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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו שנתקבל זה עתה, וממהר הנני לענות עליו כיון שכותב שבדעתו לעזוב בקרוב 

מדינתו עתה.

ולא נראית לי סברא זו כלל, כיון שחוננו השי"ת בכשרונות מיוחדים בשדה החינוך הכשר, נמצא 

הוא במדינה שהמחסור בכחות בשטח זה מבהיל הוא, וכנראה גם במוחש התוצאות האיומות ממחסור 

זה במצב היהדות במדינה האמורה, שלכן ע"פ ציווי רז"ל הידוע עניי עירך קודמין, לדעתי עליו האחריות 

והזכות לחפש ביגיעה הדרושה האפשריות במדינה בה נמצא עתה לעבוד בעניני חינוך.

כיון שאינו כותב הטעם לשינוי העכשוי והתכנית שלו, שהוא היפך ממה שהי' בדעתו לפני איזה 

הנקודות  ששתי  כיון  לפועל,  בהנוגע  כלל  נוגע  זה  אין  באמת  אבל  ב...  המצב  פרטי  על  עומד  אינני  זמן, 

האיום  והמצב  הכשר  החינוך  בשדה  תחי'  זוגתו  כשרון  וכן  כשרונותיו  בהחלט,  הן  אמיתיות  האמורות 

המשוע למחנכים מסורתים וטובים אשר במדינה.

אפשר שגם תנאי אופני המשכורת גרמו להסברא החדשה שלו, אף שחשש רחוק הוא בעיני, בכל 

זה לדעתי בטוח השי"ת אשר במדתו שהיא מדה כנגד מדה, הנה כל אלו שיעסקו בקירוב בנ"י במדינה 

האמורה ע"י חינוכם בכשרות, לברכם בהמצטרך להם מנפש ועד בשר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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Èkהארץ וׁשבתה לכם נֹותן אני אׁשר הארץ אל תבֹואּו ƒְְֲֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ּתזמר ׁשנים וׁשׁש ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש לה', ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּבת

גֹו' מקֹומֹות1ּכרמ ּבכּמה ּבזה הּדּיּוק וידּוע ּובפרט2. ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
לאחרֹונה ׁשּנדּפס האמצעי אדמֹו"ר כ"ק ּדיׁש3ּבדרּוׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּדמׁשמע הארץ, אל תבֹואּו ּכי הּמאמר ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָלהבין
אפׁשר ואי הארץ, וׁשבתה הארץ אל ׁשּיבֹואּו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָּדמּיד
ׁשנים ׁשׁש ּתחּלה קדמּו לא אם ׁשביעית ׁשנה מּיד ְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשּיהיה
ּובּׁשנה ּכ ואחר גֹו' ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש ׁשּכתּוב ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכמֹו
הלא הארץ, וׁשבתה לׁשֹון אמר אי וגם גֹו'. ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשביעית
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מחשבה מתוך להיות צריכה היהודי של שעבודתו כך אודות מדובר זה במאמר

'ׁשּבתי'. באופן להיעשות צריכה העבודה מזו ויתירה השבת, ִַָאודות

מכל לשבות מצּווה האדם בו אשר השבת יום מגיע החול ימי ששת ְֶלאחר

השמיטה שנת שזו השבת שנת מגיעה וזריעה חרישה שנות שש לאחר מלאכה,

'שנת בשם בכתוב הנקראת

צריכה הארץ בה אשר שבתון'

