּגֹומר
ּכלּום אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית; אֹותֹו ואֹוכל .מּצה', ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ

.„Èּבני ואֹוכל. חֹוזר אינֹו והקיץ, הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמי
ּבתֹוך מקצתן ׁשּיׁשנּו ואֹוכלין;חבּורה חֹוזרין הּסעּודה, ְְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ

יאכלּו ּכּלן, נתנמנמּו יאכלּו; לא ונעֹורּו, ּכּלן .נרּדמּו ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹֹֹֻֻ

 
Á:הּוא ּכ הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ההּגדה …«ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ

מּמצרים. יצאנּו ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָמתחיל

ּדמצרים. מארעא ּדנפקּו אבהתנא ּדאכלּו עניא, לחמא ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָהא
הא ויפסח. ייתי לפסח, ּדצרי וכל וייכֹול; ייתי ּדכפין, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכל
הכא הׁשּתא ּדיׂשראל; ּבארעא הּבאה לׁשנה הכא, ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּתא

חֹורי. ּבני - ּדאתיא לׁשּתא ְְְְְֵֵֵַַַָָעבדי,
‰Óאין הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות. מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה «ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּתי הּזה, והּלילה אחת; ּפעם אפּלּו מטּבילין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָאנּו
והּלילה ּומּצה; חמץ אֹוכלים אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּפעמים.
ירקֹות; ׁשאר אֹוכלים אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מּצה. ּכּלֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻהּזה,
ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מרֹורים. הּזה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּלילה

מסּבין. ּכּלנּו הּזה, והּלילה מסּבין; ּובין ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻֻֻיֹוׁשבין
ÌÈ„Ú,מּׁשם אלהינּו ה' וּיֹוציאנּו ּבמצרים; לפרעה היינּו ¬»ƒְְְְֱִִִִִֵֵַַַָָֹֹ

הּקדֹוׁש הֹוציא לא ואּלּו נטּויה. ּובזרֹוע חזקה ְְְְֲִִִַַָָָָָֹּביד
ּבנינּו ּובני ּובנינּו אנּו עדין מּמצרים, אבֹותינּו את הּוא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּברּו
ּכּלנּו חכמים, ּכּלנּו ואפּלּו ּבמצרים. לפרעה היינּו ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָֹֻֻֻמׁשעּבדים
לסּפר עלינּו מצוה - הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻנבֹונים,
זה הרי מצרים, ּביציאת הּמארי וכל מצרים; ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָּביציאת

ְָֻמׁשּבח.
‰NÚÓעזריה ּבן אלעזר ורּבי יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ּברּבי «¬∆ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

ּברק; ּבבני מסּבין ׁשהיּו טרפֹון, ורּבי עקיבה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֻורּבי
ׁשּבאּו עד הּלילה, אֹותֹו ּכל מצרים ּביציאת מסּפרין ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהיּו
ׁשל ׁשמע קרּית זמן הּגיע רּבֹותינּו, להן: ואמרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתלמידיהן

ֲִַׁשחרית.
Ó‡ׁשבעים ּכבן אני הרי עזריה: ּבן אלעזר רּבי להם »«ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עד ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשנה,
צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: זֹומא, ּבן ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּדרׁשּה
"ּכל הּימים; ,"חּיי "ימי - "חּיי ימי ּכל מצרים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמארץ
העֹולם ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. ,"חּיי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָימי

הּמׁשיח. לימֹות להביא ,"חּיי ימי "ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹהּזה;
aּכנגד הּוא. ּברּו עּמֹו, ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן הּמקֹום »ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

רׁשע, ואחד חכם, אחד - ּתֹורה ּדּברה ּבנים ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָארּבעה
ׁשאי ואחד ּתם, לׁשאל.ואחד יֹודע נֹו ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ

,ÌÎÁ,והּמׁשּפטים והחּקים העדֹות "מה - אֹומר? הּוא מה »»ְְְִִִֵֵַַַָָָֻ
לֹו אמר אּתה אף אתכם". אלהינּו ה' צּוה ְֱֱֲִֵֶֶֶַַָָֹֹאׁשר

אפיקימֹון. הּפסח אחר מפטירין אין הּפסח: ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַּכהלכת
,Ú- לכם" הּזאת העבֹודה "מה - אֹומר? הּוא מה »»ֲֵֶַַָָָָֹ

הּכלל מן עצמֹו את ׁשהֹוציא ּולפי לֹו. ולא ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹ"לכם",
"ּבעבּור לֹו: ואמר ׁשּניו את הקהה אּתה אף ּבעּקר, ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכפר
היה ואּלּו לֹו; ולא "לי", - מּמצרים" ּבצאתי לי ה' עׂשה ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָֹזה

נגאל. היה לא ְִָָָָֹׁשם,
,Ìzּבחזק אליו: "ואמרּת ּזאת". "מה - אֹומר? הּוא מה »ְְְֵֵֶַַַָָָֹֹ

עבדים". מּבית מּמצרים, ה' הֹוציאנּו ְֲִִִִִִֵַָָָיד
È‡Âלבנ "והּגדּת ׁשּנאמר: לֹו, ּפתח אּת - לׁשאל יֹודע ¿∆≈ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹ

ּבצאתי לי ה' עׂשה זה ּבעבּור לאמר: ההּוא ְֲִִֵֵֶַַַָָֹּבּיֹום
ּתלמּוד החדׁש? מראׁש יכֹול ,"לבנ "והּגדּת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹמּמצרים".
יֹום? מּבעֹוד יכֹול ההּוא, ּבּיֹום אי ההּוא". "ּבּיֹום ְִִַַַַַָלֹומר:
ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא אמרּתי, לא זה"; "ּבעבּור לֹומר: ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתלמּוד

.לפני מּנחין ּומרֹור ְִֶַָָָָֻמּצה
,‰lÁzÓקרבנּו ועכׁשו, אבֹותינּו; היּו זרה עבֹודה עֹובדי ƒ¿ƒ»ְְְְֲֲֵֵֵַַָָָָָ

"וּיאמר ׁשּנאמר: לעבֹודתֹו, הּוא ּברּו ֱֲֶֶֶַַַַָָָֹהּמקֹום
הּנהר ּבעבר יׂשראל, אלהי ה' אמר ּכה העם: ּכל אל ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻיהֹוׁשע
נחֹור; ואבי אברהם אבי ּתרח מעֹולם, אבֹותיכם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׁשבּו

אברהם את אביכם את ואּקח אחרים. אלהים מעברוּיעבדּו ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ואּתן זרעֹו, את וארּבה ּכנען; ארץ ּבכל אֹותֹו ואֹול ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנהר,
לעׂשו ואּתן עׂשו; ואת יעקב את ליצחק ואּתן יצחק. את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו

מצרים". ירדּו ּובניו ויעקב אֹותֹו, לרׁשת ׂשעיר הר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
aׁשהּקדֹוׁש הּוא; ּברּו עּמֹו, ליׂשראל הבטחתֹו ׁשֹומר »ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשאמר ּכמֹו לעׂשֹות הּקץ, את מחּׁשב הּוא ְְֲֵֵֶֶַַַַָָּברּו
לאברם: "וּיאמר ׁשּנאמר: הּבתרים, ּבין אבינּו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלאברהם
ועּנּו ועבדּום, להם, לא ּבארץ זרע יהיה ּגר ּכי ּתדע ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹידֹוע
ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את וגם ׁשנה. מאֹות ארּבע - ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותם

ּגדֹול". ּברכׁש יצאּו כן ואחרי ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֻאנכי,
‡È‰עמד ּבלבד אחד ׁשּלא - ולנּו לאבֹותינּו ׁשעמדה ƒְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לכּלֹותנּו; עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל אּלא ְְְִֵֵֵֶַָָָָָעלינּו,
מּידם. מּצילנּו הּוא ּברּו ְִִֵַַָָָָוהּקדֹוׁש

‡ˆ- אבינּו ליעקב לעׂשֹות הארּמי לבן ּבּקׁש מה ּולמד, ≈ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹ
ּבּקׁש ולבן הּזכרים; על אּלא ּגזר לא הרׁשע, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּפרעה
מצרימה, וּירד אבי, אבד "ארּמי ׁשּנאמר: הּכל, את ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלעקר
ׁשם, לגּור אּלא להׁשּתּקע ירד ׁשּלא מלּמד ׁשם". ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹוּיגר
אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ לגּור ּפרעה: אל "וּיאמרּו ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּכנען; ּבארץ הרעב כבד ּכי ,לעבדי אׁשר לּצאן ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמרעה

ּגׁשן". ּבארץ עבדי נא יׁשבּו ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָֹועּתה
È˙Óaאבֹותי ירדּו נפׁש "ּבׁשבעים ׁשּנאמר: ּכמֹו - מעט ƒ¿≈ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָ

הּׁשמים ּככֹוכבי אלהי ה' ׂשמ ועּתה ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָֹמצרימה,
ָֹלרב".

È‰ÈÂּגדֹול ׁשם. מצּינין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד - לגֹוי ׁשם «¿ƒְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻ
וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל "ּובני ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָועצּום

אתם". הארץ וּתּמלא מאד, ּבמאד וּיעצמּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹוּירּבּו
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.Èּכדר הּפת על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי יין לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמי
הּזה הּסדר על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מיׁשעֹוׂשה ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּמרֹור על מבר ּבּתחּלה ּבלבד, מרֹור אּלא ירק לֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין
- מרֹור' אכילת ו'על האדמה', ּפרי 'ּבֹורא - ּברכֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
וחֹוזר ואֹוכלּה, הּמּצה על מבר ההּגדה, ּוכׁשּיגמר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹואֹוכל;

ּברכה ּבלא הּמרֹור, מן .ואֹוכל ְְְִֵַָָָֹ
.‚Èמׁשּמרת מּצה לֹו ׁשאין מצה]מי ּכזית,[לשם אּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

אכילת 'על מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה סעּודתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשּגֹומר
ּכלּום אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית; אֹותֹו ואֹוכל .מּצה', ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ

.„Èּבני ואֹוכל. חֹוזר אינֹו והקיץ, הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמי
ּבתֹוך מקצתן ׁשּיׁשנּו ואֹוכלין;חבּורה חֹוזרין הּסעּודה, ְְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ

יאכלּו ּכּלן, נתנמנמּו יאכלּו; לא ונעֹורּו, ּכּלן .נרּדמּו ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹֹֹֻֻ

 
Á:הּוא ּכ הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ההּגדה …«ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ

מּמצרים. יצאנּו ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָמתחיל

ּדמצרים. מארעא ּדנפקּו אבהתנא ּדאכלּו עניא, לחמא ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָהא
הא ויפסח. ייתי לפסח, ּדצרי וכל וייכֹול; ייתי ּדכפין, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכל
הכא הׁשּתא ּדיׂשראל; ּבארעא הּבאה לׁשנה הכא, ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּתא

חֹורי. ּבני - ּדאתיא לׁשּתא ְְְְְֵֵֵַַַָָעבדי,
‰Óאין הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות. מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה «ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּתי הּזה, והּלילה אחת; ּפעם אפּלּו מטּבילין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָאנּו
והּלילה ּומּצה; חמץ אֹוכלים אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּפעמים.
ירקֹות; ׁשאר אֹוכלים אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מּצה. ּכּלֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻהּזה,
ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מרֹורים. הּזה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּלילה

מסּבין. ּכּלנּו הּזה, והּלילה מסּבין; ּובין ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻֻֻיֹוׁשבין
ÌÈ„Ú,מּׁשם אלהינּו ה' וּיֹוציאנּו ּבמצרים; לפרעה היינּו ¬»ƒְְְְֱִִִִִֵֵַַַָָֹֹ

הּקדֹוׁש הֹוציא לא ואּלּו נטּויה. ּובזרֹוע חזקה ְְְְֲִִִַַָָָָָֹּביד
ּבנינּו ּובני ּובנינּו אנּו עדין מּמצרים, אבֹותינּו את הּוא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּברּו
ּכּלנּו חכמים, ּכּלנּו ואפּלּו ּבמצרים. לפרעה היינּו ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָֹֻֻֻמׁשעּבדים
לסּפר עלינּו מצוה - הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻנבֹונים,
זה הרי מצרים, ּביציאת הּמארי וכל מצרים; ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָּביציאת

ְָֻמׁשּבח.
‰NÚÓעזריה ּבן אלעזר ורּבי יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ּברּבי «¬∆ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

ּברק; ּבבני מסּבין ׁשהיּו טרפֹון, ורּבי עקיבה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֻורּבי
ׁשּבאּו עד הּלילה, אֹותֹו ּכל מצרים ּביציאת מסּפרין ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהיּו
ׁשל ׁשמע קרּית זמן הּגיע רּבֹותינּו, להן: ואמרּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּתלמידיהן

ֲִַׁשחרית.
Ó‡ׁשבעים ּכבן אני הרי עזריה: ּבן אלעזר רּבי להם »«ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עד ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשנה,
צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: זֹומא, ּבן ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּדרׁשּה
"ּכל הּימים; ,"חּיי "ימי - "חּיי ימי ּכל מצרים, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמארץ
העֹולם ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. ,"חּיי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָימי

הּמׁשיח. לימֹות להביא ,"חּיי ימי "ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹהּזה;
aּכנגד הּוא. ּברּו עּמֹו, ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן הּמקֹום »ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

רׁשע, ואחד חכם, אחד - ּתֹורה ּדּברה ּבנים ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָארּבעה
ׁשאי ואחד ּתם, לׁשאל.ואחד יֹודע נֹו ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ

,ÌÎÁ,והּמׁשּפטים והחּקים העדֹות "מה - אֹומר? הּוא מה »»ְְְִִִֵֵַַַָָָֻ
לֹו אמר אּתה אף אתכם". אלהינּו ה' צּוה ְֱֱֲִֵֶֶֶַַָָֹֹאׁשר

אפיקימֹון. הּפסח אחר מפטירין אין הּפסח: ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַּכהלכת
,Ú- לכם" הּזאת העבֹודה "מה - אֹומר? הּוא מה »»ֲֵֶַַָָָָֹ

הּכלל מן עצמֹו את ׁשהֹוציא ּולפי לֹו. ולא ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹ"לכם",
"ּבעבּור לֹו: ואמר ׁשּניו את הקהה אּתה אף ּבעּקר, ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכפר
היה ואּלּו לֹו; ולא "לי", - מּמצרים" ּבצאתי לי ה' עׂשה ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָֹזה

נגאל. היה לא ְִָָָָֹׁשם,
,Ìzּבחזק אליו: "ואמרּת ּזאת". "מה - אֹומר? הּוא מה »ְְְֵֵֶַַַָָָֹֹ

עבדים". מּבית מּמצרים, ה' הֹוציאנּו ְֲִִִִִִֵַָָָיד
È‡Âלבנ "והּגדּת ׁשּנאמר: לֹו, ּפתח אּת - לׁשאל יֹודע ¿∆≈ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹ

ּבצאתי לי ה' עׂשה זה ּבעבּור לאמר: ההּוא ְֲִִֵֵֶַַַָָֹּבּיֹום
ּתלמּוד החדׁש? מראׁש יכֹול ,"לבנ "והּגדּת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹמּמצרים".
יֹום? מּבעֹוד יכֹול ההּוא, ּבּיֹום אי ההּוא". "ּבּיֹום ְִִַַַַַָלֹומר:
ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא אמרּתי, לא זה"; "ּבעבּור לֹומר: ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתלמּוד

.לפני מּנחין ּומרֹור ְִֶַָָָָֻמּצה
,‰lÁzÓקרבנּו ועכׁשו, אבֹותינּו; היּו זרה עבֹודה עֹובדי ƒ¿ƒ»ְְְְֲֲֵֵֵַַָָָָָ

"וּיאמר ׁשּנאמר: לעבֹודתֹו, הּוא ּברּו ֱֲֶֶֶַַַַָָָֹהּמקֹום
הּנהר ּבעבר יׂשראל, אלהי ה' אמר ּכה העם: ּכל אל ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻיהֹוׁשע
נחֹור; ואבי אברהם אבי ּתרח מעֹולם, אבֹותיכם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׁשבּו

אברהם את אביכם את ואּקח אחרים. אלהים מעברוּיעבדּו ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ואּתן זרעֹו, את וארּבה ּכנען; ארץ ּבכל אֹותֹו ואֹול ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנהר,
לעׂשו ואּתן עׂשו; ואת יעקב את ליצחק ואּתן יצחק. את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו

מצרים". ירדּו ּובניו ויעקב אֹותֹו, לרׁשת ׂשעיר הר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
aׁשהּקדֹוׁש הּוא; ּברּו עּמֹו, ליׂשראל הבטחתֹו ׁשֹומר »ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשאמר ּכמֹו לעׂשֹות הּקץ, את מחּׁשב הּוא ְְֲֵֵֶֶַַַַָָּברּו
לאברם: "וּיאמר ׁשּנאמר: הּבתרים, ּבין אבינּו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלאברהם
ועּנּו ועבדּום, להם, לא ּבארץ זרע יהיה ּגר ּכי ּתדע ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹידֹוע
ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את וגם ׁשנה. מאֹות ארּבע - ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותם

ּגדֹול". ּברכׁש יצאּו כן ואחרי ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֻאנכי,
‡È‰עמד ּבלבד אחד ׁשּלא - ולנּו לאבֹותינּו ׁשעמדה ƒְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לכּלֹותנּו; עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל אּלא ְְְִֵֵֵֶַָָָָָעלינּו,
מּידם. מּצילנּו הּוא ּברּו ְִִֵַַָָָָוהּקדֹוׁש

‡ˆ- אבינּו ליעקב לעׂשֹות הארּמי לבן ּבּקׁש מה ּולמד, ≈ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹ
ּבּקׁש ולבן הּזכרים; על אּלא ּגזר לא הרׁשע, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּפרעה
מצרימה, וּירד אבי, אבד "ארּמי ׁשּנאמר: הּכל, את ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלעקר
ׁשם, לגּור אּלא להׁשּתּקע ירד ׁשּלא מלּמד ׁשם". ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹוּיגר
אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ לגּור ּפרעה: אל "וּיאמרּו ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּכנען; ּבארץ הרעב כבד ּכי ,לעבדי אׁשר לּצאן ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמרעה

ּגׁשן". ּבארץ עבדי נא יׁשבּו ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָֹועּתה
È˙Óaאבֹותי ירדּו נפׁש "ּבׁשבעים ׁשּנאמר: ּכמֹו - מעט ƒ¿≈ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָ

הּׁשמים ּככֹוכבי אלהי ה' ׂשמ ועּתה ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָֹמצרימה,
ָֹלרב".

È‰ÈÂּגדֹול ׁשם. מצּינין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד - לגֹוי ׁשם «¿ƒְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻ
וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל "ּובני ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָועצּום

אתם". הארץ וּתּמלא מאד, ּבמאד וּיעצמּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹוּירּבּו
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Âּכ וּתרּבי- ,נתּתי הּׂשדה ּכצמח "רבבה ׁשּנאמר: מֹו »»ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּוׂשער נכנּו, ׁשדים עדיים; ּבעדי וּתבאי ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹוּתגּדלי,

ועריה". ערם ואּת ְְְְִֵֵֶַַָֹצּמח,
eÚiÂ;לֹו נתחּכמה "הבה ׁשּנאמר: ּכמֹו - הּמצרים אֹותנּו «»≈ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָ

הּוא ּגם ונֹוסף מלחמה, תקראנה ּכי והיה - ירּבה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּפן
הארץ". מן ועלה ּבנּו, ונלחם ׂשנאינּו, ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹעל

eepÚÈÂלמען מּסים, ׂשרי עליו "וּיׂשימּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - «¿«ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָ
את - לפרעה מסּכנֹות ערי וּיבן ּבסבלתם; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹעּנתֹו

רעמסס". ואת ְְִֵֶַַֹּפתם
eiÂמצרים "וּיעבדּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - קׁשה עבֹודה עלינּו «ƒ¿ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

."ּבפר יׂשראל ּבני ְְְִֵֵֶֶָָאת
˜ÚˆpÂבּימים "ויהי ׁשּנאמר: ּכמֹו - אבתינּו אלהי ה' אל «ƒ¿«ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

יׂשראל בני וּיאנחּו מצרים, מל וּימת ההם, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרּבים
העבדה". מן האלהים אל ׁשועתם וּתעל וּיזעקּו; העבדה, ְְֱֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹמן

ÚÓLiÂאת אלהים "וּיׁשמע ׁשּנאמר: ּכמֹו - קלנּו את ה' «ƒ¿«ְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַֹֹ
את אברהם את ּבריתֹו, את אלהים וּיזּכר ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹנאקתם,

יעקב". ואת ְְֲִֶַָֹיצחק
‡iÂוּירא" ׁשּנאמר: ּכמֹו ארץ, ּדר ּפריׁשּות זֹו - ענינּו את ««¿ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

אלהים". וּידע יׂשראל, ּבני את ְְֱֱִִִֵֵֵֶַַָֹֹאלהים
˙‡Â,הּיּלֹוד הּבן "ּכל ׁשּנאמר: ּכמֹו הּבנים, אּלּו - עמלנּו ¿∆ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

- לחצנּו ואת ּתחּיּון".| הּבת, וכל ּתׁשליכּוהּו; ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָהיאֹורה
מצרים אׁשר הּלחץ את ראיתי "וגם ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדחק, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹזה

אתם". ֲִָֹֹלחצים
e‡ÈˆiÂידי על לא ,מלא ידי על לא - מּמצרים ה' «ƒ≈ְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ׁשליח, ידי על ולא ְְִֵֶַַַָָָָָָֹׂשרף,
הּזה, ּבּלילה מצרים ּבארץ "ועברּתי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבכבֹודֹו,
ּובכל ּבהמה; ועד מאדם מצרים, ּבארץ ּבכֹור כל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוהּכיתי

ה'". אני ׁשפטים, אעׂשה מצרים ְְֱֱֲִִִִֵֶֶַָֹאלהי
„Èa.ּובמפתים ּובאתֹות ּגדֹול, ּובמרא נטּויה ּובזרע חזקה ¿»ְְְְְְֲִִַָָָָָֹֹֹֹ

הֹויה ה' יד "הּנה ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדבר, זה - חזקה ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּביד
ּבּבקר ּבּגמּלים, ּבחמֹורים ּבּסּוסים ּבּׂשדה, אׁשר ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָּבמקנ

מאד". ּכבד ּדבר - ְֵֶֶַָֹֹּובּצאן
Úeׁשלּופה "וחרּבֹו ׁשּנאמר: ּכמֹו החרב, זֹו - נטּויה ƒ¿…«ְְְְְֱֶֶֶֶַַַָָ

ירּוׁשלים". על נטּויה ְְְִַַָָָּבידֹו,
‡Óeהנּסה "אֹו ׁשּנאמר: ּכמֹו ׁשכינה, ּגּלּוי זה - ּגדֹול ¿…»ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ

ּבמּסֹות ּגֹוי, מּקרב גֹוי לֹו לקחת לבא ְֱִִֶֶַַַָָֹֹאלהים,
נטּויה ּובזרֹוע חזקה ּוביד ּובמלחמה, ּובמֹופתים ְְְְְְְְֲִִִַָָָָָָֹֹּבאתת
אלהיכם ה' לכם עׂשה אׁשר ּככל - ּגדלים ְְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹּובמֹוראים

."לעיני ְְְִִֵֶַּבמצרים
˙˙‡eּתּקח הּזה הּמּטה "ואת ׁשּנאמר: הּמּטה, זה - ¿…ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַ

האתֹות". את ּבֹו ּתעׂשה אׁשר ,ְֲֲֶֶֶֶַָָֹּביד
È˙ÙÓeמֹופתים "ונתּתי ׁשּנאמר: ּכמֹו הּדם, זה - ¿…¿ƒְְְֱִִֶֶֶַַַָָ

עׁשן". ותמרֹות ואׁש ּדם - ּובארץ ְְִִֵֶַַָָָָָָָּבּׁשמים
;ׁשּתים נטּויה, ּובזרע ׁשּתים; חזקה, ּביד אחר: »»ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹ

ּובא ׁשּתים; ּגדֹול, ּובמפתים,ּובמרא ׁשּתים; תֹות, ְְְְְְִִִַַָָֹֹֹ

על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהביא מּכֹות עׂשר אּלּו - ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתים
ּדבר, ערֹוב, ּכּנים, צפרּדע, ּדם, הן: ואּלּו ּבמצרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמצרים
היה יהּודה רּבי ּבכֹורֹות. מּכת ,חׁש ארּבה, ּברד, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשחין,

ּבאח"ב. עד"ׁש "ּדצ סימן, ּבהם ְְֲִֵֶַַַַָָנֹותן
aאּלּו ּדברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא ּכל אֹומר: ּגמליאל «»ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ

ּומרֹורים. מּצה, ּפסח, - חֹובתֹו ידי יצא לא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּפסח,
ÁÒtעל קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין אבֹותינּו ׁשהיּו ∆«ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אבֹותינּו ּבּתי על הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על מה? ֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשם
ּפסח אׁשר לה', הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָּבמצרים,
ּבּתינּו ואת מצרים, את ּבנגּפֹו ּבמצרים, יׂשראל בני ּבּתי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל

וּיׁשּתחוּו". העם, וּיּקד ְֲִִִִַַַָָֹהּציל;
‰vÓהסּפיק ׁשּלא ׁשם על מה? ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנחנּו זֹו «»ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

מל עליהם ׁשּנגלה עד להחמיץ, אבֹותינּו ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבצקן
ׁשּנאמר: מּיד, ּוגאלם הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָמלכי
ּכי - מּצֹות עגת מּמצרים, הֹוציאּו אׁשר הּבצק את ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻ"וּיאפּו
צדה וגם להתמהמּה, יכלּו ולא מּמצרים, גרׁשּו ּכי חמץ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹלא

להם". עׂשּו ֶָָֹלא
ÈÓׁשּמררּו ׁשם על מה? ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנחנּו אּלּו ¿ƒְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי את ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַהּמצרים
ּובכל ּובלבנים, ּבחמר קׁשה, ּבעבדה חּייהם את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"וימררּו
."ּבפר בהם עבדּו אׁשר עבדתם ּכל את - ּבּׂשדה ְְֲֲֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹעבדה

ÏÎeיצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ¿»ְְְִִֶַַָָָָָָ
אף אּלא ּגאל, ּבלבד אבֹותינּו את ׁשּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמּמצרים;
הביא למען - מּׁשם הֹוציא "ואֹותנּו ׁשּנאמר: - ּגאל ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָאֹותנּו

לאבתינּו". נׁשּבע אׁשר הארץ את לנּו לתת ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאתנּו,
CÎÈÙÏלרֹומם לפאר לׁשּבח להּלל להֹודֹות חּיבים אנּו ¿ƒ»ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

לנּו ׁשעׂשה למי ּולבר ּולנּצח ּולהּדר, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלגּדל
לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו האּלּו, הּנּסים ּכל את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָולאבֹותינּו
טֹוב, ליֹום ּומאבל לׂשמחה, ּומּיגֹון לגאּלה, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֻּומּׁשעּבּוד

יּה. הללּו לפניו, ונאמר ּגדֹול; לאֹור ְְְְֲֵֵַַָָָָָֹּומאפלה
eÏÏ‰"'ה ׁשם יהי ה'. ׁשם את הללּו ה', עבדי הללּו, יּה: «¿ְְְְִֵֵֵֶַַַָ

מים". למעינֹו "חּלמיׁש, עד וכּו'", ְְְְְִִַַַַָָֹמבר
Ceaאת וגאל ּגאלנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה »ְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

מּצה ּבֹו לאכל הּזה לּלילה והּגיענּו מּמצרים, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאבֹותינּו
למֹועדים יּגיענּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' ּכן ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַֹֹּומרֹורים.
ּבבנין ׂשמחים לׁשלֹום, לקראתנּו הּבאים אחרים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָולרגלים
הּפסחים ּומן הּזבחים מן ׁשם ונאכל ,ּבעבֹודת וׂשׂשים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹעיר
על חדׁש ׁשיר ל ונֹודה לרצֹון, מזּבח קיר על ּדמם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּיּגיע

יׂשראל. ּגאל ה', אּתה ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ועל ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֻּגאּלתנּו
„Òראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ההּגדה וקֹוראים ׁשּמברכין ¿≈∆ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

ׁשל הּׁשני ּבליל וקֹוראים מברכים ּכ ּפסח, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשל
ּובׁשאר ּכֹוסֹות, ּבארּבעה הּׁשני ּבליל חּיבין וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻּגלּיֹות;

הראׁשֹון. ּבּלילה ׁשּנעׂשּו ְְֲִִֶַַַַָָָהּדברים
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(א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן לׁשמעיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ּבתׁשרי ּבאחד ׁשֹופר (ב)קֹול ימי; ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
(ג) החגהחג; ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש לּולב ּובאּורלּטל . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

     
לׁשמע‡. ּתֹורה, ׁשל עׂשה ּבראׁשמצות הּׁשֹופר ּתרּועת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹ

לכם"הּׁשנה יהיה ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: ׁשּתֹוקעין, וׁשֹופר . ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּכבׂשים קרן הּוא - ּבּיֹובל ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו,

ּפסּוליןהּכפּוף הּכבׂש, מּקרן חּוץ הּׁשֹופרֹות וכל על; ואף . ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
הרי הּׁשנה, ּבראׁש ּבׁשֹופר ּתרּועה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּפי
ּתעבירּו . . ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ּבּיֹובל: אֹומר ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָהּוא

הּׁשמּועהׁשֹופר" ּומּפי רבנו], משה ידי על למדּו:[שנמסרה ְְִִַָָָ
ּבׁשֹופר הּׁשנה ראׁש ּתרּועת אף ּבׁשֹופר, יֹובל ּתרּועת .מה ְְְְֵַַַַַָָָָֹ

.ּוׁשּתי אחד, ּבׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין היּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש,
מארי הּׁשֹופר - הּצדדין מן קולו]חצֹוצרֹות [את ְְֲֲִִִַַַָָ
ּבּׁשֹופר הּיֹום ׁשּמצות מקּצרֹות, ּתֹוקעיןוהחצֹוצרֹות ולּמה . ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ

- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָֹעּמֹו
ה'" הּמל לפני ּתֹוקעיןהריעּו אין מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבלבד ּבּׁשֹופר אּלא הּׁשנה .ּבראׁש ְְִֶַַַָָָָֹ
ואם‚. לכּתחּלה; ּבֹו, ּתֹוקעין אין - זרה עבֹודה ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשֹופר

יצא לא ּתקע, אם - הּנּדחת עיר וׁשל יצא. ּבֹו, ׁשֹופרּתקע . ְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
- חֹובתֹו ידי יצא ּבֹו, ׁשּתקע אּלאהּגזּול הּמצוה ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

הגּביהֹו ולא ּבֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף הּקֹול, ְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹּבׁשמיעת
יתקע;הּׁשֹומע, לא עֹולה, ׁשל ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ּבקֹול ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

יצא - ּתקע מעילהואם ּדין ּבקֹול ׁשאין והלא, ּתאמר: ואם . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
נּתנּו להנֹות לא מצוֹות הּקֹול? ּבׁשמיעת כאןנהנה אין -] ְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ

ּתקיעההנאה] ּבֹו לתקע מּתר מּׁשֹופר, הניה הּמּדר ,לפיכ ;ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹֻֻ
מצוה .ׁשל ְִֶָ

טֹוב,„. יֹום את עליו מחּללין אין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר להרבותואפּלּו מדרבנן [איסור ְְֲִִֶַָָ

הּנהרהשביתה] מעבר אֹו האילן ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? .ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּפני על ׁשט ולא ּבאילן עֹולה אינֹו הּוא, אּלא ׁשֹופר לֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹואין

ּכדי אֹותֹו,הּמים חֹותכין ׁשאין לֹומר צרי ואין להביאֹו; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
עׂשה, מצות ׁשֹופר ׁשּתקיעת מּפני מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָואין
אֹו יין אֹו מים לתֹוכֹו לּתן ּומּתר תעׂשה. ולא עׂשה טֹוב ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֻויֹום

לצחצחֹו ּכדי טֹוב, ּביֹום רגליםחמץ מי לתֹוכֹו יּתן ולא ; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַֹֹ
עליו ּבזּויֹות מצוֹות יהיּו ׁשּלא - הּכבֹוד מּפני .לעֹולם, ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ּולכאן‰. לכאן ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר .ׁשעּור ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּכּׁשעּור ּבֹו נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; לארּכֹו, [ממקוםנסּדק ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

לפיו] עד הּסדקהסדק מּמקֹום נכרת ּוכאּלּו ּכׁשר, -.- נּקב ְְְִִִִֵֶֶַַַָ
רּבֹו נׁשּתּיר אם - ּבמינֹו סתמֹו ּפסּול; ּבמינֹו, ׁשּלא סתמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻאם

הּתקיעה את ׁשּנסּתמּו הּנקבים עּכבּו ולא זהׁשלם, הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבזכרּותֹוּכׁשר קדחֹו שבקרן]. הבשר ּבמינֹו[עם ׁשּמין ּכׁשר, - ְְְְִִֵֵֶַָָָ

חֹוצץ ּפסּולאינֹו לאחד, ׁשהׁשלימֹו עד ׁשֹופרֹות ׁשברי ּדּבק .. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

.Âּפסּול - ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּכל עליו .הֹוסיף ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
צּפהּו ּפסּול. - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים, זהב ְְִִִִִִֶַַָָָָָָצּפהּו
לא ואם ּפסּול; ׁשהיה, מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם - ְְְִִִִִֶַַָָָָֹמּבחּוץ

ּכׁשר ׁשמע,נׁשּתּנה, ּפנימי קֹול אם - ׁשֹופר ּבתֹו ׁשֹופר נתן . ְְְִִִִֵַַַָָָָָָ
את הרחיב יצא. לא ׁשמע, חיצֹון קֹול ואם -]יצא; [החלק ְְִִִִֶַָָָָָֹ

התהּקצר מקום אתקיעה][- וקּצר ,[- ּפסּול[החלק - .הרחב ְִֵֶַָָָָָָ
.Êּגרדֹו ּכׁשר. וקּצרֹו, אר דק]היה מּבפנים[ועשאו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵָָָָֹ

ּגלּדֹו על העמידֹו אפּלּו מּבחּוץ, דקה]ּבין שכבה כולו [עשה ְֱֲִִִִֵֶַַ
הּקֹולֹות ׁשּכל ּכׁשר, - צרּוד אֹו ּדק אֹו עבה קֹולֹו היה ּכׁשר. -ֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבּׁשֹופר .ּכׁשרין ְִֵַָ
.Áהעֹומדים אֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְְִֵַַַַָָָָהּתֹוקע

קֹול אם - ּבחּוץ והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ְְְְְְִִַַַָָָָּבתֹו
הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, הד]ׁשֹופר יצאּו.[- לא ׁשמעּו, ְְְְְֲִָָָָָָָֹ

קֹול אם - ּבּה וכּיֹוצא הּגדֹולה החבית לתֹו הּתֹוקע ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
יצא לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ׁשמע, .ׁשֹופר ְֲִַַָָָָָָָָָֹ

     
ויׂשראלים‡. לוּיים ּכהנים ׁשֹופר, קֹול לׁשמע חּיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹהּכל

מׁשחררים ועבדים ּוקטּניםוגרים ועבדים נׁשים אבל ;, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻ
וטמטּוםּפטּורין חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי . ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֻ

נקבה]ואנּדרֹוגינס ספקי זכר ח[ספקי ּיבין.- ְְְִִַַַָ
.ידי החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

מהן הּׁשֹומע ּבּׁשֹופר, ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה ,לפיכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו;
יצא בפניאנּדרֹוגינס.לא מין והוא הסימנים, כל בו [שיש ְְִַַָָֹ

מינֹו;עצמו] ׁשאינֹו את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את ְִִִִֵֵֶֶֶמֹוציא
סימנים]טמטּום בו ניכר ולא[שלא מינֹו, את לא מֹוציא אינֹו ְְִִֵֶֹֹֻ

ׁשּנקרע ׁשהּטמטּום - מינֹו ׁשאינֹו נותח]את אפׁשר[- , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֻ
נקבה ׁשּיּמצא ואפׁשר זכר .ׁשּיּמצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

אפּלּו‚. מֹוציא אינֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן
אּלא ׁשּבֹו; חרּות צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו,

לֹו ׁשּיתקע חֹורין מּבן ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יֹוצא .ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
חֹובתֹו;„. ידי יצא לא להתלּמד, ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמתעּסק

יצא לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע ידיוכן לצאת ׁשֹומע נתּכּון . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ
הּתֹוקע ׁשּנתּכּון אֹו להֹוציאֹו, הּתֹוקע נתּכּון ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹחֹובתֹו
עד חֹובתֹו; ידי יצא לא - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹלהֹוציא

ּומׁשמיע ׁשֹומע .ׁשּיתּכּון ְְִִֵֵֶַַַַ
וׁשמע‰. ּתקיעתֹו, הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמי

ׁשאין ּפי על אף יצא, - חֹובתֹו ידי לצאת ונתּכּון ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹומע
יֹודעֹו; ואינֹו ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע ּפלֹוני לזה מתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקע

ׁשּיׁשמעּנּו מי לכל נתּכּון מהּלׁשהרי ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
צּבּור מּׁשליח הּתקיעֹות וׁשמע ּביתֹו, ּבתֹו יֹוׁשב אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבּדר
להֹוציא מתּכּון צּבּור ׁשליח ׁשהרי לצאת; נתּכּון אם יצא, -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

חֹובתן. ידי הרּבים ְִֵֶַָָָאת
.Âּתֹוקעין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹיֹום

מקֹום ּבכל ׁשבּותּבּׁשֹופר מּׁשּום ׁשהּתקיעה ּפי על אף , ְְְִִִֶַַַַָָָָ
השביתה] להרבות מדרבנן -[איסור ׁשּתֹוקעין היה הּדין ּומן .ְִִִֶַָָ

ולּמה - ּדבריהם ׁשל ׁשבּות וידחה ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָיבֹוא
ׁשּיתקע למי ויֹוליכֹו ּבידֹו, יּטלּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּתֹוקעין? ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאין
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עג             
      

   
(א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן לׁשמעיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ּבתׁשרי ּבאחד ׁשֹופר (ב)קֹול ימי; ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
(ג) החגהחג; ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש לּולב ּובאּורלּטל . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

     
לׁשמע‡. ּתֹורה, ׁשל עׂשה ּבראׁשמצות הּׁשֹופר ּתרּועת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹ

לכם"הּׁשנה יהיה ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: ׁשּתֹוקעין, וׁשֹופר . ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּכבׂשים קרן הּוא - ּבּיֹובל ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו,

ּפסּוליןהּכפּוף הּכבׂש, מּקרן חּוץ הּׁשֹופרֹות וכל על; ואף . ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
הרי הּׁשנה, ּבראׁש ּבׁשֹופר ּתרּועה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּפי
ּתעבירּו . . ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ּבּיֹובל: אֹומר ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָהּוא

הּׁשמּועהׁשֹופר" ּומּפי רבנו], משה ידי על למדּו:[שנמסרה ְְִִַָָָ
ּבׁשֹופר הּׁשנה ראׁש ּתרּועת אף ּבׁשֹופר, יֹובל ּתרּועת .מה ְְְְֵַַַַַָָָָֹ

.ּוׁשּתי אחד, ּבׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין היּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש,
מארי הּׁשֹופר - הּצדדין מן קולו]חצֹוצרֹות [את ְְֲֲִִִַַַָָ
ּבּׁשֹופר הּיֹום ׁשּמצות מקּצרֹות, ּתֹוקעיןוהחצֹוצרֹות ולּמה . ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ

- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָֹעּמֹו
ה'" הּמל לפני ּתֹוקעיןהריעּו אין מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבלבד ּבּׁשֹופר אּלא הּׁשנה .ּבראׁש ְְִֶַַַָָָָֹ
ואם‚. לכּתחּלה; ּבֹו, ּתֹוקעין אין - זרה עבֹודה ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשֹופר

יצא לא ּתקע, אם - הּנּדחת עיר וׁשל יצא. ּבֹו, ׁשֹופרּתקע . ְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
- חֹובתֹו ידי יצא ּבֹו, ׁשּתקע אּלאהּגזּול הּמצוה ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

הגּביהֹו ולא ּבֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף הּקֹול, ְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹּבׁשמיעת
יתקע;הּׁשֹומע, לא עֹולה, ׁשל ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ּבקֹול ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

יצא - ּתקע מעילהואם ּדין ּבקֹול ׁשאין והלא, ּתאמר: ואם . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
נּתנּו להנֹות לא מצוֹות הּקֹול? ּבׁשמיעת כאןנהנה אין -] ְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ

ּתקיעההנאה] ּבֹו לתקע מּתר מּׁשֹופר, הניה הּמּדר ,לפיכ ;ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹֻֻ
מצוה .ׁשל ְִֶָ

טֹוב,„. יֹום את עליו מחּללין אין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר להרבותואפּלּו מדרבנן [איסור ְְֲִִֶַָָ

הּנהרהשביתה] מעבר אֹו האילן ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? .ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּפני על ׁשט ולא ּבאילן עֹולה אינֹו הּוא, אּלא ׁשֹופר לֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹואין

ּכדי אֹותֹו,הּמים חֹותכין ׁשאין לֹומר צרי ואין להביאֹו; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
עׂשה, מצות ׁשֹופר ׁשּתקיעת מּפני מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָואין
אֹו יין אֹו מים לתֹוכֹו לּתן ּומּתר תעׂשה. ולא עׂשה טֹוב ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֻויֹום

לצחצחֹו ּכדי טֹוב, ּביֹום רגליםחמץ מי לתֹוכֹו יּתן ולא ; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַֹֹ
עליו ּבזּויֹות מצוֹות יהיּו ׁשּלא - הּכבֹוד מּפני .לעֹולם, ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ּולכאן‰. לכאן ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר .ׁשעּור ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּכּׁשעּור ּבֹו נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; לארּכֹו, [ממקוםנסּדק ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

לפיו] עד הּסדקהסדק מּמקֹום נכרת ּוכאּלּו ּכׁשר, -.- נּקב ְְְִִִִֵֶֶַַַָ
רּבֹו נׁשּתּיר אם - ּבמינֹו סתמֹו ּפסּול; ּבמינֹו, ׁשּלא סתמֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻאם

הּתקיעה את ׁשּנסּתמּו הּנקבים עּכבּו ולא זהׁשלם, הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבזכרּותֹוּכׁשר קדחֹו שבקרן]. הבשר ּבמינֹו[עם ׁשּמין ּכׁשר, - ְְְְִִֵֵֶַָָָ

חֹוצץ ּפסּולאינֹו לאחד, ׁשהׁשלימֹו עד ׁשֹופרֹות ׁשברי ּדּבק .. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

.Âּפסּול - ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּכל עליו .הֹוסיף ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
צּפהּו ּפסּול. - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים, זהב ְְִִִִִִֶַַָָָָָָצּפהּו
לא ואם ּפסּול; ׁשהיה, מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם - ְְְִִִִִֶַַָָָָֹמּבחּוץ

ּכׁשר ׁשמע,נׁשּתּנה, ּפנימי קֹול אם - ׁשֹופר ּבתֹו ׁשֹופר נתן . ְְְִִִִֵַַַָָָָָָ
את הרחיב יצא. לא ׁשמע, חיצֹון קֹול ואם -]יצא; [החלק ְְִִִִֶַָָָָָֹ

התהּקצר מקום אתקיעה][- וקּצר ,[- ּפסּול[החלק - .הרחב ְִֵֶַָָָָָָ
.Êּגרדֹו ּכׁשר. וקּצרֹו, אר דק]היה מּבפנים[ועשאו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵָָָָֹ

ּגלּדֹו על העמידֹו אפּלּו מּבחּוץ, דקה]ּבין שכבה כולו [עשה ְֱֲִִִִֵֶַַ
הּקֹולֹות ׁשּכל ּכׁשר, - צרּוד אֹו ּדק אֹו עבה קֹולֹו היה ּכׁשר. -ֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבּׁשֹופר .ּכׁשרין ְִֵַָ
.Áהעֹומדים אֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְְִֵַַַַָָָָהּתֹוקע

קֹול אם - ּבחּוץ והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ְְְְְְִִַַַָָָָּבתֹו
הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, הד]ׁשֹופר יצאּו.[- לא ׁשמעּו, ְְְְְֲִָָָָָָָֹ

קֹול אם - ּבּה וכּיֹוצא הּגדֹולה החבית לתֹו הּתֹוקע ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
יצא לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ׁשמע, .ׁשֹופר ְֲִַַָָָָָָָָָֹ

     
ויׂשראלים‡. לוּיים ּכהנים ׁשֹופר, קֹול לׁשמע חּיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹהּכל

מׁשחררים ועבדים ּוקטּניםוגרים ועבדים נׁשים אבל ;, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻ
וטמטּוםּפטּורין חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי . ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֻ

נקבה]ואנּדרֹוגינס ספקי זכר ח[ספקי ּיבין.- ְְְִִַַַָ
.ידי החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

מהן הּׁשֹומע ּבּׁשֹופר, ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה ,לפיכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו;
יצא בפניאנּדרֹוגינס.לא מין והוא הסימנים, כל בו [שיש ְְִַַָָֹ

מינֹו;עצמו] ׁשאינֹו את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את ְִִִִֵֵֶֶֶמֹוציא
סימנים]טמטּום בו ניכר ולא[שלא מינֹו, את לא מֹוציא אינֹו ְְִִֵֶֹֹֻ

ׁשּנקרע ׁשהּטמטּום - מינֹו ׁשאינֹו נותח]את אפׁשר[- , ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֻ
נקבה ׁשּיּמצא ואפׁשר זכר .ׁשּיּמצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

אפּלּו‚. מֹוציא אינֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן
אּלא ׁשּבֹו; חרּות צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו,

לֹו ׁשּיתקע חֹורין מּבן ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יֹוצא .ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
חֹובתֹו;„. ידי יצא לא להתלּמד, ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמתעּסק

יצא לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע ידיוכן לצאת ׁשֹומע נתּכּון . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ
הּתֹוקע ׁשּנתּכּון אֹו להֹוציאֹו, הּתֹוקע נתּכּון ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹחֹובתֹו
עד חֹובתֹו; ידי יצא לא - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹלהֹוציא

ּומׁשמיע ׁשֹומע .ׁשּיתּכּון ְְִִֵֵֶַַַַ
וׁשמע‰. ּתקיעתֹו, הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמי

ׁשאין ּפי על אף יצא, - חֹובתֹו ידי לצאת ונתּכּון ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹומע
יֹודעֹו; ואינֹו ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע ּפלֹוני לזה מתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקע

ׁשּיׁשמעּנּו מי לכל נתּכּון מהּלׁשהרי ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
צּבּור מּׁשליח הּתקיעֹות וׁשמע ּביתֹו, ּבתֹו יֹוׁשב אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבּדר
להֹוציא מתּכּון צּבּור ׁשליח ׁשהרי לצאת; נתּכּון אם יצא, -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

חֹובתן. ידי הרּבים ְִֵֶַָָָאת
.Âּתֹוקעין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹיֹום

מקֹום ּבכל ׁשבּותּבּׁשֹופר מּׁשּום ׁשהּתקיעה ּפי על אף , ְְְִִִֶַַַַָָָָ
השביתה] להרבות מדרבנן -[איסור ׁשּתֹוקעין היה הּדין ּומן .ְִִִֶַָָ

ולּמה - ּדבריהם ׁשל ׁשבּות וידחה ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָיבֹוא
ׁשּיתקע למי ויֹוליכֹו ּבידֹו, יּטלּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּתֹוקעין? ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאין
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עד           
      

מרׁשּות מֹוציאֹו אֹו הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ויעבירּנּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָלֹו,
ּבתקיעה, חּיבין ׁשהּכל - סקילה אּסּור לידי ויבֹוא ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָֹלרׁשּות,

לתקע ּבקיאין הּכל .ואין ְְְִִִֵַַֹֹ
.Êמּלתקע אֹותן מעּכבין אין - לחּנּו הּגיעּו ׁשּלא ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֹהּתינֹוקֹות

ׁשּילמדּו; ּכדי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב יֹום ׁשאינּה ּומּתרּבׁשּבת ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
קטן ּבין - טֹוב ּביֹום ללּמדן. ּכדי עּמהן להתעּסק ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלגדֹול
אין ׁשהּתקיעה ;לחּנּו הּגיע ׁשּלא קטן ּבין ,לחּנּו ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּגיע

ׁשבּות. מּׁשּום אּלא ְֲִֶָָאסּורה
.Áׁשאין ּבמקֹום אּלא ּגזרּו לא ּבׁשּבת, לתקע ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּגזרּו

ּדין ּבית והיה קּים, הּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן אבל ּדין; ּבית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבֹו
ּבׁשּבת ּבירּוׁשלם ּתֹוקעין הּכל היּו - ּבירּוׁשלם ּכלהּגדֹול , ְְִִִִִַַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד ירּוׁשלם אנׁשי ולא יֹוׁשבין. ּדין ׁשּבית ּכלזמן אּלא , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ירּוׁשלם רֹואה והיתה ירּוׁשלם, ּתחּום ּבתֹו ׁשהיתה -עיר ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָ

הּנחל ּבתֹו ׁשּתהיה קֹול[בעמק]לא ׁשֹומעת והיתה - ְְְְִֶֶַַַַַָָֹ
יכֹולה והיתה - ההר ּבראׁש ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלם ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּתקיעת
אנׁשי - ּביניהן מפסיק נהר ׁשּיהיה לא - לירּוׁשלם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבֹוא

ערי ּבׁשאר אבל ּכירּוׁשלם; ּבׁשּבת ּתֹוקעין היּו העיר ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאֹותּה
ּתֹוקעין היּו לא .יׂשראל, ְְִִֵָָֹ

.Ëּבית ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל הּמקּדׁש, ּבית ׁשחרב הּזה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובּזמן
סמּו ׁשּיהיה והּוא, - קבּוע ּבֹו[מוסמך]ּדין ּתֹוקעין - ּבארץ ְְְִִִֶֶֶַָָָָ

אתּבׁשּבת ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית אּלא ּבׁשּבת, ּתֹוקעין ואין . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּפי על אף ּבהן ּתֹוקעין אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהחדׁש;

סמּוכין זמןׁשהן ּכל ּבלבד, ּדין ּבית ּבפני אּלא ּתֹוקעין ואין . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּתֹוקעין עמדּו, ולא לעמד ננערּו ואפּלּו יֹוׁשבין, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָֹֹׁשהן

ּתֹוקעין אין ּדין, לבית חּוץ אבל ּתֹוקעיןּבפניהן; ולּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָ
זריזין ּדין ׁשּבית מּפני ּדין? ּבית יבֹואּו[זהירין]ּבפני ולא הן, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָֹ

ּדין ׁשּבית הרּבים, ּברׁשּות ּבפניהן הּׁשֹופר להעביר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקעין
אֹותן. ּומֹודיעין העם את ְִִִִֶַָָָמזהירין

.Èּכדר - ּבּגלּיֹות ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּזמן
להיֹות ראׁשֹון יֹום חל ואם ּבּׁשני; ּתֹוקעין ּבראׁשֹון, ְְְְִִִִִִִֵֶַָָׁשּתֹוקעין
ּתֹוקעין לתקע, הראּויין ּדין ּבית ּבּמקֹום היה ולא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹּבׁשּבת

ּבלבד .ּבּׁשני ְִִֵַַ



       

ה'תש"ע תמוז א' ראשון יום

   
לתֹוכן‡. ׁשּנפלה לבנֹות, וחמּׁשים ׁשחרֹות ּתאנֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחמּׁשים

מּתרֹות הּׁשחרֹות לבנה, היתה - ּתרּומה ׁשל אחת ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָֹֻּתאנה
מדּמעֹות, הּׁשחרֹות ׁשחרה, היתה מדּמעֹות; ְְְְְְְַַָָָָָָֹֹֻֻוהּלבנֹות

מּתרֹות לבנהוהּלבנֹות אם היתה, ׁשחרה אם ידּוע אין ואם . ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּנפלה, אחר היתה מה ידע הּכל; מן ּומאה ּבאחד עֹולה -ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

מדּמעֹות. ּכּלן הרי - ְְֲֵַָָָֻֻוׁשכח
.אֹו עּגּול ׁשּנפל ּדבלה, ׁשל ּומלּבנים ּדבלה עּגּולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

עּגּול אֹו היה מלּבן אם ידּוע ואין לתֹוכן, ּתרּומה ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמלּבן
ּבאחד ּתרּומה ותעלה לּמלּבנים, מצטרפין העּגּולין הרי -ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
עּגּול ׁשּנפל ּוקטּנים, ּגדֹולים ּדבלה עּגּולי הּכל. מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומאה
מעלין הן הרי - קטן אם ּגדֹול אם ידּוע ואין לתֹוכן, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּדבלה

ּבמׁשקל ּבין ּבמנין עּגּוליםּבין למאה עּגּול נפל ּכיצד? . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן אֹומר: הריני - ּוקטּנים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּגדֹולים
עּגּול עׂשרים מהן עּגּול, ארּבעים לתֹו עּגּול נפל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָקטן.
ּכל מׁשקל ועׂשרים והאחד ליטרין, ארּבע אחד ּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמׁשקל
הריני ואחד, ליטרין מאה הּכל ּומׁשקל הֹואיל - ליטרה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאחד

הּקטּנים. מן אחד ּומגּביּה נפל', 'קטן ְְִִִֵֶַַַַַָָָָאֹומר:
הּתרּומה‚. את להעלֹות מצטרפין אינן והּסלת .והּקמח ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּמגּורה„. ּפי על ׁשּנפלה ּתרּומה, ׁשל חּטים [מחסן]סאה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

מׁשערין ׁשאין ואחד; ּבמאה אֹותּה מׁשערין אין - חּטים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשל
ּבאיזה ידּוע אין אם אֹו החּלין, עם ּתרּומה נבללה אם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאּלא
הּתרּומה את רֹואין יעׂשה? וכיצד הּתרּומה. נפלה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום

עצמּה הּתרּומה ּומפריׁש ׂשעֹורים, ּגּבי על חּטים היא ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָּכאּלּו
עליהם, ׁשּנפלה החּלין מן מעט עם הּמגּורה ּפי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנפלה

ׂשעֹורין. ּגּבי מעל חּטים ׁשּמאּסף ְְְִִִִֵֵֵֶַַַּכמי
אחת‰. לתֹו ּתרּומה ׁשּנפלה מגּורֹות, ׁשּתי אֹו קּפֹות ְְְְְְֵֵֶַַָָָֻׁשּתי

ׁשּתי היּו אם - נפלה מהן לאיזֹו ידּוע ואין ונבללה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמהן
ּבאחד ותעלה מצטרפֹות, אּלּו הרי אחד, ּבבית ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּמגּורֹות
והּקּפֹות אחת; מגּורה ׁשּתיהן היּו ּכאּלּו הּכל, מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻּומאה
אחרת ּבחצר וקּפה זה ּבבית קּפה היתה ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻמצטרפֹות,

ל היּו- אם אבל אחד. ּבבית ׁשּתיהן לקּבץ הּדבר ׁשּקרֹוב פי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
מצטרפֹות. אין עירֹות, ּבׁשּתי הּקּפֹות ְְְְֲִִֵֵֵַָָֻׁשּתי

.Âמאחת להעלֹותּה רצה אם ׁשּנפלה? סאה מעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכיצד
מּזֹו, וחציּה מּזֹו חציּה להעלֹות רצה ואם מעלה; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּׁשּתיהן,

ּתאניםמעלה ליטרא ׁשּדרס חּלין, ׁשל ּתאנים מלאים ּכּדים . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
אם - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, אחת ּכד ּבפי ּתרּומה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשל
מהם, אחד ּכד ולֹוקח ּתעלה; זֹו הרי וכד, ּכד מאה ׁשם ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהיּו
ואם מּתרין. והּׁשאר ליטרה, אֹותּה מּדמי חּוץ לכהן ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומֹוכרּה
מּתרין. והּׁשּולים מדּמע, ּכּלן הּפּמין - מּמאה ּפחֹות ְְִִִִֵַַַָָָָָָֻֻֻֻהיּו

.Êידּוע ואין עּגּול, ּפי על אֹו ּכּורת, ּפי על ּדרסּה אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכן
היא אֹואיזה ּבצפֹונֹו אם ידּוע ואין עּגּול, ּפי על ּדרסּה . ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - הּוא עּגּול איזה ולא ְְְִִִִֵֵֶָֹּבדרֹומֹו,
מאה העּגּולין ּבכל יׁש אם - הּמׁשקל לפי ותעלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּפרּודֹות,
ׁשני על יתר מהן עּגּול ּבכל ׁשּיׁש והּוא, ּתעלה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָליטרין,
ּבטל הּתרּומה, ׁשּספק - ּברב הּתרּומה ׁשּתבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליטרין,

החּלין. ְִַֹֻּברב
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.Á;ּבחמּׁשים אֹוסר ּוספקּה, ּבמאה; אֹוסר וּדיּה, - ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּתרּומה
אינּה מחמּׁשים, ּביתר היתה ואם ּברב. אּלא הּתר לּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹואין

רב לתׁשעהצריכה ׁשּנפלה ּתרּומה אחת ּתאנה ּכיצד? . ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
קּי הּמאה והרי ׁשּבארנּו.ותׁשעים, ּכמֹו לזרים, אסּור הּכל - מין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

.Ëאחת ׁשּמא - הּכל מן אחת ואבדה לחמּׁשים, אחת ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹנפלה
- ׁשאבדה היא ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה, היא החּלין ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻמן
ויֹוסיף אחר, מּמקֹום עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות; אּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהרי

הּכל על יתר - ואחת ּתאנים חמּׁשים אחתעליהן נפלה ואם . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
- הּכל מן אחת ואבדה וחמּׁשים, אחת לתֹו ּתרּומה ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹׁשל

לזרים. הּׁשאר ְְְִַָָֻהּתרּו
.Èׁשּלא ראׁשֹון מּמעׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹסאה

אם - הּכל ונּדּמע והקּדׁש, ׁשני למעׂשר אֹו ּתרּומתֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹנּטלה
מעׂשר לתרּומת ׁשם יּקרא נפלה, ראׁשֹון ויּמכרלמעׂשר , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

ּתרּומת ּומּדמי ׁשּנפלה ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּכל
אּלּו הרי - נפלה והקּדׁש ׁשני למעׂשר ואם ׁשּבֹו. ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָמעׂשר

ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהן, ויּמכרּו ְְְְִִִֵֵַָָָֹיּפדּו,
.‡Èאֹו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה

ּבין טהֹורין ּבין - הקּדׁש אֹו ׁשני, מעׂשר אֹו ראׁשֹון, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַמעׂשר
ּבאכילה ׁשאסּורה טמאה ּבתרּומה הּכל ונּדּמע הֹואיל - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹטמאין

ׁשּירקבּו עד אֹותן, ּומּניחין לעֹולם; אסּור הּכל הרי ּבּמהלּכל, . ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּדבר אבל חי. להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדברים
מהן; ויאכל ּבהן, יּתקל ׁשּמא יּניחן, לא - חי להאכל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּדרּכֹו

ּתרּומ ׁשּמדליקין ּכדר הּכל, ידליק טמאה.אּלא ה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
.Èחּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טהֹורה, ּתרּומה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֻסאה

ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, הּכל יּמכר - והּכהןטמאין . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹ
ׁשאינן ּפרֹות ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו קליֹות, זה מדּמע ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָֻאֹוכל
הּטמאין; החּלין מן הּתרּומה ּתטמא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻמכׁשירין
טמא אכל ׁשאין - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות זה מדּמע ילּוׁש ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
זה מדּמע יתחּלק אֹו ּכּביצה; ׁשּיהיה עד אחר, אכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמטּמא
ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ׁשּלא ּכדי עּסה, ּבכל מּכּביצה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּפחֹות

.‚Èסאה וכן טהֹורין, חּלין למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָֻסאה
ּבאחד ּתעלה - טמאין חּלין למאה ׁשּנפלה טהֹורה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּתרּומה
ּפחֹות ּפחֹות אֹו ּפרֹות, ּבמי ּתּלֹוׁש אֹו קליֹות, ותאכל ְְְִֵֵֵֵֵָָָָָּומאה;
ׁשעלתה עצמּה הּסאה היא ׁשּנפלה, הּסאה ׁשאין - .מּכּביצה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

.„Èּתרּומה ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָסאה
ּבמעּוטּה ּבטלה - נפלהטהֹורה ואם ּכטהֹורה; הּכל ואֹוכלין , ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָָֹ

ׁשּירקב. עד הּכל יּניח מּמאה, ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפחֹות
.ÂË,מהן אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה קּפֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּתי

ואין ׁשנּיה, סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן לאיזֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוידע
ראׁשֹונה, ׁשּנפלה 'לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן לאיזֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָידּוע

ּבּמקלקל הּקלקלה את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה'; נפלהנפלה . ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
נפלה, מהן לאיזֹו ידּוע ואין מהן, אחת לתֹו ראׁשֹונה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָסאה

ׁשנּי סאה נפלה ּכ איןואחר - נפלה מהן לאיזֹו וידע ה, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
אּלא ראׁשֹונה', נפלה ׁשנּיה ׁשּנפלה 'לּמקֹום ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָאֹומרים,

מקלקלֹות. ְְְֵֶָֻׁשּתיהן
.ÊËסאה ונפלה טהֹורה, ואחת טמאה אחת קּפֹות, ׁשּתי ְְְְְְְֵֵַַַַָָָָָָֻהיּו

אֹומרין: - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשל
נפלה' הּטמאה לתֹו'. ְְְֵַָָָ

.ÊÈחּלין ׁשל ואחת טהֹורה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי
אֹומרין: - מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָטמאין,
ּכתרּומה ּבטהרה יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו'. ְְְְְְְֳִִֵֶַָָָָָָָֻ

.ËÈÁÈ- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָנפלה
קליֹות יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' אֹואֹומרין: , ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

ּפרֹות. ּבמי ְִֵֵיּלֹוׁשּו
.Îחּלין ׁשל ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי

- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטהֹורין,
קליֹות יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' .אֹומרין: ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

.‡Î- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה ׁשל סאה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנפלה
המדּמע ּוספק אסּור, טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות; ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּתיהן
המדּמע ואּסּור הּתֹורה, מן טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻמּתר,

מאכלֹות.מּדבריהם אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו העּקרים על , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ה'תש"ע תמוז ב' שני יום

   
סתּומה‡. חשובה]חבית ּכיצד?[שהיא ׁשהּוא. ּבכל מדּמעת , ְְְִֵֶַַַַָָָ

חבּיֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל סתּומה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָחבית
ּומאה. ּבאחד ּתעלה החבּיֹות, נפּתחּו הּכל; נּדּמע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹסתּומֹות,

.מהן אחת ונפלה חבּיֹות, ּבמאה סתּומה חבית ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנתערבה
ׁשּנפלה' היא ּתרּומה 'ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻֻלּים
לּים מהן אחת ונפלה למאה, ׁשּנפלה ּבתאנה ּכן ּׁשאין מה -ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
נפילתּה ׁשהחבית, לפי אחת; להפריׁש צרי אּלא - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּגדֹול

נּכרת. נפילתּה אין ּבּה, וכּיֹוצא ּותאנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָנּכרת;
אחת‚. ונפּתחה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית

אבל החבית. אֹותּה וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנה נֹוטל - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן
ואחת אחת וכל ׁשּיתּפּתחּו; עד אסּורֹות, החבּיֹות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָׁשאר

הּׁשאר וׁשֹותה ּדּמּועּה, ּכדי מּמּנה נֹוטל מהן, .ׁשּתּפתח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מאה מהן ונתּפּתחּו חבּיֹות, וחמּׁשים ּבמאה חבית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָנתערבה
הּמאה. וׁשֹותה אחת, חבית ּדּמּוען ּכדי מהם נֹוטל - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחבּיֹות
ׁשל חבית לאֹותּה מחזיקין ואין אסּורין, החמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּוׁשאר
ּכּלן חבּיֹות, אלפים ּכּמה היּו אפּלּו - ּברב ׁשהיא ְְֲֲִִִִֶַָָָָָָֹֻּתרּומה
וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנּו נֹוטל - ּׁשּיּפתח מה וכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמדּמע.

מדּמע והּׁשאר .הּׁשירים; ְְְְִַַָָָֻ
מאכלֹות„. אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו והמתּבלּכבר ׁשהמחּמץ , ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּונתנֹו ּתרּומה, ׁשל ּתּפּוח רּסק אם ,לפיכ ׁשהּוא; ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָאֹוסר
לזרים. ואסּורה מדּמעת, העּסה ּכל - והחמיצה העּסה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֻלתֹו

ׁשּלּה‰. חלמֹון אפּלּו - ּתרּומה ׁשל ּבתבלין ׁשּנּתּבלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּביצה
ּבֹולע ׁשהּוא מּפני .אסּור, ְִֵֵֶַָ

.Âּכ ואחר והגּביהֹו, העּסה, לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשאֹור
מּתרת זֹו הרי - .נתחּמצה ְְֲִֵֶֶַָֻ

.Êּבארנּו מינֹו,ּכבר ּבׁשאינֹו מין ּתרּומה נתערבה ׁשאם , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
אם - הּתבׁשיל עם ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבנֹותן
הרי - הּבצל טעם ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה הּבצל ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻהיה
והּבצל ּתרּומה הּתבׁשיל היה ואם לזרים; אסּור ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָהּתבׁשיל
לזרים. אסּור הּבצל הרי - ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ונמצא ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻחּלין,

.Á- יבׁש ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָעדׁשים
טעם. ּבנֹותן ,מחּת היה ואם מּתר; זה הרי ׁשלם, היה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻאם
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עה            
      

.Á;ּבחמּׁשים אֹוסר ּוספקּה, ּבמאה; אֹוסר וּדיּה, - ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהּתרּומה
אינּה מחמּׁשים, ּביתר היתה ואם ּברב. אּלא הּתר לּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹואין

רב לתׁשעהצריכה ׁשּנפלה ּתרּומה אחת ּתאנה ּכיצד? . ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
קּי הּמאה והרי ׁשּבארנּו.ותׁשעים, ּכמֹו לזרים, אסּור הּכל - מין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

.Ëאחת ׁשּמא - הּכל מן אחת ואבדה לחמּׁשים, אחת ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹנפלה
- ׁשאבדה היא ׁשּנפלה האחת אֹו ׁשאבדה, היא החּלין ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻמן
ויֹוסיף אחר, מּמקֹום עליהן ׁשּירּבה עד אסּורֹות; אּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהרי

הּכל על יתר - ואחת ּתאנים חמּׁשים אחתעליהן נפלה ואם . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
- הּכל מן אחת ואבדה וחמּׁשים, אחת לתֹו ּתרּומה ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹׁשל

לזרים. הּׁשאר ְְְִַָָֻהּתרּו
.Èׁשּלא ראׁשֹון מּמעׂשר מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹסאה

אם - הּכל ונּדּמע והקּדׁש, ׁשני למעׂשר אֹו ּתרּומתֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹנּטלה
מעׂשר לתרּומת ׁשם יּקרא נפלה, ראׁשֹון ויּמכרלמעׂשר , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

ּתרּומת ּומּדמי ׁשּנפלה ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּכל
אּלּו הרי - נפלה והקּדׁש ׁשני למעׂשר ואם ׁשּבֹו. ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָמעׂשר

ּתרּומה. מּדמי חּוץ לּכהן, ויּמכרּו ְְְְִִִֵֵַָָָֹיּפדּו,
.‡Èאֹו חּלין, מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טמאה ּתרּומה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֻסאה

ּבין טהֹורין ּבין - הקּדׁש אֹו ׁשני, מעׂשר אֹו ראׁשֹון, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַמעׂשר
ּבאכילה ׁשאסּורה טמאה ּבתרּומה הּכל ונּדּמע הֹואיל - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹטמאין

ׁשּירקבּו עד אֹותן, ּומּניחין לעֹולם; אסּור הּכל הרי ּבּמהלּכל, . ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ּדבר אבל חי. להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדברים
מהן; ויאכל ּבהן, יּתקל ׁשּמא יּניחן, לא - חי להאכל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּדרּכֹו

ּתרּומ ׁשּמדליקין ּכדר הּכל, ידליק טמאה.אּלא ה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
.Èחּלין מּמאה לפחֹות ׁשּנפלה טהֹורה, ּתרּומה ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֻסאה

ּתרּומה מּדמי חּוץ לּכהנים, הּכל יּמכר - והּכהןטמאין . ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹ
ׁשאינן ּפרֹות ּבמי אֹותֹו ילּוׁש אֹו קליֹות, זה מדּמע ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָֻאֹוכל
הּטמאין; החּלין מן הּתרּומה ּתטמא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻמכׁשירין
טמא אכל ׁשאין - מּכּביצה ּפחֹות ּפחֹות זה מדּמע ילּוׁש ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
זה מדּמע יתחּלק אֹו ּכּביצה; ׁשּיהיה עד אחר, אכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמטּמא
ׁשּבֹו. הּתרּומה ּתּטמא ׁשּלא ּכדי עּסה, ּבכל מּכּביצה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּפחֹות

.‚Èסאה וכן טהֹורין, חּלין למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָֻסאה
ּבאחד ּתעלה - טמאין חּלין למאה ׁשּנפלה טהֹורה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּתרּומה
ּפחֹות ּפחֹות אֹו ּפרֹות, ּבמי ּתּלֹוׁש אֹו קליֹות, ותאכל ְְְִֵֵֵֵֵָָָָָּומאה;
ׁשעלתה עצמּה הּסאה היא ׁשּנפלה, הּסאה ׁשאין - .מּכּביצה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

.„Èּתרּומה ׁשל סאה למאה ׁשּנפלה טמאה, ּתרּומה ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָסאה
ּבמעּוטּה ּבטלה - נפלהטהֹורה ואם ּכטהֹורה; הּכל ואֹוכלין , ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָָֹ

ׁשּירקב. עד הּכל יּניח מּמאה, ְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפחֹות
.ÂË,מהן אחת לתֹו ּתרּומה ׁשל סאה ׁשּנפלה קּפֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּתי

ואין ׁשנּיה, סאה נפלה ּכ ואחר נפלה, מהן לאיזֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוידע
ראׁשֹונה, ׁשּנפלה 'לּמקֹום אֹומרים: - נפלה מהן לאיזֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָידּוע

ּבּמקלקל הּקלקלה את ׁשּתֹולין לפי ׁשנּיה'; נפלהנפלה . ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
נפלה, מהן לאיזֹו ידּוע ואין מהן, אחת לתֹו ראׁשֹונה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָסאה

ׁשנּי סאה נפלה ּכ איןואחר - נפלה מהן לאיזֹו וידע ה, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
אּלא ראׁשֹונה', נפלה ׁשנּיה ׁשּנפלה 'לּמקֹום ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָאֹומרים,

מקלקלֹות. ְְְֵֶָֻׁשּתיהן
.ÊËסאה ונפלה טהֹורה, ואחת טמאה אחת קּפֹות, ׁשּתי ְְְְְְְֵֵַַַַָָָָָָֻהיּו

אֹומרין: - היא איזֹו ידּוע ואין מהן, לאחת ּתרּומה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשל
נפלה' הּטמאה לתֹו'. ְְְֵַָָָ

.ÊÈחּלין ׁשל ואחת טהֹורה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי
אֹומרין: - מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה סאה נפלה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָטמאין,
ּכתרּומה ּבטהרה יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו'. ְְְְְְְֳִִֵֶַָָָָָָָֻ

.ËÈÁÈ- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה סאה ְְְְְֵֵֶַַָָָָָנפלה
קליֹות יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' אֹואֹומרין: , ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

ּפרֹות. ּבמי ְִֵֵיּלֹוׁשּו
.Îחּלין ׁשל ואחת טמאה ּתרּומה ׁשל אחת קּפֹות, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּתי

- מהן אחת לתֹו טהֹורה ּתרּומה ׁשל סאה ונפלה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטהֹורין,
קליֹות יאכלּו והחּלין נפלה', ּתרּומה ׁשל לתֹו' .אֹומרין: ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

.‡Î- מהן אחת לתֹו טמאה ּתרּומה ׁשל סאה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנפלה
המדּמע ּוספק אסּור, טמאה ּתרּומה ׁשּספק אסּורֹות; ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּתיהן
המדּמע ואּסּור הּתֹורה, מן טמאה ּתרּומה ׁשאּסּור מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻמּתר,

מאכלֹות.מּדבריהם אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו העּקרים על , ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ה'תש"ע תמוז ב' שני יום

   
סתּומה‡. חשובה]חבית ּכיצד?[שהיא ׁשהּוא. ּבכל מדּמעת , ְְְִֵֶַַַַָָָ

חבּיֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה ּתרּומה ׁשל סתּומה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָחבית
ּומאה. ּבאחד ּתעלה החבּיֹות, נפּתחּו הּכל; נּדּמע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹסתּומֹות,

.מהן אחת ונפלה חבּיֹות, ּבמאה סתּומה חבית ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָנתערבה
ׁשּנפלה' היא ּתרּומה 'ׁשל ואֹומרין: ּכּלן, הּתרּו - הּגדֹול ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻֻלּים
לּים מהן אחת ונפלה למאה, ׁשּנפלה ּבתאנה ּכן ּׁשאין מה -ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
נפילתּה ׁשהחבית, לפי אחת; להפריׁש צרי אּלא - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּגדֹול

נּכרת. נפילתּה אין ּבּה, וכּיֹוצא ּותאנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָנּכרת;
אחת‚. ונפּתחה חבּיֹות, ּבמאה ׁשּנתערבה סתּומה ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָחבית

אבל החבית. אֹותּה וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנה נֹוטל - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן
ואחת אחת וכל ׁשּיתּפּתחּו; עד אסּורֹות, החבּיֹות ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָׁשאר

הּׁשאר וׁשֹותה ּדּמּועּה, ּכדי מּמּנה נֹוטל מהן, .ׁשּתּפתח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מאה מהן ונתּפּתחּו חבּיֹות, וחמּׁשים ּבמאה חבית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָנתערבה
הּמאה. וׁשֹותה אחת, חבית ּדּמּוען ּכדי מהם נֹוטל - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחבּיֹות
ׁשל חבית לאֹותּה מחזיקין ואין אסּורין, החמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּוׁשאר
ּכּלן חבּיֹות, אלפים ּכּמה היּו אפּלּו - ּברב ׁשהיא ְְֲֲִִִִֶַָָָָָָֹֻּתרּומה
וׁשֹותה מּמאה, אחד מּמּנּו נֹוטל - ּׁשּיּפתח מה וכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמדּמע.

מדּמע והּׁשאר .הּׁשירים; ְְְְִַַָָָֻ
מאכלֹות„. אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו והמתּבלּכבר ׁשהמחּמץ , ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּונתנֹו ּתרּומה, ׁשל ּתּפּוח רּסק אם ,לפיכ ׁשהּוא; ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָאֹוסר
לזרים. ואסּורה מדּמעת, העּסה ּכל - והחמיצה העּסה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֻלתֹו

ׁשּלּה‰. חלמֹון אפּלּו - ּתרּומה ׁשל ּבתבלין ׁשּנּתּבלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּביצה
ּבֹולע ׁשהּוא מּפני .אסּור, ְִֵֵֶַָ

.Âּכ ואחר והגּביהֹו, העּסה, לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשאֹור
מּתרת זֹו הרי - .נתחּמצה ְְֲִֵֶֶַָֻ

.Êּבארנּו מינֹו,ּכבר ּבׁשאינֹו מין ּתרּומה נתערבה ׁשאם , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
אם - הּתבׁשיל עם ׁשּנתּבּׁשל מחּת ּבצל ,לפיכ טעם; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּבנֹותן
הרי - הּבצל טעם ּבֹו ויׁש חּלין, והּתבׁשיל ּתרּומה הּבצל ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻהיה
והּבצל ּתרּומה הּתבׁשיל היה ואם לזרים; אסּור ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָהּתבׁשיל
לזרים. אסּור הּבצל הרי - ּבּבצל הּתבׁשיל טעם ונמצא ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻחּלין,

.Á- יבׁש ּבצל לתֹוכן הׁשלי ּכ ואחר ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָעדׁשים
טעם. ּבנֹותן ,מחּת היה ואם מּתר; זה הרי ׁשלם, היה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻֻאם
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עו           
      

ּבנֹותן - מחּת ּבין ׁשלם ּבין העדׁשים, עם הּבצל ּבּׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֻואם
אחר הּבצל ׁשהׁשלי ּבין - הּתבׁשיל ּכל ּוׁשאר ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָטעם.
- מחּת ּבין ׁשלם ּבין הּתבׁשיל, עם ׁשּבּׁשלֹו ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשּנתּבּׁשל

טעם ּבנֹותן אֹותֹו לתֹומׁשערין ׁשלם אחד ּבצל מה ּומּפני . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשֹואב ׁשאינֹו מּפני אֹותֹו? מׁשערין אין ׁשּנתּבּׁשלּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָעדׁשים
נתּבּׁשלּו. ׁשּכבר לתֹוכן, ּפֹולט ולא ׁשלם; הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמהן,
נּטלה אם וכן ;ּכמחּת הן הרי רּבים, ּבצלים היּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֻואם
הּוא הרי - לח ׁשהיה אֹו החיצֹונה, קלּפתֹו אֹו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּפטמתֹו
מחּת ּבין ׁשלם ּבין יבׁש, ּבין לח ּבין - והּקפלֹוט .ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻּכמחּת

טעם. ּבנֹותן -ְֵַַ
.Ëמּתר זה הרי - ּתרּומה ׁשל ירק עם חּלין ׁשל ירק ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻהּכֹובׁש

ירק ּכבׁש ׁשאם וׁשּומים; וחציר ּבצלים מּמיני חּוץ ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָלזרים,
ּבצלים עם חּלין ּבצלים אֹו ּתרּומה, ׁשל ּבצלים עם חּלין ְְְְִִִִִִִֶֶָָָָֻֻׁשל

אסּורין אּלּו הרי - ּתרּומה עםׁשל ּתרּומה ׁשל ירק ּכבׁש . ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
לזרים. מּתר הּבצל הרי - חּלין ׁשל ְֲִִֵֶַָָָָָָֻֻּבצל

.Èואּלּו אּלּו היּו אם - ּתרּומה זיתי עם ׁשּכבׁשן חּלין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻזיתי
אֹו ׁשלמין, ּתרּומה וׁשל ּפצּועין חּלין ׁשל ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָֻּפצּועין,
ׁשניהן היּו אם אבל אסּורין. אּלּו הרי - ּתרּומה ּבמי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָׁשּכבׁשן
- ׁשלמין החּלין וזיתי ּפצּועין ּתרּומה זיתי ׁשהיּו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻׁשלמין,

הּׁשלמין מן ׁשֹואבֹות ׁשהּפצּועין לפי מּתרין; אּלּו .הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻ
.‡Èׁשלקֹות ּומי ּכבׁשים הן[מתבשיל]מי הרי ּתרּומה, ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָ

לזרים. ְֲִִָאסּורין
.Èמּׁשּום ּבּה יׁש ּבּקדרה, טעם נתנה ׁשּלא עד - ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשבת

ּתרּומה מּׁשּום ּבּה אין ּבּקדרה, טעם ּומּׁשּנתנה .ּתרּומה; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
.‚È- ּתרּומה יין ׁשל חבית ּפי על ּונתנּה חּמה, ּפת ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהרֹודה

אסּורה, ׂשעֹורים ּופת מּתרת; זֹו הרי חּטים, הּפת היתה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻאם
ׁשֹואבֹות ׁשהּׂשעֹורים .מּפני ְְֲִִֵֶַ

.„È- הּפת את ּבֹו ואפה ּתרּומה, ׁשל ּבכּמֹון ׁשהּסיקֹו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָּתּנּור
אינֹו והריח ריחֹו, אּלא הּכּמֹון, טעם ּבּה ׁשאין מּתרת; ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּפת

.אסּור ָ
.ÂËּפי על אף - מים ׁשל לבֹור ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֶֶֶַַַָָׂשעֹורין

מּתרין הן הרי - מימיו ׁשּפגםׁשהבאיׁשּו טעם נֹותן ׁשאין , ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ֵאֹוסר.

.ÊË- יין ׁשל ּבֹור לתֹו ׁשּנפל ועצֹו הּוא ּתרּומה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּתלּתן
אסּור הּיין הרי ּבּיין, טעם לבּדֹו לּתן ּכדי הּתלּתן ּבזרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאם

.לזרים ְִָ
.ÊÈּכל מזג - חּלין ואחד ּתרּומה אחד יין, ׁשל ּכֹוסֹות ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשני

ּכאּלּו החּלין יין את רֹואין - ערבן ּכ ואחר ּבמים, מהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאחד
אם מינֹו; אינֹו ׁשהרי ּבּמים, נתערב הּתרּומה יין ּוכאּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאינֹו,
מּתר הּכל הרי הּתרּומה, יין טעם לבּטל הּמים אֹותֹו ְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻראּוי
מעלה הּמים ׁשאין ּבארנּו ׁשּכבר אסּור, - לאו ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלזרים;

הּיין .את ִֶַַ
.ÁÈּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל והןיין ידיחם, - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ידיחם, - ּפרֹות ּגּבי על ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל ׁשמן וכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמּתרֹות;
יקּפה - יין ּגּבי על הּׁשמן נפל מּתרֹות. אֹותֹו,[יאסוף]והן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

הּציר ּגּבי על נפל לזרים. מּתר התבשיל]והּיין יקּפה[רוטב - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֻ
ׁשּבֹו הּציר ּכל ׁשּיסיר ּכדי הּציר, מעל קלּפה ויּטל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותֹו,

הּׁשמן. ֶֶַַַטעם

.ËÈואם חּלין; ּבּה יבּׁשל לא ּתרּומה, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻקדרה
טעם; ּבנֹותן זהּבּׁשל, הרי ּביין, אֹו ּבמים הּקדרה ׁשטף ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

את לׁשטף צרי אין - הּכלי ּבמקצת ּבּׁשל ּבּה. לבּׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמּתר
ּבלבד. הּבּׁשּול מקֹום ׁשֹוטף אּלא ְְִִֵֶַַָֻּכּלֹו,

.Îּכּלן - והּבּכּורים והחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻּתרּומה
'ּתרּומה' מּמּנּונקראּו "והרמתם אֹומר: הּוא מעׂשר ּבתרּומת . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

"חּלה, נאמר: ּובחּלה ּגרן"; "ּכתרּומת ואֹומר: ה'", ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹּתרּומת
מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ונאמר: תרּומה"; ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּתרימּו
ּדבר ל ואין ,"יד ּותרּומת . . ויצהר [ו]תירׁש ְְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹּדגנ
מן חּוץ זה, ּבפסּוק ּפרטֹו ׁשּלא מקֹום הבאת ְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּטעּון
ׁשהן למדּת, הא - "יד "ּותרּומת נאמר: ּובהם ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבּכּורים,

ּתרּומה. ְְִָקרּואין
.‡Îהּוא אחד ודּמּוע, אכילה לענין ארּבעּתן ּדין ,ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָלפיכ

זה עם זה ּומצטרפין ּומאה, ּבאחד עֹולין ּכּלן ואם- ; ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָֻ
אּלּו ּבכל ּדמאי ׁשל מעׂשר ּתרּומת ודין יּׂשרפּו. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָנטמאּו,
על לֹוקין ׁשאין אּלא וּדאי, ׁשל מעׂשר ּכתרּומת - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּדרכים

ֲִָָאכילתּה.
.Îואחר מאכל, אֹותֹו ּברּכת מבר - ּתרּומה האֹוכל ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָּכל

אהרן ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו 'אׁשר :מבר לאכלּכ וצּונּו , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
חּוצה ּבחּלת אפּלּו מברכין, ּוראינּום קּבלנּו וכ ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָּתרּומה'.
"עבדת ׁשּנאמר: ּכעבֹודה, הּגבּול קדׁשי אכילת ׁשּגם - ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלארץ

ּכהּנתכם". את אּתן ְְֵֶֶֶַַָָֻמּתנה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע תמוז ג' שלישי יום

 
ׁשנה ּבכל ראׁשֹון מעׂשר להפריׁש והיא, - אחת עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
- זֹו מצוה ּובאּור ללוּים. ולּתנֹו הּזריעה, מּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָוׁשנה

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

   
ּגדֹולה‡. ּתרּומה ׁשּמפריׁשין לכהן]אחר - מחמישים ,[אחד ְְְִִֶַַַָָ

'מעׂשר הּנקרא הּוא וזה הּנׁשאר; מן מעׂשרה אחד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמפריׁש
ירימּו אׁשר יׂשראל ּבני מעׂשר את "ּכי נאמר: ּובֹו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָראׁשֹון',
ׁשּנאמר: - ּונקבֹות זכרים ללוּיים, הּזה והּמעׂשר .". . ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלה'

לנחלה". ּביׂשראל מעׂשר ּכל נתּתי הּנה לוי, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ"ולבני
.לאכלֹו ּומּתר ליׂשראל, ּבאכילה מּתר ראׁשֹון ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻמעׂשר

ּבמעׂשר ׁשּנאמר מקֹום וכל ּכלל; קדּׁשה ּבֹו ׁשאין - ְְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּבטמאה
ׁשּמעׂשר ּומּנין ׁשני. מעׂשר אּלא אינֹו 'ּפדּיה', אֹו ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'קדׁש'
מן ּכּדגן - ּתרּומתכם לכם "ונחׁשב ׁשּנאמר: חּלין? ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻראׁשֹון

ויקב ּגרן מה - הּיקב" מן וכמלאה מהםהּגרן, [שהופרש ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ומעשרות] ׁשּנּטלהתרומות ראׁשֹון מעׂשר אף ּדבר, לכל ְְֲִִִֵֶַַָָָָֻחּלין

אֹו ׁשּנׁשּבית, לוי ּבת ,לפיכ ּדבר. לכל חּלין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻּתרּומתֹו
אבל ואֹוכלת; הּמעׂשר, לּה נֹותנין - זנּות ּבעילת ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנבעלה

אחד עד לּה העיד אֹו ּבעלּה, ׁשּמת ׁשּׁשמעה זומי שאין -] ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
'לכתחילה'] של קנסּועדות - ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת, ,ְְְֲִֵַַַָָָָ

ּבמעׂשר. אסּורה ׁשּתהיה חכמים, ְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָאֹותּה
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להפריׁש‚. ּכדי ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין וכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַֹלוּיים
מעׂשר ּתרּומת מעשרמּמּנּו תרומת ממנו לתת בכדי [הלוים: ְֲִֵֶַַ

ּומעׂשרֹותלכהן] ּתרּומֹות ׁשאר מפריׁשין הּכהנים וכן ;ְְְְְֲִִִֵַַַַָֹ
יאכלּו יכֹול הּכל, מן נֹוטלין ׁשהּכהנים ּולפי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹלעצמן.
מּפי אּתם"; ּגם ּתרימּו "ּכן לֹומר: ּתלמּוד ּבטבלן? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹותיהן

רבינו]הּׁשמּועה ממשה הּלוּיים;[מסורת אּלּו "אּתם", - למדּו ְְְִִֵֶַַַָָ
הּכהנים. לרּבֹות אּתם", ְֲִֶַַַַֹ"ּגם

הּמעׂשר„. מֹוציאין הּכהנים[ראשון]אין ללוי]מן ,[לתת ֲֲִִִִֵֵַַַֹ
ּכהּנה, מּתנֹות ּכל וכן יׂשראל"; ּבני מאת תקחּו "ּכי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּנאמר:
הּלוּיים את קנס ועזרא לכהן. מּכהן אֹותן מֹוציאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאין
- לּכהנים יּנתן אּלא ראׁשֹון מעׂשר להן יּתנּו ׁשּלא ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבזמּנֹו,

לירּוׁשלים. עּמֹו עלּו ׁשּלא ְִִִִֶַָָֹלפי
טבלין‰. ּפרֹותיו מעשרות]האֹוכל מהן הופרש שלא וכן[- , ְְִֵֵֵָָָ

ּבטבלֹו הּמעׂשר ׁשאכל מעשר]לוי תרומת הפריש -[שלא ְְֲִִֵֵֶַַַָ
הּמּתנֹות מׁשּלמין אינן לּׁשמים, מיתה חּיבין ׁשהן ּפי על ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָאף
ּכלּום ּבהן ל אין לה'", ירימּו "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלבעליהן,
אֹוכל להיֹות לאדם מּתר לארץ ּובחּוצה אֹותן. ׁשּירימּו ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻעד

ּומעׂשרֹות. ּתרּומה מפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָוהֹול
.Âאחר מקֹום על מּמקֹום מןמעּׂשרין לעּׂשר צרי ואינֹו , ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

אחד]הּמּקף במקום תהיה התבואה מעּׂשרין[שכל אין אבל . ְְֲִֵַַָָֻ
מן ולא הּפטּור, על החּיב מן ולא מינֹו, ׁשאינֹו על ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹמּמין

מעּׂשר. אינֹו עּׂשר, ואם החּיב; על ְְִִֵֵַַַַָָָֻהּפטּור
.Êּכ - זה' על מּזה ּתֹורמין 'אין ּבתרּומה, ׁשאמרנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל

ּבתרּומה, ׁשאמרנּו וכל זה. על מּזה מעּׂשרין אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבמעׂשר,
הפריׁש, אם ּבמעׂשר, ּכ - ּתרּומה' ּתרּומתֹו ּתרם ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ'אם

הּתרּומה מן ּפטּור ׁשהּוא וכל מעׂשרֹות. [כגוןמעׂשרֹותיו ְְְְִֶַַַַַָָָָ
בהמה] וכלמאכל הּמעׂשר; מן ּפטּור להיות], הּתֹורם,[הראוי ְֲִֵֵַַַָָ

ּתרּומתן ּתרמּו ואם יתרמּו, 'לא ּבהן, ׁשאמרנּו ּכל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמעּׂשר.
ׁשאין וכל מעׂשרֹות; מעׂשרֹותיהן עּׂשרּו אם ּכ - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּתרּומה'

מעׂשרֹות. מעׂשרֹותיו אין ּכ ּתרּומה, ְְְְֵַַַַָָָָּתרּומתֹו
.Á'ידי על מעּׂשר 'הריני לחברֹו: אינֹו[עבורך]האֹומר - ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

ואם יעּׂשר; לא אֹו יעּׂשר אם ׁשּיראה עד עּמֹו, לעמד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹצרי
עּמֹו. לעמד צרי - ידי' על 'עּׂשר לחברֹו: הּוא ֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

.Ëמּדבריהם אּלא ּבמעׂשרֹות חּיבין אינן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחרּובין
ּבין[מדרבנן] הּמרים, והּׁשקדים אדם. רב מאכל ׁשאינן לפי ,ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - ּבגדלן ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבקטנן
.Èהּמעׂשרֹות מן ּפטּור - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ׁשּנאמר:אילן , ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

לי, ויראה הּׂשדה". הּיצא זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ"עּׂשר
העֹומדת ּתאנה ׁשהרי - מּדבריהם ּבמעׂשרֹות חּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

ּכאחת. אספן אם ּפרֹותיה לעּׂשר חּיב ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבחצר,
.‡Èּבקרקע הׁשריׁשּו אפּלּו זה, ּבצד זה ׁשהׁשריׁשּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָּבצלים

עליונה]עלּיה נפלה[קומה הּמעׂשרֹות; מן ּפטּורין - ְְְֲִִִַַַָָָ
ּבּׂשדה, ּכנטּועין אּלּו הרי - מגּלין הן והרי מּפלת, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻעליהן

ּבמעׂשרֹות. ְְְִַַַָוחּיבין
.Èואסף אחר ּובא ענביו, מּפני ׂשדהּו הּתאניםהמׁשּמר את ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

מּפני ׂשדהּו מׁשּמר ׁשהיה אֹו ׂשדה, ּבאֹותּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּנׁשארֹות
והּמדלעֹות ודלעת]הּמקׁשאֹות את[קשואים ואסף אחר ּובא , ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

הּׂשדה ׁשּבעל ּבזמן - ּבּׂשדה המפּזרין ׁשם הּנׁשארים ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהענבים

ּבמעׂשרֹות חּיבין ּולפיכ ּגזל, מּׁשּום אסּורין - עליהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמקּפיד
ּגזל, מּׁשּום מּתרין - עליהן מקּפיד הּבית ּבעל אין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּובתרּומה;

הּמעׂשר. מן ְֲִִֵַַּופטּורין
.‚Èהּמבחר מן אּלא מעּׂשרין אתאין "ּבהרימכם ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

- יקב" וכתבּואת ּגרן ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹחלּבֹו
החלב מן הּלוּיים ׁשּמפריׁשין ׁשּמעׂשר ׁשּבֹו,[מובחר]ּכׁשם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

מן הּיקב, ּומן הּגרן מן יׂשראל ׁשּמפריׁשים מעׂשר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכ
ׁשּבֹו. ֵֶֶַהחלב

.„Èּבאמד מעּׂשרין ּבמׁשקל[בהערכה]אין אֹו ּבמּדה אּלא , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
והּמרּבה מׁשּבח. ּבׁשעּור, המדקּדק וכל ּבמנין; ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻאֹו

ּבהן מערב ׁשהרי מקלקלין, מעׂשרֹותיו - [שהחלקּבמעׂשרֹות ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
עישרו] לא - למעשר שצירפו מתּקנין.הנוסף ּופרֹותיו ;ְִֵָָֻ

.ÂËּכמי אּלא מעׂשר, אינֹו - מעׂשר מקצת ׁשחלקהּמפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הערמה; ׁשהֹוציאאבלאת החלק מּזה להפריׁש צרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

[- כמעשר סאה,[בתחילה מאה לֹו היּו ּכיצד? ׁשּלֹו. מעׂשר ,ְֲֵֵֵֶַַָָָ
יכֹול ואינֹו מעׂשר; אינֹו - מעׂשר לׁשם חמּׁשה מהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָהפריׁש
מפריׁש אּלא אחר, מּמקֹום מעׂשר סאין החמׁש על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהפריׁש

ׁשּלהן. הּמעׂשר ׁשהיא סאה חצי ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָמהן
.ÊËּתחּלה מבר זה, מעׂשר ּכלהּמפריׁש על ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ועל עני, מעׂשר ועל ׁשני, מעׂשר על מבר וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהּמצוֹות;
ואם עצמֹו; ּבפני אחד ּכל על מבר הּמעׂשר. מן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעׂשר
ּברכה ּכֹוללן - ּביניהן ׂשח ולא מּיד, זה אחר זה הּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהפריׁש

ּומעׂשרֹות'. ּתרּומֹות 'להפריׁש :ּומבר ְְְְְִֵַַַַַָאחת,

ה'תש"ע תמוז ד' רביעי יום

   
ּפרֹותיו‡. הּגֹומר אּלא הּתֹורה, מן מעׂשר להפריׁש חּיב ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאינֹו

לעצמֹו וחּיבלאכלן הּתֹורה, מן ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל ; ְְְְְְְְֲִַַַַָָָָָָָָָ
ואכלּת",[מדרבנן]מּדבריהם וגֹו' ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר אּלא חּיב ְְְֵֵֶַַָָָָָאינֹו
.הּלֹוקח "ּתבּואת[קונה]וכן ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ּפטּור - ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבׁשּלקחן אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. וחּיב ;"ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזרע
ּביד נגמרה אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ׁשּנגמרה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָאחר

הּתֹורה. מן לעּׂשר חּיב ְִֵֵַַַַַָָהּלֹוקח,
הּבסר‚. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשאינן [ענביםּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

בשלו] ׁשּיגּדילּושלא עד ּבמעׂשרֹות, חּיבין אינן - ּבֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָוכּיֹוצא
ׁשּיהיה עד העץ", מּפרי הארץ, "מּזרע ׁשּנאמר: אכל, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹויעׂשּו
ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: - והּקטנּיֹות הּתבּואה וכן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפרי.
עֹונת היא וזֹו ּתבּואה. ׁשּתעׂשה עד ,"זרע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּתבּואת
מּתר - זֹו לעֹונה והּפרֹות הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּמעׂשרֹות;

ׁשּירצה. ּדר ּובכל ּׁשּירצה, מה ּכל מהן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹלאכל
הּקּׁשּואים„. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות

ּבגּופן,והּמלפפֹונֹות להֹוסיף ּכדי אּלא אֹותן מּניחין ׁשאין , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבמעׂשר חּיבין אּלּו הרי - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאבל

הּמעׂשרֹות. לעֹונת ּבאּו יציאתן, ׁשּמּתחּלת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּבקטנן;
להּזרע‰. הּפרֹות מּׁשּיּגיעּו הּמעׂשרֹות? עֹונת היא ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָאיזֹו

-ולצמח הּתאנים ּכיצד? הּפרי. ּׁשהּוא מה לפי הּכל , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹ
ועׂשריםמּׁשּיעׂש ארּבע אחר לאכילה ראּויין ׁשּיהיּו עד רּכין ּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
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עז            
      

להפריׁש‚. ּכדי ראׁשֹון, מעׂשר מפריׁשין וכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַֹלוּיים
מעׂשר ּתרּומת מעשרמּמּנּו תרומת ממנו לתת בכדי [הלוים: ְֲִֵֶַַ

ּומעׂשרֹותלכהן] ּתרּומֹות ׁשאר מפריׁשין הּכהנים וכן ;ְְְְְֲִִִֵַַַַָֹ
יאכלּו יכֹול הּכל, מן נֹוטלין ׁשהּכהנים ּולפי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֹֹלעצמן.
מּפי אּתם"; ּגם ּתרימּו "ּכן לֹומר: ּתלמּוד ּבטבלן? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפרֹותיהן

רבינו]הּׁשמּועה ממשה הּלוּיים;[מסורת אּלּו "אּתם", - למדּו ְְְִִֵֶַַַָָ
הּכהנים. לרּבֹות אּתם", ְֲִֶַַַַֹ"ּגם

הּמעׂשר„. מֹוציאין הּכהנים[ראשון]אין ללוי]מן ,[לתת ֲֲִִִִֵֵַַַֹ
ּכהּנה, מּתנֹות ּכל וכן יׂשראל"; ּבני מאת תקחּו "ּכי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּנאמר:
הּלוּיים את קנס ועזרא לכהן. מּכהן אֹותן מֹוציאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאין
- לּכהנים יּנתן אּלא ראׁשֹון מעׂשר להן יּתנּו ׁשּלא ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבזמּנֹו,

לירּוׁשלים. עּמֹו עלּו ׁשּלא ְִִִִֶַָָֹלפי
טבלין‰. ּפרֹותיו מעשרות]האֹוכל מהן הופרש שלא וכן[- , ְְִֵֵֵָָָ

ּבטבלֹו הּמעׂשר ׁשאכל מעשר]לוי תרומת הפריש -[שלא ְְֲִִֵֵֶַַַָ
הּמּתנֹות מׁשּלמין אינן לּׁשמים, מיתה חּיבין ׁשהן ּפי על ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָאף
ּכלּום ּבהן ל אין לה'", ירימּו "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלבעליהן,
אֹוכל להיֹות לאדם מּתר לארץ ּובחּוצה אֹותן. ׁשּירימּו ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻעד

ּומעׂשרֹות. ּתרּומה מפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְְִִֵַַַַַָָָוהֹול
.Âאחר מקֹום על מּמקֹום מןמעּׂשרין לעּׂשר צרי ואינֹו , ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

אחד]הּמּקף במקום תהיה התבואה מעּׂשרין[שכל אין אבל . ְְֲִֵַַָָֻ
מן ולא הּפטּור, על החּיב מן ולא מינֹו, ׁשאינֹו על ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹמּמין

מעּׂשר. אינֹו עּׂשר, ואם החּיב; על ְְִִֵֵַַַַָָָֻהּפטּור
.Êּכ - זה' על מּזה ּתֹורמין 'אין ּבתרּומה, ׁשאמרנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל

ּבתרּומה, ׁשאמרנּו וכל זה. על מּזה מעּׂשרין אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבמעׂשר,
הפריׁש, אם ּבמעׂשר, ּכ - ּתרּומה' ּתרּומתֹו ּתרם ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ'אם

הּתרּומה מן ּפטּור ׁשהּוא וכל מעׂשרֹות. [כגוןמעׂשרֹותיו ְְְְִֶַַַַַָָָָ
בהמה] וכלמאכל הּמעׂשר; מן ּפטּור להיות], הּתֹורם,[הראוי ְֲִֵֵַַַָָ

ּתרּומתן ּתרמּו ואם יתרמּו, 'לא ּבהן, ׁשאמרנּו ּכל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמעּׂשר.
ׁשאין וכל מעׂשרֹות; מעׂשרֹותיהן עּׂשרּו אם ּכ - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּתרּומה'

מעׂשרֹות. מעׂשרֹותיו אין ּכ ּתרּומה, ְְְְֵַַַַָָָָּתרּומתֹו
.Á'ידי על מעּׂשר 'הריני לחברֹו: אינֹו[עבורך]האֹומר - ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

ואם יעּׂשר; לא אֹו יעּׂשר אם ׁשּיראה עד עּמֹו, לעמד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹצרי
עּמֹו. לעמד צרי - ידי' על 'עּׂשר לחברֹו: הּוא ֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

.Ëמּדבריהם אּלא ּבמעׂשרֹות חּיבין אינן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחרּובין
ּבין[מדרבנן] הּמרים, והּׁשקדים אדם. רב מאכל ׁשאינן לפי ,ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

אכל. ׁשאינן מּפני ּפטּורין, - ּבגדלן ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבקטנן
.Èהּמעׂשרֹות מן ּפטּור - הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ׁשּנאמר:אילן , ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

לי, ויראה הּׂשדה". הּיצא זרע ּתבּואת ּכל את ּתעּׂשר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ"עּׂשר
העֹומדת ּתאנה ׁשהרי - מּדבריהם ּבמעׂשרֹות חּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

ּכאחת. אספן אם ּפרֹותיה לעּׂשר חּיב ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבחצר,
.‡Èּבקרקע הׁשריׁשּו אפּלּו זה, ּבצד זה ׁשהׁשריׁשּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָּבצלים

עליונה]עלּיה נפלה[קומה הּמעׂשרֹות; מן ּפטּורין - ְְְֲִִִַַַָָָ
ּבּׂשדה, ּכנטּועין אּלּו הרי - מגּלין הן והרי מּפלת, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻעליהן

ּבמעׂשרֹות. ְְְִַַַָוחּיבין
.Èואסף אחר ּובא ענביו, מּפני ׂשדהּו הּתאניםהמׁשּמר את ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

מּפני ׂשדהּו מׁשּמר ׁשהיה אֹו ׂשדה, ּבאֹותּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּנׁשארֹות
והּמדלעֹות ודלעת]הּמקׁשאֹות את[קשואים ואסף אחר ּובא , ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

הּׂשדה ׁשּבעל ּבזמן - ּבּׂשדה המפּזרין ׁשם הּנׁשארים ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהענבים

ּבמעׂשרֹות חּיבין ּולפיכ ּגזל, מּׁשּום אסּורין - עליהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמקּפיד
ּגזל, מּׁשּום מּתרין - עליהן מקּפיד הּבית ּבעל אין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּובתרּומה;

הּמעׂשר. מן ְֲִִֵַַּופטּורין
.‚Èהּמבחר מן אּלא מעּׂשרין אתאין "ּבהרימכם ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

- יקב" וכתבּואת ּגרן ּכתבּואת ללוּים ונחׁשב מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹחלּבֹו
החלב מן הּלוּיים ׁשּמפריׁשין ׁשּמעׂשר ׁשּבֹו,[מובחר]ּכׁשם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

מן הּיקב, ּומן הּגרן מן יׂשראל ׁשּמפריׁשים מעׂשר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכ
ׁשּבֹו. ֵֶֶַהחלב

.„Èּבאמד מעּׂשרין ּבמׁשקל[בהערכה]אין אֹו ּבמּדה אּלא , ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
והּמרּבה מׁשּבח. ּבׁשעּור, המדקּדק וכל ּבמנין; ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻאֹו

ּבהן מערב ׁשהרי מקלקלין, מעׂשרֹותיו - [שהחלקּבמעׂשרֹות ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
עישרו] לא - למעשר שצירפו מתּקנין.הנוסף ּופרֹותיו ;ְִֵָָֻ

.ÂËּכמי אּלא מעׂשר, אינֹו - מעׂשר מקצת ׁשחלקהּמפריׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הערמה; ׁשהֹוציאאבלאת החלק מּזה להפריׁש צרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

[- כמעשר סאה,[בתחילה מאה לֹו היּו ּכיצד? ׁשּלֹו. מעׂשר ,ְֲֵֵֵֶַַָָָ
יכֹול ואינֹו מעׂשר; אינֹו - מעׂשר לׁשם חמּׁשה מהן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָהפריׁש
מפריׁש אּלא אחר, מּמקֹום מעׂשר סאין החמׁש על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהפריׁש

ׁשּלהן. הּמעׂשר ׁשהיא סאה חצי ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָמהן
.ÊËּתחּלה מבר זה, מעׂשר ּכלהּמפריׁש על ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ועל עני, מעׂשר ועל ׁשני, מעׂשר על מבר וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָהּמצוֹות;
ואם עצמֹו; ּבפני אחד ּכל על מבר הּמעׂשר. מן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעׂשר
ּברכה ּכֹוללן - ּביניהן ׂשח ולא מּיד, זה אחר זה הּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהפריׁש

ּומעׂשרֹות'. ּתרּומֹות 'להפריׁש :ּומבר ְְְְְִֵַַַַַָאחת,

ה'תש"ע תמוז ד' רביעי יום

   
ּפרֹותיו‡. הּגֹומר אּלא הּתֹורה, מן מעׂשר להפריׁש חּיב ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאינֹו

לעצמֹו וחּיבלאכלן הּתֹורה, מן ּפטּור - למכרן הּגֹומרן אבל ; ְְְְְְְְֲִַַַַָָָָָָָָָ
ואכלּת",[מדרבנן]מּדבריהם וגֹו' ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לאכלּה. ּתבּואתֹו הּגֹומר אּלא חּיב ְְְֵֵֶַַָָָָָאינֹו
.הּלֹוקח "ּתבּואת[קונה]וכן ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ּפטּור - ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבׁשּלקחן אמּורים? ּדברים ּבּמה מּדבריהם. וחּיב ;"ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזרע
ּביד נגמרה אם אבל מֹוכר; ּביד מלאכּתן ׁשּנגמרה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָאחר

הּתֹורה. מן לעּׂשר חּיב ְִֵֵַַַַַָָהּלֹוקח,
הּבסר‚. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשאינן [ענביםּפרֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

בשלו] ׁשּיגּדילּושלא עד ּבמעׂשרֹות, חּיבין אינן - ּבֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָוכּיֹוצא
ׁשּיהיה עד העץ", מּפרי הארץ, "מּזרע ׁשּנאמר: אכל, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹויעׂשּו
ּכל את ּתעּׂשר "עּׂשר ׁשּנאמר: - והּקטנּיֹות הּתבּואה וכן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפרי.
עֹונת היא וזֹו ּתבּואה. ׁשּתעׂשה עד ,"זרע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּתבּואת
מּתר - זֹו לעֹונה והּפרֹות הּתבּואה ׁשּתּגיע וקדם ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּמעׂשרֹות;

ׁשּירצה. ּדר ּובכל ּׁשּירצה, מה ּכל מהן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹלאכל
הּקּׁשּואים„. ּכגֹון ּבקטנן, לאכילה ראּויין ׁשהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּפרֹות

ּבגּופן,והּמלפפֹונֹות להֹוסיף ּכדי אּלא אֹותן מּניחין ׁשאין , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבמעׂשר חּיבין אּלּו הרי - לאכילה מּתחּלה הן ראּויין ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאבל

הּמעׂשרֹות. לעֹונת ּבאּו יציאתן, ׁשּמּתחּלת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּבקטנן;
להּזרע‰. הּפרֹות מּׁשּיּגיעּו הּמעׂשרֹות? עֹונת היא ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָאיזֹו

-ולצמח הּתאנים ּכיצד? הּפרי. ּׁשהּוא מה לפי הּכל , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹ
ועׂשריםמּׁשּיעׂש ארּבע אחר לאכילה ראּויין ׁשּיהיּו עד רּכין ּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
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עח           
      

הענבים והן והּבאּוׁשים, הענבים אספתן. מּׁשעת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָׁשעֹות
הרּמֹונים מּבחּוץ. ׁשּלהן החרצן מּׁשּיראה - הּמדּברּיֹות ְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדּקין
מים. מּמּנּו ויצא האצּבעֹות, ּבין ׁשּלהן הּפרד מּׁשּיּמס -ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּגידים מּׁשּיטילּו הּפרסקין, ּכׂשאֹור. מּׁשּיתּפחּו ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַָָהּתמרים,
החיצֹונה. הּקלּפה מן האכל מּׁשּיתּפרׁש האגֹוזים, ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאדּמים.
אבל החיצֹונה; קלּפתן ׁשּתתּפרׁש עד הּמתּוקים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשקדים
ּכגֹון קלּפֹות, ּבעלי ּכל ּוׁשאר לעֹולם. ּפטּורין ְְְְְֲִִִֵַַָָָָהּמרים,
הּתחּתֹונה קלּפה מּׁשיעׂשּו - והּבטנים והּלֹוט ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֻהאצטרּבֹולין
מּמה מּתׁשעה אחד ׁשמן מּׁשיעׂשּו - הּזיתים לאכל. ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּסמּוכה
ׁשּלהן; ׁשליׁש הּוא וזה ּכׁשּיּגמרּו, לעׂשֹות ראּויין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָּׁשהן
ראּויין ׁשהן מּפני מּׁשּיתעּגלּו, - והאתרֹוגים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהּתּפּוחים
ּכל וכן מּׁשּיאדימּו; והּתּותים, האֹוג קטּנים. ּכׁשהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלאכילה
נקּדֹות מּׁשיעׂשּו החרּובין, מּׁשּיאדימּו. להאדים, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּדרּכן
האּגסין מּׁשּיּנקדּו. להׁשחיר, ׁשּדרּכן ּכל וכן ׁשחרֹות; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻנקּדֹות
קרחֹות קרחֹות מּׁשיעׂשּו והעזרּורין, והּפריׁשין ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָוהּקרּוסטמלין

ונופלים]לבנֹות הולכים שערותיהם מתבשלים כשהם וכן[- ; ְְֵָ
מּׁשּתביא הּתבּואה, קרחֹות. מּׁשּיקרחּו להלּבין, ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּכל

אם[שתגדל] לצמיחה ראּוי זרעּה מּׁשּיהיה הּתלּתן, ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָׁשליׁש.
והּמלפפֹונֹות והאבּטיחין והּדלּועין הּקּׁשּואין - ּובּירק ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָנזרע.
הּירק ּוׁשאר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבקטנן חּיבין ּבהן, ּכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוכל
ראּוי ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו ׁשּיגּדיל, עד לאכילה ראּוי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו

א ּבֹו ׁשהּגיע אׁשּכֹול [לעונתיחידי[גרגיר]פּלּולאכילה. ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָ
אֹותֹומעשרות] ולא ּכּלֹו; הּגיע ּוכאּלּו למעׂשרֹות, חּבּור ּכּלֹו -ְְְְִִִִַַַֹֻֻ

ּבּה ׁשּיׁש הּגפן אֹותֹו ּבּה ׁשּיׁש הרּוח ּכל אּלא ּבלבד, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאׁשּכֹול
ּפרידה אפּלּו ּבּה ׁשהּגיע רּמֹון וכן אחת,[גרגיר]האׁשּכֹול. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ

חּבּור. ִָֻּכּלּה
.Âלמי הּמעׂשרֹות, לעֹונת מּׁשּבאּו ּפרֹותיו אדם ימּכר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלא

ואם הּמעׂשרֹות. על נאמן לעונתּבּכרּו[חלקם]ׁשאינֹו [והגיעו ְְְֱִִֵֶֶַַַַָ
הּׁשארמעשרות] את למּכר ּומּתר הּבּכּורֹות, את נֹוטל -ְְִֵֶֶַַַָָֹֻ

ּגפּתֹו את אדם ימּכר לא וכן הּמעׂשר. לעֹונת הּגיע לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשעדין
זּוגיו ענבים]ואת קליפות הּמעׂשרֹות,[- על נאמן ׁשאינֹו למי ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָ

חּיבין מהן הּיֹוצאין ׁשהּמׁשקין - מׁשקין מהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלהֹוציא
ׁשאינֹו למי ּתבּואה, מּמּנּו ללּקט ּתבנֹו את ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבמעׂשרֹות;

ּבמעׂשר. חּיבת הּתבן מן ׁשּתּלקט ׁשהּתבּואה - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנאמן
.Êׁשלׁשה נתן אם - וסּננן מים, עליהם ׁשּנתן יין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשמרי

הּיתר[כוסות] זה על מעׂשר מֹוציא ארּבעה, [אף]ּומצא ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבּתחּלה, ׁשהּתֹורם - ּתרּומה עליו מפריׁש ואינֹו אחר; ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּמקֹום
מארּבעה ּפחֹות מצא ּבּתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּכל, על ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבלּבֹו
טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף מּדתֹו, על יתר ׁשּמצא ּפי על אף -ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּפטּור. - ִַָיין
.Áלעֹונת ּבאּו ׁשּלא עד מחּברין, ּכׁשהן ּפרֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּמקּדיׁש

ואם ּבמעׂשר; חּיבין - הּגיעּו ׁשּפדין ואחר ּופדין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמעׂשר,
- ּפדין ּכ ואחר הּגזּבר, ּביד והן הּמעׂשרֹות לעֹונת ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָּבאּו

.ּפטּורין ְִ

ה'תש"ע תמוז ה' חמישי יום

   
לא‡. ועדין ונתלׁשּו הּמעׂשרֹות, לעֹונת ׁשהּגיעּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות

לא ועדין ודׁשּה, ׁשּקצרּה ּתבּואה ּכגֹון - מלאכּתן ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹנגמרה
אֹותּה מהגרעינים]זרה הקליפות להפריד מרחּה[ברוח ולא ְְֵָָָָֹ

ׁשּתּגמר[סידרה] עד עראי, אכילת מהן לאכל מּתר -ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻ
עראי. מהן לאכל אסּור מלאכּתן, ּוכׁשּתּגמר ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלאכּתן;

.;ּבּׁשּוק למכרן ּפרֹותיו ּבגֹומר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבּמה
לאכל מּתר זה הרי - לּבית להֹוליכן ּכּונתֹו היתה אם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻאבל
למעׂשר ׁשּיּקבעּו עד מלאכּתן, ׁשּנגמרה אחר עראי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמהן

.[כדלהלן]
למעׂשרֹות‚. קֹובע ּדברים מּׁשּׁשה הּבית,ואחד הן: ואּלּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

והּמלח והאׁש, איןוהּמּקח, וכּלן, והּׁשּבת; והּתרּומה, , ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
מלאכּתֹו. ׁשּנגמרה ּבדבר אּלא ְְְְְְִִֶֶַָָָָקֹובעין

ׁשּנגמרה„. ּפי על אף - לּבית להֹוליכן ׁשּדעּתֹו ּפרֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד?
לּבית נכנסּו לּבית; ׁשּיּכנסּו עד עראי, מהן אֹוכל - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמלאכּתן

ׁשּיעּׂשר עד מהן לאכל ואסּור למעׂשר, נקּבעּו אם- וכן . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
מהן הפריׁש אֹו ּבמלח, ּכבׁשן אֹו ּבאּור, ּבּׁשלן אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמכרן,
אף ׁשּיעּׂשר, עד יאכל לא - עליהן ׁשּבת נכנסה אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּתרּומה,
ׁשּתּגמר קדם לּבית הכניסן לּבית. הּגיעּו ׁשּלא ּפי ְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹעל
מלאכּתן לגמר התחיל עראי; מהן אֹוכל זה הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמלאכּתן,
קּׁשּואין הכניס ּכיצד? הּכל. לעּׂשר חּיב לּבית, ׁשּנכנסּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹמאחר

ׁשּיׁשפׁשף קדם לּבית גמרּודלּועין וזהו שעליהם [השער ְְְִִֵֶֶַַַֹ
למעׂשר;מלאכתן] הּכל נקּבעּו אחת, לׁשפׁשף מּׁשּיתחיל -ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַֹ

מלאכּתן, נגמרה ׁשּלא ּפרֹות הּתֹורם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוכן
ּתרמּה ׁשאם - ּתאנים מּכלּכּלת חּוץ עראי; מהן לאכל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתר

למעׂשר. נקּבעה מלאכּתּה, ׁשּתּגמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹקדם
סֹוכי‰. לּבית מכּבדי[ענפי]הּמביא ּתאנים, ּובהן ּתאנה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

תמרים]ּתמרה ּתינֹוקֹות[כפות הכניסּום אם - ּתמרים ּובהן ְְְִִִִִֶָָָָ
הּבית, ּבעל הכניסן ואם למעׂשר; נקּבעּו לא ּפֹועלים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָֹאֹו
לא עּסה, מהן לעׂשֹות ׁשּבלים הכניס ּבמעׂשר. ְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָֹחּיבין

מלילֹות לאכלן ּבּמה[זרעונים]נקּבעּו; למעׂשר. נקּבעּו , ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָ
נק לא ּבקטנּיֹות, אבל ּבתבּואה; אמּורים? ּבעּוּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִִָָָֹ

ְֲֵַלמעׂשר.
.Âּבּמֹוץ להכניס הּתבּואה, על להערים ׁשּלּה,[בקליפה]מּתר ְְְְֲִִֶַַַַַָָָֻ

מעט וזֹורה הּמעׂשר; מן ּופטּורה אֹוכלת, ּבהמּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּכדי
ּומן הּתרּומה מן לעֹולם ּופטּור לּבית, ׁשהכניס אחר ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָמעט

הּכל. לגמר מתחיל אינֹו ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַֹֹהּמעׂשרֹות
.Êּפרֹותיו הּקֹובע וכן מּדעּתֹו, ׁשּלא חברֹו ׁשל ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּגֹומר

- מּדעּתֹו ׁשּלא למעׂשר ׁשּקֹובעין הּׁשּׁשה הּדברים מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבאחד
נטּבלּו אּלּו למעׂשר.[התחייבו]הרי ְְְֲֲִֵֵֵַ

.Áמלאכּתן ּגמר הּוא והּדלּועיןאיזה הּקּׁשּואין ּפרֹות? ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּכמֹו ׁשעליהן הּצהּוב ויסיר ּבידֹו מּׁשּיׁשפׁשף ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהאבּטיחין,
ּובאבּטיח, ערמה; מּׁשּיעמיד מׁשפׁשף, אינֹו ואם ּדק. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָׂשער
מׁשפׁשף היה אבּטיח. ּבצד אבּטיח הּמקצה אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻמּׁשּיסּדיר
ותֹורמין מלאכּתן. נגמרה צרּכֹו, ּכל ׁשּגמר ּכיון - אחת ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאחת
מעליהן. הּצהּוב הסיר ׁשּלא ּפי על אף ּודלּועין, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹקּׁשּואין

.Ëהּנאגד באגודות]הּירק להמכר אינֹו[שדרכו אם מּׁשּיאגד. , ֱֱִִֵֶֶֶַַָָָֹ
הּכלי; את מּׁשּימּלא ממּלא[אם]אֹוגד, נמכראינֹו שלא [מפני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַ

שלם] צרּכֹו.כלי ּכל ׁשּילּקט עד עראי, אֹוכל זה הרי -ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָ
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.Èוכּיֹוצא ּובהּוצין ּבעלין ׁשּבּה הּפרֹות מּׁשּיחּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכלּכּלה,
עדּבהן ממּלא, אינֹו אם הּכלי; מּׁשּימּלא מחּפה, אינֹו אם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

צרּכֹו. ּכל ְְֵֶַָָׁשּילּקט
.‡È,חציֹו ׁשּמּלא ּכיון - חציֹו את למּלאת ׁשּדעּתֹו ּגדֹול ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלי

ׁשּימּלא עד נטּבל אינֹו ּכּלֹו, את למּלאת ּבדעּתֹו היה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻנטּבל;
ּכּלֹו נטּבלּואת לא ׁשניהם, את למּלאת ּובדעּתֹו ׁשנים היּו . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ

ׁשניהם. את ׁשּימּלא ְְֵֵֶֶֶַַעד
.Èלאגדן ׁשּבדעּתֹו ּפי על אף - ּבּׂשדה ּגדֹול אגד הּירק ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאגד

נטּבל זה הרי לּׁשּוק, קטּנֹות הּפרדאגּדֹות רימון. [גרגרי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָֻ
ּגּגֹו.מיובשים] ּבראׁש ערמה מּׁשּיעמיד והחרּובין, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹוהּצּמּוקין

להׁשליכן ׁשּדרּכֹו והּקלּפֹות העלין מּׁשּיסיר ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּבצלים,
ערמה. ׁשּיעמיד עד מסיר, אינֹו ואם ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעליהן;

.‚Èמּׁשּימרח ּפניהּתבּואה, המיּפה זה ממרח? הּוא ואיזה ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּברחת ּתבּואה ׁשל ׁשעֹוׂשין[יעה]הּכרי ּכדר ּדבר, ּכל ּבסֹוף ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ערמה. ׁשּיעמיד עד ממרח, אינֹו אם מעׂשיה. ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּגֹומרין
מּׁשּיכּבר - מהעפר]הּקטנּיֹות אותם מּתחת[כשינפה ונֹוטל , ְְְִִִִִֵֶַַַֹ

הקרקע]הּכברה על שנחים לפני ּכֹובר,[קולט אינֹו אם ואֹוכל; ְְִֵֵֵַָָ
הּקּטעין מן לּטל מּתר - ׁשּמרח ּפי על ואף ׁשּימרח. [מהעד ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻֻ

נידוש] הּצדדיןשלא לצדדים]ּומן ּׁשּבתֹו[שנפלו ּומּמה ְְִִִֶַַָ
ואֹוכל. ְֵֶֶַהּתבן,

.„Èוהחרצּנין הּזּוגין ויׁשלה ּבחבּיֹות, מּׁשּיּניחּנּו - [-הּיין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
הּבֹור,הפסולת] ּבתֹו ּכׁשהּוא אבל החבית; ּפני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָמעל

הּגת מן וקֹולט עראי, ׁשֹותה - ּבחבית להּניחֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומּׁשּיגּביהּנּו
הענבים]העליֹונה דריכת הּצּנֹור[מקום לבור]ּומן [שיורד ְִִֶַָָ

וׁשֹותה. מקֹום, ְִֶָָּומּכל
.ÂËלעּוקה מּׁשּירד השמן]הּׁשמן, ׁשּירד[בור ּפי על אף . ִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּפּסין ּומּבין הּממל ּומן העקל מן נֹוטל הסחיטה]- ,[כלי ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּפי על אף הּתבׁשיל, לתֹו ּולתמחּוי קטּנה לקערה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָונֹותן
חם היה ואם ׁשני. ּבכלי מתּבּׁשל ׁשאינֹו מּפני חם; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ׁשהּוא מּפני לתֹוכֹו, יּתן לא - הּיד את ׁשּיכוה ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּביֹותר,

ְִֵַמתּבּׁשל.
.ÊËּדבלה ׁשל תאנים]העּגּול מּׁשּיחליקּנּו[גוש .[במשקים], ְֲִִִֵֶֶֶַָָ

מיובשות]הּגרֹוגרֹות מּׁשּידּוׁש[תאנים מעט], ואם[כשיכתשם ; ְְִִֶַָָ
הּמגּורה ּפי על ּבידֹו מּׁשּיעּגיל למגּורה, הדבלה]הכניסן .[כלי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ

הּמגּורה, ּפי על העּגּול אֹו ּבחבית, הּגרֹוגרֹות ּדׁש ְְִִִֶַַַָָָָָָָהיה
עד יאכל, לא זה הרי - הּמגּורה נפּתחה אֹו החבית, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹונׁשּברה

ְֵֶַׁשּיעּׂשר.
.ÊÈׁשּבּמקצה וענבים בו]ּתאנים שמתייבשים מּתר[המקום , ְְֲִִֵֶֶַַָָֻֻ

והֹולי הּמקצה, מן נטל אם אבל ּבמקֹומן. עראי מהן ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻלאכל
מלאכּתן, נגמרה ׁשהרי עראי; מהן יאכל לא - אחר ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלמקֹום

צרּכן. ּכל יבׁשּו ׁשּלא ּפי על ְְִֶַַָָָָֹאף
.ÁÈמהן מֹוריד - הּגג לראׁש ּכנסן ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרּובין,

ליּבׁשֹו, הּמֹותר את מחזיר ׁשהּוא מּפני ּופטּור; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה,
עראי מאכיל .ונמצא ְְֲֲִִַַָ

.ËÈּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון מעשרמעׂשר הלוי שקיבל -] ְֲֳִִִִִֵֶַַ
הישראל] תרומת הכהן שקיבל אסּורלפני מּמּנּו[הלוי]- לאכל ֱִֶֶָֹ

ּתרּומתֹו ׁשּיפריׁש קדם לכהן]עראי, מעשר אכל,[תרומת ואם ; ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

ׁשהיה ּכגֹון עראי? אכילת היא ּכיצד מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָמּכין
וכנס קלף ואם אחת; אחת מקּלף ואֹוכל, ׂשעֹורים ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָמקּלף

מלילֹות מֹולל היה לעּׂשר. חּיב ידֹו, ׁשל[זרעונים]לתֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָ
חּיב. חיקֹו, ּבתֹו נּפה ואם ואֹוכל; ליד מּיד מנּפה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָחּטים,
נֹוטל וכן עראי. זה ׁשאין - ּבכלי נּפה אם לֹומר, צרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואין
לא אבל ואֹוכל; צֹונן, ּתבׁשיל לתֹו לּקערה ונֹותן הּיין, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹמן
ּכבֹור ׁשהיא מּפני - צֹוננת ׁשהיא ּפי על אף הּקדרה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָלתֹו
ּכל וכן ידֹו. לתֹו לא אבל ּבׂשרֹו, על זיתים סֹוחט וכן ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹקטן.

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Î- מלאכּתן נגמרה ׁשּלא מּפרֹות עראי לאכל ׁשּמּתר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּוכׁשם

מה ּכל ּולעֹופֹות ולבהמה לחּיה מהן להאכיל מּתר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכ
- נגמרּו ואם ׁשּיעּׂשר. קדם ּׁשּירצה, מה ּכל ּומפקיר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּׁשּירצה,
יאכיל ולא יפקיר, לא - למעׂשר נקּבעּו ׁשּלא ּפי על ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַֹֹֹאף

ׁשּיעּׂשר עד קבע, אכילת ועֹוף חּיה להאכיללבהמה ּומּתר . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
ּפקיעי ּומאכיל הּבית; ּבתֹו ואפּלּו הּטבל, מן עראי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָלבהמה

בהמה]עמיר חבילֹות.[מאכל ׁשּיעׂשם עד , ֲֲִִֵֶַַָ
.‡Îקציצֹות אילן]הּמֹוצא ׂשדה[פירות ּבצד אפּלּו ,ּבּדר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ

ּגרֹוגרֹות מצא הּמעׂשר. מן ּפטּורין אּלּו הרי - [תאניםקציצֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָ
האדםמיובשות] רב הּגרֹוגרֹות ּדרסּו אם האנשים- שרוב -] ְְִַָָָָָֹ

גרוגרותיהם] את דרסו מכבר ׁשחזקתן, לעּׂשר; חּיב ּדבר, ְְִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשהן ׁשּידּוע ּדבלה, ּפלחי מצא אם וכן מלאכּתֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנגמרה

הּגמּור. ִַָָָמּדבר
.Îּכריכֹות קטנות]מצא חּיב[תבואה הּיחיד, ּברׁשּות ְְִִִַַָָָָ

והאלּמֹות ּפטּורֹות. הרּבים, ּברׁשּות ּבכל[הגדולות]לעּׂשר; , ְְְְְֲִִֵַַָָָֻ
מרּוחה ּתבּואה מצא ּבמעׂשר. חּיבֹות שנגמרהמקֹום -] ְְְֲֵַַָָָָָָ

אחרֹות,מלאכתה] ּפרֹות על ּומעׂשרֹות ּתרּומה אֹותּה עֹוׂשה -ְְֲֵֵֶַַַָָ
חֹוׁשׁש הבעלים]ואינֹו כבר אותה עישרו ּכלּכּלה[שמא מצא . ְְֵֵַַָָָ

ׁשהרב ּבמקֹום ּכלּכּלה מצא ּבמעׂשרֹות. חּיבת ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמחּפה,
עראי מּמּנה לאכל אסּור - לּׁשּוק נתחייבהמכניסין כבר [שהרי ְֱֲִִִֶֶַַַָָֹ

ּומתּקנּהבמעשרות] כדיני], ׁשהרב[מעשרה ּובמקֹום ּדמאי; ְְְְֶַַָָָֹ
וּדאי. ּומתּקנּה עראי, מּמּנה אֹוכל - לּבּתים [היהמכניסין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ

העיר] לּבית,מנהג הכניסּה ואם ּדמאי; למחצה, ְְְְֱֱִִִִֶֶַַַָָָמחצה
ּגמר לֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה וּדאי. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמתּקנּה
ׁשהּוא ּפי על אף - מלאכה ּגמר לֹו ׁשּיׁש ּבדבר אבל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָמלאכה.
ׁשהפריׁש ׁשחזקתן ּתרּומה; להפריׁש צרי אינֹו - וּדאי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעּׂשר

מלאכּתן. ׁשּנגמרה ּבׁשעה ּתרּומה ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָמהן
.‚Îהרי[חורי]חררי - החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּגֹוררין היּו ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעׂשרֹות, חּיב ּבהן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּנמצא
הּלילה. ְַַָָּכל

.„Îחּיבין - החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית, ּתחת זיתים ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוצא
זה מאילן ׁשּנפלּו ׁשחזקתן ּתחתּבמעׂשר; ּתאנים מצא . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבעפר; ּומתלכלכֹות מׁשּתּנֹות ׁשהרי ספק, הן הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתאנה
ׁשּנתעּׂשרּו. מּתאנים אֹו נפלּו, זֹו מּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּמא

.‰Îּתלּוׁשין ּפרֹות -הּמקּדיׁש מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּופדין , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּפדין ּכ ואחר ההקּדׁש, ּביד מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָחּיב
ּפטּורין. היּו חֹובתן, ׁשּבעת הּמעׂשרֹות; מן ּפטּורין -ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

הּמעׂשרֹות. מן ּפטּורה למנחֹות, קמה ְְְְְִִִַַַַַָָָָוהּמקּדיׁש
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עט            
      

.Èוכּיֹוצא ּובהּוצין ּבעלין ׁשּבּה הּפרֹות מּׁשּיחּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכלּכּלה,
עדּבהן ממּלא, אינֹו אם הּכלי; מּׁשּימּלא מחּפה, אינֹו אם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

צרּכֹו. ּכל ְְֵֶַָָׁשּילּקט
.‡È,חציֹו ׁשּמּלא ּכיון - חציֹו את למּלאת ׁשּדעּתֹו ּגדֹול ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכלי

ׁשּימּלא עד נטּבל אינֹו ּכּלֹו, את למּלאת ּבדעּתֹו היה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻנטּבל;
ּכּלֹו נטּבלּואת לא ׁשניהם, את למּלאת ּובדעּתֹו ׁשנים היּו . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ

ׁשניהם. את ׁשּימּלא ְְֵֵֶֶֶַַעד
.Èלאגדן ׁשּבדעּתֹו ּפי על אף - ּבּׂשדה ּגדֹול אגד הּירק ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאגד

נטּבל זה הרי לּׁשּוק, קטּנֹות הּפרדאגּדֹות רימון. [גרגרי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָֻ
ּגּגֹו.מיובשים] ּבראׁש ערמה מּׁשּיעמיד והחרּובין, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹוהּצּמּוקין

להׁשליכן ׁשּדרּכֹו והּקלּפֹות העלין מּׁשּיסיר ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּבצלים,
ערמה. ׁשּיעמיד עד מסיר, אינֹו ואם ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעליהן;

.‚Èמּׁשּימרח ּפניהּתבּואה, המיּפה זה ממרח? הּוא ואיזה ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּברחת ּתבּואה ׁשל ׁשעֹוׂשין[יעה]הּכרי ּכדר ּדבר, ּכל ּבסֹוף ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ערמה. ׁשּיעמיד עד ממרח, אינֹו אם מעׂשיה. ּכל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּגֹומרין
מּׁשּיכּבר - מהעפר]הּקטנּיֹות אותם מּתחת[כשינפה ונֹוטל , ְְְִִִִִֵֶַַַֹ

הקרקע]הּכברה על שנחים לפני ּכֹובר,[קולט אינֹו אם ואֹוכל; ְְִֵֵֵַָָ
הּקּטעין מן לּטל מּתר - ׁשּמרח ּפי על ואף ׁשּימרח. [מהעד ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻֻ

נידוש] הּצדדיןשלא לצדדים]ּומן ּׁשּבתֹו[שנפלו ּומּמה ְְִִִֶַַָ
ואֹוכל. ְֵֶֶַהּתבן,

.„Èוהחרצּנין הּזּוגין ויׁשלה ּבחבּיֹות, מּׁשּיּניחּנּו - [-הּיין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
הּבֹור,הפסולת] ּבתֹו ּכׁשהּוא אבל החבית; ּפני ְְְֲִֵֵֶֶַַָָמעל

הּגת מן וקֹולט עראי, ׁשֹותה - ּבחבית להּניחֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומּׁשּיגּביהּנּו
הענבים]העליֹונה דריכת הּצּנֹור[מקום לבור]ּומן [שיורד ְִִֶַָָ

וׁשֹותה. מקֹום, ְִֶָָּומּכל
.ÂËלעּוקה מּׁשּירד השמן]הּׁשמן, ׁשּירד[בור ּפי על אף . ִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּפּסין ּומּבין הּממל ּומן העקל מן נֹוטל הסחיטה]- ,[כלי ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּפי על אף הּתבׁשיל, לתֹו ּולתמחּוי קטּנה לקערה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָונֹותן
חם היה ואם ׁשני. ּבכלי מתּבּׁשל ׁשאינֹו מּפני חם; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ׁשהּוא מּפני לתֹוכֹו, יּתן לא - הּיד את ׁשּיכוה ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּביֹותר,

ְִֵַמתּבּׁשל.
.ÊËּדבלה ׁשל תאנים]העּגּול מּׁשּיחליקּנּו[גוש .[במשקים], ְֲִִִֵֶֶֶַָָ

מיובשות]הּגרֹוגרֹות מּׁשּידּוׁש[תאנים מעט], ואם[כשיכתשם ; ְְִִֶַָָ
הּמגּורה ּפי על ּבידֹו מּׁשּיעּגיל למגּורה, הדבלה]הכניסן .[כלי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ

הּמגּורה, ּפי על העּגּול אֹו ּבחבית, הּגרֹוגרֹות ּדׁש ְְִִִֶַַַָָָָָָָהיה
עד יאכל, לא זה הרי - הּמגּורה נפּתחה אֹו החבית, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹונׁשּברה

ְֵֶַׁשּיעּׂשר.
.ÊÈׁשּבּמקצה וענבים בו]ּתאנים שמתייבשים מּתר[המקום , ְְֲִִֵֶֶַַָָֻֻ

והֹולי הּמקצה, מן נטל אם אבל ּבמקֹומן. עראי מהן ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻלאכל
מלאכּתן, נגמרה ׁשהרי עראי; מהן יאכל לא - אחר ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלמקֹום

צרּכן. ּכל יבׁשּו ׁשּלא ּפי על ְְִֶַַָָָָֹאף
.ÁÈמהן מֹוריד - הּגג לראׁש ּכנסן ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרּובין,

ליּבׁשֹו, הּמֹותר את מחזיר ׁשהּוא מּפני ּופטּור; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלבהמה,
עראי מאכיל .ונמצא ְְֲֲִִַַָ

.ËÈּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון מעשרמעׂשר הלוי שקיבל -] ְֲֳִִִִִֵֶַַ
הישראל] תרומת הכהן שקיבל אסּורלפני מּמּנּו[הלוי]- לאכל ֱִֶֶָֹ

ּתרּומתֹו ׁשּיפריׁש קדם לכהן]עראי, מעשר אכל,[תרומת ואם ; ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

ׁשהיה ּכגֹון עראי? אכילת היא ּכיצד מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָמּכין
וכנס קלף ואם אחת; אחת מקּלף ואֹוכל, ׂשעֹורים ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָמקּלף

מלילֹות מֹולל היה לעּׂשר. חּיב ידֹו, ׁשל[זרעונים]לתֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָ
חּיב. חיקֹו, ּבתֹו נּפה ואם ואֹוכל; ליד מּיד מנּפה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָחּטים,
נֹוטל וכן עראי. זה ׁשאין - ּבכלי נּפה אם לֹומר, צרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָואין
לא אבל ואֹוכל; צֹונן, ּתבׁשיל לתֹו לּקערה ונֹותן הּיין, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹמן
ּכבֹור ׁשהיא מּפני - צֹוננת ׁשהיא ּפי על אף הּקדרה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָלתֹו
ּכל וכן ידֹו. לתֹו לא אבל ּבׂשרֹו, על זיתים סֹוחט וכן ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹקטן.

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Î- מלאכּתן נגמרה ׁשּלא מּפרֹות עראי לאכל ׁשּמּתר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּוכׁשם

מה ּכל ּולעֹופֹות ולבהמה לחּיה מהן להאכיל מּתר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכ
- נגמרּו ואם ׁשּיעּׂשר. קדם ּׁשּירצה, מה ּכל ּומפקיר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹּׁשּירצה,
יאכיל ולא יפקיר, לא - למעׂשר נקּבעּו ׁשּלא ּפי על ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַֹֹֹאף

ׁשּיעּׂשר עד קבע, אכילת ועֹוף חּיה להאכיללבהמה ּומּתר . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ
ּפקיעי ּומאכיל הּבית; ּבתֹו ואפּלּו הּטבל, מן עראי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָלבהמה

בהמה]עמיר חבילֹות.[מאכל ׁשּיעׂשם עד , ֲֲִִֵֶַַָ
.‡Îקציצֹות אילן]הּמֹוצא ׂשדה[פירות ּבצד אפּלּו ,ּבּדר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ

ּגרֹוגרֹות מצא הּמעׂשר. מן ּפטּורין אּלּו הרי - [תאניםקציצֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָ
האדםמיובשות] רב הּגרֹוגרֹות ּדרסּו אם האנשים- שרוב -] ְְִַָָָָָֹ

גרוגרותיהם] את דרסו מכבר ׁשחזקתן, לעּׂשר; חּיב ּדבר, ְְִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשהן ׁשּידּוע ּדבלה, ּפלחי מצא אם וכן מלאכּתֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנגמרה

הּגמּור. ִַָָָמּדבר
.Îּכריכֹות קטנות]מצא חּיב[תבואה הּיחיד, ּברׁשּות ְְִִִַַָָָָ

והאלּמֹות ּפטּורֹות. הרּבים, ּברׁשּות ּבכל[הגדולות]לעּׂשר; , ְְְְְֲִִֵַַָָָֻ
מרּוחה ּתבּואה מצא ּבמעׂשר. חּיבֹות שנגמרהמקֹום -] ְְְֲֵַַָָָָָָ

אחרֹות,מלאכתה] ּפרֹות על ּומעׂשרֹות ּתרּומה אֹותּה עֹוׂשה -ְְֲֵֵֶַַַָָ
חֹוׁשׁש הבעלים]ואינֹו כבר אותה עישרו ּכלּכּלה[שמא מצא . ְְֵֵַַָָָ

ׁשהרב ּבמקֹום ּכלּכּלה מצא ּבמעׂשרֹות. חּיבת ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמחּפה,
עראי מּמּנה לאכל אסּור - לּׁשּוק נתחייבהמכניסין כבר [שהרי ְֱֲִִִֶֶַַַָָֹ

ּומתּקנּהבמעשרות] כדיני], ׁשהרב[מעשרה ּובמקֹום ּדמאי; ְְְְֶַַָָָֹ
וּדאי. ּומתּקנּה עראי, מּמּנה אֹוכל - לּבּתים [היהמכניסין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ

העיר] לּבית,מנהג הכניסּה ואם ּדמאי; למחצה, ְְְְֱֱִִִִֶֶַַַָָָמחצה
ּגמר לֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה וּדאי. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמתּקנּה
ׁשהּוא ּפי על אף - מלאכה ּגמר לֹו ׁשּיׁש ּבדבר אבל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָמלאכה.
ׁשהפריׁש ׁשחזקתן ּתרּומה; להפריׁש צרי אינֹו - וּדאי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעּׂשר

מלאכּתן. ׁשּנגמרה ּבׁשעה ּתרּומה ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָמהן
.‚Îהרי[חורי]חררי - החּיבת הערמה ּבצד ׁשּלנּו הּנמלים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּגֹוררין היּו ּגמּור ׁשּמּדבר ׁשּידּוע ּבמעׂשרֹות, חּיב ּבהן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּנמצא
הּלילה. ְַַָָּכל

.„Îחּיבין - החרּוב ּתחת וחרּובין הּזית, ּתחת זיתים ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמֹוצא
זה מאילן ׁשּנפלּו ׁשחזקתן ּתחתּבמעׂשר; ּתאנים מצא . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבעפר; ּומתלכלכֹות מׁשּתּנֹות ׁשהרי ספק, הן הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתאנה
ׁשּנתעּׂשרּו. מּתאנים אֹו נפלּו, זֹו מּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשּמא

.‰Îּתלּוׁשין ּפרֹות -הּמקּדיׁש מלאכּתן ׁשּתּגמר קדם ּופדין , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּפדין ּכ ואחר ההקּדׁש, ּביד מלאכּתן נגמרה ואם לעּׂשר. ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָחּיב
ּפטּורין. היּו חֹובתן, ׁשּבעת הּמעׂשרֹות; מן ּפטּורין -ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

הּמעׂשרֹות. מן ּפטּורה למנחֹות, קמה ְְְְְִִִַַַַַָָָָוהּמקּדיׁש
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ה'תש"ע תמוז ו' שישי יום

   
ׁשּיכניסּנּו‡. עד - הּתֹורה מן למעׂשר נקּבע הּטבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין

ׁשּיכניסּנּו והּוא, הּבית"; מן הּקדׁש "ּבערּתי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹלביתֹו,
הכניס אם אבל ;"ּבׁשערי "ואכלּו ׁשּנאמר: - הּׁשער ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּדר

וקרּפפֹות ּגּגין ּדר אחורית]ּתבּואתֹו מן[חצר ּפטּור - ְְְִִֵֶֶַַָָ
הּמעׂשרֹות ּומן .הּתרּומה ְְִַַַַָ

.עד הּטבל, אכילת על הּתֹורה מן לֹוקין ׁשאין לי, ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיראה
הּׁשמּועה מּפי ׁשּבארנּו ּכמֹו לביתֹו, ּבכניסתֹו [מסורתׁשּיּקבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

רבינו] ׁשּמנינּו,ממשה ּדברים הּׁשּׁשה ּבׁשאר נקּבע אם אבל ;ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָ
מּדבריהם מרּדּות מּכת אּלא עליו לֹוקין וכן[מדרבנן]אין . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּנגמרה אחר לּׁשּוק, להֹוליכן ׁשּדעּתֹו מּפרֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהאֹוכל
ׁשאין ׁשּבארנּו; ּכמֹו מרּדּות, מּכת אּלא לֹוקה אינֹו - ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמלאכּתן

מּדבריהם. אּלא ּבמעׂשר, חּיב למּכר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּגֹומר
קֹובע‚. אינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין .ּבית ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַ

קֹובע; ׁשּלמּטה ׁשהּבית ּפי על אף קֹובעין, אינן הּגּגין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
ׁשהיה ּכגֹון אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּגג היה לא ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָֹואם
ּגג הרי אּלא הּמעׂשר, מן ּפֹוטר אינֹו - ועֹולה מׁשּפע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהּבית

הּבית. אויר ּכמקצת ְְֲִִִֶַַָזה
והּברּגנין„. שמירה]הּצריפין, והּוא[מגדלי הּקיץ, ּובּתי , ְְְְִִִִֵַַַַָָֻ

וכן ּכתלים, ּבלא ׁשּנמצא ּגּביהן על ותקרה עּמּודים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹארּבעה
ּפי על אף - הּקיץ ּבימי הּגּנֹות ּוביני ּכרמים ּביני ׁשעֹוׂשין ְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֻסּכֹות
אינן - ותרנגֹולין רחים ּבהן ויׁש הּקיץ, ּבימי ּבהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּדרין

החיצֹונה הּיֹוצרין סּכת וכן למעׂשר; חרס]קֹובעין כלי ליצור -], ְְְְֲִִִֵֵַַַַָֻ
ּבחג החג קבע.וסּכת ּדירתן אין אּלּו, ׁשּכל קֹובעין; אינן - ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

טֹובלין‰. והּברּגנין טבל]הּצריפין התבואה את [עושים ְְְְִִִִַַָֻ
ּבית וכן אדם. לכל טֹובלין ׁשאינן ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלבעליהן,
מּפני ּומלּמד, ּבהן ׁשּיֹוׁשב לזה טֹובלין הּמדרׁש ּובית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּסֹופר

לאחרים. טֹובלין ואין ּכביתֹו; ְְְֲִִֵֵֵֵֶַׁשהן
.Â,ּדירה ּבית ּבהן יׁש אם - הּתלמּוד ּובית הּכנסת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבית

קֹובעין אין לאו, ואם האּורירֹותקֹובעין; [מחסנים]. ְְְְִִִֵָָָ
למכּנס העׂשּויֹות ׁשּבּׂשדֹות גמרוהאֹוצרֹות לאחר בהם [לאגור ְְֲֶַַָָָָָֻ

קֹובעין.מלאכה] לדירה, היּו ואם קֹובעין; אינן ,ְְְְִִִִֵָָָ
.Êלמעׂשר קֹובעת החצר ּכ למעׂשר, קֹובע ׁשהּבית ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּכׁשם

ּפי[מדרבנן] על אף נקּבעּו, - הּׁשער ּדר לחצר ּומּׁשּיּכנסּו ;ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּבית. לתֹו הכניסן ְְִִִֶַַָֹׁשּלא

.Áהּקֹובעת חצר היא ּבתֹוכּה,איזֹו נׁשמרין ׁשהּכלים ּכל ? ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
אדם יּכנס ׁשאם חצר אֹו ּבתֹוכּה; מּלאכל ּבֹוׁש אדם ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹאֹו
ׁשני ּבּה ׁשּיׁש חצר וכן מבּקׁש'. אּתה 'מה לֹו: אֹומרין ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלּה,
ונכנס, אֹותּה ּפֹותח ׁשאחד ׁשּתפין, לׁשני ׁשהיא אֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּדיֹורין,
ונֹועלין, ּפֹותחין והן הֹואיל - ונֹועל יֹוצא אֹו ונכנס ּבא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָואחד

קֹובעת. זֹו ֲֵַַהרי
.Ëׁשער שמירה]ּבית חצר[ביתן והאכסדרהׁשל ג', עם [בית ְְְֵֵֶַַַַָָָ

קֹובעת,מחיצות] היתה אם ּכחצר: הן הרי - והּמרּפסת ,ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
קֹובעין. אין לאו, ואם ְְְִִִֵָקֹובעין;

.Èקֹובעֹות ׁשּתיהן מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות הּיֹוצריןׁשּתי סּכת . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַֻ
קֹובעת. אינּה והחיצֹונה קֹובעת, הּפנימית - מּזֹו לפנים ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָזֹו

ּכבית. קֹובעת - ְְֲִַַַַוהחנּות

.‡Èנכנס ׁשהּוא ּפי על אף - למקֹום מּמקֹום ּפרֹותיו ְְִִִִֵֶַַַָָָָהּמֹולי
מהן אֹוכל אּלא נקּבעּו; לא ,ּבּדר ולחצרֹות לבּתים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבהן
ּבחזרתֹו וכן מגּמתֹו. סֹוף ׁשהּוא לּמקֹום ׁשּיּגיע עד .עראי, ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

.È- לחצר מחצר נכנסין ׁשהן ּבעירֹות, המחּזרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהרֹוכלין
ּבֹו ׁשּלנין לּבית ׁשּמּגיעין עד עראי, .אֹוכלין ְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

.‚Èמן הּפטּורה ּבחצר לאכלן הּׂשדה מן ּתאנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמביא
להֹוציאן מּתר זה הרי ּביתֹו, לתֹו והכניסן ׁשכח - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּמעׂשרֹות
עראי מהן אֹוכל לּגג, והעלן ׁשכח אם וכן עראי; מהן ְְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹולאכל

וׁשכחּבּגג ּגּגֹו, ּבראׁש לאכלן הביאן חצר. לתֹו והכניסן ְְְְְְְֱֲִִִַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיעּׂשר. עד יאכל ולא נקּבעּו, - ְְְְֲִֵֵֶַַַֹֹחברֹו

.„Èנעּדרתחצר ואֹוכלין[נחרשת]ׁשהיא ּכגּנה, היא הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אֹוכלין אין רּבּה, זרע ואם רּבּה. ׁשּיעדר והּוא, עראי; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻּבתֹוכּה
הֹואיל - חצר לנֹואי נטע ואם רּבּה. נטע אם וכן עראי; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֻּבּה

אילנֹות. מאֹותן עראי אֹוכל זה הרי נעּדרת, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָוהיא
.ÂË,אחת אחת מּמּנה אֹוכל - ּבחצר עֹומדת ׁשהיא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתאנה

צרף ואם ּדברים[שניים]ּופטּור; ּבּמה ּבמעׂשר. חּיב , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּתאנה לראׁש עלה אם אבל ּבּקרקע. עֹומד ּבׁשהיה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאמּורים?
למעׂשר. קֹובע החצר אויר ׁשאין ׁשם, ואֹוכל חיקֹו את ממּלא -ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

.ÊËונֹוטה ּבחצר, עֹומדת ענפיה]היתה זה[- הרי - לגּנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָ
היתה ּבּגּנה; נטּועה היתה ּכאּלּו ּכדרּכֹו, ּבּגּנה מּמּנה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָאֹוכל
ׁשאינֹו ּבחצר, ּכנטּועה זֹו הרי - לחצר ונֹוטה ּבּגּנה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָנטּועה

אחת. אחת אּלא ׁשם ֵֶַַַַָָאֹוכל
.ÊÈהאׁשּכֹול ּכל את יּטל לא - ּבחצר נטּועה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹּגפן

ּכל את יּטל לא - ּברּמֹון וכן אחת; אחת מגרּגר אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹויאכל,
הּפרד ואֹוכל ּבאילן, הרּמֹון את ּפֹורט אּלא [גרגיר]הרּמֹון, ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

סֹופת - ּבאבּטיח וכן ואֹוכלֹואֹותֹו[חותך]מּׁשם. ּבּקרקע, ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָ
אף - לחצר הּגּנה מן ונכנס ּבּגּנה, ּבאׁשּכֹול אֹוכל היה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּׁשם.