כן וכמו האדמה מעבודת לשבות

מאז השנה אלפי ששת לאחר

של השבת מגיעה העולם בריאת

השביעי. האלף כולו, העולם

מנוחה, זו השבת של מהותה

סיום לאחר המגיעה המנוחה

נקראת השבת העבודה. והשלמת

שלאחר כיוון עונג' 'שבת בשם

התענוג מתגלה המלאכה סיום

אשר התכלית שהתממשה מכך

נעשתה. המלאכה לשמה

בבניית העוסק אדם בדוגמת

כולו הבניין שהושלם לאחר בית,

האדם של כוונתו מתממשת אזי

האדם הבית, נבנה לשמה אשר

נתון היה האדם בו השלב בין ההבדלים אחד בתוכו. לדור נכנסים ומשפחתו

במהלך הוא, החדש בביתו דר האדם בו השלב לבין הבניה של בעיצומה

השונים המלאכה בפרטי בהתעסקות ומכווצת טרודה האדם של נפשו הבניה

יתירה, בהתרחבות והינה נינוחה נפשו אזי החדש לבית נכנס שהוא בשעה אך

הושלם. שרצונו מכך לאדם שיש בתענוג קשור זה מצב

לשם נברא העולם כולה. לבריאה בנוגע הוא כך הרי האמורים הדברים ככל

זו עבודה ידי על אשר האדם על המוטלת בעבודה הכרוכה מסויימת מטרה

נברא. הוא בשבילה אשר התכלית למימוש יגיע העולם

דירה לו להיות הוא ברוך הקדוש 'נתאווה חז"ל: כדברי היא זו ְִַָתכלית

על היא העולם את הוא ברוך הקדוש ברא בגללה הסיבה כלומר בתחתונים'

התחתונים. הנבראים של מציאותם בתוך הזה בעולם דווקא ולשכון לגור מנת

מציאות בעלי עצמם את מרגישים שהם בכך היא הנבראים של תחתוניותם

הטומאה רוח ידי על נגרמת זו הרגשה הוא, ברוך הקדוש של ממציאותו נפרדת

את הממלא ה' אור על המסתירה אחרא') ה'סטרא (רוח כולו בעולם השוררת

רוח סילוק פירושה הוא ברוך לקדוש לדירה העולם עשיית כולם. העולמות

שתמורת כך כולה המציאות בתוך הוא ברוך הקדוש של והתגלותו הטומאה

נפ מציאות כבעלי עצמם את הנבראים הרגישו שתחילה הריכך מהבורא, רדת

הבאת בתוכם. השוכן ה' אור עם ממש מתאחדים והם לגמרי מתבטלת ישותם

ירדה כך לשם אשר האדם על מוטל זה תפקיד זו, תכלית של למימושה העולם

הטומאה רוח את דוחה הוא מרע סר שהאדם כך ידי על הזה. לעולם נשמתו

להתגלות גורם הוא טוב בעשיית עוסק שהוא ידי ועל כולו, ושבעולם שבו

המציאות. בתוך האלוקי האור

באלף בעיצומה. העבודה והאדם העולם בריאת מאז השנה אלפי ששת במשך

זו שבת של וכניסתה התחלתה ליעודו. מגיע העולם הכללית, השבת השביעי,

ותחיית המשיח ימות בתקופת השישי, האלף של האחרון בחלקו כבר היא

המתים.

בימות משתקפים השביעי, והאלף השנה אלפי ששת אלה, תקופות שתי

ויום החול ימי בששת השבוע

האדם החול ימות במשך השבת.

הפיכת עבודת של בעיצומה נתון

זו עבודה לאור, העולם חושך

ומול היצר מול במלחמה כרוכה

האדם נפש העולם, חושך

הפרטים בפרטי וטרודה מכווצת

הוא בהם אשר האדם שבעבודת

יצרו, את ולכופף להתגבר צריך

ולהאיר לזכך להתייגע כן וכמו

את וגם מידותיו ואת שכלו את

ושל הטוב יצרו של באור גופו

של מהותה האלוקית. נפשו

עליית זו השביעי, היום השבת,

יציאתם כלומר העולמות

אזי נתונים, היו בו מהחושך

ה'. אחדות בבריאה מאירה

של יתירה בהוספה אלא החושך על בהתגברות איננה האדם עבודת בשבת

הכרוכה יתירה בהתרחבות נמצאת האדם של נפשו בשבת בה', דביקות

ה'. מציאות על בהתענגותה

שנת לעומת האדמה עבודת שנות בששת ביטוי לידי בא הדבר כן כמו

הגדולה היגיעה היא והארץ האדמה עבודת של הרוחנית משמעותה השמיטה.