ׁשּיעּׂשר. עד יגמר לא החצר, מן ׁשּיצא ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעל
.ÁÈ;ואֹוכל עלה עלה מקרסם ּבחצר, זרּועה ׁשהיא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּכסּבר

לעּׂשר חּיב צרף, ּבזה.ואם ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ה'תש"ע תמוז ז' קודש שבת יום

   



למעׂשר[קונה]הּלֹוקח‡. נקּבעּו לאכלן, ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

מּׁשּיּתן[מדרבנן]מּדבריהם יּקבעּו? ּומאימתי ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
מׁש ׁשּלא ּפי על אף הּדמים, משיכה]את בקנין קנה .[ולא ִִֶֶַַַַָָֹ

אפּלּו ּומּניח, ּבֹורר ּומּניח ּבֹורר והיה ּדמים, נתן ׁשּלא ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהרי
נתחּיב לא - לּקח ּבלּבֹו ׁשּגמר ּפי על ואף ּכּלֹו, הּיֹום ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹֻּכל
ואחר מעּׂשר; ּבלּבֹו, מּׁשּגמר - ׁשמים ירא היה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלעּׂשר;

להחזיר. רצה אם לּמֹוכר, יחזיר ְְֲִִִֵַַַָָָּכ
.לחברֹו לׁשלח ּתלּוׁש ׁשּלקח אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּלֹוקח

עראי מהם לאכל לֹו ויׁש נקּבעּו, לא -. ְְְֱֲִֵֵֶֶַֹֹ
חמׁש‚. ּבֹו לי ותן זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָהאֹומר

חּיב צרף, ואם ּופטּור; אחת, אחת אֹוכל זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתאנים'
ּתאניםלעּׂשר ּבעׂשרים זה, אּסר ל 'הא לחברֹו: האֹומר . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ל שאבחר]י'ׁשאבר 'ּבאׁשּכֹול[- ואֹוכל; אחת, אחת ּבֹורר - ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
לי' ׁשאבר 'ּברּמֹון ואֹוכל; ּבאילן, מּמּנּו מגרּגר - לי' ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשאבר

אֹותֹו ּפֹורט ׁשאבר[לגרגרים]- 'ּבאבּטיח ואֹוכל; ּבאילן, ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
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סֹופת - הּתאנים[חותכו]לי' את קּצץ ואם ואֹוכל. ּבּקרקע, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַ
לעּׂשר, חּיב - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול ׁשּקּצץ אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוצרפן,
ל 'הא לֹו: אמר אם אבל הּנתלׁש. אּלא קנה לא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהרי
אּלּו', אׁשּכֹולֹות 'ּבׁשני אּלּו', ּתאנים ּבעׂשרים זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָאּסר

אּלּו' אבּטיחים 'ּבׁשני אּלּו', רּמֹונים המחוברים'ּבׁשני -] ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַ
נקּבעּולקרקע] ׁשּלא ּופטּור; עראי, ואֹוכל ּכדרּכֹו, קֹוצץ -ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ

ּבמחּבר. לקחן ׁשהרי ְְְֲִִֵֶָָָָֻּבמּקח,
חברֹו„. עם ׁשניהן[פירות]הּמחליף - לאכל וזה לאכל זה , ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ

לקצֹות וזה לקצֹות זה ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי למעׂשרֹות, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָנקּבעּו
נגמרה ׁשּלא ּדבר קֹובע הּמכר ׁשאין נקּבעּו, לא ׁשניהן -ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
לאכילה, ׁשהחליף ּפרֹות האחד לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמלאכּתֹו,
חּיב לאכילה, ׁשּלקח זה - להקצֹותן חליפיהן האחר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָולקח

למעׂשר. נקּבע לא להקצֹות, ׁשּלקח וזה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹלעּׂשר;
ואני‰. מּׁשּלי, ּתאנים עׂשרים ל ּולקט 'צא לחברֹו: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהאֹומר

חליפין, זה ׁשאין ּפטּורין; ׁשניהן - 'מּׁשּל ּכרסי את ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַאמּלא
מכר ׁשּיהיה אינּהּכדי והּמּתנה, חּיב. ואכל, צרף ואם . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכמכר. ְֶֶַַקֹובעת
.Â'ּתאנים לכם 'טלּו ואמר: ּבּׁשּוק, עֹובר ׁשהיה הארץ ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעם

קֹובעת הּמּתנה ׁשאין ּופטּורין; אֹוכלים הכניסּו- ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רב ואם מעּׂשרין; לּבּתים, מכניסים העם רב אם - ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבּתיהן
עּׂשר, ׁשּמא - ּדמאי אּלא מתּקנין אינן לּׁשּוק, מכניסים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעם
והכניסּו לכם 'טלּו אמר: ואם לּׁשּוק. הביא ּכ ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָואחר
ּדבר לֹו נתן ּדמאי. מעּׂשר לּבית, ּכׁשּמכניס - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבּתיכם'
לֹו ׁשאמר ּכמי זה הרי - ואכל' 'טל לֹו: אמר אפּלּו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻמרּבה,
לֹו נתן אם וכן ּדמאי. ׁשּיתּקן עד אֹוכל, ׁשאינֹו והכנס'; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ'טל
ּדרּכֹו ׁשאין ּגדֹול אדם ׁשהיה אֹו חי, להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּדבר

ּדמאי. מתּקן זה הרי - ּבּׁשּוק ְְֱֲֵֵֶֶַַַֹלאכל
.Êאמר ׁשנים, הארץ]היּו ואמר[עם ואכל', 'טל לאחד: ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ

וחּיב. אֹוכל וזה ּופטּור, אֹוכל זה - והכנס' 'טל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּׁשני:
.Á:להן ואמר ּבחנּות, אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו אנׁשים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָוכן

לחנות]'טלּו או לשער הכניסו אֹוכלין[- אּלּו הרי - ואכלּו' ְְְְֲִִֵֵ
עד יאכלּו לא החנּות, ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל ְְֲִַַַַַַַַַֹֹּופטּורין.
והכניסּו 'טלּו לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא - ּדמאי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיעּׂשרּו
הּבית ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר ּבבּתיהם. הם ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבּתיכם',

ּבתֹוכֹו. הּפרֹות ּכׁשּיעברּו קֹובע, ׁשּלֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַׁשאינֹו
.Ëּבתלּוׁשין ּבין ּבפרֹות, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועלים את ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַהּׂשֹוכר

ּבמ להןּבין ויׁש הֹואיל - הּתֹורה[רשות]חּברין מן לאכל ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻ
ואם הּמעׂשר. מן ּופטּורין אֹוכלין אּלּו הרי עֹוׂשין, ּׁשהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַּבמה
ּכגֹון ּתֹורה, להן זּכתה ּׁשּלא מה ׁשּיאכלּו עּמהן ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹהתנה
אֹו מּׂשכרֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל אֹו עּמֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל הּפֹועל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשהתנה
לאכל אסּור זה הרי - ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר אחר ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיאכל
ּכלֹוקח. זה הרי ׁשּלֹו, הּתנאי מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַעד

.Èּבּזיתים ׁשּיאכל הּפֹועל והתנה ּבזיתים, עּמֹו לנּכׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹׂשכרֹו
חּיב. צרף, ואם ּופטּור; אחת, אחת האילן מן אֹוכל זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

.‡Èעלה מקרסם - ירק לאכל והתנה ּבבצלים, לנּכׁש ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׂשכרֹו
חּיב צרף, ואם ואֹוכל; ליטראעלה, ׁשּיאכל הּפֹועל קּצץ . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

הֹואיל - לעּׂשר חּיב צרף, ואם אחת; אחת אֹוכל זיתים, ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשל
נקּבע. צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי קצּוב, ּדבר אֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָוהּוא
מה ּכל ואֹוכל מצרף - ּתֹורה ּבדין אֹוכל היה אּלא קּצץ, ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹלא
ּבמלח ספת אם אבל ּבמלח. יסּפת ׁשּלא והּוא, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּׁשּירצה;
ּבּמלח. נקּבעּו ׁשהרי אסּור, - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; אחת, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻאחת

.Èּבלבסין עֹוׂשה ׁשהיה גרועות]ּפֹועל יאכל[תאנים לא , ְִִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשבע משובחות]ּבבנֹות יאכל[תאנים לא ׁשבע, ּבבנֹות ; ְְִִֶֶַַַֹֹ

ׁשּיּגיעּבל עד עצמֹו, למנע לֹו יׁש אבל ׁשּיעּׂשר. עד - בסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
הּיפֹות. ְִַָלמקֹום

.‚Èּבזמן - ּבּׂשדה מלאכה לֹו לעׂשֹות ּפֹועליו את ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָהּמֹוציא
ׁשּבּׂשדה, הּפרֹות מן אֹוכלין - מזֹונֹות עליו להן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

הּמעׂשר מן אםּופטּורין אבל מלאכּתן. נגמרה ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשּלא ּפי על ואף יאכלּו, לא אּלּו הרי - מזֹונֹות עליו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹֹיׁש
אֹוכלין אבל הּטבל. מן חֹוב ּפֹורעין ׁשאין מלאכּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנגמרה
הּקּפה, מן ולא הּסל, מן לא אבל - הּתאנה מן אחת ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹֻאחת

הּמקצה מן המיובשות]ולא .[התאנים ְְִֶַֹֻ
.„Èהּׁשֹולק ואחד המבּׁשל, חלקית]אחד ואחד[מבושל , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

עד הּפרֹות את המעּׁשן אבל למעׂשר; קֹובע - ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּכֹובׁש
ספק. הּוא הרי ְֲִִֵֵֶָָׁשהכׁשירן,

.ÂËּבזבל אֹו ּבתבן אֹו ּבאדמה ּפרֹות שיתבשלו]הּטֹומן ,[כדי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ
למעׂשר. נקּבעּו לא - לאכילה ׁשהכׁשירן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹעד

.ÊËואלּפס לקדרה ׁשמן ׁשּנתן אֹו חם, לתבׁשיל יין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנֹותן
מחבת] ּבמים[מין יין מזג למעׂשר. נקּבעּו - מרּתחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻּכׁשהן

ּבּגת ואפּלּו הּיין, ּבּׁשל ׁשאם לֹומר, צרי ואין נקּבע; ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָחּמין,
ׁשּיעּׂשר. עד מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור -ְְִִֵֶֶֶַַָ

.ÊÈוהּׁשחלים חריף]הּׁשּום ּבּׂשדה[ירק ׁשּׁשחקן והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ
הּכֹוס, לתֹו אׁשּכֹול הּסֹוחט וכן למעׂשר. נטּבלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבׁשמן,

הּתמחּוי לתֹו נקּבע.[תבשיל]נקּבע; לא , ְְְְִִַַָָֹ
.ÁÈנקּבעּו ּבּׂשדה, ּפרֹות אחתהּמֹולח אחת הּזיתים טבל ; ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

מהן, הּׂשרף ׁשּיצא ּכדי זיתים הּפֹוצע ּפטּור. ואכל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמלח
הּמעטן מן זיתים הּנֹוטל ריכוכם]ּפטּור. אחת[מקום טֹובל , ֲִִֵֵֵַַַַַָָ

ּכל וכן חּיב. לפניו, ונתן מלח ואם ואֹוכל; ּבמלח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ËÈ,ׁשנּיה אחריה לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ּפרֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורם
הּתרּומה ׁשּיֹוציא עד עראי, מהן יאכל ולא למעׂשר; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנקּבעּו

ויעּׂשר .הּׁשנּיה ְִִֵַַָ
.Î- ׁשּבת לילי עליהן וחׁשכה מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפרֹות

ׁשּיעּׂשר עד הּׁשּבת, לאחר אפּלּו מהן יאכל ולא .נקּבעּו; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
.‡Îלא - לעּׂשרן וׁשכחּו לׁשּבת, ּתאנים ׁשּטמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹהּתינֹוקֹות

ׁשּיעּׂשרּו עד ׁשּבת, למֹוצאי .יאכלּו ְְְְֵֶַַַָָֹ
.Îולּקט ּבׁשּבת, ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה

אּלּו ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמּנה
קֹובעת והּׁשּבת לׁשּבת, .מיחדין ְְְִַַַַַָָָֻ

.‚Îזה הרי - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול, אֹוכל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
לאחר הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר; עד ּבׁשּבת, אכילתֹו יגמר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹלא

ּגֹומרֹו זה הרי .הּׁשּבת, ְֲֵֶַַָ
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פי             
      

סֹופת - הּתאנים[חותכו]לי' את קּצץ ואם ואֹוכל. ּבּקרקע, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַ
לעּׂשר, חּיב - האבּטיח אֹו האׁשּכֹול ׁשּקּצץ אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוצרפן,
ל 'הא לֹו: אמר אם אבל הּנתלׁש. אּלא קנה לא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהרי
אּלּו', אׁשּכֹולֹות 'ּבׁשני אּלּו', ּתאנים ּבעׂשרים זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָאּסר

אּלּו' אבּטיחים 'ּבׁשני אּלּו', רּמֹונים המחוברים'ּבׁשני -] ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַ
נקּבעּולקרקע] ׁשּלא ּופטּור; עראי, ואֹוכל ּכדרּכֹו, קֹוצץ -ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ

ּבמחּבר. לקחן ׁשהרי ְְְֲִִֵֶָָָָֻּבמּקח,
חברֹו„. עם ׁשניהן[פירות]הּמחליף - לאכל וזה לאכל זה , ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ

לקצֹות וזה לקצֹות זה ּבתלּוׁש. לקחּו ׁשהרי למעׂשרֹות, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָנקּבעּו
נגמרה ׁשּלא ּדבר קֹובע הּמכר ׁשאין נקּבעּו, לא ׁשניהן -ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
לאכילה, ׁשהחליף ּפרֹות האחד לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמלאכּתֹו,
חּיב לאכילה, ׁשּלקח זה - להקצֹותן חליפיהן האחר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָולקח

למעׂשר. נקּבע לא להקצֹות, ׁשּלקח וזה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹלעּׂשר;
ואני‰. מּׁשּלי, ּתאנים עׂשרים ל ּולקט 'צא לחברֹו: ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהאֹומר

חליפין, זה ׁשאין ּפטּורין; ׁשניהן - 'מּׁשּל ּכרסי את ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַאמּלא
מכר ׁשּיהיה אינּהּכדי והּמּתנה, חּיב. ואכל, צרף ואם . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכמכר. ְֶֶַַקֹובעת
.Â'ּתאנים לכם 'טלּו ואמר: ּבּׁשּוק, עֹובר ׁשהיה הארץ ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעם

קֹובעת הּמּתנה ׁשאין ּופטּורין; אֹוכלים הכניסּו- ואם . ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
רב ואם מעּׂשרין; לּבּתים, מכניסים העם רב אם - ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבּתיהן
עּׂשר, ׁשּמא - ּדמאי אּלא מתּקנין אינן לּׁשּוק, מכניסים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהעם
והכניסּו לכם 'טלּו אמר: ואם לּׁשּוק. הביא ּכ ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָואחר
ּדבר לֹו נתן ּדמאי. מעּׂשר לּבית, ּכׁשּמכניס - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבּתיכם'
לֹו ׁשאמר ּכמי זה הרי - ואכל' 'טל לֹו: אמר אפּלּו ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻמרּבה,
לֹו נתן אם וכן ּדמאי. ׁשּיתּקן עד אֹוכל, ׁשאינֹו והכנס'; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ'טל
ּדרּכֹו ׁשאין ּגדֹול אדם ׁשהיה אֹו חי, להאכל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּדבר

ּדמאי. מתּקן זה הרי - ּבּׁשּוק ְְֱֲֵֵֶֶַַַֹלאכל
.Êאמר ׁשנים, הארץ]היּו ואמר[עם ואכל', 'טל לאחד: ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹ

וחּיב. אֹוכל וזה ּופטּור, אֹוכל זה - והכנס' 'טל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלּׁשני:
.Á:להן ואמר ּבחנּות, אֹו ּבׁשער יֹוׁשבים ׁשהיּו אנׁשים ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָוכן

לחנות]'טלּו או לשער הכניסו אֹוכלין[- אּלּו הרי - ואכלּו' ְְְְֲִִֵֵ
עד יאכלּו לא החנּות, ּבעל אֹו הּׁשער ּובעל ְְֲִַַַַַַַַַֹֹּופטּורין.
והכניסּו 'טלּו לאּלּו: ּכאֹומר ׁשּנמצא - ּדמאי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיעּׂשרּו
הּבית ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר ּבבּתיהם. הם ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלבּתיכם',

ּבתֹוכֹו. הּפרֹות ּכׁשּיעברּו קֹובע, ׁשּלֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַׁשאינֹו
.Ëּבתלּוׁשין ּבין ּבפרֹות, עּמֹו לעׂשֹות הּפֹועלים את ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַהּׂשֹוכר

ּבמ להןּבין ויׁש הֹואיל - הּתֹורה[רשות]חּברין מן לאכל ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻ
ואם הּמעׂשר. מן ּופטּורין אֹוכלין אּלּו הרי עֹוׂשין, ּׁשהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַּבמה
ּכגֹון ּתֹורה, להן זּכתה ּׁשּלא מה ׁשּיאכלּו עּמהן ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹהתנה
אֹו מּׂשכרֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל אֹו עּמֹו, ּבנֹו ׁשּיאכל הּפֹועל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשהתנה
לאכל אסּור זה הרי - ּבתלּוׁש מלאכּתֹו ּגמר אחר ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיאכל
ּכלֹוקח. זה הרי ׁשּלֹו, הּתנאי מּפני ואֹוכל הֹואיל ׁשּיעּׂשר; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַעד

.Èּבּזיתים ׁשּיאכל הּפֹועל והתנה ּבזיתים, עּמֹו לנּכׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹׂשכרֹו
חּיב. צרף, ואם ּופטּור; אחת, אחת האילן מן אֹוכל זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

.‡Èעלה מקרסם - ירק לאכל והתנה ּבבצלים, לנּכׁש ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׂשכרֹו
חּיב צרף, ואם ואֹוכל; ליטראעלה, ׁשּיאכל הּפֹועל קּצץ . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

הֹואיל - לעּׂשר חּיב צרף, ואם אחת; אחת אֹוכל זיתים, ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָׁשל
נקּבע. צרף ׁשאם ּכלֹוקח, זה הרי קצּוב, ּדבר אֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָוהּוא
מה ּכל ואֹוכל מצרף - ּתֹורה ּבדין אֹוכל היה אּלא קּצץ, ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹלא
ּבמלח ספת אם אבל ּבמלח. יסּפת ׁשּלא והּוא, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּׁשּירצה;
ּבּמלח. נקּבעּו ׁשהרי אסּור, - ׁשּתים ׁשּתים מּתר; אחת, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻאחת

.Èּבלבסין עֹוׂשה ׁשהיה גרועות]ּפֹועל יאכל[תאנים לא , ְִִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשבע משובחות]ּבבנֹות יאכל[תאנים לא ׁשבע, ּבבנֹות ; ְְִִֶֶַַַֹֹ

ׁשּיּגיעּבל עד עצמֹו, למנע לֹו יׁש אבל ׁשּיעּׂשר. עד - בסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
הּיפֹות. ְִַָלמקֹום

.‚Èּבזמן - ּבּׂשדה מלאכה לֹו לעׂשֹות ּפֹועליו את ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָהּמֹוציא
ׁשּבּׂשדה, הּפרֹות מן אֹוכלין - מזֹונֹות עליו להן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

הּמעׂשר מן אםּופטּורין אבל מלאכּתן. נגמרה ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
ׁשּלא ּפי על ואף יאכלּו, לא אּלּו הרי - מזֹונֹות עליו ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֹֹיׁש
אֹוכלין אבל הּטבל. מן חֹוב ּפֹורעין ׁשאין מלאכּתן; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנגמרה
הּקּפה, מן ולא הּסל, מן לא אבל - הּתאנה מן אחת ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹֻאחת

הּמקצה מן המיובשות]ולא .[התאנים ְְִֶַֹֻ
.„Èהּׁשֹולק ואחד המבּׁשל, חלקית]אחד ואחד[מבושל , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

עד הּפרֹות את המעּׁשן אבל למעׂשר; קֹובע - ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּכֹובׁש
ספק. הּוא הרי ְֲִִֵֵֶָָׁשהכׁשירן,

.ÂËּבזבל אֹו ּבתבן אֹו ּבאדמה ּפרֹות שיתבשלו]הּטֹומן ,[כדי ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ
למעׂשר. נקּבעּו לא - לאכילה ׁשהכׁשירן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹעד

.ÊËואלּפס לקדרה ׁשמן ׁשּנתן אֹו חם, לתבׁשיל יין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנֹותן
מחבת] ּבמים[מין יין מזג למעׂשר. נקּבעּו - מרּתחין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻּכׁשהן

ּבּגת ואפּלּו הּיין, ּבּׁשל ׁשאם לֹומר, צרי ואין נקּבע; ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָחּמין,
ׁשּיעּׂשר. עד מּמּנּו לׁשּתֹות ׁשאסּור -ְְִִֵֶֶֶַַָ

.ÊÈוהּׁשחלים חריף]הּׁשּום ּבּׂשדה[ירק ׁשּׁשחקן והחרּדל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ
הּכֹוס, לתֹו אׁשּכֹול הּסֹוחט וכן למעׂשר. נטּבלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבׁשמן,

הּתמחּוי לתֹו נקּבע.[תבשיל]נקּבע; לא , ְְְְִִַַָָֹ
.ÁÈנקּבעּו ּבּׂשדה, ּפרֹות אחתהּמֹולח אחת הּזיתים טבל ; ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

מהן, הּׂשרף ׁשּיצא ּכדי זיתים הּפֹוצע ּפטּור. ואכל, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמלח
הּמעטן מן זיתים הּנֹוטל ריכוכם]ּפטּור. אחת[מקום טֹובל , ֲִִֵֵֵַַַַַָָ

ּכל וכן חּיב. לפניו, ונתן מלח ואם ואֹוכל; ּבמלח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ËÈ,ׁשנּיה אחריה לתרם ׁשּצרי ּתרּומה ּפרֹותיו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורם
הּתרּומה ׁשּיֹוציא עד עראי, מהן יאכל ולא למעׂשר; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹנקּבעּו

ויעּׂשר .הּׁשנּיה ְִִֵַַָ
.Î- ׁשּבת לילי עליהן וחׁשכה מלאכּתן, ׁשּנגמרה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּפרֹות

ׁשּיעּׂשר עד הּׁשּבת, לאחר אפּלּו מהן יאכל ולא .נקּבעּו; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
.‡Îלא - לעּׂשרן וׁשכחּו לׁשּבת, ּתאנים ׁשּטמנּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹהּתינֹוקֹות

ׁשּיעּׂשרּו עד ׁשּבת, למֹוצאי .יאכלּו ְְְְֵֶַַַָָֹ
.Îולּקט ּבׁשּבת, ּפרֹותיה לאכל לֹו מיחדת ׁשהיתה ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻּתאנה

אּלּו ּופרֹות הֹואיל ׁשּיעּׂשר; עד יאכל לא - ּכלּכּלה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּמּנה
קֹובעת והּׁשּבת לׁשּבת, .מיחדין ְְְִַַַַַָָָֻ

.‚Îזה הרי - ׁשּבת לילי עליו וחׁשכה ּבאׁשּכֹול, אֹוכל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
לאחר הּניחֹו ואם ׁשּיעּׂשר; עד ּבׁשּבת, אכילתֹו יגמר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹלא

ּגֹומרֹו זה הרי .הּׁשּבת, ְֲֵֶַַָ
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ה'תש"ע תמוז א' ראשון יום
.ËÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ה ּביֹוםהּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָ
זה והּוא והעבֹודֹות, מןֿהּמלאכֹות ְְְֲִֶַָָ

לכם" היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת אמרֹו:  , ְִֶַַַָָָ
ּפעמים ּכּמה ּבארנּו ּוכבר    ְְְִֵַַָָָ

 אמרם ― ׁשּבתֹון "האי : ְַַָָָ
הּוא". ֲֵעׂשה

― השכ"ט מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"וכלֿ ּבֹו: אמרֹו והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְְִִַָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא מלאכה  לאו על והעֹובר . ְְֲֵַַָָָָֹ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו ּכרת, חּיב ― ּבמזיד זה ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

.קבּועה חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ;ְְְִִֵַַָָָָ
ּבביצה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּומגּלהּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָ

.ְָָוזּולתן

― הקס"ד ּבעׂשרההּמצוה לצּום ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
אתֿ "ּתעּנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַָּבתׁשרי,

נפׁשתיכם"  ּבספרא והּפרּוׁש . ְְְְִֵֵֶַַָֹ
     "אתֿנפׁשתיכם "ּתעּנּו :ְְֵֶֶַַֹ

אכילה זה ואיזהּו? הּנפׁש. אּבּוד ׁשהּוא עּנּוי ―ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָ
ּבּקּבלה ּבא וכן ּוׁשתּיה. אסּור ׁשהּוא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּובתׁשמיׁש הּסנּדל ּובנעילת ּובסיכה ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָּברחיצה
ׁשּכן האּלה, מּכלֿהּפעּלֹות לׁשּבֹות וׁשּצרי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּמּטה,
אתֿ ועּניתם לכם היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת ְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָנאמר:

נפׁשתיכם" ּבֹו ׁשחֹובה אמר, ּכאּלּו , ְְִֵֶֶַַָָֹ
והּׁשביתה ולעבֹודה, למלאכֹות המיחדת ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻהּׁשביתה
אמר לפיכ ― וקּיּומֹו הּגּוף להזנת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֻהמיחדת

 ספרא ּולׁשֹון ׁשּבתֹון". "ׁשּבת : ְְִַַַָָ
 ּברחיצה אסּור הּכּפּורים ׁשּיֹום "מּנין :ְִִִִִִֶַַָָ

ׁשּבת לֹומר: ּתלמּוד הּמּטה? ּובתׁשמיׁש ְְְְִִִַַַַַַָָּובסיכה
ׁשּיּׂשג ּכדי ּכלֿאּלּו הׁשּבת ּכלֹומר: ְְְֵֵֵֶַַַַָָֻׁשּבתֹון",

ִָהעּנּוי.

― הקצ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לא זה למעׂשה והאזהרה ּכּפּור, צֹום ְְְְֲִֶֶַַָָָֹּביֹום
אתֿ ׁשהזּכיר ּכיון אבל הּתֹורה, ּבלׁשֹון ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָנתּבארה

ׁשּמזהר ידענּו ׁשּיאכל, למי ּכרת וחּיב עלהענׁש ים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
לאֿ אׁשר כלֿהּנפׁש "ּכי אמרֹו: והּוא ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָֹהאכילה,

ונכרתה" וגֹו' תעּנה  ּכרתֹות ּובריׁש . ְְְְְְְִֵֵֶָֻ
ּביֹום האֹוכל ּבכללם מנּו ּכרת, מחּיבי ּכׁשּמנּו ,ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָֻ

― ּכרת עליו ׁשחּיבים ׁשּכל ׁשם ּובארּו ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּכּפּורים,
והּמילה. מןֿהּפסח חּוץ לאֿתעׂשה, מצות ְְֲִִִֶֶַַַַַָֹהּוא
מצות הּכּפּורים ּביֹום ׁשהאכילה נתּבאר ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָהּנה
ועל ּכרת זדֹונּה על חּיבים ּולפיכ ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹלאֿתעׂשה,
ּכרתֹות ּבריׁש ׁשּבארּו ּכמֹו קבּועה, חּטאת ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָׁשגגתּה

הֹוריֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּוכמֹו   , ְְְִֵֶֶֶַָָ
זה ּדין יתחּיב ׁשּלא ּבמצות אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּבמחּיבי יתעּלה אמר ׁשהרי ּבלבד, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻלאֿתעׂשה
לאֿ אׁשר ה' מּכלֿמצות "אחת קבּועה: ְְֲִִֶַַַָָָֹֹחּטאת

תעׂשינה"  ספרא ּולׁשֹון .   ְְִֵֶָָָ
 ונכרתה לאֿתעּנה אׁשר כלֿהּנפׁש "ּכי :ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹֻ

לּיֹום לעּנּוי אזהרה אבל עּנּוי; ענׁש זה הרי ―ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹ
מלאכה ענׁש אֹומר ּכׁשהּוא ׁשמענּו. לא ְְְְֵֶֶַַָָָֹֹעצמֹו
אם מה הּוא: וחמר קל ׁשּכבר לֹומר ּתלמּוד ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאין
הּוא הרי ּובׁשּבתֹות טֹובים ּבימים נֹוהג ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַָָעּנּוי
טֹובים ּבימים נֹוהגת ׁשהיא מלאכה עליו, ְְִִִֶֶֶָָָָָָענּוׁש
ּכן ואם עליה, ענּוׁש ׁשיהא ּדין אינֹו ― ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּובׁשּבתֹות
אזהרה מּמּנּו נלמד מלאכה? ענׁש נאמר ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹלּמה
ענׁש אף אזהרה לאחר מלאכה ענׁש מה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹלעּנּוי:
מהּֿׁשאמרנּו. נתּבאר הּנה ― אזהרה" לאחר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָעּנּוי
יֹומא. מּסכת ּבסֹוף נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָודיני

ה'תש"ע תמוז ב' שני יום
Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ë˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÂÓ̇‡̆Â̆‡Â

.
.„Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ט ׁשּנצטהּמצוה לׁשּבֹותהּצּוּוי ּוינּו ְְְִִִִִֶַַַַָ
אמרֹו והּוא ּפסח, ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִִֶֶַָָָמּמלאכה

קדׁש" מקרא הראׁשֹון "[ּו]בּיֹום יתעּלה:  ְְִִִֶֶַַָָֹ
'ה ּבֹו ׁשּכלֿמהּֿׁשאמר והיא: זֹו, הקּדמה ודע .ְְְִֶֶַַַַָָָָ

וענין "קּדׁשהּו". ּבפרּוׁשֹו: ּבא קדׁש" ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ"מקרא
מה אּלא מלאכה ּבֹו ּתעׂשה ׁשּלא ― ְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹ"קּדׁשהּו"
הזּכרנּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו לאכילה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּׁשּמיחד

מּקדם  אתּֿדבריהם ְִִֵֶֶֶֹ
  ,"הּוא עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי :ֲֵַַָ
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"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו ׁשאֹומר ּכלֿיֹום ּכלֹומר:  ְֵֶַַָָ
― "ּתׁשּבֹות" אֹו "ׁשבֹות" אמר ּכאּלּו ְְְִִַָהּוא

ה'" ו"ׁשּבתת ּבׁשביתה. צּוּוים ּכלֿאּלּו  ְְְִִִִֵַָָֹ
לימים ּכלֹומר: ּכּלם, הּמֹועדים לימי ְְֲִִִֵַַָָָָֻקרא

ּבּתלמּוד הרּבה ּובמקֹומֹות טֹובים.   ְְְִִֵַַַ
:ּכלֹומר ולאֿתעׂשה", עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:

היא; עׂשה מצות ― ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְֲִִִֵַַָָהּׁשביתה
לאֿ מצות היא ― ּבֹו האסּורה הּמלאכה ְְֲֲִִִַַַַָָָָֹועׂשּית
עבר אסּורה, מלאכה ּכלֿהעֹוׂשהֿבֹו לפיכ ְְֲֲִֶֶַַָָָָָָָתעׂשה.
זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולאֿתעׂשה. עׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹעל

טֹוב יֹום ּבמּסכת הּׁשביתה, .ּכלֹומר: ְְְִֶֶַַַָ

― השכ"ג מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִֶֶַַַָָָמלאכה

בהם" לאֿיעׂשה "ּכלֿמלאכה  . ְֵֶֶָָָָָֹ

― הק"ס ּבּיֹוםהּמצוה ּבׁשביתה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
"ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ְְְִִֶֶַַַַַָהּׁשביעי

קדׁש" מקראֿ .הּׁשביעי ְְִִִֶַָֹ

― השכ"ד מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿ אמרֹו: והּוא הּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי ְְְְִִֶֶַַַָָָָמלאכה

בהם" לאֿיעׂשה ּבראׁשֹוןמלאכה ּכלֹומר: , ְְִֵֶֶַָָָָָֹ
ְִִַּובּׁשביעי.

ה'תש"ע תמוז ג' שלישי יום
‰Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÊÂÓ̇‚Ú̆Ï̆Â

.
.ÂÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ב לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
"ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲִֶֶֶָָָָמּמלאכה

קדׁש" מקראֿ הּזה הּיֹום ּבעצם  . ְְִֶֶֶֶַַָֹ

― השכ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכת אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא .עבֹודה ֲֲַָֹ

― הקס"ג לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
"ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ּביֹום ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹמּמלאכה
[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה לחדׁש ּבאחד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹהּׁשביעי

 לׁשֹונם ל קדם ּוכבר .  ְְְַָָָ
        

הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:

― השכ"ו מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

"ּכלֿ ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ּביֹום ְְְְַָָָָָָֹמלאכה
תעׂשּו" לא עבדה מלאכת . ְֲֲֶֶַָֹֹ

ה'תש"ע תמוז ד' רביעי יום
.ÊÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ëˆ˜ .ÁÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ו לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ

והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ּבּיֹום ְְִִֶַַַָָָֻמּמלאכה
מקראֿקדׁש" הראׁשֹון "ּבּיֹום אמרֹו:  ְְִִֶַָָָֹ

.

― השכ"ז מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִֶַַָָָֻמלאכה

תעׂשּו" לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת זה: .ּביֹום ְְֲֲֶֶֶַָָֹ

― הקס"ז לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום ְְְִִִֶַַַַָָֻמּמלאכה
יהיה מקראֿקדׁש הּׁשמיני "ּבּיֹום יתעּלה: ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹאמרֹו

לכם" ּבּה ׁשּנצטּוינּו זֹו ׁשּׁשביתה ודע . ְְְִִִֶֶֶַַָָָ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ּבכלֿיֹום  ְִִֵֵֶֶַָָָָ

       
ואין אחד, ּכדין מהם ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה

ּבׁשביתה מיחד מהם יֹום ׁשּום  ְְִִֵֶָָֻ
 להתעּסק לנּו מּתר וכן ּבּׁשני, ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשאינּה

הלכת לפיכ מהם. ּבכלֿיֹוםֿטֹוב נפׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹּבאכל
טֹוב. ּכלֿיֹום הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ְֲִִֶֶַַַָָָָׁשביתה
יֹוםֿ ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ּכלּֿדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר
וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ְְְֲִַַַַָָָָֻטֹוב.
ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה היא ְְְִִִִַַַָָָָהּכּפּורים
נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני הּתיר ׁשּלא לפי ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹרּבֹות,
ואסּורים ּביֹוםֿטֹוב הּמּתרים ּדברים עֹוד ְְְֲִִִֵַַָָֻויׁש
ּכמֹו נפׁש, אכל ׁשאינם אףֿעלּֿפי ְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבּׁשּבת,

יֹוםֿטֹוב ּבמּסכת ׁשּנתּבאר . ְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְֲִִֶֶָָָמלאכה

תעׂשּו" לא עבדה ׁשּׁשּׁשה"ּכלֿמלאכת ודע . ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ּכלֿהעֹוׂשה אּלּו טֹובים ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָימים
היתה אּלאֿאם לֹוקה, ― ׁשּיהיה מהם יֹום ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבאיזה
ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, ּבאכל לֹו מּמהּֿׁשּצרי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלאכה

מהם ּבאחד יאכלהּכתּוב אׁשר א" : ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא לכלֿנפׁש  . ְְֵֶֶֶֶַָָָ
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פג           
      

"ׁשּבתֹון" ה' ּבֹו ׁשאֹומר ּכלֿיֹום ּכלֹומר:  ְֵֶַַָָ
― "ּתׁשּבֹות" אֹו "ׁשבֹות" אמר ּכאּלּו ְְְִִַָהּוא

ה'" ו"ׁשּבתת ּבׁשביתה. צּוּוים ּכלֿאּלּו  ְְְִִִִֵַָָֹ
לימים ּכלֹומר: ּכּלם, הּמֹועדים לימי ְְֲִִִֵַַָָָָֻקרא

ּבּתלמּוד הרּבה ּובמקֹומֹות טֹובים.   ְְְִִֵַַַ
:ּכלֹומר ולאֿתעׂשה", עׂשה טֹוב "יֹום ְְְֲֲֵֶַַָֹאמרּו:

היא; עׂשה מצות ― ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְֲִִִֵַַָָהּׁשביתה
לאֿ מצות היא ― ּבֹו האסּורה הּמלאכה ְְֲֲִִִַַַַָָָָֹועׂשּית
עבר אסּורה, מלאכה ּכלֿהעֹוׂשהֿבֹו לפיכ ְְֲֲִֶֶַַָָָָָָָתעׂשה.
זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולאֿתעׂשה. עׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹעל

טֹוב יֹום ּבמּסכת הּׁשביתה, .ּכלֹומר: ְְְִֶֶַַַָ

― השכ"ג מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִֶֶַַַָָָמלאכה

בהם" לאֿיעׂשה "ּכלֿמלאכה  . ְֵֶֶָָָָָֹ

― הק"ס ּבּיֹוםהּמצוה ּבׁשביתה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
"ּובּיֹום אמרֹו: והּוא הּפסח, חג ׁשל ְְְִִֶֶַַַַַָהּׁשביעי

קדׁש" מקראֿ .הּׁשביעי ְְִִִֶַָֹ

― השכ"ד מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿ אמרֹו: והּוא הּפסח, ׁשל ּבּׁשביעי ְְְְִִֶֶַַַָָָָמלאכה

בהם" לאֿיעׂשה ּבראׁשֹוןמלאכה ּכלֹומר: , ְְִֵֶֶַָָָָָֹ
ְִִַּובּׁשביעי.

ה'תש"ע תמוז ג' שלישי יום
‰Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÊÂÓ̇‚Ú̆Ï̆Â

.
.ÂÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ב לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
"ּוקראתם אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲִֶֶֶָָָָמּמלאכה

קדׁש" מקראֿ הּזה הּיֹום ּבעצם  . ְְִֶֶֶֶַַָֹ

― השכ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכת אמרֹו: והּוא עצרת, ּביֹום ְְְְְֲֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא .עבֹודה ֲֲַָֹ

― הקס"ג לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
"ּבחדׁש אמרֹו: והּוא ּבתׁשרי, אחד ּביֹום ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹמּמלאכה
[וגֹו']" ׁשּבתֹון לכם יהיה לחדׁש ּבאחד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹהּׁשביעי

 לׁשֹונם ל קדם ּוכבר .  ְְְַָָָ
        

הּוא". עׂשה ― ׁשּבתֹון "האי ְְֲֵַַָָָּבאמרם:

― השכ"ו מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

"ּכלֿ ּבֹו: אמרֹו והּוא הּׁשנה, ראׁש ּביֹום ְְְְַָָָָָָֹמלאכה
תעׂשּו" לא עבדה מלאכת . ְֲֲֶֶַָֹֹ

ה'תש"ע תמוז ד' רביעי יום
.ÊÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ëˆ˜ .ÁÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ו לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ

והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ּבּיֹום ְְִִֶַַַָָָֻמּמלאכה
מקראֿקדׁש" הראׁשֹון "ּבּיֹום אמרֹו:  ְְִִֶַָָָֹ

.

― השכ"ז מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְִֶַַָָָֻמלאכה

תעׂשּו" לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת זה: .ּביֹום ְְֲֲֶֶֶַָָֹ

― הקס"ז לׁשּבֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום ְְְִִִֶַַַַָָֻמּמלאכה
יהיה מקראֿקדׁש הּׁשמיני "ּבּיֹום יתעּלה: ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹאמרֹו

לכם" ּבּה ׁשּנצטּוינּו זֹו ׁשּׁשביתה ודע . ְְְִִִֶֶֶַַָָָ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ּבכלֿיֹום  ְִִֵֵֶֶַָָָָ

       
ואין אחד, ּכדין מהם ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה

ּבׁשביתה מיחד מהם יֹום ׁשּום  ְְִִֵֶָָֻ
 להתעּסק לנּו מּתר וכן ּבּׁשני, ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֻׁשאינּה

הלכת לפיכ מהם. ּבכלֿיֹוםֿטֹוב נפׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹּבאכל
טֹוב. ּכלֿיֹום הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ְֲִִֶֶַַַָָָָׁשביתה
יֹוםֿ ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ּכלּֿדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּוכבר
וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ְְְֲִַַַַָָָָֻטֹוב.
ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה היא ְְְִִִִַַַָָָָהּכּפּורים
נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני הּתיר ׁשּלא לפי ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹרּבֹות,
ואסּורים ּביֹוםֿטֹוב הּמּתרים ּדברים עֹוד ְְְֲִִִֵַַָָֻויׁש
ּכמֹו נפׁש, אכל ׁשאינם אףֿעלּֿפי ְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבּׁשּבת,

יֹוםֿטֹוב ּבמּסכת ׁשּנתּבאר . ְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְֲִִֶֶָָָמלאכה

תעׂשּו" לא עבדה ׁשּׁשּׁשה"ּכלֿמלאכת ודע . ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ּכלֿהעֹוׂשה אּלּו טֹובים ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָימים
היתה אּלאֿאם לֹוקה, ― ׁשּיהיה מהם יֹום ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבאיזה
ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, ּבאכל לֹו מּמהּֿׁשּצרי ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמלאכה

מהם ּבאחד יאכלהּכתּוב אׁשר א" : ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא לכלֿנפׁש  . ְְֵֶֶֶֶַָָָ
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פד          
      

ּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָוהּוא
ּביצה. ּבמּסכת זֹו ְְִֵֶֶַָָמצוה

― הקצ"ט מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אחר והּואחמץ , ְְֲֵַַַָָָָָ

חמץ" עליו "לאֿתאכל אמרֹו:  ּכּנּוי . ְִֵַָָָָֹֹ
זה ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על מּוסב ֶֶֶֶֶַַַָָ

אמר י"ד, ּביֹום הערּבים ּבין לׁשחטֹו ְְְְִֵַַַָָָ
לאֿתאכל ׁשחיטתֹו זמן מּׁשּיחּול ּכי :ְְִִִֶַַָָֹֹ

ּפסחים ּובגמרא חמץחמץ. לאֹוכל "מּנין : ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָֹמּׁשׁש

וׁשם חמץ". עליו לאֿתאכל אמרּו:ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַָָָָָֹֹ
מיהא עלמא "ּדכּלי  חמץ ְְִֵֵָָָָֻ

ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש   ְְִֵַָָ
ּכלֿהּנסחאֹות לׁשֹון מצאנּו ּכ ְְְְַַָָָָָָֻּדאֹוריתא".

וׁשם הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֻ
ׁשּׁשית ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאמרּו

ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע ּדלא היכי  ְְְְִִֵֵַַָָָ

       
― חצֹות אחר חמץ ואכל ׁשעבר ּומי .ְֲִֵֶַַַַָָָ

ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָלֹוקה.
ְִָּפסחים.

ה'תש"ע תמוז ה' חמישי יום
Á Ê ‰˘˙  ˙ÂÓ Â ‰˘ ˙ÂÓ
ÊÂÓ̇'ÂŒ'‰È̆È̆ŒÈ̆ÈÓÁÌÂÈ

― הקנ"ו אתֿהּמצוה לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום מרׁשּותנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָהחמץ

יתעּל אמרֹו והּוא ׂשאר, הראׁשֹוןהׁשּבתת "ּביֹום ה: ְְְְְִִֶַַַַָָָֹ
מּבּתיכם" ׂשאר ּתׁשּביתּו  וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַָָֹ

ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, מצות ּכן: ּגם לּה ְְְִִִִֵַַַָקֹוראים
מערבא ּדבני מּגמרא סנהדרין ּובגמרא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָחמץ.
        
עׂשה ולאֿתעׂשה: עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, ְְְִִִִִֵֶַַָֹעל

ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב לאֿתעׂשה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ
.ּפסחים ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

― הקצ"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּפסח, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹחמץ

חמץ"  ּכי" ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ּובאר , ְְִֵֵֵֵֶַָָָ
ונכרתה" חמץ ּכלֿאכל  הּוא אם , ְְְִִֵֵָָָֹ

קבּועה. חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ְְִִֵֵַַָָָמזיד;
ּפסחים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

― הקצ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשאינם אףֿעלּֿפי חמץ, ּתערבת ּבהם ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדברים

והּׁשכר והּמּוריס הּכּותח ּכגֹון לחם,  ְְְְֵֶֶַַַָָָ
 ּֿכל" אמרֹו: והּוא ְְְֵֶָָודֹומיהם,

תאכלּו" לא מחמצת :הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְְִֵֶֶַַָֹֹ
הּבבלי ּכּוּתח לרּבֹות ― תאכלּו לא ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹ"ּכלֿמחמצת
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָֹוׁשכר

עליהן      ֲֵֶ
   :לֹומר ּתלמּוד ―ְַַ

מין ׁשהּוא מיחד חמץ מה ― "חמץ" ְִֵֵֶָָָָֻ
ּבאּו? לּמה ּגמּור. מין ׁשאינן אּלּו יצאּו ְִֵֵֶָָָָָָָּגמּור,
ּבפסחים נתּבאר ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלעבֹור

על ּומזהרים אסּורים ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי ,ְֲִִִֵֶֶַַַָֻ
אם אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― ְְֲִִֵֶַַָָָָָָאכילתם

ּפרסיׁש אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
       

מּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש אם אבל ;ֲִִִֵֵֵֶָָָָ
מלקּות. אכילתם על חּיבים אין ― ְֲִִֵֶַַַָָָזה

ה'תש"ע תמוז ו' שישי יום
Á ‰˘ ˙ÂÓ   ‰˘˙  ˙ÂÓ

― מאתים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּכלֿׁשבעת ּבכלֿמֹוׁשבֹותינּו חמץ יראה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא
ולאֿ חמץ ל "ולאֿיראה אמרֹו: והּוא ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹֹהּימים,

"ּבכלּֿגבל ׂשאר ל יראה  אּלּו ואין . ְְְְְֵֵֵֶֶָָֹֻ
אחד. ּבענין הם אּלא ענינים, ּבׁשני לאוין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשני

אמרּו ּובפרּוׁש ּבחמץ הּכתּוב "ּפתח : ְְְֵֵַַָָָָ
ׂשאר", הינּו חמץ הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור ְְְְְִִֵֵַַַָָֹוסּים

הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין עצמֹוּכלֹומר: ְְְִֵֵֶַַַֹ
חמץ והּניח ׁשעבר ּומי ׁשּנתחמץ. הּדבר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
חמץ לקח אם אּלא מלקּות, חּיב אינֹו ― ְְִִֵֵֶַַַָָָָּברׁשּותֹו

ׁשּיהא וקנהּו ּולׁשֹוןּבּפסח מעׂשה. עֹוׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָ
ּכלאים והמקּים ּבּפסח חמץ "המׁשּיר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּתֹוספּתא.

לֹוקה". אינֹו ― ֵֶֶֶַּבּכרם

― הר"א יּמצאהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ּברׁשּותנּו, ְְִִִִֵֵֵֶַָחמץ
יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא ְְְְְִִִֵַָָָָֹֹֻמפקד,

ּבבּתיכם"  ּבתנאי עליו לֹוקין זה וגם . ְְְִִֵֶֶַַָָָ
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הּכללים לפי ׁשהזּכרנּו ּכמֹו מעׂשה, ׁשם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּיהא
ׁשבּועֹות ּבמּסכת אמרּוׁשּנתּבארּו ּובפרּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָ

יּמצא. ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ְְִִִֵֵֵֶַַָָּבמקֹומֹות
ּפסחים מּסכת ׁשּתיּובתחּלת ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹהּמצות
"ּבכלּֿגבּל וגֹו' "לאֿיראה ּבאמרֹו: עליהם ְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָֹֻ

 ֿלא" ּבאמרֹו: עליהם ׁשהזהיר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹוהענינים
ׁשּכלֿלאו נתּבאר וׁשם ּבבּתיכם". יּמצא ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

   ׁשּלא ענין מןֿהאחר ְִִֵֵֶַָָֹלֹומד
לאוין: ּבׁשני עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהיה

ּבלֿיּמצא. ועל ּבלֿיראה ְִֵֵֶַַַַָָעל

― הקנ"ח מּצההּמצוה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָֹ
ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ט"ו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבליל

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב יתעּלה: אמרֹו והּוא  ְְְְִֶֶֶַַָָֹֹ
― מּצֹות ּתאכלּו "ּבערב אמרּו: ּובפרּוׁש .ְְְֵֶֶַָָֹ

ּבפסחים, נתּבאר ּוכבר חֹובה". קבעֹו ְְְְִִִֵַָָָָָָהּכתּוב
מּכאן חֹובה; ― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ְֲִִִֶַַַַָָָָָׁשאכילת
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ְְְְְֲִִִֵֵָָָָואיל

ּפסחים. ְְִֶֶַָּבמּסכת

ה'תש"ע תמוז ז' קודש שבת יום
.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

‰‰‰ Â  

.Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ

צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמצרים
המסּפר לשֹון   ֿוכלֿמה . ְְְֵַַַָ

מה ּבהגּדלת ּבדברים ּולהארי לסּפר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּׁשּיֹוסיף
ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ׁשעׂשּו והעול הּׁשם, לנּו ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּׁשעׂשה

ּולהֹודֹות מהם, ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים ְְְְִִִֵֵֶַַָָאֹותנּו
זה הרי ― ּגמלנּו אׁשר ּכלֿהחסד על יתעּלה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו
ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻמׁשּבח,
ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻמצרים,
ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָזה

  הּפרּוׁש ּובא .והּגדּת" : ְְִֵַַָָ
לֹומר: ּתלמּוד החדׁש? מראׁש יכֹול ― ְְְִֵֶַַַָֹֹלבנ
מּבעֹוד יכֹול ― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. ְִִַַַַָ"ּבּיֹום

זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד אמרּתייֹום? לא ; ְְֲִֶַַַַָֹ
,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻאּלא
ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְִִֵַַַַַַָָּכלֹומר:
בנ ּכיֿיׁשאל והיה ׁשּנאמר "מּכלל ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָהּמכלּתא:

 ואם לֹו; מּגיד אּתה ― יׁשאל אם ְְְִִִִַַָָָיכֹול
והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד לֹו? מּגיד אּתה אין ― ְְְִִֵַַַַַָָָלאו
אּלא לי אין .ׁשאל ׁשּלא אףֿעלּֿפי ― ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹלבנ
לבין ּבינֹו עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַּבזמן
אלֿהעם מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹאחרים

הּזה" אתֿהּיֹום זכֹור לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְִֶֶַַַָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור ׁשאמר ּכמֹו  ְְְֶֶַַַַָָָ

לׁשֹונם ידעּת ּוכבר . אפּלּו" : ְְְֲִַָָָָ
אתֿ יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו חכמים, ְְֲִִִֶָָָָֻֻֻּכּלנּו
מצרים". ּביציאת לסּפר עלינּו מצוה ― ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּתֹורה

ּפסחים. ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵָָָָּוכבר

 ÓÚ Ú  ‰‰‰ «««»»
― הק"ע קֹולהּמצוה לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָ

"יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ּביֹום ְְְְְִֵֶָָָָָָׁשֹופר
לכם" יהיה ּתרּועה  נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֶֶָָָָ

הּנׁשים ואין הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּדיני
ּבּה. ַָָחּיבֹות



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



פה            
      

הּכללים לפי ׁשהזּכרנּו ּכמֹו מעׂשה, ׁשם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּיהא
ׁשבּועֹות ּבמּסכת אמרּוׁשּנתּבארּו ּובפרּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָ

יּמצא. ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ְְִִִֵֵֵֶַַָָּבמקֹומֹות
ּפסחים מּסכת ׁשּתיּובתחּלת ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹהּמצות
"ּבכלּֿגבּל וגֹו' "לאֿיראה ּבאמרֹו: עליהם ְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָֹֻ

 ֿלא" ּבאמרֹו: עליהם ׁשהזהיר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹוהענינים
ׁשּכלֿלאו נתּבאר וׁשם ּבבּתיכם". יּמצא ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָ

   ׁשּלא ענין מןֿהאחר ְִִֵֵֶַָָֹלֹומד
לאוין: ּבׁשני עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהיה

ּבלֿיּמצא. ועל ּבלֿיראה ְִֵֵֶַַַַָָעל

― הקנ"ח מּצההּמצוה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָֹ
ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ט"ו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבליל

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב יתעּלה: אמרֹו והּוא  ְְְְִֶֶֶַַָָֹֹ
― מּצֹות ּתאכלּו "ּבערב אמרּו: ּובפרּוׁש .ְְְֵֶֶַָָֹ

ּבפסחים, נתּבאר ּוכבר חֹובה". קבעֹו ְְְְִִִֵַָָָָָָהּכתּוב
מּכאן חֹובה; ― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ְֲִִִֶַַַַָָָָָׁשאכילת
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ְְְְְֲִִִֵֵָָָָואיל

ּפסחים. ְְִֶֶַָּבמּסכת

ה'תש"ע תמוז ז' קודש שבת יום
.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

‰‰‰ Â  

.Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ

צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמצרים
המסּפר לשֹון   ֿוכלֿמה . ְְְֵַַַָ

מה ּבהגּדלת ּבדברים ּולהארי לסּפר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּׁשּיֹוסיף
ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ׁשעׂשּו והעול הּׁשם, לנּו ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּׁשעׂשה

ּולהֹודֹות מהם, ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים ְְְְִִִֵֵֶַַָָאֹותנּו
זה הרי ― ּגמלנּו אׁשר ּכלֿהחסד על יתעּלה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלֹו
ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻמׁשּבח,
ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻמצרים,
ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָזה

  הּפרּוׁש ּובא .והּגדּת" : ְְִֵַַָָ
לֹומר: ּתלמּוד החדׁש? מראׁש יכֹול ― ְְְִֵֶַַַָֹֹלבנ
מּבעֹוד יכֹול ― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. ְִִַַַַָ"ּבּיֹום

זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד אמרּתייֹום? לא ; ְְֲִֶַַַַָֹ
,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻאּלא
ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְִִֵַַַַַַָָּכלֹומר:
בנ ּכיֿיׁשאל והיה ׁשּנאמר "מּכלל ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָָהּמכלּתא:

 ואם לֹו; מּגיד אּתה ― יׁשאל אם ְְְִִִִַַָָָיכֹול
והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד לֹו? מּגיד אּתה אין ― ְְְִִֵַַַַַָָָלאו
אּלא לי אין .ׁשאל ׁשּלא אףֿעלּֿפי ― ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹלבנ
לבין ּבינֹו עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַּבזמן
אלֿהעם מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹאחרים

הּזה" אתֿהּיֹום זכֹור לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְִֶֶַַַָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור ׁשאמר ּכמֹו  ְְְֶֶַַַַָָָ

לׁשֹונם ידעּת ּוכבר . אפּלּו" : ְְְֲִַָָָָ
אתֿ יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ּכּלנּו חכמים, ְְֲִִִֶָָָָֻֻֻּכּלנּו
מצרים". ּביציאת לסּפר עלינּו מצוה ― ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּתֹורה

ּפסחים. ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵָָָָּוכבר

 ÓÚ Ú  ‰‰‰ «««»»
― הק"ע קֹולהּמצוה לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָ

"יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ּביֹום ְְְְְִֵֶָָָָָָׁשֹופר
לכם" יהיה ּתרּועה  נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֶֶָָָָ

הּנׁשים ואין הּׁשנה. ראׁש ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּדיני
ּבּה. ַָָחּיבֹות
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(Ë).‰ÏÂÚ‰ ÈÏ‡ Â˘È‚‰להקריב מותר זר

È˘Ú˙.(È‡)בבמה: ‰Óהנני לך אמרתי הלא
אותה, אעלה אני העולה, להעלות אליך יורד

אתה: ‰ÌÈÓÈ.ולא „ÚÂÓÏ:היום בתחלת
(È).˜Ù‡˙‡Âלבי שהיה רצוני, על נתחזקתי

לבי את העמדתי כרחי על לך, להמתין אומר
העולה: Ú˙‰.(È‚)ואעלה ÈÎ:זאת עשותך לפני

.ÌÏÂÚ „Ú Í˙ÎÏÓÓ ˙‡ '‰ ÔÈÎ‰שכשפוסקין
ולדורותיו לו פוסקין לאדם, גדולה יגלו (מגילה

˙˜ÌÂ.(È„):ב) ‡Ï Í˙ÎÏÓÓ ‰˙ÚÂאמר שכן
בתורה כ)משה יז המצוה(דברים מן סור לבלתי :

סר, אם הא וגו', ימים יאריך למען ושמאל ימין
נביא מצות על לא תאמר ואם ימים, יאריך לא

נאמר כבר הרי התורה, מצות על אלא (שםנאמר,

ואחרשם) הזאת, התורה דברי כל את לשמור :
המצוה, מן סור ולבלתי לבבו רום לבלתי כך:

נביא: ממצות ÂÓÚ.(ÂË)אפילו ÌÈ‡ˆÓ‰כי
נשתיירו: ואלו מעליו, נפוצו העם

 
(È).ÂÎÏ:יונתן תרגם כן שלום, לו Ó‰(È‡)לתת

.˙È˘Úאעלה ואני בואי, עד שתוחיל לך אמרתי הלא כי
‰ÌÈÓÈ.העולה: „ÚÂÓÏ:שקבעת הימים Ú˙‰(È)לזמן

.Â„Èאלחם כרחי ובעל ירדו בודאי ונאספו, הואיל
הקרבן: הבאת בעת ה' פני חליתי לא עד עמהם

.˜Ù‡˙‡Âלא עד העלותי, בעת ה' פני את לחלות העולה ואעלה עוד, המתן ולבל רצוני על לעבור התחזקתי לזה
פלשתים: בואי:ÏÎ˙.(È‚)ירדו עד היום כל המתנת שלא במה סכלות ‰'.עשית ˙ÂˆÓ ולא‡˙ היא, ה' דבר כי
אמרתי: Ú˙‰.מאלי ÈÎ:עולם עד מלכותך מכין ה' היה הזכות בזה עתה אז ה', מצות היית משמר ÚÂ˙‰.(È„)אם

ממלכתך: תתקיים לא שמרת, ולא ÂÏ.הואיל '‰ ˘˜:מצותיו ושומר כלבבו העושה איש לו ה' בקש זאת, בעשותך
.'‰ Â‰ÂˆÈÂ:לנגיד יהיה שהוא עליו ˘Ï‡ÂÓ.(ÂË)גזר Ì˜ÈÂ:אחריו נמשך היה ÂÓÚ.ושאול ÌÈ‡ˆÓ‰שלא מאותן

מעליו: בגבע:ÌÈ˘ÂÈ.(ÊË)נפוצו מתעכבים בעם:‰ÈÁ˘Ó˙.(ÊÈ)היו המשחיתים מלחמה מלומדי חרב אחוזי הם

 
(È).È˙ÈÏÁכמו יא)התפללתי, לב משה:(שמות ויחל :

.˜Ù‡˙‡Âכמו א)ואתחזק, מה יוסף(בראשית יכול ולא :
וטפשות:ÏÎ˙.(È‚)להתאפק: סכלות מלשון

(ÊÈ).ÌÈ˘‡:חלקים
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(ÊÎ).Ú‰ ˙‡ ÂÎÈÂבירכם לומר תרצה אם
ה' וישמע שוביהם מארץ לשוב שבקשו בזה
וכן בקולם וישמע ד"א אז וישיבום בקולם

למעלה ל')כתוב יחזקיהו(ב' אל ה' וישמע
העם: את Â˙„ÂÚ.()וירפא ÈÎ È‡

משוררים להיות והלוים לשרת הכהנים
הנכונה: עבודתו על ואיש איש וכל ושוערים

(‚).Â‚Â ˙ÂÏÚÏ ÂÂÎ ÔÓ ÏÓ‰ ˙ÓÂאשר
(ברצון): אותם לעשות ÚÏ(„)נתן Ó‡ÈÂ

.Â‚Â ÈÏÂÈ ÈÂÈÏ'ה בתורת יחזקו למען
פרנסת' להם שיהא בעוד ועוד ברצון יותר
לפי ה' בתורת ולעסוק לעשות יכלו מזומנת
ושניים המן לאוכלי אלא התורה נתנה שלא

תרומה: אוכלי להם

 
(ÊÎ).ÏÂ˜ ÚÓÈÂ:ידיהם על והסכים בקולם שמע ה'
(‡).È‡Ó‰:בירושלים.‰ÏÎÏ „Úשהשלימו עד

הכל: ולהחריב המשמרותÂ˜ÏÁÓ˙.()לשבור
משמרו: על כ"א העמיד Â˙„ÂÚ.המחלקות ÈÎאשר

והשלמים העולה להקריב מהכהנים אחד ע"כ מוטל
וכו': השיר בדבר לשרת ‰.והלוים ˙ÂÁÓ:בה"מ ‰ÏÓ.(‚)זה ˙ÓÂדמי על היה רכושו מן המלך ותשורות

וכו': הבקר לעולת ומפרש וחוזר ÂÎÂ.(„)העולות ˙Óטרודים יהיו לא כאשר יחזקו למען ומעשר תרומות הם
עליהם: המוטלת העבודה בדבר ה' בתורת יחזקו לפרנסתם

 
(ÊÎ).ÔÂÚÓÏקדשך ממעון השקיפה כמו מדור (דבריםענין

אףÂÚ„‚ÈÂ.(‡):כו) בחרי גדע כמו כריתה ב)ענין :(איכה
(‚).˙ÓÂמנות ומשלוח כמו תשורה ט)ענין ÔÓ:(אסתר

.ÂÂÎ:נכסיו מן
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(ÊÎ).Ú‰ ˙‡ ÂÎÈÂבירכם לומר תרצה אם
ה' וישמע שוביהם מארץ לשוב שבקשו בזה
וכן בקולם וישמע ד"א אז וישיבום בקולם

למעלה ל')כתוב יחזקיהו(ב' אל ה' וישמע
העם: את Â˙„ÂÚ.()וירפא ÈÎ È‡

משוררים להיות והלוים לשרת הכהנים
הנכונה: עבודתו על ואיש איש וכל ושוערים

(‚).Â‚Â ˙ÂÏÚÏ ÂÂÎ ÔÓ ÏÓ‰ ˙ÓÂאשר
(ברצון): אותם לעשות ÚÏ(„)נתן Ó‡ÈÂ

.Â‚Â ÈÏÂÈ ÈÂÈÏ'ה בתורת יחזקו למען
פרנסת' להם שיהא בעוד ועוד ברצון יותר
לפי ה' בתורת ולעסוק לעשות יכלו מזומנת
ושניים המן לאוכלי אלא התורה נתנה שלא

תרומה: אוכלי להם

 
(ÊÎ).ÏÂ˜ ÚÓÈÂ:ידיהם על והסכים בקולם שמע ה'
(‡).È‡Ó‰:בירושלים.‰ÏÎÏ „Úשהשלימו עד

הכל: ולהחריב המשמרותÂ˜ÏÁÓ˙.()לשבור
משמרו: על כ"א העמיד Â˙„ÂÚ.המחלקות ÈÎאשר

והשלמים העולה להקריב מהכהנים אחד ע"כ מוטל
וכו': השיר בדבר לשרת ‰.והלוים ˙ÂÁÓ:בה"מ ‰ÏÓ.(‚)זה ˙ÓÂדמי על היה רכושו מן המלך ותשורות

וכו': הבקר לעולת ומפרש וחוזר ÂÎÂ.(„)העולות ˙Óטרודים יהיו לא כאשר יחזקו למען ומעשר תרומות הם
עליהם: המוטלת העבודה בדבר ה' בתורת יחזקו לפרנסתם

 
(ÊÎ).ÔÂÚÓÏקדשך ממעון השקיפה כמו מדור (דבריםענין

אףÂÚ„‚ÈÂ.(‡):כו) בחרי גדע כמו כריתה ב)ענין :(איכה
(‚).˙ÓÂמנות ומשלוח כמו תשורה ט)ענין ÔÓ:(אסתר

.ÂÂÎ:נכסיו מן
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז סיון, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר צבי הירש שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק קרח ובו שאלה אם כדאי להעתיק את הענינים השונים גם לשפה אחרת 

מלבד צרפתית.

דא"ח  עניני  להעתיק  כדאי  שתהי'  איזה  בשפה  ישראל  בני  מבין  קוראים  ישנם  רק  אם  הנה  א( 

בהשפה ההיא כי ה"ז בכלל הענין דיפוצו מעיינותיך חוצה...

ג( במ"ש אודות השתדלות השגת נתינות צרפת, צריך מקודם לברר אולי ישנה אפשרית לקבלת 

נתינות שווייץ שמכמה טעמים טובה יותר ורק אם יתברר שזה אי אפשר או קשור בקישויים גדולים למדי, 

אזי יש להשתדל בהנתינות הצרפתית.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניניו הפרטים.



קיח
             

        
      

        
         

         
       

          
           

         
      

        
          

         
       

         
       

        
          

       
    

        
       

          
           

          
        

         
           
         

         
          

            
          

     
         

         
        

        
        

       
        

       
           

          
 

         
        

       
       

       
       
     

        
          

           
        

        
        

          
       

          
           
            
          

        
       

      
         


          

          
          

           
         

    
         

        
       

          
         

             
           

        
           
            

       













































































































































































המשך ביאור למס' מקות ליום שלישי עמ' א

             

          
        
        

         
          

          
      

         
 

          
          

          
          

 





























המשך ביאור למס' מקות ליום שישי עמ' ב



קיט              

          
          

           


        
        
      

        
          

        
         

         
        

           
   

        
       

          
           

        
         

        
       

       
         

   
         

       
           

            
         

      
        
        
          

   
    

          
          

       
        

        
          
            

        
         

          
          
            


          

           
          

        
         

       
           

       
     

          
        

        
        

  
        

         
          

          
          

        
          

         
        
           

          
         

    
       

        
        

         
            
          


        

           
           

         
          

           
      


         
         

  
       

       
         

          
          

   
         
           
          
          

  


         

        
        

      
     

          
          
            

  





































































































































































































































המשך ביאור למס' מקות ליום רביעי עמ' א

המשך בעמוד ק
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יג סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק

1

2

 
    יפה עולה הלהב שיהא כדי המנורה- בהדלקת הענין שהיה כמו ידו שיסלק .מיד

 
כו.34) ס"ק במשנ"ב הובא לבוש

סמוך מעצים מדורה לעשות אסור ס"א: רנה סי' לעיל וראה
שתהא עד כך כל האור בהם מצית כן אם אלא לחשכה
יחתה שמא גזרה אחרים עצים סיוע בלי מאליה עולה השלהבת

עץ הוא ואם השלהבת שתעלה כדי העצים ויניד בשבת בה
עביו וברוב הקיפו ברוב יום מבעוד האור שיאחוז צריך יחידי
עד ג"כ יקיפנו ומבחוץ רובו עד העץ בעובי האור שיכנס דהיינו

להנידו. כלל יצטרך ולא בשבת מאליו ידלק שאז הקיפו רוב

•
     

ולא‚ שלימה כשהיא הפת על לברך המובחר מן מצוה
שלימה לפניו הביאו אם עליה לברך ואח"כ תחילה לפורסה
כך עליה לברך המובחר מן מצוה פרוסה לפניו הביאו אם ואף

הברכה. לאחר עד ממנה יפרוס ולא גדולה פרוסה כשהיא

גדולה פרוסה או שלימה שהיא בעוד הברכה כל שתכלה וצריך
רוב מפי אמן עניית שיכלה עד יבצע לא הברכה שגמר אחר וגם
אמן עניית שגם לפי בברכתו חובתם ידי יוצאים אם העונים
א"צ מדאי יותר המאריכים המיעוט אבל היא הברכה מכלל
טועה. אלא אינו מדאי יותר באמן המאריך שכל עליהם להמתין

קודם הלחם מן הבציעה פרוסת בסכין מעט לחתוך וטוב
ברכה בין החיתוך בשהיית יפסיק שלא כדי לברך שיתחיל
ואין הברכה כל שתכלה אחר עד ממנו מפרידה ואינו לאכילה
שאם בענין הוא אם כזה מועט חתך ע"י כפרוס חשוב הלחם
מכשיעור יותר יחתוך ולא עמה הככר שאר יעלה בפרוסה יאחז
שאר יעלה לא בפרוסה יאחז שאם בענין יותר יחתוך שאם הזה
זה הרי עמה הפרוסה תעלה בככר יאחז שאם אע"פ עמה הככר

דבר. לכל כפרוס

הברכה לאחר עד בלחם כלל לחתוך אין טוב ויום בשבת לפיכך
שבצע ונמצא הזה מכשיעור יותר ויחתוך ידו תשמיט שמא כי
לחוש ואין שלם משנה לחם להיות צריך ובשבת פרוסה על
בלבדה שהשהייה לאכילה ברכה בין החיתוך שהיית להפסק
צד על כן עושים שבחול אלא הפסק חשובה אינה דיבור בלא
לא בחול כמו בשבת וחתך שכח אם מקום ומכל טוב היותר
עולה הככר ושאר בפרוסה שאוחז שכל משנה הלחם הפסיד

דבר. לכל כשלם הוא הרי עמו

שאין כיון שיברך קודם בה לחתוך א"צ בחול גם דקה ועוגה
הברכה: אחר בשבירתה שהות

שנראה„ מפני קטנה פרוסה לבצוע שלא ארץ דרך מהלכות
שנראה מפני בחול מכביצה יותר גדולה ולא עין כצר

לכל לו שתספיק גדולה פרוסה לבצוע מצוה בשבת אבל כרעבתן
רע"ד. בסימן שיתבאר כמו לרעבתנות לחוש ואין הסעודה

אורחים או ביתו בני עם אוכל אם אבל לבדו כשאוכל זה וכל
לכל שיתן כך כל גדולה פרוסה לבצוע המובחר מן מצוה
עליה שבירך זו מפרוסה בברכתו חובתם ידי היוצאים המסובים

ממנה. הנשאר מהלחם ולא

יש מהמסובין אחד לכל בין לבוצע בין המוציא פרוסת ושיעור
ויש אחת בבת כולו ויאכלנו מכזית פחות לא שהוא אומרים
המוציא לברך ראוי שהוא כל אפילו שהרי כזית שא"צ אומרים
עין כצר נראה יהא שלא זית כחצי המוציא פרוסת שתהא ודי

נוהגין: וכן

הוה‰ בלשון ולא עבר בלשון אותן מברכים כולן הברכות כל
ממנו ליהנות בא שהוא זה לחם הארץ מן הוציא כבר שהרי
שברא ולא בורא שמברכין ומה זה מזון או זה פרי ברא וכבר
בורא כמ"ש עבר לשון ג"כ משמע הוא שבורא מפני הוא
לשון ג"כ משמע המוציא וכן הפסוק בלשון מברכין לכן השמים

החלמיש. מצור מים לך המוציא כמ"ש עבר

עבר לשון מורה אינו שהמוציא ולומר לטעות מקום שיש ואע"פ
הוציאם לא ועדיין מצרים סבלות מתחת אתכם המוציא כמ"ש
לכם אעשה שכשתצאו הכתוב שכוונת לומר שיש ואף אז
הוא עבר ולשון אתכם המוציא הוא אלהיכם ה' אני כי שתדעו
מבורר לשון שהוא לחם מוציא לומר יותר ראוי היה מקום מכל
בלעם פרשת וכשנאמרה ממצרים מוציאם אל כמ"ש העבר על
האותיות לערב שלא כדי המוציא מברכין אעפ"כ יצאו כבר
ריוח יתנו לא שאם מוציא של ומ"ם העולם של מ"ם שהם

מהן. אחת תבלע ביניהם

מפני הוא אותיות ערבוב שיש אע"פ מן לחם שאומרים ומה
מן לחם להוציא וגו' לבהמה חציר מצמיח הפסוק לשון שהוא
מה בכל הכתוב לשון תפשו והתפלות הברכות שכל הארץ
שאר בין וכן מן ובין לחם בין ריוח ליתן ליזהר וצריך דאפשר
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"אחת שהיא שינה, מתוך ולא בחיים", "זרעו של באופן להיות צריך שהוא ואחד, אחד לכל ההוראה וזו
ביתו, לבני רק לא וגם לו, רק הנוגע עניין זה אין כי מששים), מאחת יותר יהיה שלא (ודאי וכו"', מששים
ש"זרעו ע"י זאת? יודעים כיצד כי בחיים". ש"הוא הגמרא פוסקת שעליו זה, לאיש הנוגע עניין זהו אלא

בחיים".

לפי ולא - אחד כל על נפשו את מסר אדמו"ר מו"ח שכ"ק מכיוון לבדו, ואחד אחד בכל תלויה זו אחריות
אליו שהתמסר בשעה אלא ביום, רגעים או דקות וכך לכך זאת יחלק חסידים, וכך כך לו ויש שהיות חשבון,

בחיים". ד"הוא העניין תלוי אחד בכל לכן אליו. לגמרי עצמו את מסר איתו, והתעסק

מודיעים לכן להכריחו, ואיֿאפשר בחירה של אפשרות לו ניתנת יהודי עם הקשור דבר שבכל כשם והנה,
דין זהו הראש], אחרי נמשך [הגוף אזיל" רישא בתר "גופא - לו ואומרים היפה" חלק על אותו "מעמידין - לו
כעת, גם ישנם אלה חיים ולכן רוחניים, חיים היו שחייו ב"רישא", מדובר כי ואומרים, מוסיפים ועוד בגמרא!

עז. וביתר שאת ביתר ואדרבה,

שעברה שמכיוון העולם כטעות לא כאן. גם כך חכמה", יודיעו שנים "רוב הרי בפשטות שבחיים כשם שכן,
חכמה". יודיעו שנים "רוב כנ"ל, אדרבה, אלא יותר, חלש העניין נעשה נוספת, שנה

הראשון במכתבו כותב אדמו"ר מו"ח שכ"ק כפי - שלו ההילולא יום עם הקשורה ההתוועדות תכלית וזו
ולחזק בעצמו להתחזק - ישראל) חכמי בספר (נדפס נ"ע אדמו"ר כ"ק אביו, של הראשון ההילולא ליום בנוגע

ההילולא. בעל התמסר שאליהם העניינים כל את

טוב של באופן בא שזה ועד חיים, ובתוספת בחיים", הוא "אף זה וע"י "בחיים", שהם זרעו טובת גם זוהי
רוויחא. ומזוני חיי בבני מרובה בברכה טפחים, מעשרה למטה והנגלה הנראה
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יג סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק

1

2

 
    יפה עולה הלהב שיהא כדי המנורה- בהדלקת הענין שהיה כמו ידו שיסלק .מיד

 
כו.34) ס"ק במשנ"ב הובא לבוש

סמוך מעצים מדורה לעשות אסור ס"א: רנה סי' לעיל וראה
שתהא עד כך כל האור בהם מצית כן אם אלא לחשכה
יחתה שמא גזרה אחרים עצים סיוע בלי מאליה עולה השלהבת

עץ הוא ואם השלהבת שתעלה כדי העצים ויניד בשבת בה
עביו וברוב הקיפו ברוב יום מבעוד האור שיאחוז צריך יחידי
עד ג"כ יקיפנו ומבחוץ רובו עד העץ בעובי האור שיכנס דהיינו

להנידו. כלל יצטרך ולא בשבת מאליו ידלק שאז הקיפו רוב

•
     

ולא‚ שלימה כשהיא הפת על לברך המובחר מן מצוה
שלימה לפניו הביאו אם עליה לברך ואח"כ תחילה לפורסה
כך עליה לברך המובחר מן מצוה פרוסה לפניו הביאו אם ואף

הברכה. לאחר עד ממנה יפרוס ולא גדולה פרוסה כשהיא

גדולה פרוסה או שלימה שהיא בעוד הברכה כל שתכלה וצריך
רוב מפי אמן עניית שיכלה עד יבצע לא הברכה שגמר אחר וגם
אמן עניית שגם לפי בברכתו חובתם ידי יוצאים אם העונים
א"צ מדאי יותר המאריכים המיעוט אבל היא הברכה מכלל
טועה. אלא אינו מדאי יותר באמן המאריך שכל עליהם להמתין

קודם הלחם מן הבציעה פרוסת בסכין מעט לחתוך וטוב
ברכה בין החיתוך בשהיית יפסיק שלא כדי לברך שיתחיל
ואין הברכה כל שתכלה אחר עד ממנו מפרידה ואינו לאכילה
שאם בענין הוא אם כזה מועט חתך ע"י כפרוס חשוב הלחם
מכשיעור יותר יחתוך ולא עמה הככר שאר יעלה בפרוסה יאחז
שאר יעלה לא בפרוסה יאחז שאם בענין יותר יחתוך שאם הזה
זה הרי עמה הפרוסה תעלה בככר יאחז שאם אע"פ עמה הככר

דבר. לכל כפרוס

הברכה לאחר עד בלחם כלל לחתוך אין טוב ויום בשבת לפיכך
שבצע ונמצא הזה מכשיעור יותר ויחתוך ידו תשמיט שמא כי
לחוש ואין שלם משנה לחם להיות צריך ובשבת פרוסה על
בלבדה שהשהייה לאכילה ברכה בין החיתוך שהיית להפסק
צד על כן עושים שבחול אלא הפסק חשובה אינה דיבור בלא
לא בחול כמו בשבת וחתך שכח אם מקום ומכל טוב היותר
עולה הככר ושאר בפרוסה שאוחז שכל משנה הלחם הפסיד

דבר. לכל כשלם הוא הרי עמו

שאין כיון שיברך קודם בה לחתוך א"צ בחול גם דקה ועוגה
הברכה: אחר בשבירתה שהות

שנראה„ מפני קטנה פרוסה לבצוע שלא ארץ דרך מהלכות
שנראה מפני בחול מכביצה יותר גדולה ולא עין כצר

לכל לו שתספיק גדולה פרוסה לבצוע מצוה בשבת אבל כרעבתן
רע"ד. בסימן שיתבאר כמו לרעבתנות לחוש ואין הסעודה

אורחים או ביתו בני עם אוכל אם אבל לבדו כשאוכל זה וכל
לכל שיתן כך כל גדולה פרוסה לבצוע המובחר מן מצוה
עליה שבירך זו מפרוסה בברכתו חובתם ידי היוצאים המסובים

ממנה. הנשאר מהלחם ולא

יש מהמסובין אחד לכל בין לבוצע בין המוציא פרוסת ושיעור
ויש אחת בבת כולו ויאכלנו מכזית פחות לא שהוא אומרים
המוציא לברך ראוי שהוא כל אפילו שהרי כזית שא"צ אומרים
עין כצר נראה יהא שלא זית כחצי המוציא פרוסת שתהא ודי

נוהגין: וכן

הוה‰ בלשון ולא עבר בלשון אותן מברכים כולן הברכות כל
ממנו ליהנות בא שהוא זה לחם הארץ מן הוציא כבר שהרי
שברא ולא בורא שמברכין ומה זה מזון או זה פרי ברא וכבר
בורא כמ"ש עבר לשון ג"כ משמע הוא שבורא מפני הוא
לשון ג"כ משמע המוציא וכן הפסוק בלשון מברכין לכן השמים

החלמיש. מצור מים לך המוציא כמ"ש עבר

עבר לשון מורה אינו שהמוציא ולומר לטעות מקום שיש ואע"פ
הוציאם לא ועדיין מצרים סבלות מתחת אתכם המוציא כמ"ש
לכם אעשה שכשתצאו הכתוב שכוונת לומר שיש ואף אז
הוא עבר ולשון אתכם המוציא הוא אלהיכם ה' אני כי שתדעו
מבורר לשון שהוא לחם מוציא לומר יותר ראוי היה מקום מכל
בלעם פרשת וכשנאמרה ממצרים מוציאם אל כמ"ש העבר על
האותיות לערב שלא כדי המוציא מברכין אעפ"כ יצאו כבר
ריוח יתנו לא שאם מוציא של ומ"ם העולם של מ"ם שהם

מהן. אחת תבלע ביניהם

מפני הוא אותיות ערבוב שיש אע"פ מן לחם שאומרים ומה
מן לחם להוציא וגו' לבהמה חציר מצמיח הפסוק לשון שהוא
מה בכל הכתוב לשון תפשו והתפלות הברכות שכל הארץ
שאר בין וכן מן ובין לחם בין ריוח ליתן ליזהר וצריך דאפשר
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Âשאין כמו בידו הלחם שיתפוס קודם המוציא לברך אין
מזומנת כשהמצוה לעשייתן סמוך אלא המצות על מברכין

לכן קודם ולא לעשותה (ואםבידו כ"ה בסימן שנתבאר כמו
ואח"כ בירך אם אבל ולברך לחזור א"צ בידו נטלו ואח"כ בירך

ר"ו): בסי' שיתבאר כמו ולברך לחזור צריך לפניו הביאוהו

Êצריך עליו שמברכין דבר שכל בימינו הלחם שיתפוס צריך
שיש ידיו שתי עליו שיתן וטוב הברכה בשעת בימין לאחוז
בשור תחרוש לא בפת התלויות מצות י' כנגד אצבעות י' בהן
מעשר תרומות בכורים ופיאה שכחה לקט כלאים זריעת ובחמור
תיבות וי' המוציא בברכת תיבות י' יש ולכך וחלה ושני ראשון
אליך כל עיני בפסוק תיבות וי' לבהמה חציר מצמיח בפסוק

כו': חטה ארץ בפסוק תיבות וי' ישברו

Áבו ללפת ליפתן או מלח לפניו שיביאו עד לברך יתחיל לא
כבוד משום בטעם נאכלת שתהא כדי ברכה של פרוסה
רבים המסובין ואם שיביאו עד הדבר יתאחר אם ואפילו הברכה
ידי יוצאים שהם ואחד אחד כל לפני שיביאו עד להמתין צריך
שיתבאר כמו ברכתו אחר מיד לטעום וצריכים בברכתו חובתם
או שלנו כעין במלח או בתבלין מתובלת או נקיה פת היא ואם
להמתין רוצה ואם להמתין א"צ חריבה פת לאכול שנתכוין
שהוא כיון להמוציא נטילה בין להפסק לחוש ואין בידו הרשות

המוציא. לצורך שאינו פי על אף הסעודה לצורך

דומה שהשולחן לפי השולחן על מלח להניח נהגו מקום מכל
מלח תקריב קרבנך כל על ונאמר כקרבן והאכילה למזבח
שיטלו עד זה על זה וממתינים השולחן על יושבים וכשישראל
מגין מלח וברית עליהם מקטרג השטן מצות בלא והם ידיהם
ממנו יאכלו לא אפילו השולחן על להניחו מצוה לכן עליהם

פעמים. ג' במלח הבציעה פרוסת לטבל יש הקבלה פי ועל

כנה עליו להרוג שלא ליזהר טוב למזבח דומה שהשולחן וכיון

שקדושתו הכנסת בית שהרי לחוש אין כנה עליו לזרוק (אבל
שלא כנה בו לזרוק יכול ואעפ"כ בו לאכול שאסור חמורה

צ"ז): בסימן ש[נ]תבאר כמו התפלה בשעת

Ëואם לאכילה ברכה בין ישיח ולא מיד יאכל הברכה ואחר
בדברים השיחה היתה כן אם אלא ולברך לחזור צריך שח
או מלח הביאו שאמר כגון עליו שמברך הדבר מעניני שהם
חפץ שהוא כיון מקום מכל מלח שא"צ שלנו פת ואפילו ליפתן
אמר אם וכן הסעודה מעניני זה הרי במלח טיבול ידי על לאכול

לאכול. לפלוני תנו

ואינו הוא הסעודה צורך לבהמה מאכל תנו אמר אם ואפילו
שנאמר לבהמתו שיתן קודם לאכול שאסור לפי הפסק חשוב
אבל ושבעת ואכלת כך ואחר לבהמתך בשדך עשב ונתתי
גמליך וגם שתה שאמרה ברבקה שמצינו כמו קודם אדם לשתות
קודם שמתיר מי יש שביעה כדי בה ואין עראי אכילת וכן אשקה
שאינו אע"פ הסעודה צורך שהוא כיון ואעפ"כ לבהמתו שיתן
אבל בדיעבד הפסק חשוב אינו ברכה של פרוסה אכילת צורך
ואפילו ברכה של פרוסה לצורך אפילו להשיח אסור לכתחלה
מענין שאינו בדבר לועס בעודו שח ואם שיבלע עד לועס בעודו
אינה הברכה שהרי ולברך לחזור שצריך אפשר הסעודה צרכי
א"צ בולע ואינו שהלועס הלעיסה על ולא הבליעה על אלא

ר"י. סי' כמ"ש לברך

כי שיבלע עד למקום ממקום לילך שלא ג"כ ליזהר וצריך
לצורך היא כן אם אלא הפסק חשובה למקום ממקום הליכה
שאי כגון אחר בענין אפשר אי אם לכתחילה מותר שאז האכילה
אפשר שאי שכיון נקי שאינו לפי אכילתו במקום לברך לו אפשר
הם המקומות שב' והוא כדיעבד זה הרי אחר בענין לאכול לו

קע"ח: בסימן שנתבאר כמו אחד בבית

גֿט סעיפים הבוצע הוא ומי הבציעה וזמן מקום קסז, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הספירהתוכןתוכןתוכןתוכן ימי פסח המועדים סדר ביאור

ה' בעבודת השבועות וחג

          


שיש הוא, לעיל שנתבאר מה מכל הסיכום והנה
אתערותא א) שלבים: ג' האדם עבודת סדר בכללות
ב) העולם. בהבלי משינתו האדם את לעורר דלעילא
הבהמית. נפשו את ולזכך לברר – דלתתא אתערותא
דלתתא אתערותא שלאחרי דלעילא אתערותא ג)
שנמשכת לה'"), ניחוח "ריח בקרבנות שנאמר (כענין
האדם). מכוח (שלמעלה מאד עליונה קדושה באדם

ספירת דפסח המועדים המשך את לבאר יש ועפ"ז
(יום השבת ממחרת לכם "וספרתם – ושבועות העומר

החמישים וביום גו'", שבתות שבע גו' דפסח) ראשון
דבר בזה, זה תלאם שהתורה הרי – השבועות חג הוא

אחת. וחטיבה אחד המשך שהם המדגיש

אתערותא – פסח הנ"ל: שלבים ג' כנגד שהם אלא
– העומר ספירת דלתתא; לאתערותא שקדמה דלעילא
דלעילא אתערותא – ושבועות דלתתא; אתערותא

דלתתא. אתערותא שאחרי

הענין: ביאור
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שערי במ"ט "שקועים בנ"י היו שבמצרים ידוע
לקחת כמ"ש לעוררם מלמעלה גילוי שהי' רק טומאה
מצרים מטומאת שגאולתם היינו גוי", מקרב גוי לו
בהגדה שאומרים כמו דלעילא, אתערותא בדרך היתה

וגאלם". הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם "נגלה

דלעילא שאתערותא לעיל נתבאר כבר והנה
של במצב שתהי' האלקית, הנפש את רק מעוררת
לאלקות, וכיסופין) ותשוקה מרוצה (פירוש, "רצוא"
הי' וכן – עמדה על נשארת הבהמית הנפש משא"כ
מטומאת נגאלה האלקית הנפש שרק מצרים, ביציאת
ברח "כי שנאמר מה שזהו הבהמית. הנפש ולא מצרים
וכי כזאת היתה למה תמוה הוא "דלכאורה - העם"
מוכרח הי' לא לעולם חפשי לשלח לפרעה אמרו אילו
הי' עדיין ישראל שבנפשות שהרע מפני אלא לשלחם,
מתן עד זוהמתם פסקה לא כי השמאלי בחלל בתקפו
פנימה שבנפשם ידעו כי ממצרים, ברחו ולכן – תורה"
מצרים. וטומאת רעות לתאוות משיכה להם יש עדיין

        
       
       

   
כי ד"אדם הענין ע"ד הוא מצרים שיציאת ונמצא
"אדם מבחינת דלעילא האתערותא מכם", יקריב

העליון".

ע"י דלעילא לאתערותא שזוכים לעיל נתבאר והנה
והוא מצרים, ביציאת גם דוגמתו ומצינו התורה. עסק
מדלג" דודי ד"קול ההרים", על מדלג דודי "קול מ"ש
(כמחז"ל "דילוג" בדרך שבאה מצרים, גאולת על קאי
הוא, זה ב"דילוג" הפנימי שהתוכן הקץ"), על "דילג
בדרך הקב"ה, של חסדו מצד היתה מצרים שגאולת
של מצבם על הקב"ה (ש"דילג" דלעילא אתערותא
ואתערותא לגאולה), אז ראויים היו שלא ישראל
שזהו - התורה בזכות היתה מצרים דגאולת זו דלעילא
כמ"ש תורה, על רומז ד"הר" ההרים", על מדלג מ"ש
המביאה תורה על (דקאי לעם" שלום הרים "ישאו

שלום). לידי

         
      
     
        

      

דיציאת דלעילא האתערותא לאחרי שגם ומאחר
נצטוו לכן עדיין", נתהפכה לא הבהמית "הנפש מצרים
קרבן להביא שלאחריו ביום ומיד תיכף להתחיל ישראל
הרומז בהמה", "מאכל שהוא השעורים מן שבא עומר,
סופרים ואח"כ הבהמית, הנפש דבירור העבודה על
הבהמית, הנפש מדות ז' כנגד שהם שבועות, שבעה
"ספיר", מלשון גם – ("ספירה" העומר ספירת וענין
ופרט פרט כל וזיכוך בירור הוא ובהירות) ספירות
"מן כענין זה והרי הבהמית. נפשו של הרעות מהמידות

דלתתא. דאתערותא העבודה תקריבו", גו' הבהמה

         
    

    
קרבת אור דלעילא, לאתערותא זוכים זאת ובשכר
השבועות, בחג תורה מתן ענין וזהו בנפשו, אלקים
[התורה הקב"ה של ורצונו חכמתו למטה נתגלו שאז

גזירותיו]. רצונו, הן והמצוות יתברך חכמתו היא

       
        

    
זו דלעילא באתערותא החידוש את יותר לבאר
שקדמה דלעילא אתערותא לגבי תורה) (דמתן

דלתתא: לאתערותא

היא הראשונה דלעילא האתערותא של המטרה
מי דיש ית', אליו האדם את ולקרב ולהעלות להגבי'
אתערותא (שזוהי להקב"ה עצמו את להגבי' שמתייגע
זאת לעשות יכול שאינו מי ויש "תקריבו"), דלתתא,

ונ לסיוע וצריך כיבעצמו ("אדם מלמעלה כח תינת
היא דלעילא שהאתערותא שאף ונמצא יקריב"),
למטה" "מלמעלה בדרך הבאה עליונה" והערה "הארה
ה"העלאה בשביל היא זו הארה מטרת מקום, מכל -

ית'); אליו יתקרב (שהאדם למעלה" ממטה

שלאחרי דלעילא האתערותא מטרת משא"כ
תשכון יתברך שאלקותו היא, דלתתא האתערותא
למטה"), מלמעלה ("המשכה האדם, בנפש ותשרה

סיני". הר על ה' ש"וירד תורה מתן וכענין

שקדמה דלעילא האתערותא שהן יוצא, זה לפי [והנה

הן שייכות לאחרי', שבאה זו והן דלתתא לאתערותא

" שהרי יקריבלתורה, כי עאדם הוא (כנ"" התורה עסק ל"י

דלתתא אתערותא שלאחרי דלעילא ואתערותא ה'), פרק

" ענין תורההוא ביניהם.מתן הפרש שיש ובוודאי - "
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קכג    

שערי במ"ט "שקועים בנ"י היו שבמצרים ידוע
לקחת כמ"ש לעוררם מלמעלה גילוי שהי' רק טומאה
מצרים מטומאת שגאולתם היינו גוי", מקרב גוי לו
בהגדה שאומרים כמו דלעילא, אתערותא בדרך היתה

וגאלם". הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם "נגלה

דלעילא שאתערותא לעיל נתבאר כבר והנה
של במצב שתהי' האלקית, הנפש את רק מעוררת
לאלקות, וכיסופין) ותשוקה מרוצה (פירוש, "רצוא"
הי' וכן – עמדה על נשארת הבהמית הנפש משא"כ
מטומאת נגאלה האלקית הנפש שרק מצרים, ביציאת
ברח "כי שנאמר מה שזהו הבהמית. הנפש ולא מצרים
וכי כזאת היתה למה תמוה הוא "דלכאורה - העם"
מוכרח הי' לא לעולם חפשי לשלח לפרעה אמרו אילו
הי' עדיין ישראל שבנפשות שהרע מפני אלא לשלחם,
מתן עד זוהמתם פסקה לא כי השמאלי בחלל בתקפו
פנימה שבנפשם ידעו כי ממצרים, ברחו ולכן – תורה"
מצרים. וטומאת רעות לתאוות משיכה להם יש עדיין

        
       
       

   
כי ד"אדם הענין ע"ד הוא מצרים שיציאת ונמצא
"אדם מבחינת דלעילא האתערותא מכם", יקריב

העליון".