את בתוכם להכיל ראויים כלים שיהיו וה'ארציות' העולם בהכשרת הכרוכה

העולם הארץ' 'ושבתה נאמר השמיטה שנת אודות הבורא. של התגלותו

ומתאחדים ומתעלים הקודם ממצבם יוצאים כלומר שובתים, שבו וה'ארציות'

כולו. בעולם המתגלה ה' באור

נאמר: השמיטה מצוות אודות 'בהר' בפרשת
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ה e"nyz'd ,xii` e"h ,xda zyxt zay

xii` e"h ,xda zyxt zay .c"qa

.e"nyz'd

‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰

Èkהארץ וׁשבתה לכם נֹותן אני אׁשר הארץ אל תבֹואּו ƒְְֲֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ּתזמר ׁשנים וׁשׁש ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש לה', ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּבת

גֹו' מקֹומֹות1ּכרמ ּבכּמה ּבזה הּדּיּוק וידּוע ּובפרט2. ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
לאחרֹונה ׁשּנדּפס האמצעי אדמֹו"ר כ"ק ּדיׁש3ּבדרּוׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּדמׁשמע הארץ, אל תבֹואּו ּכי הּמאמר ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָלהבין
אפׁשר ואי הארץ, וׁשבתה הארץ אל ׁשּיבֹואּו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָּדמּיד
ׁשנים ׁשׁש ּתחּלה קדמּו לא אם ׁשביעית ׁשנה מּיד ְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשּיהיה
ּובּׁשנה ּכ ואחר גֹו' ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש ׁשּכתּוב ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכמֹו
הלא הארץ, וׁשבתה לׁשֹון אמר אי וגם גֹו'. ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשביעית
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מחשבה מתוך להיות צריכה היהודי של שעבודתו כך אודות מדובר זה במאמר

'ׁשּבתי'. באופן להיעשות צריכה העבודה מזו ויתירה השבת, ִַָאודות

מכל לשבות מצּווה האדם בו אשר השבת יום מגיע החול ימי ששת ְֶלאחר

השמיטה שנת שזו השבת שנת מגיעה וזריעה חרישה שנות שש לאחר מלאכה,

'שנת בשם בכתוב הנקראת

צריכה הארץ בה אשר שבתון'

כן וכמו האדמה מעבודת לשבות

מאז השנה אלפי ששת לאחר

של השבת מגיעה העולם בריאת

השביעי. האלף כולו, העולם

מנוחה, זו השבת של מהותה

סיום לאחר המגיעה המנוחה

נקראת השבת העבודה. והשלמת

שלאחר כיוון עונג' 'שבת בשם

התענוג מתגלה המלאכה סיום

אשר התכלית שהתממשה מכך

נעשתה. המלאכה לשמה

בבניית העוסק אדם בדוגמת

כולו הבניין שהושלם לאחר בית,

האדם של כוונתו מתממשת אזי

האדם הבית, נבנה לשמה אשר

נתון היה האדם בו השלב בין ההבדלים אחד בתוכו. לדור נכנסים ומשפחתו

במהלך הוא, החדש בביתו דר האדם בו השלב לבין הבניה של בעיצומה

השונים המלאכה בפרטי בהתעסקות ומכווצת טרודה האדם של נפשו הבניה

יתירה, בהתרחבות והינה נינוחה נפשו אזי החדש לבית נכנס שהוא בשעה אך

הושלם. שרצונו מכך לאדם שיש בתענוג קשור זה מצב

לשם נברא העולם כולה. לבריאה בנוגע הוא כך הרי האמורים הדברים ככל

זו עבודה ידי על אשר האדם על המוטלת בעבודה הכרוכה מסויימת מטרה

נברא. הוא בשבילה אשר התכלית למימוש יגיע העולם

דירה לו להיות הוא ברוך הקדוש 'נתאווה חז"ל: כדברי היא זו ְִַָתכלית

על היא העולם את הוא ברוך הקדוש ברא בגללה הסיבה כלומר בתחתונים'

התחתונים. הנבראים של מציאותם בתוך הזה בעולם דווקא ולשכון לגור מנת

מציאות בעלי עצמם את מרגישים שהם בכך היא הנבראים של תחתוניותם

הטומאה רוח ידי על נגרמת זו הרגשה הוא, ברוך הקדוש של ממציאותו נפרדת

את הממלא ה' אור על המסתירה אחרא') ה'סטרא (רוח כולו בעולם השוררת

רוח סילוק פירושה הוא ברוך לקדוש לדירה העולם עשיית כולם. העולמות

שתמורת כך כולה המציאות בתוך הוא ברוך הקדוש של והתגלותו הטומאה

נפ מציאות כבעלי עצמם את הנבראים הרגישו שתחילה הריכך מהבורא, רדת

הבאת בתוכם. השוכן ה' אור עם ממש מתאחדים והם לגמרי מתבטלת ישותם

ירדה כך לשם אשר האדם על מוטל זה תפקיד זו, תכלית של למימושה העולם

הטומאה רוח את דוחה הוא מרע סר שהאדם כך ידי על הזה. לעולם נשמתו

להתגלות גורם הוא טוב בעשיית עוסק שהוא ידי ועל כולו, ושבעולם שבו

המציאות. בתוך האלוקי האור

באלף בעיצומה. העבודה והאדם העולם בריאת מאז השנה אלפי ששת במשך

זו שבת של וכניסתה התחלתה ליעודו. מגיע העולם הכללית, השבת השביעי,

ותחיית המשיח ימות בתקופת השישי, האלף של האחרון בחלקו כבר היא

המתים.

בימות משתקפים השביעי, והאלף השנה אלפי ששת אלה, תקופות שתי

ויום החול ימי בששת השבוע

האדם החול ימות במשך השבת.

הפיכת עבודת של בעיצומה נתון

זו עבודה לאור, העולם חושך

ומול היצר מול במלחמה כרוכה

האדם נפש העולם, חושך

הפרטים בפרטי וטרודה מכווצת

הוא בהם אשר האדם שבעבודת

יצרו, את ולכופף להתגבר צריך

ולהאיר לזכך להתייגע כן וכמו

את וגם מידותיו ואת שכלו את

ושל הטוב יצרו של באור גופו

של מהותה האלוקית. נפשו

עליית זו השביעי, היום השבת,

יציאתם כלומר העולמות

אזי נתונים, היו בו מהחושך

ה'. אחדות בבריאה מאירה

של יתירה בהוספה אלא החושך על בהתגברות איננה האדם עבודת בשבת

הכרוכה יתירה בהתרחבות נמצאת האדם של נפשו בשבת בה', דביקות

ה'. מציאות על בהתענגותה

שנת לעומת האדמה עבודת שנות בששת ביטוי לידי בא הדבר כן כמו

הגדולה היגיעה היא והארץ האדמה עבודת של הרוחנית משמעותה השמיטה.

את בתוכם להכיל ראויים כלים שיהיו וה'ארציות' העולם בהכשרת הכרוכה

העולם הארץ' 'ושבתה נאמר השמיטה שנת אודות הבורא. של התגלותו

ומתאחדים ומתעלים הקודם ממצבם יוצאים כלומר שובתים, שבו וה'ארציות'

כולו. בעולם המתגלה ה' באור

נאמר: השמיטה מצוות אודות 'בהר' בפרשת

˙aL ı¯‡‰ ‰˙·LÂ ÌÎÏ Ô˙B� È�‡ ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ e‡B·˙ Èk'ƒ»∆»»∆¬∆¬ƒ≈»∆¿»¿»»»∆«»
'B‚ EÓ¯k ¯ÓÊz ÌÈ�L LLÂ E„N Ú¯Êz ÌÈ�L LL ,'‰Ï1. «≈»ƒƒ¿«»∆¿≈»ƒƒ¿…«¿∆

a ˜eic‰ Úe„ÈÂפסוק של מלשונו כמובאÊ‰משתמע ,˙BÓB˜Ó ‰nÎa2 ¿»««ƒ»∆¿«»¿
החסידות Ù·eLe¯„a¯בתורת Ë(במאמר=)ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ƒ¿»ƒ¿«¿»∆¿»ƒ

‰�B¯Á‡Ï Òt„pL3,בכך הוא ‰Ó‡n¯הדיוק ÔBLÏa ÔÈ·‰Ï LÈc ∆ƒ¿«»«¬»¿≈¿»ƒƒ¿««¬»
באומרה שמיטה, מצוות אודות התורה ‰‡¯ı'של Ï‡ e‡B·˙ Èk'ועוד ƒ»∆»»∆