ע"י דלעילא לאתערותא שזוכים לעיל נתבאר והנה
והוא מצרים, ביציאת גם דוגמתו ומצינו התורה. עסק
מדלג" דודי ד"קול ההרים", על מדלג דודי "קול מ"ש
(כמחז"ל "דילוג" בדרך שבאה מצרים, גאולת על קאי
הוא, זה ב"דילוג" הפנימי שהתוכן הקץ"), על "דילג
בדרך הקב"ה, של חסדו מצד היתה מצרים שגאולת
של מצבם על הקב"ה (ש"דילג" דלעילא אתערותא
ואתערותא לגאולה), אז ראויים היו שלא ישראל
שזהו - התורה בזכות היתה מצרים דגאולת זו דלעילא
כמ"ש תורה, על רומז ד"הר" ההרים", על מדלג מ"ש
המביאה תורה על (דקאי לעם" שלום הרים "ישאו

שלום). לידי

         
      
     
        

      

דיציאת דלעילא האתערותא לאחרי שגם ומאחר
נצטוו לכן עדיין", נתהפכה לא הבהמית "הנפש מצרים
קרבן להביא שלאחריו ביום ומיד תיכף להתחיל ישראל
הרומז בהמה", "מאכל שהוא השעורים מן שבא עומר,
סופרים ואח"כ הבהמית, הנפש דבירור העבודה על
הבהמית, הנפש מדות ז' כנגד שהם שבועות, שבעה
"ספיר", מלשון גם – ("ספירה" העומר ספירת וענין
ופרט פרט כל וזיכוך בירור הוא ובהירות) ספירות
"מן כענין זה והרי הבהמית. נפשו של הרעות מהמידות

דלתתא. דאתערותא העבודה תקריבו", גו' הבהמה

         
    

    
קרבת אור דלעילא, לאתערותא זוכים זאת ובשכר
השבועות, בחג תורה מתן ענין וזהו בנפשו, אלקים
[התורה הקב"ה של ורצונו חכמתו למטה נתגלו שאז

גזירותיו]. רצונו, הן והמצוות יתברך חכמתו היא

       
        

    
זו דלעילא באתערותא החידוש את יותר לבאר
שקדמה דלעילא אתערותא לגבי תורה) (דמתן

דלתתא: לאתערותא

היא הראשונה דלעילא האתערותא של המטרה
מי דיש ית', אליו האדם את ולקרב ולהעלות להגבי'
אתערותא (שזוהי להקב"ה עצמו את להגבי' שמתייגע
זאת לעשות יכול שאינו מי ויש "תקריבו"), דלתתא,

ונ לסיוע וצריך כיבעצמו ("אדם מלמעלה כח תינת
היא דלעילא שהאתערותא שאף ונמצא יקריב"),
למטה" "מלמעלה בדרך הבאה עליונה" והערה "הארה
ה"העלאה בשביל היא זו הארה מטרת מקום, מכל -

ית'); אליו יתקרב (שהאדם למעלה" ממטה

שלאחרי דלעילא האתערותא מטרת משא"כ
תשכון יתברך שאלקותו היא, דלתתא האתערותא
למטה"), מלמעלה ("המשכה האדם, בנפש ותשרה

סיני". הר על ה' ש"וירד תורה מתן וכענין

שקדמה דלעילא האתערותא שהן יוצא, זה לפי [והנה

הן שייכות לאחרי', שבאה זו והן דלתתא לאתערותא

" שהרי יקריבלתורה, כי עאדם הוא (כנ"" התורה עסק ל"י

דלתתא אתערותא שלאחרי דלעילא ואתערותא ה'), פרק

" ענין תורההוא ביניהם.מתן הפרש שיש ובוודאי - "
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קכד   

ומבאר:] שהולך וזהו

      
       
       
      
       
     


זה – התורה בעסק האופנים שני בין ההפרש
ממשיך התורה (שעסק דלעילא לאתערותא שקדם
שהאדם לאחרי התורה ועסק זו), עליונה להארה וגורם

הוא: – הבהמית נפשו את וזיכך בירר

לפי הוא דלעילא אתערותא הממשיך התורה עסק
יקריב" כי "אדם כנ"ל, "אדם" בחינת היא שהתורה
שמתגלה כפי הקב"ה, של המצומצם אורו שזהו

ספירות"; ב"עשר

הבהמית נפשו את ומזכך מברר שהאדם ע"י אמנם
אלקים בקרבת ותחפוץ תרצה היא שגם אותה ומהפך
נאמר יתברך שעליו עצמו, ב"ה סוף אין אור נמשך –
אדם מגדר למעלה ית' שהוא הוא", אדם לא "כי
אלין מכל "לאו זהר התיקוני מאמר לעיל (וכמובא

כלל"). איהו מדות

דכאשר פירוש, החשך", מן האור "יתרון [וכמ"ש
החשך" "מן הבא (אור לאור החושך את מהפכים
שלמעלה אור האור", "יתרון בחינת ה"ז עצמו),

והגבלה]. ממדידה

ע"י הוא למטה עצמו ב"ה סוף אין אור וגילוי
ה' ירד – תורה שבמתן דרך [ועל שלומד התורה
"לא מבחינת שנמשך סיני], הר על ובעצמו בכבודו

"אדם". בבחינת סוף") אין ("אור אדם"

  
ימי דפסח המועדים סדר יובן הנ"ל כל ע"פ
הנ"ל שלבים ג' כנגד שהם השבועות, וחג הספירה
עליונה, הערה ידי על באה מצרים גאולת בעבודה:
מצרים, מטומאת נגאלו האלקיות הנפשות רק ולכן
לאחרי תיכף לה'"; קרבן מכם יקריב כי "אדם כענין
מן בא דהעומר – העומר דספירת הענין מתחיל זה
וזיכוך דבירור העבודה והיא – בהמה מאכל השעורים,
הבהמה "מן כענין הבהמית, הנפש של המידות שבע
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עצמו, בכוחות עצומה ביגיעה להתחיל ההתעוררות
המתקיים". "דבר הוי אז שרק

הנפש את רק מעוררת העליונה ההארה ו)
מתפעלת לא שבאדם הבהמית הנפש אבל האלקית,
על רק אפשרית הבהמית הנפש וזיכוך ממנה, מאומה

האדם. יגיעת ידי

וחולשות תכונות עם הבהמית נפש יש אדם לכל ז)
וכדומה), גדול תאווה בעל או כעסן הוא (אם מיוחדות
כל צריך כדבעי הבהמית נפשו את ולזכך לברר וכדי
באיזה לידע כדי נפשו בטבע היטב להתבונן אחד

נפשו נגד ומלחמתו יגיעתו עיקר להיות צריך תחום
הבהמית.

ועזר לסיוע שזקוק בעצמו שמרגיש אדם ח)
של זו קשה בעבודה להתחיל שיוכל כדי מלמעלה
רצון לעת לחכות צריך אינו הבהמית, נפשו זיכוך
(גם התורה לימוד ידי על כי עליונה", "הארה בשביל
הבהמית) נפשו על שליטה לו אין שעדיין אדם של
אל להתקרב אותו המעורר האדם, אל הקב"ה מתקרב

ה'.
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ופעולה בתנועה היד פעולת כמו זה שאין הדברים
שגם וכה"ג ציור ומציירת הכותבת באצבע נגלית
דכח רוחני' לגבי היא גשמי' הגלויה זו ותנועה שפעולה
את המניע זה כח גם מ"מ עצמו שביד זו תנועה המניע
עיקר אלא עכ"פ כח ומציאו' מהות בשם נק' הזאת התנועה
רואי' אנו דהנה לאדם, שם קריא' ענין כמו הוא בזה הדמיון
יפנה מיד וכה"ג שמעון או ראובן בשמו לאדם יקראו כאשר
פלא דבר כמו וזהו שמו, באותיו' הקוראו לגבי עצמותו כל
נפשו מעצם וחיות אור בחי' יש לא בודאי שהרי לכאורה
כחיות מצומצם חיות לא גם וכלל כלל שמו באותיות
וגם ממש, לחיות יוכל כלל שם בלא כי וצפרני' השערות
א"צ בשמו שיקראנו מי ואין לבדו כשיושב שם לו כשיש
לשמו א"צ כי לגמרי שם לו שיש לשכוח ויוכל כלל לשמו
אצל להתפס במה ויהי' אותו לקרוא זולתו יוכל שעי"ז רק
מרחוק בו לתפוס במה לזולתו אין שם לו אין שאם זולתו
נתפס כשקוראו השם ע"י אך בגופו, שיתפסנו מקרוב כ"א
עצם לגבי אבל ובגופו, בידו תופסו כאלו אליו והולך בו
ולא א"ע לקרוא א"צ כי כלל אליו שייך שמו אין האדם
לו אין או שם לו כשיש בין הפרש ענין שום בעצמו ירגיש
אך עצמותו. לגבי כלל מוריד ולא מעלה לא השם כי שם
השם קריאת שע"י רואי' שאנו מה פלא דבר זהו א"כ
למקום, ממקום ואנה אנה להמשיכו יוכל זולתו כשקוראו
גם כ"כ נפנה הי' לא אשר כשקוראו עצמותו כל נפנה שהרי
שמו קריאת ע"י יפנה בקל יותר כי בגופו זולתו אוחזו שהי'
בחי' קצת שיש לומר בהכרח וא"כ כו', בגופו משיאחזנו
שיקראוהו שמו באותיו' מלובש נפשו וחיות מאור חיות
אותיו' בהזכרת נפשו וחיו' אור נפנה שעי"ז עד ואמו אביו

שמו באותיו' אין אבל וד"ל. כו' גופו גם נפנה וממילא שמו
יותפס בהם אשר שהוא נפשו אל הטפל חיצוני' בחי' רק
שהאותיו' לא אבל ואנה, אנה בלבד להפנות נפשו אור
בית עד"מ כמו וה"ז הנפש, וחיות אור עצם לעיקר שייכי'
הכלי מעיקר נחשב יד שהבית לו' א"א שבודאי הכלי של יד
נכנס שהמשקה שלו קבול הבית ענין הוא הכלי עיקר כי
תוך בו אין הכלי של יד הבית אבל הכלי, עיקר וזהו לתוכו
אך הכלי, עיקר עם כלל מתיחס לא וע"כ כלל משקה לקבל
שיוכלו כדי שהוא אחר ענין אל השייך תועלת בו יש עכ"ז
במה אין יד בית בו אין שאם [בו] ולשתות ביד הכלי ליקח
בו, לשתות פיו אל ולהמשיכו ולהטותו הכלי את לתפוס
בו, לשתות הפה אל וימשיכוהו בו יתפסו יד הבית וע"י

ביתו שיש דגם כו', הכלי מן המכוון התועלת עיקר השתיה
לתפוס יד בית לו אין אם לתוכו משקה ומקבל בכלי קבול
באותו חפצו למחוז והשיג הגיע לא בו לשתות יכול ואין בו
אינו כי הכלי לגבי טפל רק יד הבית אין ואעפ"כ כו', הכלי
כלל בו לתפוס כשא"צ אבל הכלי לתפוס שיוכל כדי רק
אנה למקום ממקום להטותו שא"צ או לשתות שא"צ כגון
בגוף כלל וחסרון גרעון יפול ולא כלל יד לבית א"צ ואנה
מן המגיע שהתועלת ונמצא יד, הבית ממנו בהעדר הכלי
בית חלל ענין שהוא הכלי לגוף כלל שייך זה אין הב"י
אנה הכלי והטיי' התפשטו' בחי' לענין רק אלא קבולו,
וד"ל, וכה"ג לשתות בידו אותה ליקח אדם שיוכל או ואנה
זה שאין אדם של שמו קריא' לענין ממש דומה וה"ז
נפנה שעי"ז ומה כלל, הנפש ועצם לגוף שייך התועלת
הנפש והטיית ההתפשטו' בבחי' רק התועלת ה"ז לקוראו
וד"ל. כו' לבד יד הבית מן התועלת כמו בלבד זולתו אל

     

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



קכה    

עצמו, בכוחות עצומה ביגיעה להתחיל ההתעוררות
המתקיים". "דבר הוי אז שרק

הנפש את רק מעוררת העליונה ההארה ו)
מתפעלת לא שבאדם הבהמית הנפש אבל האלקית,
על רק אפשרית הבהמית הנפש וזיכוך ממנה, מאומה

האדם. יגיעת ידי

וחולשות תכונות עם הבהמית נפש יש אדם לכל ז)
וכדומה), גדול תאווה בעל או כעסן הוא (אם מיוחדות
כל צריך כדבעי הבהמית נפשו את ולזכך לברר וכדי
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הבהמית.
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וד"ל. כו' לבד יד הבית מן התועלת כמו בלבד זולתו אל
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דברלט) על משכיל כל יוכל למעלה האמור כל ע"פ
לבו יתן כי ית' הבורא בגדולת בדעתו להעמיק
זיו רק הוא העולמות כל של החיות כל שמקור איך להתבונן
שהוא דהיינו א"ס אור זו הארה שנק' ית' ממהו"ע והארה
ית', במהו"ע ח"ו שינוי פועל שאינו בלבד וזיו אור רק
שיהי' כלל באפשרי הי' לא א"ס בבחי' להיותה זו והארה
צמצום בחי' הי' לכן שהם, ע"ד העולמות התהוות ממנה
זה צמצום ובחי' זו. הארה והעלם הסתלקות שהוא ומקו"פ
ונשאר שאח"כ הצמצומים מיני מכל וגדול לגמרי דילוג הוא
כנ"ל שערים רל"א ונק' דטה"ע אותיות והיא רשימו רק
בריאה שהוא א"ק בחי' נברא ומזה כו', דק קו אח"כ ונמשך
שיהי' מספיק כ"ז הי' לא ועכ"ז ב"ה, א"ס לגבי מאין יש
מוכרח הי' לכן הא"ק שאחר עולמות התהוות להיות יוכל
מצחא מבחי' ממנו הארה נמשך ואח"כ א"ק צמצום להיות
למהות וכלל כלל ערוך שאינה הארה שהיא עיניים ומבחי'
לגבי האדם מעיני היוצא הראי' אור כערך בעצמו א"ק

ועצמות בחי'מהותו נתהוו ומזה שבאדם, הנפש של ו
מספיקים הי' לא ועכ"ז וא"א, ע"י והתהוות נקודים עולמות
הוצרך שאח"כ עד האצי', עולם להתהוות אלו צמצומים
מבחי' רק האור שנמשך דהיינו הדיקנא צמצום להיות
ערוך שאינה השערה שבחלל החיות ערך וכמשל שערות
לו יכאב לא השערה בהחתך שהרי שבמוחין חיות לגבי כלל
התהוות הוא עליון מכתר הנמשכים אלו שערות ומבחי'
כו' שערות ע"י דהיינו למו משעיר וזרח במ"ת כמ"ש הח"ע
מאין יש החכמה התהוות נק' ולכן נפקת, מחכמה ואורייתא
עד עו"ע השתלשלות בחי' כמה יש ואח"כ כנ"ל הכתר לגבי
ומבחי' ח"ע, מבחי' ה' דבר אותיות דאצי' המל' התהוות
כלל ערוך אין כי מאין יש דילוג בבחי' בי"ע מתהוה המל'
ושם י"ב) (אות כמש"ל ופרסא מסך ע"י והיינו לאצי' בריאה
בריאה ובין עולם בכל השתלשלות רבבות רבוא ג"כ יש
התהוות ואח"כ לעשי' יצירה בין וכן פרסא יש ליצי'
גדול יותר דילוג ג"כ הוא מהרוחניו' דעוה"ז הגשמיות
סוף עד דרגין כל מריש העולמות וכל ממש למהות ממהות
שגם מאחר ית' מהו"ע לגבי במציאות בטילים דרגין כל
כנ"ל, כו' בעלמא והארה זיו מן רק הוא התהוותם כל שרש
העוה"ז כללות ביטול למעלה ממטה ג"כ יתבונן ואח"כ
החיות כי העשי' עולם רוחניו' לגבי בכלל ונפשו וגופו
לגבי יחשב וצואה פסולת בחי' רק הוא בכלל שבעוה"ז

שם את קרבי וכל ע"פ במ"א כמ"ש התחתון שבג"ע חיות
השפע מבררים שהם קרביים הנק' מלאכים שיש קדשו
שמבררים הקרביים כמשל לחיצוניו' פנימי' בין ומבדילים
הגוף ושאר והמוח הלב לחיזוק נמשך והפנימי' המאכל
אלקי' השפע כן הדוחה, כח ע"י לחוץ יוצא והפסולת
שיהי' לג"ע נמשך והמובחר הנ"ל מלאכים ע"י מתבררת
השפע ופסולת השכינה מזיו נהנים ומלאכים נשמות תענוג
בכלל הם נמצא עוה"ז תענוגי התהוות ממנה לחוץ הנדחה
הנשמות תענוג לגבי יחשבו צואה כמו רק עוה"ז תענוגי כל
רוח קורת של א' שעה יפה וזשארז"ל התחתון בג"ע
וג"ע כו', דלידייני' מוטב ואמרו העוה"ז חיי מכל בעוה"ב
שהנפש דכמו העליון ג"ע לגבי ערוך אינו התחתון
שתוכל עד דעוה"ז חיזו על לשכוח צריכה מהגוף בפטירתה
להשיג תוכל ולא שם אותה מבלבל דאל"כ בגעה"ת לעלות
מגעה"ת העולה לנשמה א"א כמ"כ כלל התחתון ג"ע
דינור בנהר שתטבול עד דגה"ע האור להשיג לגעה"ע
כו' מ"ז כמו בגעה"ע שמבלבל דגעה"ת תענוג על לשכוח
מגעה"ע שגבוהים ממש קץ לאין ומדריגות מעלות ויש
סלה יהללוך יום בכל וקדושים חיל אל מחיל ילכו וכמ"ש
לגבי חשיבא כלא והחכמה עדן הנק' מח"ע נמשכים וכולם
חשיב כלא וכ"ע כנ"ל לבד שערות מבחי' ונמשכת הכ"ע
ממש חשיב וכלא מאין יש בריאה הוא וא"ק כנ"ל א"ק לגבי
א"ק בחי' ממש שוה ב"ה א"ס דלגבי עד ב"ה הא"ס לגבי
מיני' לא וכלל כלל ערוך אין שם כי דעשיה גשמי דומם עם
ששניהם עד כו' א"ק לגבי הדומם ערוך שאין מהערך ולא
הנמצאי' וכל ממש מלבדו עוד אין כי ית' אצלו ממש שוים
וע"י בעלמא וזיו הארה ע"י המצאו מאמתת נמצאו זולתו
איהו במאמר כמ"ש דהארה דהארה והארה דהארה הארה
ממש ובטילים תכלית, לאין רבים צמצומים וע"י כו' וחיוהי
באריכות, כנ"ל בשמש הזיו מביטול קץ לאין יותר
שלא חפצתי לא ועמך לבחי' האדם יבוא זו ומהתבוננות
ושלמעלה געה"ע ואפי' ורוחני גשמי תענוג שום לחפוץ
מה ר"ל חפצתי לא ועמך וזהו לבד ית' למהו"ע רק ממנו
עמך נק' חיים מקור בחי' אפי' דהיינו ועמך בחי' שהוא
לכן ית' מהו"ע לגבי בטל שהוא חיים מקור עמך כי כמ"ש
לא ועמך הנה ית' אצלו ובטל הטפל דבר שהוא עמך נק'
בגופא לאשתאבא וכענין לבד ית' למהו"ע רק חפצתי

שבזוה"ק: דמלכא
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Ê"ÙÚÂחטא שקודם ראשונו' לוחות בין ההפרש יובן
כי העגל, חטא שאחר אחרונות לוחות ובין העגל
מחכ' שאורייתא התורה, כללי ע"ד היו הראשונות לוחות
ואגדות, מדרש הלכות יש אחרונות בלוחות אמנם נפקת,
בלק"ת וע' ושיעור, בדקדוק הלכה כל היא הלכות פי'
מו"ס מבחי' נמשכו שהפרטי' שהקדימו בשעה בביאור
דע"י גבו' בחי' הוא דקרדוניתא בוצינא המדה קו מבחי'
ז' הסוכה שיהי' המדידות כל שמודד במו"ס שמלובש
עומק בחי' כו' חכ' תעלומות וזהו דוקא, ומשהו טפחים
סופר מבחי' ששרשם סופרים דברי וע"ד כו', דמו"ס החכ'
אני שחורה ד"ה בשה"ש בלק"ת כמ"ש מספר שלמעלה
וכ"ז חכמה, ותעלומות חכמה רוב נק' ולכן השני, דרוש
וסייגי'. הגדרי' ריבוי ע"י טו"ר עה"ד לברר בכדי הוא

Â'רואי שאנו סופרי' בדקדוקי וסייגי' הגדרי' ענין
וחומרות מהלכות מלא התלמוד שכל כמעט
הענין לתורה, וסייגים גדרי' כמה והוסיפו חז"ל שהחמירו
כנס"י אמרה מיין דודיך טובי' כי ע"פ מארז"ל ע"פ מובן
יינה פי' תורה של מיינה יותר ד"ס עלי עריבי' הקב"ה לפני
סוד, יצא יין נכנס כמשארז"ל התורה פנימיות הוא תורה של
הגדרי' כל כי התורה מסודות יותר כנס"י על עריבי' וד"ס
אבות ופרקי שבאגדות מוסר ודרכי רז"ל שבדברי והחומרות
אמר אתכם אהבתי כמ"ש רבה אהבה מבחי' נמשכו כולם
יותר עמו מדקדק בנו על אהבתו מחמת אדם למשל כמו ה'

האפשרי בכל וסייגי' בגדרי' מעולה שמירה עליו להוסיף
חן שימצא מאד חפץ וכן וכל, מכל מנוקה שיהי' בע"כ
למשל וכמו ואדם, אלקי' בעיני שאת ביתר טוב ושכל
שמירה ביותר שומרה ביותר יקרה שהיא מה מרגליות
אלינו ית' אהבתו גודל מחמת כך כלי, בתוך כלי מעולה
דברי המה שהם סופרי' בדקדוקי עלינו ומדקדק מחמיר
לטוב לזכותינו וסייגי' בגדרי' רבה מאהבה הנמשכות תורתו
הי' קיים שבהמ"ק בזמן והנה ית"ש. לפניו נקיים שנהי' לנו
משכנו ולא רוחינו ה' את נאמנה היתה כי בדאורייתא, סגי
להיות בנקל והי' גשמי', לתאות אהבותינו עבותות חבלי
דור אך אהבה, התעוררות מבלי גם ה' לעבודת בהתלהבות
באהבה ה' בעבודת השלימות הלבבות שנתמעטו דור אחר
גופניות, ותאות באהבות זרה באש ונכוינו אש, ברשפי עזה

לעבוד נוכל לא כי עד ר"ל, עלינו גברו בלתיוכ"כ ה' את
וחומריהם סופרי' דקדוקי ע"י רבה אהבה מזה שנתעורר
שבגמ' החומרות בכל מרע סור בבחי' הן פרטיהם, בכל
ומילי שבאגדות מוסר בדברי טוב ועשה והן ופוסקי',
רעהו ורעת עין, בטוב חבירו את שיראה טובה עין דאבות,
במ"א שנת' וע"ד טוב, וחבר טוב לב וכן בלבו, יחשוב אל
פנים אשא לא והאיך בענין בלק"ת תברכו כה בד"ה
שישראל שע"י נמצא כו' כזית עד מדקדקין שהם לישראל
מזה בתושב"כ ממ"ש יותר ע"ע להחמיר ע"ע מדקדקי'
מהשתלשלות. שלמעלה אה"ר בחי' פניו ה' ישא נמשך
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Âשנראה פרטית מדה באיזה בנ"א בטבע בחוש
בעבודה עבודתו עובד כאשר הנה בתוקף בהם
גמורה בהשגה פרטיות בהתבוננות ולב במוח אמיתית
באהבה בלבו ומתעורר הענין אצלו ונרגש טובה ובהנחה
מתברר כו' אש רשפי בבחי' או ודביקות קירוב בבחי'
ובבחי' חלישות בבחי' ההיא המדה מעט מעט ומזדכך
(ובעבודתו פ"ד כמשנת"ל כו' הישות כליון ובבחי' קירוב
איזה היינו לתקן לחלקו שמגיע הפרטית המדה לידע צריך
על בעבודתו כחותיו כל ויתן יותר בתוקף בו שהיא מדה
בבחי' היא העבודה כאשר אבל כנודע). הפרטית הזו המדה
קודם כמו ממש בתקפה ההיא המדה נשארה לבד כללות

מי יש כמו לטוב, שינוי שום בה נראה ואינה העבודה
והוללות ותענוגים בתאוות לבנה מרה בטבע שהוא
בכעס כמו שחורה המרה בטבע שהוא ויש וכה"ג וליצנות
הן (ובפרטיות כו' ועצבות בעצלות וכן אכזריות ומדות
מרה יש וכן פ"א ח"א בסש"ב המבואר יסודות בהד'
שההתבוננות הנ"ל בעבודה הנה כו' ירוקא ומרה אוכמא
מזה נפשו ומתלהב שמתפעל הגם כללות בבחי' רק היא
כלל שינוי שום אין כנ"ל, דואג ולב מרירות בבחי' וגם
והוא מקודם, כמו בתקפם ונראים הטבעיים, בהמדות
כמו ממש בשוה וליצנות בהוללות יהי' התפלה שלאחר
ואדרבא מקודם, כמו ותענוגים בתאוות או התפלה, קודם
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Ê"ÙÚÂחטא שקודם ראשונו' לוחות בין ההפרש יובן
כי העגל, חטא שאחר אחרונות לוחות ובין העגל
מחכ' שאורייתא התורה, כללי ע"ד היו הראשונות לוחות
ואגדות, מדרש הלכות יש אחרונות בלוחות אמנם נפקת,
בלק"ת וע' ושיעור, בדקדוק הלכה כל היא הלכות פי'
מו"ס מבחי' נמשכו שהפרטי' שהקדימו בשעה בביאור
דע"י גבו' בחי' הוא דקרדוניתא בוצינא המדה קו מבחי'
ז' הסוכה שיהי' המדידות כל שמודד במו"ס שמלובש
עומק בחי' כו' חכ' תעלומות וזהו דוקא, ומשהו טפחים
סופר מבחי' ששרשם סופרים דברי וע"ד כו', דמו"ס החכ'
אני שחורה ד"ה בשה"ש בלק"ת כמ"ש מספר שלמעלה
וכ"ז חכמה, ותעלומות חכמה רוב נק' ולכן השני, דרוש
וסייגי'. הגדרי' ריבוי ע"י טו"ר עה"ד לברר בכדי הוא

Â'רואי שאנו סופרי' בדקדוקי וסייגי' הגדרי' ענין
וחומרות מהלכות מלא התלמוד שכל כמעט
הענין לתורה, וסייגים גדרי' כמה והוסיפו חז"ל שהחמירו
כנס"י אמרה מיין דודיך טובי' כי ע"פ מארז"ל ע"פ מובן
יינה פי' תורה של מיינה יותר ד"ס עלי עריבי' הקב"ה לפני
סוד, יצא יין נכנס כמשארז"ל התורה פנימיות הוא תורה של
הגדרי' כל כי התורה מסודות יותר כנס"י על עריבי' וד"ס
אבות ופרקי שבאגדות מוסר ודרכי רז"ל שבדברי והחומרות
אמר אתכם אהבתי כמ"ש רבה אהבה מבחי' נמשכו כולם
יותר עמו מדקדק בנו על אהבתו מחמת אדם למשל כמו ה'

האפשרי בכל וסייגי' בגדרי' מעולה שמירה עליו להוסיף
חן שימצא מאד חפץ וכן וכל, מכל מנוקה שיהי' בע"כ
למשל וכמו ואדם, אלקי' בעיני שאת ביתר טוב ושכל
שמירה ביותר שומרה ביותר יקרה שהיא מה מרגליות
אלינו ית' אהבתו גודל מחמת כך כלי, בתוך כלי מעולה
דברי המה שהם סופרי' בדקדוקי עלינו ומדקדק מחמיר
לטוב לזכותינו וסייגי' בגדרי' רבה מאהבה הנמשכות תורתו
הי' קיים שבהמ"ק בזמן והנה ית"ש. לפניו נקיים שנהי' לנו
משכנו ולא רוחינו ה' את נאמנה היתה כי בדאורייתא, סגי
להיות בנקל והי' גשמי', לתאות אהבותינו עבותות חבלי
דור אך אהבה, התעוררות מבלי גם ה' לעבודת בהתלהבות
באהבה ה' בעבודת השלימות הלבבות שנתמעטו דור אחר
גופניות, ותאות באהבות זרה באש ונכוינו אש, ברשפי עזה

לעבוד נוכל לא כי עד ר"ל, עלינו גברו בלתיוכ"כ ה' את
וחומריהם סופרי' דקדוקי ע"י רבה אהבה מזה שנתעורר
שבגמ' החומרות בכל מרע סור בבחי' הן פרטיהם, בכל
ומילי שבאגדות מוסר בדברי טוב ועשה והן ופוסקי',
רעהו ורעת עין, בטוב חבירו את שיראה טובה עין דאבות,
במ"א שנת' וע"ד טוב, וחבר טוב לב וכן בלבו, יחשוב אל
פנים אשא לא והאיך בענין בלק"ת תברכו כה בד"ה
שישראל שע"י נמצא כו' כזית עד מדקדקין שהם לישראל
מזה בתושב"כ ממ"ש יותר ע"ע להחמיר ע"ע מדקדקי'
מהשתלשלות. שלמעלה אה"ר בחי' פניו ה' ישא נמשך
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Âשנראה פרטית מדה באיזה בנ"א בטבע בחוש
בעבודה עבודתו עובד כאשר הנה בתוקף בהם
גמורה בהשגה פרטיות בהתבוננות ולב במוח אמיתית
באהבה בלבו ומתעורר הענין אצלו ונרגש טובה ובהנחה
מתברר כו' אש רשפי בבחי' או ודביקות קירוב בבחי'
ובבחי' חלישות בבחי' ההיא המדה מעט מעט ומזדכך
(ובעבודתו פ"ד כמשנת"ל כו' הישות כליון ובבחי' קירוב
איזה היינו לתקן לחלקו שמגיע הפרטית המדה לידע צריך
על בעבודתו כחותיו כל ויתן יותר בתוקף בו שהיא מדה
בבחי' היא העבודה כאשר אבל כנודע). הפרטית הזו המדה
קודם כמו ממש בתקפה ההיא המדה נשארה לבד כללות

מי יש כמו לטוב, שינוי שום בה נראה ואינה העבודה
והוללות ותענוגים בתאוות לבנה מרה בטבע שהוא
בכעס כמו שחורה המרה בטבע שהוא ויש וכה"ג וליצנות
הן (ובפרטיות כו' ועצבות בעצלות וכן אכזריות ומדות
מרה יש וכן פ"א ח"א בסש"ב המבואר יסודות בהד'
שההתבוננות הנ"ל בעבודה הנה כו' ירוקא ומרה אוכמא
מזה נפשו ומתלהב שמתפעל הגם כללות בבחי' רק היא
כלל שינוי שום אין כנ"ל, דואג ולב מרירות בבחי' וגם
והוא מקודם, כמו בתקפם ונראים הטבעיים, בהמדות
כמו ממש בשוה וליצנות בהוללות יהי' התפלה שלאחר
ואדרבא מקודם, כמו ותענוגים בתאוות או התפלה, קודם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קכח   

(די נפשו שמחת מפני יותר בתוקף להיות יכול
(דהיינו שלו והתלהבות מההתפעלות צופרידענקייט)
רק טו"ד, שע"פ בעבודה ישנה שבד"כ הישות, הרגשת
ביטל שצ"ל וכמשנת"ל הביטל, בזה יש אמיתית שבעבודה
משא"כ כו', ישות בבחי' תהי' שלא בשמחה בעבודה
או עצמו) הרגשת כ"א הביטל בזה יש לא הנ"ל בעבודה
שבזה (ומובן דואג ולב מהמרירות בזה דעתו שמפקח
בו הי' מ"מ דהלא זו בעבודה שיש טוב המעט גם מאבד
הזה ההרגש נאבד הנ"ל ובהפיקוח טוב, הרגש איזה

כן יהי' אכזריות ומדות הכעס במדת שהוא מי וכן לגמרי)
לרחם ולבלי להתכעס העבודה קודם כמו העבודה לאחר
ג"כ להיות ויכול תקיפים, במדות אתו ולהתנהג זולתו על
המרירות מצד או שלו, הישות מצד בזה התגברות עוד
אינו שבטבעו מי (רק כו' כעס לידי מביא שבטבע
מהעבודה המקיף שיחזיק להיות יכול כ"כ בהתפשטות
המדה התפשטות בהעדר זמן משך איזה הנ"ל בדרך
זהו (שבאמת המרירות בהתגברות הוא וביותר הטבעית,

רב). זמן אצלו שמחזיק עצבות)
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."כלית לא יעקב בני את" ומדוע שהנ כלות "ל היה "שניתי לא ה' ב"אני מהתבוננות
בני והיותנו עקומות כיד בלל נלש "ההי ל הכ יכ בעוני כשל לזה: והתשובה
נש מיות בעני מעלת אבל ית התעוות שיכות אדמשי דעקבתא נשמות – י'עקב

ּדעםה) והינּו זֹו, למדרגה להּגיע יכֹול אדם ּכל לא »¿»ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ
להבין ויכלּתֹו ּבכחֹו הּנה אדם ּכל אׁשר ְְְֱֲִִִֵֶָָָָָֹהיֹות
עניניה ּפרטי ּבכל טֹובה והבנה ּבהסּברה אלקית ְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹהׂשּכלה
ּבהעמקת ּבּה ּולהתּבֹונן טעם, ּבטּוב אפניו על ּדבּור ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָּדבר
לאמּתֹו ּבאמת לבבֹו יתעֹורר אׁשר עד ערּכֹו לפי ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּדעת
לבא יכֹול אדם ּכל לא הּנה זה עם אבל ,יתּבר אליו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָָֹֹלהּבטל
לא הוי' "אני ּבאמרֹו הּנביא מתמיּה זה ּדעל זֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלמדרגה
הּמתּבֹונן ּדבאמת כליתם". לא יעקב ּבני ואּתם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשניתי
הבנה הרי ׁשניתי", לא ה' ּד"אני ּבההּׂשגה הּדעת ְְְֲֲֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹּבהעמקת
לחּפץ ׁשּלא הּנפׁש ּכלֹות לידי להביא צריכה היתה זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוהּׂשגה

ּדבר מּדּועּבׁשּום מתמיּה הּוא זה ועל ,יתּבר ּבֹו להּכלל רק ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
כחי", ּבעֹוני "ּכׁשל ּכי מּפני והינּו כליתם, לא יעקב ּבני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹאּתם
ירצה ׁשּלא הרע הּיצר את לסּגף והעז הּכח ּדאֹותֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּפרּוׁש
נפׁש את להכריח והעז הּכח ואֹותֹו ּגׁשמּיים, ּדברים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹּבתאות
ּבאהבה לבא וירצה אלקית הּׂשגה להבין ׁשּירצה ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּטבעית
ּדאס מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ׁשהּוא הּכח אֹותֹו הּנה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלה',
ּבעֹוני, ּכׁשל הּוא זה ּכחֹו הּנה אידן, יעדער פּון ּכח ּדער ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאיז
הּיצר את לסּגף ּבכחֹו ׁשאין העֹונֹות, ידי על נחלׁש ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשהּוא
ואין הּגׁשמּיים, הּדברים אחר יּמׁש ׁשּלא ּבעדֹו ולעצר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹהרע
להבין הרצֹון ּבּה לעֹורר הּטבעית נפׁש את להכריח ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכחֹו
חס עברֹות עניני הּכּונה אין העֹונֹות וענין אלקית. ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹהּׂשגה

עקּמים, ּדרכים ועּקּום עּוּות עניני אם ּכי ְְְְְֲִִִִִִִֵָָֻוׁשלֹום,
וועגן ּבנייטפארקרימטע ּבטבעי ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו , ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָ

זייערע אלע אין וואס מענׁשען מיׁשֹור, ּבעלי ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאדם
מיׁשֹור ּבדר זיי ּגייען עּקּום,כענינים ּבעלי מהם ויׁש , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

עּקּום ּבדר זיי ּגייען ענינים זייערע אלע אין וואס ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָמענׁשען
וועג קרּומען א אםכאאין ּגם אׁשר מטעים, הם ּכ וכל . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֻ

עּותתם, את להם ּומסּבירים הּמיׁשֹור הּדר את להם ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמראים
הּוא וכן ּומעּקם. המעּות ּבדרּכם והֹולכים ּבזה מֹודים ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻֻאינם
ּבדר ׁשהֹולכים מיׁשֹור ּבעלי ׁשּיׁשנם האלקית, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבהעבֹודה
עניני ׁשּבכל ועּקּום עּוּות ּבעלי ויׁשנם העבֹודה, ּבדרכי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּיׁשר
ּגם הּמה זה ּובכלל ּומעּקם, מעּות ּבדר הֹולכים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻעבֹודה
הּמקֹום ׁשּנּוי לפי ּומצוֹות הּתֹורה ּבׁשּנּוי ּכֹוזבֹות ּדעֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָּבעלי
ּומעּקם המעּות ּדרּכם להם ׁשּמבארים ּכּמה וכל ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֻֻּוזמן,
ּכלל, מֹועיל אינֹו האמּתית העבֹודה ּדרכי להם ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָּומסּבירים

נכׁשל והעּקּום העּוּות ידי לפעלועל יכֹולים ׁשאינם ּכחם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ
הוי' ּד"אני אלקית ּבההּׂשגה ההבנה אׁשר ּבנפׁשם ְְְְֱֲֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹיׁשּועֹות
ּבֹו להּדבק ּתׁשּוקה איזה הּפחֹות לכל ּתביא ׁשניתי" ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹלא
כליתם", לא יעקב ּבני ואּתם ׁשניתי לא ה' "אני וזהּו ,ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹיתּבר
ׁשניתי" לא ה' ּד"אני ּׁשההתּבֹוננּות מה הּדבר וסּבת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹׁשּטעם
יעקב" ּבני אּתם "ּכי מּפני הּוא הּלב, התעֹוררּות ּפֹועלת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאינּה
עֹור הרי האדם ּבגּוף ּוכמֹו מׁשיחא, ּדעקבֹות נׁשמֹות עקב ְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָי'
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מעוותות.יט. כיכ.ד.המישו בד הולכי עניניה שבכל עקומהכא.אנשי בד הולכי ה עניניה שבכל אנשי
ומעוותת.

   

ּכמֹו ּכ ּכל ההרּגׁשה ּבֹו ואין ּביֹותר ועב ּגס עֹור הּוא ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָהעקב
הּנהּו חי העקב ּגם הּנה ּבאמת אבל והרגל, הּיד ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעֹור
הּוא והּמח הּלב ּדחמר רק והּמח, הּלב חמר ּכמֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹמהּנפׁש
הּוא וכן ּביֹותר, ועב ּגס הּוא העקב וחמר ּביֹותר ודק ז ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹחמר
צריכֹות מׁשיחא ּדעקבֹות ּדנׁשמֹות הּנׁשמֹות, ּבסֹוד ְְְְְְְְְִִִִִַָָָּברּוחנּיּות
הּנׁשמֹות ּדכל והינּו האמת, את ׁשּירּגיׁשּו עד יֹותר ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָהתעֹוררּות
אבריו, ּובׁשאר ּבראׁשֹו ּתלּויין יׁש הראׁשֹון, ּבאדם ְְְְִִִֵֵָָָָָָָֹּכלּולֹות
מׁשיחא, ּדעקבֹות הּנׁשמֹות רב והן ּבעקב, ׁשּנכללֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹויׁש
ׁשרׁש ּכי להיֹות עקבי", "עֹון להיֹות ׁשּיכֹול נמׁש ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹּומּזה
ּגם ועּקּום עּוּות להיֹות יכֹול לכן עקב, מּבחינת הּוא ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָנׁשמתֹו
ּכח החליׁשּות ׁשהּוא הּכּׁשלֹון נמׁש ּומּזה העבֹודה, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבדרכי

הּנה ּבאמת אבל הּטבעית, והּנפׁש הרע הּיצר על ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלהתּגּבר
נפׁש, הּמסירּות ּבענין מׁשיחא ּדעקבֹות ּבהּנׁשמֹות יתרֹון ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָיׁש
אחר ּבגבּה והּלּוכֹו האדם עמידת עּקר הרי ּבגׁשמּיּות ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָֹּוכמֹו
מה הראׁש על הרגל יתרֹון ּדזהּו ּדוקא, ּבהרגל הּוא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגבּה
הרּוחנית, ּבעבֹודה הּוא ּכן הּנה ּומֹוליכֹו, הראׁש את ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּׁשּמגּביּה
נפׁש, הּמסירּות ּבענין מׁשיחא ּדעקבֹות ּבנׁשמֹות יתרֹון ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָּדיׁש
ּתֹורה מּתן ׁשּלפני ּדצּדיקים ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשּנתחּדׁש מה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוזהּו
הענין ּבהם היה לא הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם מּלבד ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹהּנה
ּגם יׂשראל לכל הּכח נּתן ּתֹורה ּובמּתן נפׁש, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּדמסירּות
ּומצוֹות, ּתֹורה על נפׁש למסירּות מׁשיחא ּדעקבֹות ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָלּנׁשמֹות

ּבקרֹוב. צדקנּו מׁשיח ּפני לקּבל יזּכּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָוהם
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קכט    

ּכמֹו ּכ ּכל ההרּגׁשה ּבֹו ואין ּביֹותר ועב ּגס עֹור הּוא ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָהעקב
הּנהּו חי העקב ּגם הּנה ּבאמת אבל והרגל, הּיד ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעֹור
הּוא והּמח הּלב ּדחמר רק והּמח, הּלב חמר ּכמֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹמהּנפׁש
הּוא וכן ּביֹותר, ועב ּגס הּוא העקב וחמר ּביֹותר ודק ז ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹחמר
צריכֹות מׁשיחא ּדעקבֹות ּדנׁשמֹות הּנׁשמֹות, ּבסֹוד ְְְְְְְְְִִִִִַָָָּברּוחנּיּות
הּנׁשמֹות ּדכל והינּו האמת, את ׁשּירּגיׁשּו עד יֹותר ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָהתעֹוררּות
אבריו, ּובׁשאר ּבראׁשֹו ּתלּויין יׁש הראׁשֹון, ּבאדם ְְְְִִִֵֵָָָָָָָֹּכלּולֹות
מׁשיחא, ּדעקבֹות הּנׁשמֹות רב והן ּבעקב, ׁשּנכללֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹויׁש
ׁשרׁש ּכי להיֹות עקבי", "עֹון להיֹות ׁשּיכֹול נמׁש ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹּומּזה
ּגם ועּקּום עּוּות להיֹות יכֹול לכן עקב, מּבחינת הּוא ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָנׁשמתֹו
ּכח החליׁשּות ׁשהּוא הּכּׁשלֹון נמׁש ּומּזה העבֹודה, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבדרכי

הּנה ּבאמת אבל הּטבעית, והּנפׁש הרע הּיצר על ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלהתּגּבר
נפׁש, הּמסירּות ּבענין מׁשיחא ּדעקבֹות ּבהּנׁשמֹות יתרֹון ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָיׁש
אחר ּבגבּה והּלּוכֹו האדם עמידת עּקר הרי ּבגׁשמּיּות ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָֹּוכמֹו
מה הראׁש על הרגל יתרֹון ּדזהּו ּדוקא, ּבהרגל הּוא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגבּה
הרּוחנית, ּבעבֹודה הּוא ּכן הּנה ּומֹוליכֹו, הראׁש את ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּׁשּמגּביּה
נפׁש, הּמסירּות ּבענין מׁשיחא ּדעקבֹות ּבנׁשמֹות יתרֹון ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָּדיׁש
ּתֹורה מּתן ׁשּלפני ּדצּדיקים ּתֹורה, ּבמּתן ּׁשּנתחּדׁש מה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָוזהּו
הענין ּבהם היה לא הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם מּלבד ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹהּנה
ּגם יׂשראל לכל הּכח נּתן ּתֹורה ּובמּתן נפׁש, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּדמסירּות
ּומצוֹות, ּתֹורה על נפׁש למסירּות מׁשיחא ּדעקבֹות ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָלּנׁשמֹות

ּבקרֹוב. צדקנּו מׁשיח ּפני לקּבל יזּכּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָוהם
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קל

      

       

למד ממי אך נסתר. חסיד כנ"ל, היה, לאה, דבורה נישאה אליו יצחק, יוסף ר' מטשריי, העילוי
חתונתם. לאחר רק לאה לדבורה נודע בחסידות, שידע מה את

התגוררו ובה יצחק, יוסף ר' של מוצאו היה ממנה אשר וואלין, בנפת קטנה עיירה הייתה טשריי,
במיוחד. אותה שיציין דבר שום היה לא זו לעיירה יהודיות. משפחות וחמש כחמישים

בתים" "בעלי שכמה כך עקב זה היה יהודים. למדנים כמה בטשריי היו אחרות, יהודיות כבעיירות
בתורה. ועסקו שולחנם, על סמוכים היו אשר כחתנים למדנים אברכים לקחו

כבר טשריי הלומדים. של מספרם לריבוי וגרמו תורה, של רוח בעיירה שהכניסו הם אלו אברכים
נחשלת. עיירה הייתה לא

רובם פשוטים. אנשים מאשר יותר לא היו טשריי, העיירה יהודי של בניין ורוב מניין רוב אך
להסביר יכלו אף מהם אחדים תהלים. פרק ולומר להתפלל מאשר יותר ידע לא אלו, יהודים של הגדול
בלתי ורצינות באמונה במצוות הדרּו אשר שמים, יראי יהודים היו כאחד, כולם אך חומש. ְִפרשת

רגילים.

"בורים לכנותם שאפשר כאלה אמיתיים, "עמיֿהארצות" של יותר או מניינים כמה בעיירה היו אך
אות. צורת אפילו ידעו לא הם ומדרבנן". מדאורייתא

החזן. אחר לעקוב יכלו לא פשוט הם מניין. באף להתפלל יכלו לא אלו יהודים

תפילות וגם בעלֿפה, אותם שלמדו נוספות תפילות וכמה שמע, קריאת שקראו בכך, הסתפקו הם
שגיאות. עם אמרו אלו

אך, מיוחד, באופן בתורה גדול היה לא הוא עקיבא. שמואל ר' כיהן זמן באותו טשריי של כרבה
סיגופים עצמו על מקבל היה גם הוא לשבת. משבת צם היה שנה חמישים במשך גדול. שמים ירא היה

שונים:

כדי הנמלים קיני בין בגדים ללא מתגלגל היה ובקיץ בגדים, ללא בשלג מתגלגל היה בחורף
דם. זוב עד גופו את שיעקצו

טוב יום ר' של תלמידו מפינטשוב, משה חיים ר' הגאון של חתנו היה - עקיבא שמואל ר' - הוא
שמוא ר' את ולקח טשריי. של רבה היה זה משה חיים ר' טוב". יום ה"תוספות בעל עקיבאהלר, ל

כבעל מינהו וחותנו שלו, הגדולה השמים ביראת מפורסם היה שנה עשרים בן בהיותו כבר כי לחתן
דרשן.

על ופחד אימה מטיל פשוט היה הוא מוסר. בהטפת במיוחד הצטיין - עקיבא שמואל ר' - החתן
פשוטים. אנשים או למדנים היו הם אם בין השומעים

שאינם לאלו, המצפה הגדול העונש את שלו, המוסר בדרשות תמיד מראה היה עקיבא שמואל ר'
לחוטאים. הממתין הגיהינום נראה איך לכולם ממחיש היה הוא הישר. בדרך הולכים

של דאתרא" כ"מרא עקיבא שמואל ר' מונה חותנו צוואת לפי הרי חותנו, של פטירתו לאחר
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תרפ"א תמוז דר"ח א' ב"ה,

חיים מו"ה אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שו"ב שי' דוד

וברכה שלום

ממה כלליות רשימות היו ובו העבר מכתבי קיבל בטח

סיון, ט' כזה סיון בחדש התקבל ועתה סיון, ט' עד שהתקבל

ט"ו בסיון, בי"א ג) בו, מט"ו ט"ו ב) אייר, מה' ט"ו ע"ס א)

מה' שלשים בי"ז ה) זמן), (בלא ששים בו בט"ז ד) אייר, מי"א

ז) בו, מכ"ה שלשים אייר, מכ"ב שלשים בו בח"י ו) בחוקתי,

וחמשה שבעים אייר, מכ"ב שלשים אייר, מט"ו ששים בו, בכ'

ארבעים ט) סיון, מד' תשעים בו, בכ"א ח) סיון, מער"ח

ששים אייר, מח"י שלשים בו, בכ"ט י) סיון, מד' וחמשה

ארבעים מאות ששה בס"ה אייר, מכ"ה ששים אייר, מכ"ב

וחמשה.

והמתעסקים, העוסקים כל בעזר יהי' הטוב והאל

בזכות בגו"ר, עניניהם בכל להצליחם וסועדים, התומכים

זרעם עם שעושים החסד באמיתת המכירים העולם, אבות

כי ובגשמיות, ברוחניות ועדתו עמו השי"ת וירחם זרעם, וזרע

יחד. גם בשניהם הסבל, כח קשה

כי ברו"ג, כפול חורבן ר"ל בגורלינו שבא מה שמים, אוי

פינה בכל אשר הלזה והטהור הקדוש העם ארץ, יכסה החשך

מדות ממש, פנינים מתגלגלת מישראל הפשוט לב וזוית

יודע שאינו הפשוט גם דעת, ואור חום, רגש, אהבה, טובות,

למעריב, מנחה בין ביהמ"ד בכתלי שהתחכם ורק תורה,

יוצא מפורש ז"ל, רבינו מאמרי עברו, חלפו לראשו וממעל

אמירת בעת בש"ק רבה קדושים בסוד עמד או האגדה, מבעל

ולקול עדן, מלא לבו עובד, מוחו הנה לימודים, ושאר דא"ח

להב ובלהט יתעורר, מהרה הקדש, וחיבת בחסד איליו הקורא

שבקדושה, דבר לכל ותעצומות עוז בשלהבת יבער קדש ראש

פרוסת להשיג אפים, בזעת יעבדו כאלו האם לב, תום וטוהר

אהוביך, בני לבניך, כה, עוללת למי שבשמים, אבינו הוי לחם.