השנים שש במשך להיעשות האמורה העבודה את מזכירה שהיא לפני

לה' שבת הארץ 'ושבתה אומרת כבר היא cהראשונות, iÓc„מכך, ÚÓLÓ ¿«¿«¿ƒ»
ı¯‡‰ Ï‡ e‡B·iLכבר הנה העבודה, שנות שש לפני עוד כלומר ∆»∆»»∆
Â ,'ı¯‡‰ ‰˙·LÂ'מובן L�‰אינו „iÓ ‰È‰iL ¯LÙ‡ CÈ‡ ¿»¿»»»∆¿≈∆¿»∆ƒ¿∆ƒ»»»

eÓ„˜ ‡Ï Ì‡ ˙ÈÚÈ·LלהÌÈ�L LL ‰lÁzעבודה BÓkשל ¿ƒƒƒ…»¿¿ƒ»≈»ƒ¿
Lאכן·e˙kהפרשה Ckבהמשך ¯Á‡Â 'B‚ E„N Ú¯Êz ÌÈ�L LL' ∆»≈»ƒƒ¿«»∆¿««»

Ì‚Â .'B‚ ˙ÈÚÈ·M‰ ‰�M·e'להבין ‡Ó¯צריך CÈ‡הפסוקÔBLÏ «»»«¿ƒƒ¿«≈»«»
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ּומלאכה, העבֹודה מן רק ׁשּי ׁשביתה לׁשֹון ּדאין ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָידּוע
עבֹודה ּתחּלה ּפרׁש ׁשּלא אחר הארץ וׁשבתה אמר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹואי
הארץ אל תבֹואּו ּכי ּתחּלה לֹומר לֹו והיה ּכלל, ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָּבארץ
וׁשבתה הּׁשביעית ּובּׁשנה ּכ ואחר גֹו' ּתזרע ׁשנים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָׁשׁש
הּמסּגר), מאמר (ּבתֹור ּבזה להֹוסיף ויׁש גֹו'. ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻהארץ
לא הּנה יהֹוׁשע), (ּבימי הראׁשֹונה ּבּפעם לארץ ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻּבּכניסה
ׁשנת ׁשהיתה עד ׁשנים ו' לחּכֹות צריכים ׁשהיּו ּבלבד ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָזֹו
ׁשּכבׁשּו ׁשנים ׁשבע היּו לפניֿזה ׁשּגם אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשמיטה,
והחלּקה הּכּבּוׁש לאחר ורק ׁשחּלקּו, ׁשנים ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֻוׁשבע
וגֹו', ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש ענין התחיל אז ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָוההתיּׁשבּות,

הּׁשביעית הּׁשנה ּבאה לאחריֿזה ּדֹורׁש4ורק ּכן ואם , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
גֹו' הארץ אל תבֹואּו ּכי הּכתּוב לׁשֹון ּביֹותר ְְִֵֵֶֶַָָָָּבאּור

גֹו'. הארץ ְְֶָָָָוׁשבתה

‰p‰Âהּב הּידּוענקּדת הּכלל ּפי על היא, ּבזה 5אּור ¿ƒ≈ְְִִֵֶַַַַַַָָָֻ
והינּו ּבתחּלתן. וסֹופן ּבסֹופן ּתחּלתן ,6ּדנעּוץ ְְְְְְְִִִַָָָָָָָ

אמר ולכן ּבתחּלתֹו, ּכבר ונמצא נעּוץ הענין ּוגמר ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָׁשּסֹוף
ּביאתם ּבתחּלת ׁשּמּיד וׁשבתה, גֹו' תבֹואּו ּכי ּבּכתּוב ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָּכאן
ֿועלּֿדר לה'. ׁשּבת הארץ ּדושבתה הּסֹוף נעּוץ ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלארץ
ּדהתחלת היינּו, ּבסֹופן, נעּוץ ׁשּתחּלתן ּגיסא, לאיד ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָזה
את מתחילים ׁשּבגללּה והּתכלית הּכּונה ׁשהיא ּדבר ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכל
וזהּו ּבּסֹוף. הּוא הּכּונה ּדמּלּוי ּבּסֹוף, נעּוצה היא ְְְִִֶַַַַַָָָָָהּדבר,
הענין ּבתחּלת ׁשּתכף וׁשבתה, גֹו' תבֹואּו ּכי ּׁשּכתּוב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמה
וׁשבתה ׁשּיהיה הּסֹוף נעּוץ והּתכלית, הּכּונה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהיא
עד ׁשּבינּתים, מה ּבכל נמׁש זה וענין לה', ׁשּבת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
והּתכלית הּכּונה ּגּלּוי לידי ּבאה הענין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּבסֹוף

לה'. ׁשּבת הארץ וׁשבתה ׁשּיהיה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבתחּלתֹו,
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לפני‰‡¯ı'וׁשבתה' 'שביתה' במושג משתמשת התורה איך כלומר ְְָָ»»∆
העבודה CiLשהתחילה '‰˙È·L' ÔBLÏ ÔÈ‡c Úe„È ‡Ï‰ ¯˜אלא, ¬…»«¿≈¿¿ƒ»«»«

שביתה אודות מדובר Î‡ÏÓe‰כאשר ‰„B·Ú‰ ÔÓלה Âשקדמו כן, אם ƒ»¬»¿»»¿
¯Ó‡ CÈ‡הכתוב‡ 'ı¯‡‰ ‰˙·LÂ'L¯t ‡lL ¯Áהזכיר ולא ≈»«¿»¿»»»∆««∆…≈≈

‰lÁzאודותı¯‡a ‰„B·Ú ¿ƒ»¬»»»∆
BÏ ‰È‰Â ,ÏÏkלּכתּוב¯ÓBÏ ¿»¿»»ַָ«

Ï‡ e‡B·˙ Èk' ‰lÁz¿ƒ»ƒ»∆
Ú¯Êz ÌÈ�L LL ı¯‡‰»»∆≈»ƒƒ¿«

Â 'B‚רק‰�M·e' Ck ¯Á‡ ¿««»«»»
ı¯‡‰ ‰˙·LÂ ˙ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿»¿»»»∆
‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ .'B‚¿≈¿ƒ»∆
(¯bÒn‰ ¯Ó‡Ó ¯B˙a)עד ¿«¬»«À¿»

השמיטה שנת היתה אכן כמה

ישראל בני שבו מהזמן רחוקה

לארץ «ÒÈ�ka«¿ƒ‰שהרי,נכנסו
‰�BL‡¯‰ ÌÚta ı¯‡Ï»»∆«««»ƒ»
‡Ï ‰p‰ ,(ÚLB‰È ÈÓÈa)ƒ≈¿À«ƒ≈…
ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰L „·Ïa BÊƒ¿«∆»¿ƒƒ

ÌÈ�L 'Â ˙BkÁÏחרישה של ¿«»ƒ
בקרקע È‰L˙‰וזריעה „Ú«∆»¿»

‡l‡ ,‰ËÈÓM‰ ˙�L¿««¿ƒ»∆»
‰ÊŒÈ�ÙÏ ÌbLשש לפני ∆«ƒ¿≈∆

לחכות‰eÈהשנים צריכים »
ÌÈ�Lתחילה Ú·L∆«»ƒ
LבמהלכןeL·kארץ את ∆»¿

כנען עמי מידי ¿לאחרÂישראל
לחכותמכן עליהם עודהיה

L ÌÈ�L Ú·Lבמהלכן ∆«»ƒ∆
e˜lÁנחלתו את שבט ,לכל ƒ¿

Leak‰ ¯Á‡Ï ˜¯Â¿«¿«««ƒ
Ê‡ ,˙e·MÈ˙‰‰Â ‰wÏÁ‰Â¿«¬À»¿«ƒ¿«¿»
ÌÈ�L LL' ÔÈ�Ú ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿«≈»ƒ
˜¯Â ,'B‚Â E„N Ú¯Êzƒ¿«»∆¿¿«
‰�M‰ ‰‡a ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï¿«¬≈∆»»«»»

˙ÈÚÈ·M‰4Ôk Ì‡Â , «¿ƒƒ¿ƒ≈
ÔBLÏ ¯˙BÈa ¯e‡a L¯Bc≈≈¿≈¿

·e˙k‰שכאשר משמע לפיו ‚B'אשר ı¯‡‰ Ï‡ e‡B·˙ Èk'תיכף הנה «»ƒ»∆»»∆
.'B‚ ı¯‡‰ ‰˙·LÂ'¿»¿»»»∆

ורק הארץ' 'ושבתה אודות המחשבה היא הכל ראשית אשר רמז יש בכך אלא

צריכה עצמה העבודה מזו ויתירה עצמה, לעבודה ניגש האדם מכן לאחר

הארץ'. 'ושבתה של ברוחה להיעשות

Úe„i‰ ÏÏk‰ Èt ÏÚ ,‡È‰ ‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜� ‰p‰Â5ıeÚ�'c ¿ƒ≈¿À««≈»∆ƒ«ƒ«¿»«»«¿»
.'Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒÂ ÔÙBÒa Ô˙lÁzוישנו תחילתה ישנה מציאות בכל ¿ƒ»»¿»¿»ƒ¿ƒ»»

קיימת זו מציאות בשבילה אשר התכלית אודות המחשבה זו תחילתה ָסופה.

הרי בית, בבניית העוסק אדם לדוגמה: התכלית. של התממשותה זה וסופה

˙ÏÁ˙‰היא זו מחשבה אשר בבית הצורך אודות שלו המחשבה היא העניין

זו, לבנייה האדם של הירתמותו את לביתו‰ÛÂÒהמניעה האדם כניסת זו

התממשותו כלומר בתחילתן' וסופן בסופן תחילתן 'נעוץ נאמר כך על החדש.

' נעוצה˙ÏÈÁ˙של דבר כל '

' אל כןÂÙÂÒבהגעה וכמו '

ל' להגיע הדברÛÂÒהיכולת '

הראשונה, במחשבה נעוצה

Â˙ÏÈÁ˙.'e�È‰Â6ÛBqLב' , ¿«¿∆
‡ˆÓ�Â ıeÚ� ÔÈ�Ú‰ ¯Ó‚e¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»

B˙lÁ˙a ¯·kקיים הסוף ¿»ƒ¿ƒ»
כל את שהולידה במחשבה כבר

Ô‡kהעניין ¯Ó‡ ÔÎÏÂ ,¿»≈»«»
'B‚ e‡B·˙ Èk' ·e˙kaומיד «»ƒ»

מכן inL„לאחר ,'‰˙·LÂ'¿»¿»∆ƒ»
ı¯‡Ï Ì˙‡Èa ˙lÁ˙aעוד ƒ¿ƒ«ƒ»»»»∆

כבר העבודה, תחילת לפני

זה ‰ÛBqבשלב ıeÚ�»«
˙aL ı¯‡‰ ‰˙·˘Â'cƒ¿»¿»»»∆«»
C„È‡Ï ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .'‰Ï«¿«∆∆∆¿ƒ»

‡ÒÈb(שני Ô˙lÁzL(=לצד , ƒ»∆¿ƒ»»
,e�ÈÈ‰ ,ÔÙBÒa ıeÚ�»¿»«¿
‡È‰L ¯·c Ïk ˙ÏÁ˙‰c¿«¿»«»»»∆ƒ
˙ÈÏÎz‰Â ‰�ek‰««»»¿««¿ƒ
˙‡ ÌÈÏÈÁ˙Ó dÏÏ‚aL∆ƒ¿»»«¿ƒƒ∆

,¯·c‰התממשותה‡È‰ «»»ƒ
ÈelÓc ,ÛBqa ‰ˆeÚ�¿»«¿ƒ

ÛBqa.ומימוש ‡e‰ ‰�ek‰««»»«
Èk' ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»ƒ
L ,'‰˙·LÂ 'B‚ e‡B·˙עוד »¿»¿»∆

העבודה, תחילת ∆≈ÛÎzלפני
‡È‰L ÔÈ�Ú‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«»ƒ¿»∆ƒ
התחלת לפני הבאה המחשבה

היא זו מחשבה הרי העבודה,

ÈÏÎz‰Â˙,אודות ‰�ek‰««»»¿««¿ƒ
הראשונ במחשבה כבר הכלומר

לעבודה ניגשים מתוכה ‰‡¯ıאשר ‰˙·LÂ' ‰È‰iL 'ÛBq'‰ ıeÚ�»«∆ƒ¿∆¿»¿»»»∆
CLÓ� ‰Ê ÔÈ�ÚÂ ,'‰Ï ˙aLגםÌÈz�ÈaL ‰Ó ÏÎaמחשבה כלומר «»«¿ƒ¿»∆ƒ¿»¿»«∆≈¿«ƒ

ה'סוף', שלב לבין ה'תחילה' שלב שבין העבודה מהלך כל את מלווה זו

כל מאחורי ועומדת המלווה זו היא אשר הבית אודות המחשבה בדוגמת

הבית בניית במהלך ופעולה È„ÈÏפעולה ‰‡a ÔÈ�Ú‰ ÛBÒaL „Ú ,«∆¿»ƒ¿»»»ƒ≈
Èelbמימוש Lולידי ˙ÈÏÎz‰Â ‰�ek‰היתה,B˙lÁ˙aלכך מגיעים ƒ««»»¿««¿ƒ∆ƒ¿ƒ»