לב בגבורת והעלם הסתר במבול גם גזעם צור אשר קדש, זרע

זאת. כל בראותו בשר לב ידאב מה ישמרו, מישרים ובדעת

יוצא, מאתך וחסד טוב אך כי ידענו אלקים ידענו

כי הגוים, יאמרו למה אבל נמשך, הכל סוף אין ולתכלית

מאד מר כי ורחמינו הושיעינו זאת, כל עשתה ידם וכח זרועם

והנגלה. הנראה בטוב חסדיך יראה לנו, והמתק מר,
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שונים. סיגופים עצמו על ולקבל לשבת, משבת מקודם כמו לצום הלאה המשיך הוא טשריי. העיירה
שלו. החריפות המוסר דרשות את לנאום המשיך ואף

זה, עניין הארץ. ועמי הפשוטים היהודים ובין בינו מרחק על שמר תקופה, באותה הלמדנים ככל
כלל. דעתו על עלה לא זה שדבר היה ניכר אותו. עניין לא אותם, שידריך מי היה לא אנשים ִֵשלאותם

כן, על יתר או בגורלם, להתעניין אבל טוב. מה הרי לדרשותיו באים הנ"ל האנשים והיו במידה
שמואל ר' - הרב של דעתו על כלל עלה לא הרוחני, מצבם את להעלות כדי משהו לפעול לרצות

עקיבא.
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ארבעים ט) סיון, מד' תשעים בו, בכ"א ח) סיון, מער"ח
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אמירת בעת בש"ק רבה קדושים בסוד עמד או האגדה, מבעל

ולקול עדן, מלא לבו עובד, מוחו הנה לימודים, ושאר דא"ח

להב ובלהט יתעורר, מהרה הקדש, וחיבת בחסד איליו הקורא

שבקדושה, דבר לכל ותעצומות עוז בשלהבת יבער קדש ראש
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כי הגוים, יאמרו למה אבל נמשך, הכל סוף אין ולתכלית
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קלב  

   
                  

                  
                  

  
וגו' האדם חטאות מכל יעשו אשר אשה או איש "דכתיב
התם וכדאשכחן שלושֿעשרה בן שהוא עד איש קרוי ואין
בן לוי היה ואז דינה אחי ולוי שמעון יעקב בני שני ויקחו

רש"י. - שנה" שלושֿעשרה

לתמוה יש מוחלט, בדיוק הם התורה עניני שכל מכיון
קבלת זמן - ביהדות עיקרי כלֿכך שענין יתכן כיצד אםֿכן,

טוב היצר כניסת וזמן המצוות מ"ויקחו..עול דוקא נלמד ,
אביהם יעקב שהוכיחם וכפי רצויה, בלתי הנהגה חרבו", איש

פטירתו מכרותיהם"?קודם חמס כלי אחים ולוי "שמעון

שמעון של זה במעשה חיובי ענין גם יש כי לומר בהכרח
המדרש מדברי וכמובן הרגוולוי, באפם "כי הפסוק על

מזה אחד". כאיש אלא הקב"ה לפני כולם היו "שלא - איש"
מה כן לא שאם העליון, לרצון מנוגד היה לא שהדבר מובן
חשובים הקב"ה ש"לפני העובדה לבין פעולתם בין הקשר

אחד"! כאיש הם

לעצם מכוונת היתה לא יעקב של שתוכחתו אפוא נמצא
על אלא חיובית, היתה הענין שבמהות לפעול, החלטתם
בצורה נעשה שלהם הענישה אופן - פעלו הם בו האופן

להבאישני" אותי (עכרתם ה' לחילול ).שגרמה

בגמרא שזוואכן שבמעשיהם, החיובי הענין מבואר
ה' קנאת את שקינא פינחס דוגמת קדושה של קנאות היתה

ואדרבה, סלוא. בן לזמרי ולויבמעשהו שמעון של פעולתם
"הכזונה דכתיב דינה במעשה "שקינא לפינחס דוגמה היוותה

אחותנו" את .יעשה

הוא כאשר מצוות: עול בקבלתו יהודי לכל ההוראה זוהי
התורה עבירות כל על שהרי חטא, של נסיון בפני עומד

אתםנאמר אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו "ולא
"נפרדים" נעשים עבירות שעלֿידי כיון אחריהם"; זונים

בעלה על שנאסרת זונה בדוגמת (רחמנאֿליצלן) -מהקב"ה
של באופן עצמו את להעמיד אדם צריך כזה ענין בכל
ה"יסוד" אכן וזהו והגבלה מדידה מכל למעלה מסירותֿנפש,

מצוות. עול לקבלת

העבודה מתחילה זו נפש מסירות של ההקדמה אחרי
הוא, היסוד (אבל ודעת טעם עלֿפי - "איש" של באופן

קדושה). של מסירותֿנפש כאמור,

    

ללמוד להתחיל האחרונים בדורות נהגו אםֿכן מדוע
חמשֿעשרה. לגיל הגיעם לפני שנים כמה נערים, עם גמרא

הזקן רבינו דברי עלֿפי זאת להסביר ה'ניתן שעבודת ,
(העלאה ושוב" "רצוא ענין על מיוסדת ומצוות בתורה

למטה). אלוקות המשכת מכן ולאחר באלוקות, והתכללות

בלימוד ושוב" ה"רצוא עבודת מתבטאת התורה בלימוד
שבו - הגמרא לימוד שזהו - דאורייתא" "פלפולא של באופן
בקושיות ולכאן, לכאן סברות בהעלאת השכל מתייגע
ומעמיק הוא מתבונן קושייתו, שתורצה ולאחר ותירוצים;

הלאה. וכן חדשה, קושייה אצלו ומתעוררת בהענין יותר

נתגלתה התורה בלימוד ושוב" "רצוא של זו מעלה
כי העתידה; לגאולה הסמוכים האחרונים, בדורות במיוחד
נתגלו הגאולה אל ויותר יותר התקרבנו שבהם הדורות במשך
לבוא לעתיד שיהיו הגילויים בדוגמת שהם ענינים הרבה
"פלפולא כולל התורה, בלימוד שלימות זה ובכלל
ללמוד מתחילים האחרונים בדורות דוקא ולכן דאורייתא".

עשרה. חמש גיל לפני אפילו נערים עם גמרא

   

לגיל הגיעו קודם האדם עבודת בין משמעותי הבדל יש
עשרים:עשרים גיל לאחר לעבודתו

"בן - התורה בלימוד היא עבודתו עיקר עשרים גיל עד
לגמרא". עשרה חמש בן למשנה, עשר בן למקרא, חמש

עצמו עם היא עבודתו עיקר בלימוד, עסוק האדם .כאשר

ישנה ובהעמקה, בהבנה התורה לימוד לצורך ועוד: זאת
מהעולם. ובהתנתקותו האדם של בהתבודדות מעלה

עשרים "בן - המשנה אומרת עשרים, לגיל בהגיעו אך
צבא" "יוצא האדם נקרא ומעלה" שנה עשרים מ"בן לרדוף";
ד''פרו באופן העולם, את ו''לכבוש'' החוצה לצאת ועליו

וכבשוה'' הארץ את ומילאו אתורבו ''עושים'' זה עלֿידי .
יתברך. לה' דירה העולם

    

.יג ד, הפסוק על רבה ה.קהלת מט, ז.ויחי צט, רבה ל.בראשית לד ב.וישלח פב, שם.סנהדרין סנהדרין רש''י
.לט טו, ג.שלח נג, קורח תורה לקוטי א.ראה נו, חוקת תורה שישלקוטי בצורך א) נד, (עירובין חז''ל מאמרי ראה

תורה. ללמוד כדי עצמו עם האדם כח.לעבודת א, בראשית

zwghioey`x mei qelwpe`
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È‰ÈÂ ‡Óa d ÈÁÈÂ ‡Óa¿«»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»ƒ≈

:‡LÓ „Ú ‡Óט LBÎÈÂ ¿»»««¿»¿ƒ¿¿«
ÚˆÈÂ ‡˙B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«
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„ÚBÓ.ורֹואה ּומתּכּון ירּוׁשלים ׁשל ּבמזרחֹו עֹומד ≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
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ה ׁשאין.‡Án‰Ï‰(Ê)תורה ׁשכינה, למחנה ∆««¬∆ְְֲִֵֵֶַָ
קרי ּובעל זב אּלא מחנֹות, לׁשּתי חּוץ מׁשּלח ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻטמא

Ú‰„Ú:ּומצרע ‰‰ ‡ÓËÂ.:ודרׁשהּו סרסהּו ְָֹ¿»≈«…≈«»»∆ְְְֵֵָָ
אלֿהּמחנה": יבא ואחר עדֿהערב ח"וטמא תורה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
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ואחד הּמׁשחה, ּבהר נתן אחד מתחּלקת: ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָחלקים
ׁשל זה ּבחיל; נתן ואחד הּמׁשמרֹות, לכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמתחּלק
העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל לעזרה, חּוץ היה ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָָֹמׁשמרֹות
ּכהנים - הּמׁשחה ׁשּבהר וזה להּטהר, הּצריכין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוכל
ׁשּבחיל וזה הימּנה, מקּדׁשין אחרֹות לפרֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגדֹולים
"והיתה ׁשּנאמר: הּכתּוב, מּגזרת למׁשמרת נתּון –ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

למׁשמרת": ּבניֿיׂשראל c‰לעדת ÈÓÏ.למי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ¿≈ƒ»ְֵ
ּכמֹו ג)הּזיה, ּבי",(איכה "וּיּדּוֿאבן ב): :(זכריה ְִֶֶַַַָָ

זריקה: לׁשֹון הּגֹוים", אתֿקרנֹות hÁ‡˙"ליּדֹות ְְְְִִֶַַַָ«»
‡Â‰.קראּה הלכֹותיה ּולפי ּכפׁשּוטֹו; חּטּוי לׁשֹון ƒְְְְְִִִִֶָָָ

להאסר ּכקדׁשים ׁשהיא לֹומר "חּטאת", ְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּכתּוב
יּבהנאה: BŒ‡hÁ˙È(È)תורה ‡e‰.הּפרה ּבאפר ֲַָָƒ¿«»ְֵֶַָָ

הּזה): LÙa(È‚)(ס"א ˙Óa.ׁשל מת? ואיזה ֶַ¿≈¿∆∆ְֵֵֶֶ
ּבהמה, נפׁש להֹוציא האדם, טמאתּהנפׁש ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

אחר: ּדבר ׁשבעה). טמאת (ולא הּזאה ְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֻצריכה
ּדם רביעית זֹו עב)ּבנפׁש, ‰':(חולין ÔkLÓŒ˙‡ ְְִִֶֶָ∆ƒ¿«

‡nË.הּזאת ּבלא ּבטבילה אפּלּו לעזרה נכנס אם ƒ≈ְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָֹ
ּוׁשביעי: Bׁשליׁשי B˙‡ÓË „BÚ.אףֿעלּֿפי ְְִִִִÀ¿»ִַַ

‡Ï‰‡‰ŒÏ(È„)ׁשּטבל: ‡a‰ŒÏk.ׁשהּמת ּבעֹוד ֶַָ»«»∆»…∆ְֵֶַ
Áe˙Ù(ÂË)ּבתֹוכֹו: ÈÏk ÏÎÂ.(א כה ּבכלי(חולין ְ¿…¿ƒ»«ְִִ

אּלא מּגּבֹו טמאה מקּבל ׁשאין מדּבר, הּכתּוב ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻחרס
עליו ּפתּולה צמידתֹו מגּופת אין אם לפיכ ְְְְִִִִֵַָָָָָמּתֹוכֹו,
ּפתיל צמיד יׁש אם הא הּוא. טמא - ּבחּבּור ְִִִִֵֵֶָָָָָיפה

טהֹור: - וכן.ÏÈ˙tעליו עברי. ּבלׁשֹון מחּבר לׁשֹון ָָָ»ƒְְְְְִִִֵָֻ
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Ï˜Á‡טז È‡ ÏÚ ˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»
B‡ ‡˙Ó B‡ ‡Á ÏË˜ƒ¿≈«¿»¿≈»
È‰È ‡˜ B‡ ‡L‡„ ‡Ó‚¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

ÔÈÓBÈ ‡ÚL ‡ÓיזÔeÈÂ ¿»»«¿»ƒ¿ƒ¿
‡˙‡Á ˙„˜È ÙÚÓ ‡Ó„Ï¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
ÔÓÏ ÚeÓ ÈÓ È‰BÏÚ ÔeÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

Ó‡יח ÏeËÈÂ ‡BÊ‡ ÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»
Ï ÏÚÂ ‡LÓ ÏÚ ÈcÈÂ ÈÎc ¿«¿≈¿«≈««¿¿»¿«»
Ôn˙ BÂ‰ Èc ‡˙LÙ ÏÚÂ ‡Ó»«»¿««¿»»ƒ¬«»
B‡ ‡ÏË˜ B‡ ‡Ó‚ ˜Èc ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

‡˜ B‡ ‡˙Óיט‡ÈÎ„ ÈcÈÂ ¿≈»¿ƒ¿»¿«≈«¿»
‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ ‡‡Ó ÏÚ«¿»»»¿»¿ƒ»»
‡ÓBÈ p„ÈÂ ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»
ÈÁÈÂ È‰BLeÏ ÚÈÂ ‰‡ÚÈL¿ƒ»»ƒ««¿ƒ¿«¿≈

‡LÓ È„ÈÂ ‡ÓכÈc ‚e ¿«»¿ƒ¿≈¿«¿»¿«ƒ
ÈLÈÂ È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ‡Èƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
˙È È‡ ‡Ï‰˜ BÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ‡ ÈÈ„ ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¿«≈«»»»
‡e‰ ‡Ó È‰BÏÚ e˜ÈcÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»

ÈcÈ„eכא ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈
È‰BLeÏ ÚÈ ‡˙eÈc‡ ÈÓ≈«»»¿««¿ƒ
‡Ó È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓ ˜È„e¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈¿»»

‡LÓ „Úכב ˜È Èc ÏÎÂ ««¿»¿…ƒƒ¿«≈
˜Èc L‡Â ‡Ó È‰È ‡‡Ó¿»»»¿≈¿»»∆¡«¿ƒ¿«


ל) נתחּברּתי(בראשית נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי :ְְְְְֱִִִִִֵַַַַֹ

אחֹותי: ‰„‰(ÊË)עם ÈŒÏÚ.(עב (חולין ֲִִ«¿≈«»∆
"עלֿ ּופׁשּוטֹו: ודֹופק. ּגֹולל לרּבֹות ּדרׁשּו: ְְְְֵֵֵַַַָרּבֹותינּו
ׁשם הּמת מטּמא - אהל ׁשם ׁשאין הּׂשדה", ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפני

יזּבנגיעה: ‰ÈÚÈ(ËÈ)תורה ÌB B‡ÁÂ. ְִִָ¿ƒ¿««¿ƒƒ
טהרתֹו:(ספרי) ּגמר ‡ÓËÈŒL‡(Î)הּוא LÈ‡Â ְֳַָָ¿ƒ¬∆ƒ¿»
'B‚Â.?'כּו מׁשּכן נאמר לּמה מקּדׁש, נאמר אם ¿ְְֱֱִִִֶֶַַָָָָ

ּבׁשבּועֹות טז)ּכדאיתא cp‰ŒÈÓ‰(Î‡):(דף ‰fÓe. ְְִִִָ«≈≈«ƒ»
יד) יומא ט, וזה(נדה טהֹור, ׁשהּמּזה אמרּו ְְֵֶֶֶַַַָָרּבֹותינּו

חמּורה טמאה טמא - חּטאת מי ׁשהּנֹוׂשא ללּמד ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבא
וזה ּבּנֹוגע. ּכן ּׁשאין מה ׁשעליו, ּבגדים ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלטּמא
מטּמאין ׁשאינן ל לֹומר "מּזה", ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשהֹוציאֹו

הּזאה: ׁשעּור ּבהן ׁשּיהא ÓËÈ‡עד 'B‚Â Ú‚p‰Â. ְִֵֶֶַַָָָ¿«…≈«¿ƒ¿»
ּבגדים: ּכּבּוס טעּון ‡BŒÚÈŒL(Î)ואין ÏÎÂ. ְְִִֵָָ¿…¬∆ƒ«

ׁשּנטמא הּזה יטמא:הּטמא ‰Ú‚p˙ּבּמת LÙp‰Â. ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ¿«∆∆«…««
מת: ּבטמא Ú‰Œ„Úּבֹו ‡ÓË.,למדנּו מּכאן ְִֵֵƒ¿»«»»∆ְִַָָ

הּטמאה אב ּבֹו והּנֹוגע הּטמאה אבֹות אבי ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֻֻׁשהּמת
והלכֹותיה. מׁשמעּה לפי ּפרּוׁשּה זהּו אדם. ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּומטּמא
מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו העּתקּתי אּגדה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹּומדרׁש

וזהּו: ‡EÈÏ(ב)הּדרׁשן, eÁ˜ÈÂ.ּכׁשם מּׁשּלהם, ְְֶַַָ¿ƒ¿≈∆ְִֵֶֶָ
זֹו יביאּו ּכ מּׁשּלהם, לעגל הּזהב נזמי ּפרקּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהם

מּׁשּלהם: ‡„n‰לכּפרה ‰Ù.ׁשפחה לבן מׁשל ְִֶֶַָָָ»»¬À»ְְִֶָָָ
ּותקּנח אּמֹו ּתבא אמרּו: .מל ׁשל ּפּלטין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּטּנף

העגל: על ּותכּפר ּפרה ּתבא ּכ על.‡„n‰הּצֹואה, ְֵֵֶַַַָָָָָָֹ¬À»ַ
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Ï˜Á‡טז È‡ ÏÚ ˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»
B‡ ‡˙Ó B‡ ‡Á ÏË˜ƒ¿≈«¿»¿≈»
È‰È ‡˜ B‡ ‡L‡„ ‡Ó‚¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

ÔÈÓBÈ ‡ÚL ‡ÓיזÔeÈÂ ¿»»«¿»ƒ¿ƒ¿
‡˙‡Á ˙„˜È ÙÚÓ ‡Ó„Ï¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
ÔÓÏ ÚeÓ ÈÓ È‰BÏÚ ÔeÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

Ó‡יח ÏeËÈÂ ‡BÊ‡ ÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»
Ï ÏÚÂ ‡LÓ ÏÚ ÈcÈÂ ÈÎc ¿«¿≈¿«≈««¿¿»¿«»
Ôn˙ BÂ‰ Èc ‡˙LÙ ÏÚÂ ‡Ó»«»¿««¿»»ƒ¬«»
B‡ ‡ÏË˜ B‡ ‡Ó‚ ˜Èc ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

‡˜ B‡ ‡˙Óיט‡ÈÎ„ ÈcÈÂ ¿≈»¿ƒ¿»¿«≈«¿»
‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ ‡‡Ó ÏÚ«¿»»»¿»¿ƒ»»
‡ÓBÈ p„ÈÂ ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»
ÈÁÈÂ È‰BLeÏ ÚÈÂ ‰‡ÚÈL¿ƒ»»ƒ««¿ƒ¿«¿≈

‡LÓ È„ÈÂ ‡ÓכÈc ‚e ¿«»¿ƒ¿≈¿«¿»¿«ƒ
ÈLÈÂ È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ‡Èƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
˙È È‡ ‡Ï‰˜ BÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ‡ ÈÈ„ ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¿«≈«»»»
‡e‰ ‡Ó È‰BÏÚ e˜ÈcÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»

ÈcÈ„eכא ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈
È‰BLeÏ ÚÈ ‡˙eÈc‡ ÈÓ≈«»»¿««¿ƒ
‡Ó È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓ ˜È„e¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈¿»»

‡LÓ „Úכב ˜È Èc ÏÎÂ ««¿»¿…ƒƒ¿«≈
˜Èc L‡Â ‡Ó È‰È ‡‡Ó¿»»»¿≈¿»»∆¡«¿ƒ¿«


ל) נתחּברּתי(בראשית נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי :ְְְְְֱִִִִִֵַַַַֹ

אחֹותי: ‰„‰(ÊË)עם ÈŒÏÚ.(עב (חולין ֲִִ«¿≈«»∆
"עלֿ ּופׁשּוטֹו: ודֹופק. ּגֹולל לרּבֹות ּדרׁשּו: ְְְְֵֵֵַַַָרּבֹותינּו
ׁשם הּמת מטּמא - אהל ׁשם ׁשאין הּׂשדה", ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּפני

יזּבנגיעה: ‰ÈÚÈ(ËÈ)תורה ÌB B‡ÁÂ. ְִִָ¿ƒ¿««¿ƒƒ
טהרתֹו:(ספרי) ּגמר ‡ÓËÈŒL‡(Î)הּוא LÈ‡Â ְֳַָָ¿ƒ¬∆ƒ¿»
'B‚Â.?'כּו מׁשּכן נאמר לּמה מקּדׁש, נאמר אם ¿ְְֱֱִִִֶֶַַָָָָ

ּבׁשבּועֹות טז)ּכדאיתא cp‰ŒÈÓ‰(Î‡):(דף ‰fÓe. ְְִִִָ«≈≈«ƒ»
יד) יומא ט, וזה(נדה טהֹור, ׁשהּמּזה אמרּו ְְֵֶֶֶַַַָָרּבֹותינּו

חמּורה טמאה טמא - חּטאת מי ׁשהּנֹוׂשא ללּמד ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּבא
וזה ּבּנֹוגע. ּכן ּׁשאין מה ׁשעליו, ּבגדים ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלטּמא
מטּמאין ׁשאינן ל לֹומר "מּזה", ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשהֹוציאֹו

הּזאה: ׁשעּור ּבהן ׁשּיהא ÓËÈ‡עד 'B‚Â Ú‚p‰Â. ְִֵֶֶַַָָָ¿«…≈«¿ƒ¿»
ּבגדים: ּכּבּוס טעּון ‡BŒÚÈŒL(Î)ואין ÏÎÂ. ְְִִֵָָ¿…¬∆ƒ«

ׁשּנטמא הּזה יטמא:הּטמא ‰Ú‚p˙ּבּמת LÙp‰Â. ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ¿«∆∆«…««
מת: ּבטמא Ú‰Œ„Úּבֹו ‡ÓË.,למדנּו מּכאן ְִֵֵƒ¿»«»»∆ְִַָָ

הּטמאה אב ּבֹו והּנֹוגע הּטמאה אבֹות אבי ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֻֻׁשהּמת
והלכֹותיה. מׁשמעּה לפי ּפרּוׁשּה זהּו אדם. ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּומטּמא
מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו העּתקּתי אּגדה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹּומדרׁש

וזהּו: ‡EÈÏ(ב)הּדרׁשן, eÁ˜ÈÂ.ּכׁשם מּׁשּלהם, ְְֶַַָ¿ƒ¿≈∆ְִֵֶֶָ
זֹו יביאּו ּכ מּׁשּלהם, לעגל הּזהב נזמי ּפרקּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהם

מּׁשּלהם: ‡„n‰לכּפרה ‰Ù.ׁשפחה לבן מׁשל ְִֶֶַָָָ»»¬À»ְְִֶָָָ
ּותקּנח אּמֹו ּתבא אמרּו: .מל ׁשל ּפּלטין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּטּנף

העגל: על ּותכּפר ּפרה ּתבא ּכ על.‡„n‰הּצֹואה, ְֵֵֶַַַָָָָָָֹ¬À»ַ
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‰È da‡Ó „Ú ‡Ó È ≈¿≈¿»»««¿»
zk‡א Ïk Ï‡È È ˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»

‰‡Ó„˜ ‡Èa ÔÈ„ ‡a„ÓÏ¿«¿¿»¿ƒ¿«¿»«¿»»
Ôz ˙˙ÈÓe Ì˜a ‡Ú ˙ÈÂƒ≈«»ƒ¿»ƒ««»

Ôz ˙˜˙‡Â ÌÈÓב‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»¿»
ÏÚ ek˙‡Â ‡zÏ ‡Ó ‰Â‰¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«

Ô‰‡ ÏÚÂ ‰Óג‡Ú ‡e …∆¿««¬…¿»«»
ÈÂÏe ÓÈÓÏ eÓ‡Â ‰Ó ÌÚƒ…∆«¬»¿≈«¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡‡„ ‡˙Óa ‡˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»

„ÈÈד ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»
‡‡ Ôz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰ ‡a„ÓÏ¿«¿¿»»≈ƒ¿««»¬«¿»

‡ÈÚeה‡ez˜‡ ‡ÓÏe ¿ƒ»»¿»«∆¿»
‡˙‡Ï ‡˙È ‰‡˙È‡Ï ÌÈÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»»»»»¿«¿»
˙ÈÏ k ˙‡ ‡Ï ÔÈ„‰ ‡Èƒ»»≈»»«¿«¿≈
ÔÈe‚Â ÔÈÈ˙ ‡Ï ‡Â Ú¿«¿«»≈ƒ¿¿ƒ
ÈzÓÏ ˙ÈÏ ‡Óe ÔÈÂ¿ƒƒ«»≈¿ƒ¿≈

˜„Ìו ÔÓ Ô‰‡Â ‰Ó ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»
eÏe ‡Ó ÔkÓ Ú˙Ï ‡Ï‰¿̃»»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»
ÈÈ„ ‡˜È ÈÏ˙‡Â Ô‰È‡ ÏÚ««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»


א)ׁשם קרּוי(ישעיה ׁשהחטא כּתֹולע", יאּדימּו "אם : ְְִִֵֵֶַַַָָ

ּתמימים.ÓÈÓz‰אדם: ׁשהיּו יׂשראל ׁשם על ָֹ¿ƒ»ְְִִִֵֵֶַָָ
עליהם ּותכּפר זֹו ּתבא - מּומין ּבעלי ּבֹו ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָֹונעׂשּו

לתּמּותם: ÏÚויחזרּו ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï.ׁשּפרקּו ּכׁשם ְְְְַַָ…»»»∆»…ְְֵֶָ
ׁשמים: על ‰Ô‰k(ג)מעליהם ÚÏ‡ŒÏ‡.ּכׁשם ֲִֵֵֶַָֹ∆∆¿»»«…≈ְֵ

ּולפי העגל. לעׂשֹות ּכהן, ׁשהּוא אהרן, על ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּנקהלּו
על זֹו עבֹודה נעׂשית לא העגל את עׂשה ֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאהרן

סּניגֹור: נעׂשה קּטיגֹור ׁשאין Â(ד)ידֹו, ֲֵֵֵֶַַַָָ¿»«
‰‰Œ˙‡.:העגל ׁשּנׂשרף ‡(ו)ּכׁשם Ú ∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ≈∆∆

˙ÚÏ˙ Èe ‡Â.ּכנגד הּללּו מינין ׁשלׁשה ¿≈¿ƒ»«ְְִִֶֶַָָֹ
הּגבּה הּוא וארז ּבעגל. ׁשּנפלּו איׁש אלפי ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשלׁשת
ׁשהּגבּה סימן, מּכּלם, נמֹו ואזֹוב האילנֹות ְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻמּכל
ותֹולעת, ּכאזֹוב עצמֹו את יׁשּפיל וחטא, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּנתּגאה

לֹו: העגל.ÓÓÏ˙(ט)ויתּכּפר ׁשּפׁשע ּכמֹו ְְִֵַ¿ƒ¿∆∆ְֵֶֶֶַָ
ּבּה ׁשאין ּפקּדה ל ׁשאין לפרענּות, לדֹורֹות ְְְְְֵֵֶֶָָָָֻֻׁשמּור

ׁשּנאמר העגל, לב)מּפקּדת ּפקדי(שמות "ּוביֹום : ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֻ
העֹוסקין ּכל מטּמא ׁשהעגל ּוכׁשם וגֹו'". ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּופקדּתי

ּוכׁשם ּבּה. העֹוסקין ּכל מטּמאה ּפרה ּכ ְְְְִֵַָָָָָָָּבֹו,
ׁשּנאמר ּבאפרֹו, הּמים(שם)ׁשּנּטהרּו עלּֿפני "וּיזר : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַ

החּטאת ׂשרפת מעפר לּטמא "ולקחּו ,ּכ ְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָוגֹו'",
מתּו.Ú‰ŒÏk„‰(‡)וגֹו'": ׁשּכבר הּׁשלמה, עדה ְ»»≈»ְְֵֵֵֶַָָָ

לחּיים: ּפרׁשּו ואּלּו מדּבר ÌÈÓמתי Ì ˙ÓzÂ. ְְְְִִֵֵֵַָָ«»»»ƒ¿»
כ"ח) ּפרה(מ"ק לפרׁשת מרים מיתת נסמכה ְְְְִִִַַָָָָָָָָלּמה

ּכמֹו (ס"א מכּפרין ּקרּבנֹות מה :ל לֹומר ְְְְְֲִַַַָָָֻאדּמה?
מכּפ צּדיקים מיתת אף מכּפרת), אדּמה רת:ׁשּפרה ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

ÌÈÓ Ì ˙ÓzÂ.(שם).מתה ּבנׁשיקה היא אף «»»»ƒ¿»ְִִִֵַָָ
ּדר ׁשאינֹו ה'"? "עלּֿפי ּבּה: נאמר לא מה ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּומּפני

נאמר ּובאהרן מעלה. ׁשל לג)ּכבֹוד "עלֿ(במדבר : ְְֱֲֶֶַַַַָָֹ
מסעי": ּב"אּלה ה'", ÌÈÓ()ּפי ‰È‰Œ‡ÏÂ ְְִֵֵֶַ¿…»»«ƒ

‰„ÚÏ.הּבאר להם היה ׁשנה ארּבעים ׁשּכל מּכאן, »≈»ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
מרים: ‚eÚÂ(‚)ּבזכּות eÏÂ.:ׁשּגוענּו הלואי ְְִִָ¿»«¿ְְֶַַַָ
eÈ‡ ÚÂ‚a.ׁשּמיתת לּמד ּבּדבר. אחינּו ּבמיתת ƒ¿««≈ְִִִֵֵֶֶֶַַַַ

מּמּנה: מגּנה ּכמֹו.ÚÂ‚aצמא הּוא, ּדבר ׁשם ְִֶָָָָֻƒ¿«ְֵָָ
"ּכׁשּמתּו לפרׁשֹו יּתכן ולא אחינּו", ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ"ּבמיתת
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(ּבחֹולם "ּבגֹוע" להּנקד לֹו היה ּכן ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאחינּו",

דהוא"ו): רבה).ÌÈÚŒ˙‡Â(Á)תורה (במדבר ¿∆¿ƒ»
ׁשל ממֹונם על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשחס ִֶֶַַַָָָָָמּכאן,

טיׂשראל: B‚Â'(È)תורה eÏ‰˜iÂ.(שם)מן אחד זה ְִֵָ««¿ƒ¿ִֶֶָ
המרּבה: את מעט ׁשהחזיק ‰ÚÏq‰ŒÔÓהּמקֹומֹות ְְֱִֶֶֶֶַַָֻֻ¬ƒ«∆«

‡ÈB ‰‰.ׁשהל לפי אֹותֹו, מּכירין היּו ׁשּלא לפי «∆ƒְְִִִִֶֶַַָָֹ
והיּו הּבאר, ּכׁשּנסּתּלק הּסלעים ּבין לֹו ויׁשב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּסלע
סלע מאיזה ּלכם? מה להם: אֹומרים ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל
"הּמרים", להם: אמר לכ מים? לנּו ְִִִֶַַַָָָָֹּתֹוציאּו
מֹוריהם, את מֹורים - ׁשֹוטים יוני לׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶַָָסרבנים,
לכם נֹוציא עליו, נצטּוינּו ׁשּלא הּזה, הּסלע ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהמן

הֹוציא.ÌÈÓÚt(È‡)מים?: לא ׁשּבראׁשֹונה לפי ִַ«¬»ƒְִִִֶָָֹ
אּלא להּכֹותֹו הּמקֹום צּוה ׁשּלא לפי טּפין, ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹאּלא
אחר סלע אל ּדּברּו והּמה אלֿהּסלע", ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ"ודּברּתם

ּכבראׁשֹונה, להּכֹותֹו צרי ׁשּמא אמרּו: הֹוציא. ְְְְִִִֶַָָָָָֹולא
יז)ׁשּנאמר להם(שמות ונזּדּמן - ּבּצּור" "והּכית ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

והּכהּו: סלע È(È)אֹותֹו ÌÓ‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ. ְִֶַָ««…∆¡«¿∆ƒ
נכנסין היּו ּבלבד זה חטא ׁשאּלּולי הּכתּוב ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּגּלה
ּדֹור ׁשאר ּכעֹון עליהם: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹלארץ,
היה ּכ לארץ, יּכנסּו ׁשּלא עליהם ׁשּנגזר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּמדּבר

והלא ואהרן. מׁשה יא)עֹון ּובקר(במדבר "הצאן ְֲֲֲֲֶַַָָֹֹֹֹ
עליו חס - ׁשּבּסתר לפי אּלא מּזֹו? קׁשה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיּׁשחט"
עליו חס לא - יׂשראל ּכל ׁשּבמעמד וכאן ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹהּכתּוב,

הּׁשם: קּדּוׁש מּפני ׁשאּלּו.ÈLÈ˜‰Ïהּכתּוב, ְִִֵֵַַָ¿«¿ƒ≈ƒִֶ
לעיני מקּדׁש הייתי והֹוציא, הּסלע אל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּדּברּתם
ואינֹו מדּבר ׁשאינֹו זה, ּסלע מה ואֹומרים: ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהעדה
מקֹום, ׁשל ּדּבּורֹו מקּים לפרנסה, צרי ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹומע

אנּו!: וחמר ˙e‡Èקל ‡Ï ÔÎÏ.ּכמֹו ּבׁשבּועה, ֶַָָֹ»≈…»ƒְְִָ
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‡ÈB ‰‰.ׁשהל לפי אֹותֹו, מּכירין היּו ׁשּלא לפי «∆ƒְְִִִִֶֶַַָָֹ
והיּו הּבאר, ּכׁשּנסּתּלק הּסלעים ּבין לֹו ויׁשב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּסלע
סלע מאיזה ּלכם? מה להם: אֹומרים ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל
"הּמרים", להם: אמר לכ מים? לנּו ְִִִֶַַַָָָָֹּתֹוציאּו
מֹוריהם, את מֹורים - ׁשֹוטים יוני לׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶַָָסרבנים,
לכם נֹוציא עליו, נצטּוינּו ׁשּלא הּזה, הּסלע ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהמן

הֹוציא.ÌÈÓÚt(È‡)מים?: לא ׁשּבראׁשֹונה לפי ִַ«¬»ƒְִִִֶָָֹ
אּלא להּכֹותֹו הּמקֹום צּוה ׁשּלא לפי טּפין, ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹאּלא
אחר סלע אל ּדּברּו והּמה אלֿהּסלע", ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ"ודּברּתם

ּכבראׁשֹונה, להּכֹותֹו צרי ׁשּמא אמרּו: הֹוציא. ְְְְִִִֶַָָָָָֹולא
יז)ׁשּנאמר להם(שמות ונזּדּמן - ּבּצּור" "והּכית ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

והּכהּו: סלע È(È)אֹותֹו ÌÓ‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ. ְִֶַָ««…∆¡«¿∆ƒ
נכנסין היּו ּבלבד זה חטא ׁשאּלּולי הּכתּוב ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּגּלה
ּדֹור ׁשאר ּכעֹון עליהם: יאמרּו ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹלארץ,
היה ּכ לארץ, יּכנסּו ׁשּלא עליהם ׁשּנגזר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּמדּבר

והלא ואהרן. מׁשה יא)עֹון ּובקר(במדבר "הצאן ְֲֲֲֲֶַַָָֹֹֹֹ
עליו חס - ׁשּבּסתר לפי אּלא מּזֹו? קׁשה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיּׁשחט"
עליו חס לא - יׂשראל ּכל ׁשּבמעמד וכאן ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹהּכתּוב,

הּׁשם: קּדּוׁש מּפני ׁשאּלּו.ÈLÈ˜‰Ïהּכתּוב, ְִִֵֵַַָ¿«¿ƒ≈ƒִֶ
לעיני מקּדׁש הייתי והֹוציא, הּסלע אל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּדּברּתם
ואינֹו מדּבר ׁשאינֹו זה, ּסלע מה ואֹומרים: ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהעדה
מקֹום, ׁשל ּדּבּורֹו מקּים לפרנסה, צרי ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹומע

אנּו!: וחמר ˙e‡Èקל ‡Ï ÔÎÏ.ּכמֹו ּבׁשבּועה, ֶַָָֹ»≈…»ƒְְִָ
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È‡Ó ‡Ï eLÈ‡‡Â¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡˙‰‡ÏÂטזÈÈ Ì„ ‡ÈÂ ¿«¬»»»»¿«≈»√»¿»
‡‡ÏÓ ÁÏLe ‡˙BÏ ÏÈaÂ¿«ƒ¿»»¿««¿»»
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ג) א נׁשּבע(שמואל עלי". לבית נׁשּבעּתי "לכן :ְְְְִִִִֵֵֵַַָ

:ּכ על ּבתפּלה ירּבּו ׁשּלא ‰n‰(È‚)ּבקפיצה, ְְְִִִִֶַַָָָֹ≈»
‰ÈÓ ÈÓ.אחר ּבמקֹום הּנזּכרים ק"אהם (סנהדרין ≈¿ƒ»ְְִִֵֵַַָָ

ׁשלב) ׁשּמֹוׁשיען ּפרעה, אצטגניני ראּו אּלּו את ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּגזרּו לכ ּבּמים, לֹוקה א)יׂשראל "ּכלֿהּבן(שמות : ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ּתׁשליכהּו": היארה Ìaהּיּלֹוד L„wiÂ.מׁשה ׁשּמתּו ְְִִַַַָֹֻ«ƒ»≈»ֵֶֶֹ
ידם, על ב)ואהרן קט"ו ׁשּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿ(זבחים ְְֲֶֶַַַָָָָֹ

על ּומתקּדׁש יראּוי הּוא ּבמקּדׁשיו, ּדין עֹוׂשה ְְִִִֵֶַַָָָֻהּוא
אֹומר הּוא וכן סח)הּברּיֹות. אלהים(תהילים "נֹורא : ְְֱִִֵֵַָֹ

אֹומר הּוא וכן ,"י)מּמקּדׁשי "ּבקרבי(ויקרא : ְְְִִִֵֵֶַָֹ
NÈ(È„)אּקדׁש": EÈÁ‡Ï‡.להזּכיר ראה מה ֵֶָ»ƒƒ¿»≈ְְִַָָָ

ּבני אנחנּו, אחים לֹו: אמר אּלא אחוה? ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָּכאן
לֹו ׁשּנאמר טו)אברהם, יהיה(בראשית "ּכיֿגר : ְְֱִִֵֶֶֶַַָָ

לפרעֹו: החֹוב אֹותֹו היה ׁשנינּו ועל "זרע‰z‡ ְְְְְֲֵַַַָָָ«»
‰‡Ïz‰ŒÏk ˙‡ zÚ„È.מעל אביכם ּפירׁש לפיכ »«¿»≈»«¿»»ְֲִִִֵֵֶַָ

לו)אבינּו יעקב(שם מּפני אלֿארץ וּיל" : ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
והּטילֹו עליהם, הּמּטל חֹוב הּׁשטר מּפני - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻאחיו"

יעקב: eÏ(ÂË)על eÚiÂ.:רּבֹות צרֹות סבלנּו ֲַַֹ«»≈»ְַַָָ
eÈ˙‡ÏÂ.ּבּקבר מצטערים ׁשהאבֹות מּכאן, ¿«¬…≈ְֲִִִֶֶֶַַָָָ

יׂשראל: על ּבאה eÏ(ÊË)ּכׁשּפרענּות ÚÓLiÂ. ְְְִֵֶַָָָָֻ«ƒ¿«…≈
אבינּו ׁשּברכנּו כז)ּבּברכה קֹול(בראשית "הּקל : ְְִֵֶַַָָָָֹ

ונענים: צֹועקים ׁשאנּו מׁשה..C‡ÏÓיעקב", זה ְֲֲֲִִֶַַָֹ«¿»ֶֶֹ
ואֹומר "מלאכים", קרּואים ׁשהּנביאים (ד"המּכאן, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ

לו) האלהים":ב ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו :ְְְְֱֲִִִִֵַַַָֹ
(ÊÈ)E‡ ‡Œ‰aÚ.על לעֹורר ל אין «¿¿»»¿«¿∆ְְֵֵַ

החֹוב,הירּׁשה ּפרעּת ׁשּלא ּכׁשם ארץֿיׂשראל, ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
:ארצ ּדר לעבר מעט עזר לנּו zL‰עׂשה ‡ÏÂ ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹ¿…ƒ¿∆

‡ ÈÓ.(רבה לֹומר,(במדבר צרי היה ּבֹורֹות" "מי ≈¿≈ִֵַָָָ
מן ּבידינּו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי מׁשה: אמר ּכ ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
נקנה אּלא מּמּנּו, נׁשּתה לא לׁשּתֹות, ּובאר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶָֹֹלאכל
ׁשאףֿ לאכסנאי, מּכאן להנאתכם. ּומים אכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמּכם
ּכדי החנוני, מן יקנה לאכל, ּבידֹו ׁשּיׁש ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹעלּֿפי

אׁשּפיזֹו: את B‚Âלהּנֹות CÏ CÏn‰ Cc.אנּו ְְִֶַֻ∆∆«∆∆≈≈¿ָ
לאכל: ּולכאן לכאן יּטּו ולא ּבהמתנּו את ְְְְְְֱִִֵֶֶֶָָֹֹחֹוסמים
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(ÁÈ)˙‡˜Ï ‡‡ ÁaŒ.מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְִִֶַָ

אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם ׁשהֹוריׁשכם ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַּבּקֹול
ׁשהֹוריׁשני ּבּמה עליכם אצא ואני קלנּו", ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹוּיׁשמע

כז)אבי תחיה":(בראשית חרּב "ועל :(ËÈ)˜ ְְְְִִֶַַָ«
ŒÈ‡.:מּזיק ּדבר ׁשּום Á˜‰(Î)אין „Èe. ≈»»ְִֵַָָ¿»¬»»
עׂשו":(שם)זקננּוּבהבטחת ידי "והּידים כא: תורה ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(Î)‰„Ú‰ŒÏk.להּכנס ועֹומדים ׁשלמים ּכּלם »»≈»ְְְְִִִֵֵָָֻ
ּגזרה ׁשּנגזרה מאֹותם אחד ּבהן היה ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלארץ,
ׁשּכתּוב מאֹותן ואּלּו מדּבר, מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָעליהם,

ד)ּבהן הּיֹום":(דברים ּכּלכם "חּיים :‰‰ ‰.הר ְִֶֶַַָֻ…»»ַ
ּגדֹול. ּתּפּוח ּגּבי על קטן ּכתּפּוח הר, ּגּבי ְֵֵַַַַַַַַַָָָעל
את ּומׁשוה לפניהם הֹול ׁשהענן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואףֿעלּֿפי

והר לתֹורה, - סיני הר ּבהן: נׁשארּו ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹההרים,
אהרן: לקבּורת - ההר והר מׁשה. לקבּורת - ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹֹנבֹו

(‚Î)„‡Œ‡ ÏeŒÏÚ.ׁשּמּפני מּגיד, «¿∆∆¡ְִִֵֶַ
נפרצּו הרׁשע, לעשו להתקרב ּכאן ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשּנתחּברּו
אֹומר הּנביא וכן הּזה, הּצּדיק וחסרּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמעׂשיהם

כ)ליהֹוׁשפט ב ּפרץ(ד"ה עםֿאחזיהּו ּבהתחּבר" : ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ
:"מעׂשי את כדה' ‡˙‰‡Œ(Î‰)תורה Á˜. ֲֶֶַ«∆«¬…

נתּון ּכתר ׁשּתראה אׁשרי לֹו: אמר נחּומים. ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָֹּבדברי
:לכ זּכאי אני ּׁשאין מה ,לבנ(ÂÎ)ÂÈ„‚aŒ˙‡. ְְְֲִִֵֶַַַָ∆¿»»

מעליו והפׁשיטם הלּביׁשהּו ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻאת
לּמערה", "הּכנס לֹו: אמר ּבפניו. ּבנֹו על ְְְְִִֵַַַָָָָָָָלתּתם

ל אמר ּדלּוק. ונר מּצעת מּטה ראה "עלהונכנס. ֹו: ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֻ
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(ÁÈ)˙‡˜Ï ‡‡ ÁaŒ.מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְִִֶַָ

אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם ׁשהֹוריׁשכם ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַּבּקֹול
ׁשהֹוריׁשני ּבּמה עליכם אצא ואני קלנּו", ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹוּיׁשמע

כז)אבי תחיה":(בראשית חרּב "ועל :(ËÈ)˜ ְְְְִִֶַַָ«
ŒÈ‡.:מּזיק ּדבר ׁשּום Á˜‰(Î)אין „Èe. ≈»»ְִֵַָָ¿»¬»»
עׂשו":(שם)זקננּוּבהבטחת ידי "והּידים כא: תורה ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(Î)‰„Ú‰ŒÏk.להּכנס ועֹומדים ׁשלמים ּכּלם »»≈»ְְְְִִִֵֵָָֻ
ּגזרה ׁשּנגזרה מאֹותם אחד ּבהן היה ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלארץ,
ׁשּכתּוב מאֹותן ואּלּו מדּבר, מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָעליהם,

ד)ּבהן הּיֹום":(דברים ּכּלכם "חּיים :‰‰ ‰.הר ְִֶֶַַָֻ…»»ַ
ּגדֹול. ּתּפּוח ּגּבי על קטן ּכתּפּוח הר, ּגּבי ְֵֵַַַַַַַַַָָָעל
את ּומׁשוה לפניהם הֹול ׁשהענן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואףֿעלּֿפי

והר לתֹורה, - סיני הר ּבהן: נׁשארּו ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹההרים,
אהרן: לקבּורת - ההר והר מׁשה. לקבּורת - ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹֹנבֹו

(‚Î)„‡Œ‡ ÏeŒÏÚ.ׁשּמּפני מּגיד, «¿∆∆¡ְִִֵֶַ
נפרצּו הרׁשע, לעשו להתקרב ּכאן ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשּנתחּברּו
אֹומר הּנביא וכן הּזה, הּצּדיק וחסרּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמעׂשיהם

כ)ליהֹוׁשפט ב ּפרץ(ד"ה עםֿאחזיהּו ּבהתחּבר" : ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ
:"מעׂשי את כדה' ‡˙‰‡Œ(Î‰)תורה Á˜. ֲֶֶַ«∆«¬…

נתּון ּכתר ׁשּתראה אׁשרי לֹו: אמר נחּומים. ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָֹּבדברי
:לכ זּכאי אני ּׁשאין מה ,לבנ(ÂÎ)ÂÈ„‚aŒ˙‡. ְְְֲִִֵֶַַַָ∆¿»»

מעליו והפׁשיטם הלּביׁשהּו ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻאת
לּמערה", "הּכנס לֹו: אמר ּבפניו. ּבנֹו על ְְְְִִֵַַַָָָָָָָלתּתם

ל אמר ּדלּוק. ונר מּצעת מּטה ראה "עלהונכנס. ֹו: ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֻ
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ÈÓ˙כט È‡ ‡Lk Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ
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Ï‡NÈ ˙È Ïk ÈÓBÈאÚÓLe ƒ…≈ƒ¿»≈¿«
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Ï‡NÈ ‡ Á‡Â ‡iÏÏ‡Ó¿«¿«»¿««¿»»¿ƒ¿»≈


"קמץ ּופׁשט, - "ידי "ּפׁשט ועלה, - ְְְִֶַַָָָָָֹֹלּמּטה"
חמד מּיד ועצם, - "עיני "עצם וקמץ, - "ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּפי

לֹו ׁשּנאמר וזהּו מיתה, לאֹותּה לב)מׁשה :(דברים ְְֱִֶֶֶֶַָָֹ
לּה: ׁשּנתאּוית מיתה - "אחי אהרן ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ּכאׁשרֿמת

(ÊÎ)‰LÓ NÚiÂ.(רבה ׁשהּדבר(במדבר אףֿעלּֿפי «««…∆ִֶַַַָָ
עּכב: לא לֹו, כחקׁשה Ú‰Ïk‰(ËÎ)תורה e‡iÂ ִֵֶָֹ«ƒ¿»»≈»

'B‚Â.(שם)לא ואהרן יֹורדים ואלעזר מׁשה ּכׁשראּו ¿ְְְְְֲִֶֶֶַָָָֹֹֹ
מת. להם: אמר אהרן? הּוא היכן אמרּו: ְֲֵֵֶַַַָָָָָֹירד,
את ועצר הּמלא ּכנגד ׁשעמד מי אפׁשר, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאמרּו:
מׁשה ּבּקׁש מּיד הּמות? מלא ּבֹו יׁשלט ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּמּגפה,
ּבּמּטה, מּוטל להם הּׁשרת מלאכי והראּוהּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָרחמים

והאמינּו: - Ï‡NÈראּו ˙È Ïk.האנׁשים ְֱִֶָ…≈ƒ¿»≈ֲִָָ
ּומטיל ׁשלֹום רֹודף אהרן ׁשהיה לפי ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוהּנׁשים;

לאׁשּתֹו: איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין ‚ÚÂאהבה Èk. ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָƒ»«
אּלא הּוא, טֹועה מית", "ּדהא ׁשהמתרּגם אני ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאֹומר
אמרּו ׁשּלא "ואתחזיאּו", - וּיראּו מתרּגם ּכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹאם
ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה "ּכי" לברכה, זכרֹונם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָרּבֹותינּו
ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו מדרׁש על אּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ"ּדהא",

אּבהּו רּבי ג)וכדאמר השנה ּתקרי(ראש אל : ְְְִִִִַַַַָָ
לׁשֹון"וּיראּו" נֹופל זה לׁשֹון ועל "וּיראּו", אּלא ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

הימּנּו, ּׁשּלמעלה למה טעם נתינת ׁשהּוא לפי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָּדהא,
ּתרּגּום על אבל אהרן. מת ׁשהרי לפי וּיראּו? ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלּמה
לׁשֹון אּלא נֹופל ּדהא לׁשֹון אין ּכניׁשּתא" ּכל ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָ"וחזּו
"אם" ׁשּמצינּו אי, ׁשּמּוׁש מּגזרת ׁשהּוא ְֲִִִִִִֶֶֶַָאׁשר,

ּכמֹו "אׁשר", ּבלׁשֹון כא)מׁשּמׁש "ואםֿמּדּוע(איוב : ְְְְֲִִֵֶַַַ
הּלׁשֹון מּזה מפרׁשים והרּבה רּוחי". (שםלאֿתקצר ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹ

ימיו":יד) חרּוצים "אם :(‡)ÈÚk‰ ÚÓLiÂ. ֲִִָָ«ƒ¿««¿«¬ƒ
ּכדאיתא כּו', ּכבֹוד ענני ונסּתּלקּו אהרן ׁשּמת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשמע

הּׁשנה ג)ּבראׁש מרדּות(דף רצּועת מעֹולם ועמלק . ְְְֲֵֵַַַַָָָָֹ
לפרענּות: עת ּבכל מזּמן ‰‚ליׂשראל, LÈ.זה ְְְְְְִֵֵָָָָֻֻ…≈«∆∆ֶ

ׁשּנאמר יג)עמלק, ּבארץ(במדבר יֹוׁשב "עמלק : ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּכדי ּכנען, ּבלׁשֹון לדּבר לׁשֹונֹו את וׁשּנה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּנגב",
לתת להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתּפּללים יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּיהיּו
יׂשראל ראּו ּכנענין, אינם והם ּבידם, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָּכנענים
ּכנען; לׁשֹון ּולׁשֹונם עמלקים ּכלבּוׁשי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָלבּוׁשיהם
ּתּתן "אםֿנתן ׁשּנאמר: סתם", "נתּפּלל ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹאמרּו:

ּבידי": הּזה ‰‡˙Èאתֿהעם .הּנגב ּדר ְִֶֶַָָָ∆∆»¬»ƒֶֶֶֶַ
ׁשּנאמר המרּגלים, ּבּה בּנגב".(שם)ׁשהלכּו "וּיעלּו : ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

הּגדֹול הּתּיר ּדר האתרים" ּדר" אחר: ֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדבר
ׁשּנאמר לפניהם, יהּנֹוסע ימים)(שם ׁשלׁשת ּדר" : ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
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:‡È dpÓ ‡eבÌi˜Â ¿»ƒ≈ƒ¿»¿««
Ì‡ Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡Èƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒ
È„Èa ÔÈ„‰ ‡Ú ˙È ÒÓ ÒÓÓƒ¿«ƒ¿«»«»»≈ƒƒ

:Ô‰ÈÂ˜ ˙È ‚‡ÂגÈÈ ÏÈa˜Â «¬««»ƒ¿≈¿«≈¿»
˙È ÒÓe Ï‡Èc d˙Ï¿≈¿ƒ¿»≈¿«»
Ô‰ÈÂ˜ ˙ÈÂ Ô‰˙È ‚Â ‰‡Ú¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈
:‰ÓÁ ‡˙‡„ ‡Ó ‡˜e¿»¿»¿«¿»»¿»

È‡ד Á‡ ‡e ‰Ó eÏe¿»≈…»…««»
Ì„‡„ ‡Ú‡ ˙È ‡w‡Ï ÛeÒ„¿¿«»»»«¿»∆¡
:‡Á‡a ‡Ú„ ‡ ˙˜ÚÂ«¬««¿»¿«»¿»¿»

„ÈÈה ‡ÓÈÓa ‡Ú ÌÚ˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»
‡e˜‡ ‡ÓÏ  ‰Ó ÌÚÂ¿ƒ…∆¿¿»«∆¿»
È‡ ‡a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈÓƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»¬≈

ÈÏ‡Â ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ ≈«¿»¿≈«»¿«¿»»
:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa ˙˜Ú»«¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

˜ÔÏו ÔÈÂÁ ˙È ‡Úa ÈÈ È‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»


מנּוחה": להם Èלתּור epÓ aiÂ.אּלא אינּה ְֶָָָ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒֵֶָָ

אחת מדרש)ׁשפחה בשם .ÈÓÁ‰Â():(ילקוט ְִַַָ¿«¬«¿ƒ
לגבּה: ׁשללם ‡˙‰Ì(‚)אקּדיׁש ÌÁiÂ. ְְְִַַָָָֹ««¬≈∆¿∆

ּגבּה:.Ì‰ÈÚŒ˙‡Âּבהריגה: c(„)חרמי ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ∆∆
ÛeÒŒÌÈ.,זֹו מלחמה עליהם ּובאה אהרן ׁשּמת ּכיון «ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשחזרּו הּדר הּוא סּוף, ים ּדר לאחֹוריהם ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָחזרּו
ׁשּנאמר מרּגלים, ּגזרת עליהם ּכׁשּנגזר (דבריםלהם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

חזרּוא) וכאן יםֿסּוף". ּדר הּמדּברה "ּוסעּו :ְְְְִֶֶַַָָָָ
פנחס)לאחֹוריהם פ' ׁשּנאמר(עיין מּסעֹות, (שםׁשבע ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ

מֹוסרהי) ּבניֿיעקן מּבארת נסעּו יׂשראל "ּובני :ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ
ההר ּבהר והלא מת? ּבמֹוסרה וכי אהרן". מת ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹֹֹׁשם
והסּפידּוהּו עליו והתאּבלּו חזרּו ׁשם אּלא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמת?!
וּתמצא ּבּמּסעֹות ּובדק וצא ּבפניהם. הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּכאּלּו

ההר:ׁשבע הר עד מֹוסרה מן ÒÏמּסעֹות ִֵֶַַַָָָָֹƒ¿…
Ì„‡ ‡Œ˙‡.:ּבארצֹו לעבר נתנם ˜Âׁשּלא ∆∆∆¡ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«

ca ÌÚ‰Œ..להם ׁשהקׁשה הּדר ּבטרח ∆∆»»«»∆ְְֶֶֶֶַַָָֹֻ
ואנּו לארץ להּכנס קרֹובים היינּו עכׁשו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָאמרּו:
ונׁשּתהּו אבֹותינּו חזרּו ּכ לאחֹורינּו, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָחֹוזרים
נפׁשם קצרה לפיכ הּיֹום, עד ׁשנה ּוׁשמֹונה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹׁשלׁשים
יּתכן ולא אנקרוטלו"ר. לע"ז ּובלׁשֹון .הּדר ְְְִִִֵֶֶַַַָֹּבעּנּוי

,ּבּדר ּבהיֹותם - "ּבּדר העם נפׁש "וּתקצר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹומר
ׁשּתמצא מקֹום ׁשּכל קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹולא
ּכגֹון קצרה, ּבמה ׁשם מפֹורׁש ּבמקרא נפׁש ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָקיצּור

יא) ּוכגֹון(זכריה ּבהם", נפׁשי "וּתקצר י): :(שופטים ְְְִִֶַַַָ
על הּקׁשה ּדבר וכל יׂשראל", ּבעמל נפׁשֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָ"וּתקצר
ׁשהּטרח ּכאדם נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ּבֹו נֹופל ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹאדם
ואין הּדבר אֹותֹו לקּבל רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָּבא
ּובּדבר הּצער. אֹותֹו ׁשם לגֹור לּבֹו ּבתֹו מקֹום ְִַַַַָָָָָלֹו
על וכבד הּוא ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּמטריח

ּכגֹון יא)האדם, בי"(זכריה ּבחלה נפׁשם "וגם : ְְְֲִַַָָָָָָ
עלי, י)ּגדלה ּכללֹו(איוב ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

לׁשֹון - ּבדבר נפׁש קּצּור לׁשֹון ּכל ּפרּוׁשֹו: ְְְִֵֶֶֶָָָׁשל
סֹובלּתֹו: הּדעת ׁשאין הּוא, לסבלֹו יכֹול ְְְֵֵֶֶַַַַָָׁשאין

(‰)‰Óe ÌÈ‰Ï‡a.לקֹונֹו עבד :(במ"ר)הׁשוּו ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ
e˙ÈÏÚ‰ ‰ÓÏ.:ׁשוים ˜‰ׁשניהם eÂ.אף »»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ַ

ּומאּוס: נפׁש קּצּור לׁשֹון ‰Ï˜Ïwזה ÌÁla.ע"ז) ְִִֶֶֶ«∆∆«¿…≈
"קלֹוה) קראּוהּו ּבאיברים, נבלע ׁשהּמן קל",לפי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

יׁש ּכלּום ּבמעינּו, ׁשּיתּפח הּזה הּמן עתיד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמרּו:
מֹוציא?: ואינֹו ׁשּמכניס אּׁשה ‡˙(Â)ילּוד ְְְִִִֵֶַָ≈

ÌÈ‰ ÌÈÁp‰.(במ"ר)האדם את ׁשּׂשֹורפים «¿»ƒ«¿»ƒְִֶֶָָָ
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È‡ד Á‡ ‡e ‰Ó eÏe¿»≈…»…««»
Ì„‡„ ‡Ú‡ ˙È ‡w‡Ï ÛeÒ„¿¿«»»»«¿»∆¡
:‡Á‡a ‡Ú„ ‡ ˙˜ÚÂ«¬««¿»¿«»¿»¿»

„ÈÈה ‡ÓÈÓa ‡Ú ÌÚ˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»
‡e˜‡ ‡ÓÏ  ‰Ó ÌÚÂ¿ƒ…∆¿¿»«∆¿»
È‡ ‡a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈÓƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»¬≈

ÈÏ‡Â ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ ≈«¿»¿≈«»¿«¿»»
:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa ˙˜Ú»«¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

˜ÔÏו ÔÈÂÁ ˙È ‡Úa ÈÈ È‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»


מנּוחה": להם Èלתּור epÓ aiÂ.אּלא אינּה ְֶָָָ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒֵֶָָ

אחת מדרש)ׁשפחה בשם .ÈÓÁ‰Â():(ילקוט ְִַַָ¿«¬«¿ƒ
לגבּה: ׁשללם ‡˙‰Ì(‚)אקּדיׁש ÌÁiÂ. ְְְִַַָָָֹ««¬≈∆¿∆

ּגבּה:.Ì‰ÈÚŒ˙‡Âּבהריגה: c(„)חרמי ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ∆∆
ÛeÒŒÌÈ.,זֹו מלחמה עליהם ּובאה אהרן ׁשּמת ּכיון «ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשחזרּו הּדר הּוא סּוף, ים ּדר לאחֹוריהם ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָחזרּו
ׁשּנאמר מרּגלים, ּגזרת עליהם ּכׁשּנגזר (דבריםלהם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

חזרּוא) וכאן יםֿסּוף". ּדר הּמדּברה "ּוסעּו :ְְְְִֶֶַַָָָָ
פנחס)לאחֹוריהם פ' ׁשּנאמר(עיין מּסעֹות, (שםׁשבע ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ

מֹוסרהי) ּבניֿיעקן מּבארת נסעּו יׂשראל "ּובני :ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ
ההר ּבהר והלא מת? ּבמֹוסרה וכי אהרן". מת ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹֹֹׁשם
והסּפידּוהּו עליו והתאּבלּו חזרּו ׁשם אּלא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמת?!
וּתמצא ּבּמּסעֹות ּובדק וצא ּבפניהם. הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּכאּלּו

ההר:ׁשבע הר עד מֹוסרה מן ÒÏמּסעֹות ִֵֶַַַָָָָֹƒ¿…
Ì„‡ ‡Œ˙‡.:ּבארצֹו לעבר נתנם ˜Âׁשּלא ∆∆∆¡ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«

ca ÌÚ‰Œ..להם ׁשהקׁשה הּדר ּבטרח ∆∆»»«»∆ְְֶֶֶֶַַָָֹֻ
ואנּו לארץ להּכנס קרֹובים היינּו עכׁשו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָאמרּו:
ונׁשּתהּו אבֹותינּו חזרּו ּכ לאחֹורינּו, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָחֹוזרים
נפׁשם קצרה לפיכ הּיֹום, עד ׁשנה ּוׁשמֹונה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹׁשלׁשים
יּתכן ולא אנקרוטלו"ר. לע"ז ּובלׁשֹון .הּדר ְְְִִִֵֶֶַַַָֹּבעּנּוי

,ּבּדר ּבהיֹותם - "ּבּדר העם נפׁש "וּתקצר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹומר
ׁשּתמצא מקֹום ׁשּכל קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹולא
ּכגֹון קצרה, ּבמה ׁשם מפֹורׁש ּבמקרא נפׁש ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָקיצּור

יא) ּוכגֹון(זכריה ּבהם", נפׁשי "וּתקצר י): :(שופטים ְְְִִֶַַַָ
על הּקׁשה ּדבר וכל יׂשראל", ּבעמל נפׁשֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָ"וּתקצר
ׁשהּטרח ּכאדם נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ּבֹו נֹופל ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹאדם
ואין הּדבר אֹותֹו לקּבל רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָּבא
ּובּדבר הּצער. אֹותֹו ׁשם לגֹור לּבֹו ּבתֹו מקֹום ְִַַַַָָָָָלֹו
על וכבד הּוא ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּמטריח

ּכגֹון יא)האדם, בי"(זכריה ּבחלה נפׁשם "וגם : ְְְֲִַַָָָָָָ
עלי, י)ּגדלה ּכללֹו(איוב ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

לׁשֹון - ּבדבר נפׁש קּצּור לׁשֹון ּכל ּפרּוׁשֹו: ְְְִֵֶֶֶָָָׁשל
סֹובלּתֹו: הּדעת ׁשאין הּוא, לסבלֹו יכֹול ְְְֵֵֶֶַַַַָָׁשאין

(‰)‰Óe ÌÈ‰Ï‡a.לקֹונֹו עבד :(במ"ר)הׁשוּו ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ
e˙ÈÏÚ‰ ‰ÓÏ.:ׁשוים ˜‰ׁשניהם eÂ.אף »»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ַ

ּומאּוס: נפׁש קּצּור לׁשֹון ‰Ï˜Ïwזה ÌÁla.ע"ז) ְִִֶֶֶ«∆∆«¿…≈
"קלֹוה) קראּוהּו ּבאיברים, נבלע ׁשהּמן קל",לפי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

יׁש ּכלּום ּבמעינּו, ׁשּיתּפח הּזה הּמן עתיד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמרּו:
מֹוציא?: ואינֹו ׁשּמכניס אּׁשה ‡˙(Â)ילּוד ְְְִִִֵֶַָ≈

ÌÈ‰ ÌÈÁp‰.(במ"ר)האדם את ׁשּׂשֹורפים «¿»ƒ«¿»ƒְִֶֶָָָ
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È Ú ˙ÈÓe ‡nÚ ˙È e˙Èe¿ƒ»«»ƒ««ƒ
:Ï‡iÓז‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â ƒƒ¿»≈«¬»«»¿…∆

˜ ‡ÓÚ˙‡ È‡ ‡Á eÓ‡Â«¬»«¿»¬≈ƒ¿««¿»√»
ÈÚÈÂ ÈÈ ˜ Èl ‡È CnÚÂ ÈÈ¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»¿«¿ƒ
ÏÚ ‰LÓ ÈlÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡pÓƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆«

:‡nÚחCÏ Ú ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â «»«¬«¿»¿…∆ƒ≈»
Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ d˙È ÈeLÂ ‡ÈÏ»̃¿»¿«≈»≈«»ƒ≈»
:i˜˙ÈÂ d˙È ÈÊÁÈÂ ˙È˙È¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈¿ƒ¿«»

LÁ‡ט ‡ÈÂÁ ‰LÓ ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»
˙È k ‰Â‰Â ˙‡ ÏÚ diÂLÂ¿«¿≈«»«¬»«»ƒ
‡ÈÂÁÏ ÏkzÓe ‡ ˙È ‡ÈÂÁƒ¿»»«¿»ƒ¿««¿ƒ¿»

:i˜˙Óe ‡LÁיÈa eÏËe ƒ¿»»ƒ¿«»¿»¿≈
:˙‡a Le Ï‡ÈיאeÏËe ƒ¿»≈¿¿……¿»

È‡Ú ˙ÊÈ‚Óa Le ˙‡Ó≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈
‡Ó Èt‡ ÏÚ È ‡aÓa¿«¿¿»ƒ««≈»

:‡LÓL ÁnÓיבeÏË ÔnzÓ ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«»¿»
:Ê ‡ÏÁa LeיגÔnzÓ ¿¿«¬»¿»∆ƒ«»

È Ô‡ ‡ÚÓ Le eÏË¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
‰‡Ó‡ eÁzÓ ˜ ‡aÓ¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»


ׁשּניהם: ‡˙Ú‰Œּבארס eÈÂ.ׁשּלקה נחׁש יבא ְִֵֶֶֶ«¿«¿∆»»ֶָָָָָֹ

נחׁש יבא ּדּבה, מּמֹוציאי ויּפרע ּדּבה הֹוצאת ְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹעל
עפר) (טעם אחד טעם לֹו נטעמין הּמינין ְִִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּכל
להם מׁשּתּנה אחד ׁשּדבר טֹובה, מּכפּויי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָויּפרע

טעמים: LÓ‰(Ê)לכּמה Ïlt˙iÂ.למי מּכאן ְְִַָָ«ƒ¿«≈…∆ְִִָ
מּלמחל: אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּמבּקׁשים

(Á)ŒÏÚ.,ּבלעז פירק"א ׁשּקֹורין ּכלֹונס, על «≈ְְִֶַַַָ
ל)וכן עלֿהּגבעה",(ישעיה "וכּנס מט): "ארים(שם : ְְְִִֵֵַַַָָ

יג)נּסי", לאֹות(שם ּגבּה ׁשהּוא ּולפי "ׂשאּוֿנס"; : ְְְִִִֵֶַָֹ
"נס": קֹוראֹו רבה).CeLp‰ŒÏkולראיה, (במדבר ְְְִֵָָ»«»

ּומתנונה נּזֹוק היה נֹוׁשכֹו, חמֹור אֹו ּכלב ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָאפּלּו
לכ להמית, ממהרת הּנחׁש נׁשיכת אלא .ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהֹול
ּובנׁשיכת ּבעלמא. ראּיה אתֹו", "וראה ּכאן: ְְְְְֱִִִֶַַָָָָָָֹנאמר
הּנחׁש אםֿנׁש "והיה - "והּביט" נאמר: ְְֱִִִֶַַַַָָָָָָָהּנחׁש
הּנחׁש נׁשּו ממהר היה ׁשּלא וגֹו'", והּביט ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאתֿאיׁש
ואמרּו ּבכּונה. ּבֹו מּביט ּכן אם אּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלהתרּפאֹות,
ּבזמן אּלא מחּיה? אֹו ממית נחׁש וכי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָרּבֹותינּו:

את ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי מסּתּכלין יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיּו
לאו ואם מתרּפאים, היּו ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָלּבם

נּזֹוקים): (נ"א נּמֹוקים LÁp˙(Ë)היּו LÁ.(שם) ִִִִָ¿«¿…∆
מׁשה: אמר אּלא נחׁשת, ׁשל לעׂשֹותֹו לֹו נאמר ְֱֲֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלא
ׁשל אעׂשּנּו ואני נחׁש קֹוראֹו ְֱֲִֶֶֶַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

לׁשֹון: על נֹופל לׁשֹון ינחׁשת! ÈiÚa(È‡)תורה ְֵֶַָָֹ¿ƒ≈
ÈÚ‰.ועי עּיים. ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא »¬»ƒְְְְִִִִִַָָָָָֹ

ּבֹו והעי"ן ּבמטאטא, הּטאּוט ּדבר הּוא, חרּבה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָֻלׁשֹון
"יעים" מלׁשֹון והּוא לבּדּה, כח)יסֹוד "ויעה(ישעיה : ְְְְְִִַָָָָ

הר.‰ÈÚברד": את ׁשם העֹוברים מעבר ּדר ָָ»¬»ƒְֲִֶֶֶַַַָָ
מֹואב ארץ ּבין מפסיק ׁשהּוא ּכנען, ארץ אל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָנבֹו

אמֹורי ‰Ó:לארץ ÁÊnÓ ‡Ó ÈtŒÏÚL. ְֱִֶֶ«¿≈»ƒƒ¿««»∆
מֹואב: ארץ ׁשל יבּבמזרחּה ÏÓ(È‚)תורה ְְִֶֶֶָָָƒ¿À

ÈÓ‡‰.וכן ׁשּלהם, מצר סֹוף ב)ּתחּום :(דברים »¡ƒְְֵֵֶֶַָ
וסֹוף: קצה לׁשֹון מֹואב", ‡Ô"ּגבּול ÚÓ. ְְֶָָָ≈≈∆«¿

ׁשּבאּו עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ארץ ְְִִִֶֶֶַָָָָָָהּקיפּו
ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמעבר
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‡Ó È ‡Ó ÌeÁ ‡ È‡¬≈«¿¿»≈»
‰‡Ó‡ Èeיד‡È  ÏÚ ≈¡»»«≈ƒ¿««

‡È ÏÚ ÈÈ „Ú È ‡¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»««»
‡ ÈÏÁ ÏÚ ee e„¿¿«¿««¬≈«¿

ÏÏטו ÈÓ ‡ÏÁ eLÂ¿»«¬«»¿ƒ«¿ƒ»√≈
‡Ó ÌeÁÏ ÈÓÓe ÁÏ¿«»ƒ¿¿ƒƒ¿»

È‡טז ‰Ï È‰È‡ Óeƒ«»ƒ¿¿ƒ«¿≈»
‰LÓÏ ÈÈ Ó‡ È ‡È ‡È‰ƒ≈»ƒ¬«¿»¿…∆
‡Ó ‰Ï ‰È‡Â ‡Ú È L¿»«»¿≈«¿«»

Èיז Ï‡È ÁL ¿≈««ƒ¿»≈»
eÁL ‡È È ‡„‰ ‡ÁLe¿«¿»»»«ƒ≈»«»


מֹואב: ארץ ‰‡ÈÓׁשל ÏÓ ‡‰.רצּועה ֶֶֶָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְָ

ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, מּגבּול ְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶָָיֹוצאה
וׁשם מֹואב; ּגבּול ׁשהּוא ארנֹון, עד מֹואב ְְְְִֶַַָָָלגבּול
ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ולא יׂשראל ְְְְְִִִֵַָָָָֹחנּו
ואף ּבארצם. לעבר רׁשּות להם נתנּו לא והם ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָֹֹמֹואב
ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, ּפירׁשּה ׁשּלא ּפי ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹעל

יפּתח יא)ׁשאמר מֹואב(שופטים אלֿמל "וגם : ְְִֶֶֶֶַַָָָ
רמזּה ּומׁשה אבה". ולא ב)ׁשלח "ּכאׁשר(דברים : ְְֲֶֶַַָָָָָֹֹ

והּמֹואבים ּבׂשעיר הּיׁשבים עׂשו ּבני ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹעׂשּוֿלי
ּבתֹו לעבר נתנּום לא אּלּו מה ּבער". ְְְְֲִֵַַָָָֹֹֹהּיׁשבים

ּכן: מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ŒÏÚ(È„)ארצם ְִִִֵֶַַָָָָָ«
Ó‡È .יאמר ּבּה, ׁשּנעׂשּו ונּסים זֹו חניה על ≈≈»«ְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

ּכׁשּמסּפרי ה'. מלחמת ׁשּנעׂשּוּבספר נּסים ם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַֹ
וגֹו'" "אתֿוהב יסּפרּו ּכמֹו.‡‰ÂŒ:לאבֹותינּו, ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְ

מן יאמר ּכן ועד, יעד, מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", ְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ"את
יהב אׁשר את ּכלֹומר: הּוא, יסֹוד והּוי"ו והב, ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָיהב

ּביםֿסּוף נּסים והרּבה ‡:להם ÌÈÏÁp‰Œ‡Â. ְְְִִִֶַָָ¿∆«¿»ƒ«¿
ּבנּסי לסּפר יׁש ּכ יםֿסּוף, ּבנּסי ׁשּמסּפרים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָּכׁשם
הם ּומה ּגדֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן ׁשאף ארנֹון, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָנחלי

‰ÌÈÏÁp(ÂË)הּנּסים?: „L‡Â.ׁשל ּתרּגּום ִִַ¿∆∆«¿»ƒְֶַ
ּדם ׁשם ׁשּנׁשּפ הּנחלים, ׁשפ - אׁשד ."ׁשפ"ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ההרים ׁשהיּו לפי ׁשם, נחּבאים ׁשהיּו ְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָאמֹורּיים,
לזה: זה סמּוכים וההרים וקצר עמק והּנחל ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּגבהים
ּבהר חברֹו עם ּומדּבר מּזה ההר על עֹומד ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָאדם
אמֹורּיים: אמרּו הּנחל. ּבתֹו עֹובר והּדר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָמּזה,

נצא לעבר, הּנחל לתֹו [לארץ] יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכׁשּיּכנסּו
ּבחּצים ונהרּגם מהם ׁשּלמעלה ּבהרים הּמערֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמן
צד ׁשל ּבהר הּנקעים אֹותן והיּו ּבליסטראֹות. ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָואבני
נקעים אֹותן ּכנגד היּו אמֹורּיים צד ׁשל ּובהר ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָמֹואב,
ׁשּבאּו ּכיון לחּוץ. ּבֹולטין וׁשדים קרנֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָָּכמין
יׂשראל ארץ ׁשל ההר נזּדעזע לעבר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׂשראל
לצד ונתקרב ּגברּתּה, ּפני להקּביל הּיֹוצאת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכׁשפחה
אֹותן לתֹו הּׁשדים אֹותן ונכנסּו מֹואב ׁשל ְְְְִִֶַַַָָָָהר
ער", לׁשבת נטה "אׁשר וזהּו: והרגּום. ְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָנקעים
מֹואב גבּול לצד ונתקרב מּמקֹומֹו נטה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָׁשההר

מֹואב". לגבּול "ונׁשען וזהּו: ּבֹו, אינו.)ונדּבק (בס"א ְְְְְְִִִֶַַָ
האּלּו הּנּסים ידעּו ולא ההרים על יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ(ועברּו

לׁשם): ׁשּנכנס הּבאר ידי על ÌMÓe(ÊË)אּלא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָƒ»
‰‡.אמר ּכיצד? הּבאר. אל האׁשד ּבא מּׁשם ¿≈»ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּללּו? הּנּסים לבני מֹודיע מי ְִִִִַַַַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
לאּמֹו". הֹודיע לּתינֹוק, ּפת "נתּת אֹומר: ְְִִִֵַַַַָָָָהּמׁשל

והּבא למקֹומם ההרים חזרּו - ׁשעברּו ירדהלאחר ר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּוזרֹועֹות ההרּוגים ּדם מּׁשם והעלתה הּנחל ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָלתֹו
ראּו ויׂשראל הּמחנה סביב ּומֹוליכתן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואיברים

ׁשירה: ‡(ÊÈ)ואמרּו ÈÏÚ.והעלי הּנחל, מּתֹו ְְִָָ¬ƒ¿≈ְֲִִַַַַ
להם? הֹודיעה ׁשהּבאר ּומּנין מעלה. ׁשאּת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמה

ּבארה" "ּומּׁשם היתה?(במ"ר)ׁשּנאמר מּׁשם וכי . ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָ
אּלא עּמהם? היתה ׁשנה ארּבעים מּתחּלת ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹוהלא

וכן הּנּסים. את לפרסם לה)ׁשּירדה יׁשיר(שבת "אז : ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ארּבעים ּבסֹוף נאמרה הּזאת הּׁשירה - ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹיׂשראל"
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מֹואב: ארץ ‰‡ÈÓׁשל ÏÓ ‡‰.רצּועה ֶֶֶָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְָ

ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, מּגבּול ְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶָָיֹוצאה
וׁשם מֹואב; ּגבּול ׁשהּוא ארנֹון, עד מֹואב ְְְְִֶַַָָָלגבּול
ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ולא יׂשראל ְְְְְִִִֵַָָָָֹחנּו
ואף ּבארצם. לעבר רׁשּות להם נתנּו לא והם ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָֹֹמֹואב
ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, ּפירׁשּה ׁשּלא ּפי ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹעל

יפּתח יא)ׁשאמר מֹואב(שופטים אלֿמל "וגם : ְְִֶֶֶֶַַָָָ
רמזּה ּומׁשה אבה". ולא ב)ׁשלח "ּכאׁשר(דברים : ְְֲֶֶַַָָָָָֹֹ

והּמֹואבים ּבׂשעיר הּיׁשבים עׂשו ּבני ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֹעׂשּוֿלי
ּבתֹו לעבר נתנּום לא אּלּו מה ּבער". ְְְְֲִֵַַָָָֹֹֹהּיׁשבים

ּכן: מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ŒÏÚ(È„)ארצם ְִִִֵֶַַָָָָָ«
Ó‡È .יאמר ּבּה, ׁשּנעׂשּו ונּסים זֹו חניה על ≈≈»«ְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

ּכׁשּמסּפרי ה'. מלחמת ׁשּנעׂשּוּבספר נּסים ם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַֹ
וגֹו'" "אתֿוהב יסּפרּו ּכמֹו.‡‰ÂŒ:לאבֹותינּו, ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְ

מן יאמר ּכן ועד, יעד, מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", ְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ"את
יהב אׁשר את ּכלֹומר: הּוא, יסֹוד והּוי"ו והב, ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָיהב

ּביםֿסּוף נּסים והרּבה ‡:להם ÌÈÏÁp‰Œ‡Â. ְְְִִִֶַָָ¿∆«¿»ƒ«¿
ּבנּסי לסּפר יׁש ּכ יםֿסּוף, ּבנּסי ׁשּמסּפרים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָּכׁשם
הם ּומה ּגדֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן ׁשאף ארנֹון, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָנחלי

‰ÌÈÏÁp(ÂË)הּנּסים?: „L‡Â.ׁשל ּתרּגּום ִִַ¿∆∆«¿»ƒְֶַ
ּדם ׁשם ׁשּנׁשּפ הּנחלים, ׁשפ - אׁשד ."ׁשפ"ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ההרים ׁשהיּו לפי ׁשם, נחּבאים ׁשהיּו ְְֱִִִִִֶֶֶֶָָָָָאמֹורּיים,
לזה: זה סמּוכים וההרים וקצר עמק והּנחל ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּגבהים
ּבהר חברֹו עם ּומדּבר מּזה ההר על עֹומד ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָאדם
אמֹורּיים: אמרּו הּנחל. ּבתֹו עֹובר והּדר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָמּזה,

נצא לעבר, הּנחל לתֹו [לארץ] יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכׁשּיּכנסּו
ּבחּצים ונהרּגם מהם ׁשּלמעלה ּבהרים הּמערֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמן
צד ׁשל ּבהר הּנקעים אֹותן והיּו ּבליסטראֹות. ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָואבני
נקעים אֹותן ּכנגד היּו אמֹורּיים צד ׁשל ּובהר ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָמֹואב,
ׁשּבאּו ּכיון לחּוץ. ּבֹולטין וׁשדים קרנֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָָּכמין
יׂשראל ארץ ׁשל ההר נזּדעזע לעבר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׂשראל
לצד ונתקרב ּגברּתּה, ּפני להקּביל הּיֹוצאת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכׁשפחה
אֹותן לתֹו הּׁשדים אֹותן ונכנסּו מֹואב ׁשל ְְְְִִֶַַַָָָָהר
ער", לׁשבת נטה "אׁשר וזהּו: והרגּום. ְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָנקעים
מֹואב גבּול לצד ונתקרב מּמקֹומֹו נטה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָׁשההר

מֹואב". לגבּול "ונׁשען וזהּו: ּבֹו, אינו.)ונדּבק (בס"א ְְְְְְִִִֶַַָ
האּלּו הּנּסים ידעּו ולא ההרים על יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ(ועברּו

לׁשם): ׁשּנכנס הּבאר ידי על ÌMÓe(ÊË)אּלא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָƒ»
‰‡.אמר ּכיצד? הּבאר. אל האׁשד ּבא מּׁשם ¿≈»ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּללּו? הּנּסים לבני מֹודיע מי ְִִִִַַַַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
לאּמֹו". הֹודיע לּתינֹוק, ּפת "נתּת אֹומר: ְְִִִֵַַַַָָָָהּמׁשל

והּבא למקֹומם ההרים חזרּו - ׁשעברּו ירדהלאחר ר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּוזרֹועֹות ההרּוגים ּדם מּׁשם והעלתה הּנחל ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָלתֹו
ראּו ויׂשראל הּמחנה סביב ּומֹוליכתן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואיברים

ׁשירה: ‡(ÊÈ)ואמרּו ÈÏÚ.והעלי הּנחל, מּתֹו ְְִָָ¬ƒ¿≈ְֲִִַַַַ
להם? הֹודיעה ׁשהּבאר ּומּנין מעלה. ׁשאּת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמה

ּבארה" "ּומּׁשם היתה?(במ"ר)ׁשּנאמר מּׁשם וכי . ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָ
אּלא עּמהם? היתה ׁשנה ארּבעים מּתחּלת ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹוהלא

וכן הּנּסים. את לפרסם לה)ׁשּירדה יׁשיר(שבת "אז : ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ארּבעים ּבסֹוף נאמרה הּזאת הּׁשירה - ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹיׂשראל"



zwg`kiriayקמד meiqelwpe`

     ¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−¡
     ¨«§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´

     ¨½̈¦§Ÿ¥−§¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«
    ¦©¨−̈©«£¦¥®¦©«£¦¥−¨«
     ¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ

    ©¦§®̈§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ
    ©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤

     ¨«¡Ÿ¦−¥«Ÿ¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ
      §¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®§¤³¤

     ©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«§«Ÿ
     ̈©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ

:dÏיח‡ ‰eÁ ‡Èa »≈»¿»¿»«¿¿«»
‡Ò ‡ ÈLÈ ‰e¿»≈≈«»«¿«»
È‰È‡ ‡aÓe ÔB‰ÈËÁa¿¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰ÏיטÔB‰Ï È‰È‡Óe ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿
‡ÏÁÓe ‡ÏÁÏ ÔB‰ ‡Á»¬»ƒ¿¿«¬«»ƒ«¬«»
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ÈÏ˜Áaכ È ‡ÏÈÁÏ ‡ÓÓe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈
Ï ‡ÈÎÒÓe ‡Ó LÈ ‡BÓ»≈»»»ƒ¿«¿»«

:ÔBÓÈLÈ È Èt‡כאÁÏLe «≈≈¿ƒ¿«
‡ÏÓ ÔBÁÈÒ ÂÏ ÔÈb‡ Ï‡Èƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»

:ÓÈÓÏ ‰‡BÓ‡כב‡ ∆»»¿≈»¬ƒ«
Îe Ï˜Áa ÈËÒ ‡Ï ‡a¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«
‡ÏÓ Á‡a B‚ ÈÓ ÈL ‡Ï»ƒ¿≈≈¿…««¿»

:ÓeÁ  È  Ïכג‡ÏÂ ≈≈«ƒ¿ƒ«¿»¿»
aÓÏ Ï‡È È ÔBÁÈÒ ˜L¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«
d Ï È ÔBÁÈÒ LÎe dÓeÁaƒ¿≈¿«ƒ»»«≈


ראה ּומה ארּבעים, מּתחּלת להם נּתנה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָוהּבאר
הימּנּו: למעלה נדרׁש הּזה הענין אּלא ּכאן? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלּכתב

(ÁÈ)‰eÁ ‡a.חפרּוה אׁשר הּבאר היא זאת ¿≈¬»»ְֲֲִֵֶַָָֹ
ואהרן מׁשה - ּבּמּטה:.LÓa:ׂשרים ְֲִֶַָֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַ

aÓe.:להם Ï‡ÈÏÁ(ËÈ)נּתנה ‰Óe. ƒƒ¿»ְִֶָָƒ«»»«¬ƒ≈
‡BÓ(Î)ּכתרּגּומֹו: ‰a L‡ ‡Èb‰ BÓaÓe. ְְַƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»

אחר: ּדבר הּבאר. ּבטלה וׁשם מׁשה מת ׁשם ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכי
חֹונים, ּכׁשהיּו ונׂשיא, נׂשיא ּכל - העם נדיבי ְְְִִִִֵֶָָָָָָָָּכרּוה
הּבאר ּומי ּומחנהּו, ּדגלֹו אצל ּומֹוׁש מקלֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַנֹוטל
ׁשבט ּכל חנית לפני ּובאין סימן אֹותֹו ּדר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנמׁשכין

"מחֹוקק",.ÁÓa˜˜וׁשבט: ׁשּנקרא: מׁשה עלּֿפי ֵֶָƒ¿…≈ְְִִֵֶֶַָֹ
לג)ׁשּנאמר ספּון".(דברים מחקק חלקת "ּכיֿׁשם : ְְֱִֵֶֶֶַַָָֹ

ידי על ׁשּלקה לפי זֹו? ּבׁשירה מׁשה נזּכר לא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹולּמה
נזּכר לא מׁשה, ׁשל ׁשמֹו נזּכר ׁשּלא וכיון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּבאר.
ׁשהיּו למל מׁשל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ׁשל ְְֶֶֶֶַָָָָָׁשמֹו
אני - ׁשם אֹוהבי אם אמר: לסעּדה, אֹותֹו ְְְֲֲִִִִִַַָָָֻמזּמנין

:!הֹול איני - לאו ואם ‰bÒt‰ׁשם, L‡. ְִִֵֵָָ…«ƒ¿»
רמתא": "ריׁש וכן.bÒt‰ּכתרּגּומֹו: ּגבּה, לׁשֹון ְְֵַָָָƒ¿»ְְֵַֹ

מח) הגּביהּו(תהלים - ארמנֹותיה" "ּפּסגּו :ְְְְִֶַַַָ
עלּֿפני.˜LÂ‰ארמנֹותיה: הּפסּגה אֹותּה ְְֶַָ¿ƒ¿»»ְְִֵַַָָ

ׁשהּוא מדּבר, לׁשֹון והּוא יׁשימן ׁשּׁשמֹו ְְְְְִִֶֶַָָֹהּמקֹום
היׁשימן, עלּֿפני הּבאר ונׁשקפה, אחר: ּדבר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹׁשמם.
היׁשימֹון על והעֹומד טבריה, ׁשל ּביּמּה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנגנזה
ּדרׁש ּכ הּבאר, והיא ּבּים ּכברה ּכמין ורֹואה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמּביט

ּתנחּומא: ÈÎ‡ÏÓ(Î‡)רּבי Ï‡È ÁÏLÂ. ְִַַָ«ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒ
ׁשּנאמר ּבמׁשה, הּׁשליחּות ּתֹולה אחר ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹּובמקֹום

ב) וכן(דברים קדמֹות", מּמדּבר מלאכים "ואׁשלח :ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
כ) אלֿמל(במדבר מּקדׁש מלאכים מׁשה "וּיׁשלח :ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

אֹומר: הּוא ּוביפּתח יא)אדֹום", "וּיׁשלח(שופטים : ְְְֱִִֵַַָ
הּכתּובים וגֹו'". אדֹום אלֿמל מלאכים ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָיׂשראל
ׁשּמׁשה ּפֹותח, וזה נֹועל זה לזה: זה צריכים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹהּללּו
ׁשּנׂשיא ל לֹומר מׁשה, הם ויׂשראל יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹהּוא
הּכל: הּוא הּנׂשיא ּכי הּדֹור, ּככל הּוא ְִִַַַַָָֹהּדֹור

(Î)‡ ‰a‡.נצטּוּו ׁשּלא ּפי על אף ∆¿¿»¿«¿∆ְִִֶַַַֹ
ׁשלֹום: מהם ּבּקׁשּו ּבׁשלֹום, להם Œ‡ÏÂ(Î‚)לפּתח ְְְִִֵֶֶַָָָֹ¿…

B‚Â ÔÁÈÒ Ô.לֹו מעלין היּו ּכנען מלכי ׁשּכל לפי »«ƒ…¿ְְְֲִִֵֶַַַַָָ
ּכיון ּגיסֹות. עליהם יעברּו ׁשּלא ׁשֹומרם ׁשהיה ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמס,
ּכל להם: אמר ,בארצ אעּברה יׂשראל: לֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאמרּו
ואּתם מּפניכם, לׁשמרם אּלא ּכאן יֹוׁשב איני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעצמי

:!?ּכ Ï‡Èאֹומרים ‡˜Ï ‡Â.היתה אּלּו ְִָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ְִָָ
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לכבׁשּה, יכֹולה ּברּיה ּכל אין יּתּוׁשין, מלאה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָחׁשּבֹון
יכֹול אדם ּכל אין חּלׁש, ּבכפר סיחֹון היה ְְִִִֵַָָָָָָָָואם
הּקדֹוׁשֿ אמר ּבחׁשּבֹון!. ׁשהיה ׁשּכן וכל ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָלכבׁשֹו,
לצּור זאת ּכל ּבני על מטריח אני מה ְֲִִַַַַָָָָָֹּברּוֿהּוא:
הּמלחמה אנׁשי ּכל ּבלב נתן ועיר? עיר ּכל ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָעל
וׁשם אחד למקֹום ּכּלם ונתקּבצּו העירֹות מן ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻלצאת
עֹומד ואין הערים אל יׂשראל הלכּו ּומּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנפלּו,

וטף: נׁשים אּלא איׁש ׁשם אין ּכי Èk(Î„)לנגּדם, ְְִִִֵֶֶַָָָָָƒ
ÊÚ.ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל התראתֹו חזקֹו? ּומהּו «ְְֶַַַָָָָָ

להם ׁשאמר ב)הּוא, וגֹו'":(דברים "אלּֿתצרם : ְְֵֶֶַַָָֻ
(‰Î)‰Èa.:לּה הּסמּוכים e‰Â‡(ÂÎ)ּכפרים ¿…∆»ְְִִַָָ¿
ÌÁÏ.('ב ס' לפי(חולין להּכתב? הצר לּמה ƒ¿«ְְְִִֵַָָָֻ

וחׁשּבֹון(שם)ׁשּנאמר - אתֿמֹואב" ּתצר "אל : ְְֱֶֶֶֶַַַָָ
מהם, לקחּה ׁשּסיחֹון לנּו ּכתב היתה, מֹואב ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָמּׁשל

ל"ח) ליׂשראל:(גיטין טהרה ידֹו (ב"מ.B„iÓועל ְְְֲִֵַָָָָƒ»
מלחמה.ÔkŒÏÚ(ÊÎ)מרׁשּותֹו:נ"ו) אֹותּה על ְֵ«≈ְִַָָָ

ּבמֹואב: סיחֹון ‰ÌÈÏLnׁשּנלחם eÓ‡È.,ּבלעם ְְִִֶַָ…¿«…¿ƒְִָ
ּבֹו כג)ׁשּנאמר מׁשלֹו"(במדבר "וּיּׂשא ::ÌÈÏLn‰. ְֱִֶֶַַָָ«…¿ƒ

אמרּו: והם ּובעֹור, ÔBaLÁּבלעם e‡a.היה ׁשּלא ְְְְִֵָָ…∆¿ֶָָֹ
לקּללֹו, ּבלעם את וׂשכר והל לכבׁשּה יכֹול ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָסיחֹון

ּבלק לֹו ׁשאמר כב)וזהּו אׁשרֿ(שם את ידעּתי "ּכי : ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
וגֹו'" מבר ּתבר:ÔBkÂ ‰a.ּבׁשם חׁשּבֹון ְְְֵָָֹƒ»∆¿ƒ≈ְְֵֶ
עירֹו: להיֹות ÔBaLÁÓ(ÁÎ)סיחֹון ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk. ְִִִƒ≈»¿»≈∆¿

‡BÓ:סיחֹוןמּׁשּכבׁשּה Ú ‰ÏÎ‡אֹותּה ׁשם ְִִֶָָ»¿»»»ֵָ
ּבלׁשֹון ּו"לחית" עברי, ּבלׁשֹון "ער" קרּוי ְְְְְִִִַַָָָָָָהּמדינה

‡BÓארמי: Ú.:מֹואב ׁשל ‡ŒÈB(ËÎ)ער ֲִָ»»ֶָָ
‡BÓ Ï.:ּבידֹו ׁשּיּמסרּו מֹואב את ׁשּקּללּו ¿»ְְְִִֶֶֶָָָ

LBÓk.מֹואב אלהי ּבניו.Ô:ׁשם את הּנֹותן ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶַָָ
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לכבׁשּה, יכֹולה ּברּיה ּכל אין יּתּוׁשין, מלאה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָחׁשּבֹון
יכֹול אדם ּכל אין חּלׁש, ּבכפר סיחֹון היה ְְִִִֵַָָָָָָָָואם
הּקדֹוׁשֿ אמר ּבחׁשּבֹון!. ׁשהיה ׁשּכן וכל ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָלכבׁשֹו,
לצּור זאת ּכל ּבני על מטריח אני מה ְֲִִַַַַָָָָָֹּברּוֿהּוא:
הּמלחמה אנׁשי ּכל ּבלב נתן ועיר? עיר ּכל ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָעל
וׁשם אחד למקֹום ּכּלם ונתקּבצּו העירֹות מן ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻלצאת
עֹומד ואין הערים אל יׂשראל הלכּו ּומּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנפלּו,

וטף: נׁשים אּלא איׁש ׁשם אין ּכי Èk(Î„)לנגּדם, ְְִִִֵֶֶַָָָָָƒ
ÊÚ.ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל התראתֹו חזקֹו? ּומהּו «ְְֶַַַָָָָָ

להם ׁשאמר ב)הּוא, וגֹו'":(דברים "אלּֿתצרם : ְְֵֶֶַַָָֻ
(‰Î)‰Èa.:לּה הּסמּוכים e‰Â‡(ÂÎ)ּכפרים ¿…∆»ְְִִַָָ¿
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מֹואב: ואת.ÌËÈÏtׁשל מחרב ּופלטים נסים ֶָ¿≈ƒְְִִֵֵֶֶֶָ

וגֹו': ּבּׁשבית ‡„(Ï)ּבנֹותיו ÌÈpÂ.מלכּות ְְְִַָ«ƒ»»«ְַ
ÔÈŒ„ׁשּלהם: ÔBaLÁ „‡.ׁשהיה ועל מלכּות ֶֶָ»«∆¿«ƒ…ְֶַָָָֹ

ּתרּגּום ּדיבן", "עד וכן מּׁשם, אבד ּבחׁשּבֹון ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹלמֹואב
מּדיבן. ניר סר ּכלֹומר "עד", - "סר" ְִִִֶַַָָֹׁשל

ּכמֹו איׁש, ּוממׁשלת ועל מלכּות לׁשֹון - (מלכיםניר ְְְְְִִֶֶֶַֹ
יא) לדוידֿעבּדי":א היֹותֿניר "למען :ÌÈMpÂ. ְְְֱִִִַַַָ««ƒ

הּמֹוׁשלים: יאמרּו ּכ ׁשממה: לׁשֹון ּדגּוׁשה, ְְְְְִִַָָָָֹׁשי"ן
אֹותם: נפח:.ÁÙŒ„ונּׁשים עד לאהׁשּמֹונּום תורה ִַַָ«…«ֲִַַֹ

(Ï)ÈŒ˙‡ ÏÏ ‰LÓ ÁÏLiÂ.המרּגלים «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְִַַ

אנּו ּבטּוחים ּכראׁשֹונים, נעׂשה לא אמרּו: ְְְֲִִִֶַָָָָָֹלכדּוה,
להּלחם: מׁשה ׁשל ּתפּלתֹו לגּבכח ‡ŒÏ(Ï„)תורה ְְְִִֵֶֶַָָֹֹ«

B˙‡ ‡È.(סא להּלחם,(נדה ירא מׁשה ׁשהיה ƒ»…ְִֵֵֶֶָָָָֹ
ׁשּנאמר אברהם, ׁשל זכּותֹו לֹו ּתעמד (בראשיתׁשּמא ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹ

הרפאיםיד) מן ׁשּפלט עֹוג הּוא - הּפליט" "וּיבא :ְִִִֶַַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו ּכדרלעמר ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּכּו

ג) מּיתר(דברים נׁשאר הּבׁשן מל "רקֿעֹוג :ְִִֶֶֶֶַַַָָ
‡˙B(Ï‰)הרפאים": ekiÂ.ּכדאיתא הרגֹו, מׁשה ְִָָ««…ְֲִִֶָָֹ

נד)ּבברכֹות ּתלתא(דף ּבר טּורא עקר ּבהרֹואה, ְְְִֶַַָָָָָָ
וכּו': אּפרסי חוקתתורה פרשת חסלת ְְֵַ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

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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,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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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:

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח סיון, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ בנש"ק רב פעלים

מוה"ר מתתי' יחזקאל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלתי ספרו ענג שבת בשני טופסים נכרך ביחד עם ספר בכורי יחזקאל על מס' אבות, 

ובסופו ג"כ דברי חסידות מלוקטים משיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע )וחבל שלא הורה 

יצליחו  והשי"ת  נוסף(  ביאור  איזה  גם  שם  נמצא  הרוב  שע"פ  אתר  על  לעיין  הקורא  יוכל  למען  המקור 

למלאות חלקו בהפצת אור התורה ומאור שבתורה בסביבתו ובתוך מושפעיו מתוך הרחבת הדעת.

בברכה.
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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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
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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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תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
מוצאי שבת קודש פרשת חוקת ז' תמוז
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