‰È‰iLּבפֹועל.'‰Ï ˙aL ı¯‡‰ ‰˙·LÂ' ∆ƒ¿∆ְֲ¿»¿»»»∆«»«
‰p‰Â6BÊ ‰L¯t ˙eÏÏkמשמעותה מבחינת שמיטה, במצוות העוסקת ¿ƒ≈¿»»»»
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‰p‰Â6,האדם עבֹודת ּכללּות על קאי זֹו ּפרׁשה ּכללּות ¿ƒ≈ְְֲֵַַָָָָָָָָָ
הארץ וׁשבתה ׁשּיהיה היא העבֹודה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּתכלית
העֹולמים לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו ליֹום לה', ,7ׁשּבת ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ

ׁשנין אלפי ּבׁשית ּבינּתים העבֹודה עלֿידי נפעל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָוזה
עלמא ּתזמר8ּדהוי ׁשנים וׁשׁש ׂשד ּתזרע ׁשנים ּדׁשש , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ּכללּיים אֹופּנים לב' רֹומז וכרם ׂשדה ּדענין .ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכרמ
ּכמֹו הּלחם, ּגּדּול מקֹום הּוא ּדׂשדה ה', ְְְֲִֶֶֶַַַָּבעבֹודת

מכרח9ׁשּכתּוב הּוא ׁשהּלחם לחם, יצא מּמּנה ארץ ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻ
האדם לגּדל10לקּיּום הּוא ענינֹו ּכרם מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לׁשמן וזיתים ליין ׁשל11ענבים ענין הּוא ּובכללּות , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ
הּמכרח על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבכּמה12ּתענּוג וכּמבאר . ְְְְֲֶַַַַַָָָָָָֹֻ

רּבֹות)13מקֹומֹות נפׁשֹות ּבֹורא (ּבברּכת הּלׁשֹון ּבבאּור ְְְְְִֵֵַַַָָ
קאי ּדחסרֹונן כּו', להחיֹות ּׁשּבראת מה ּכל על ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוחסרֹונן
על קאי ּולהחיֹות האדם, לקּיּום הּמכרחים ּדברים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻעל
הענינים ב' הם רּוחנית ּובעבֹודה וכּו'. ּתענּוג ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָּדברים
מצות (ּגם הּמצוֹות קּיּום ּדבכללּות ּומצוֹות. ְְְְְְִִִִִַַַָָּדתֹורה
(ּכׁשאינֹו הּתֹורה ולּמּוד הּמכרח, ענין הּוא ּתֹורה) ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻּתלמּוד
לא אׁשר ואּלה יעׂשּון אׁשר הּמעׂשה את לידע ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּבׁשביל
ּתענּוג. ׁשל ענין הּוא לׁשמּה) ּתֹורה לּמּוד אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָתעׂשינה,
עצמן, ּובּתֹורה ּבּמצוֹות ּבפרטּיּות הּוא ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָועלּֿדרֿזה
ענין הּוא הּדין מעּקר הּמצוה קּיּום הּנה ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָּדבמצֹוות
ֿועלּֿדר ּתענּוג. ׁשל ענין הּוא ּבהּדּור וקּיּומּה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻהּמכרח,
הּמעׂשה את לידע ּכדי הּתֹורה לּמּוד הּנה ּבּתֹורה, ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָזה
הּתֹורה לּמּוד וכן הּמכרח, ענין הּוא כּו' יעׂשּון ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֻאׁשר
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א.)7 לא, ר"ה בסופה. שם.)8תמיד ה.)9ר"ה כח, 530)10איוב ע' חט"ז לקו"ש אֿב. לה, ברכות טו. קד, תהלים ג. ח, עקב ראה

וש"נ.)11ובהערה. ב. פז, ב"מ ועוד.)12ראה ואילך. שם לקו"ש בכ"ז ובכ"מ.)13ראה ג. א, בשלח לקו"ת וראה סר"ז. או"ח טור
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ÈÏÎzL˙(=מוסבת)˜‡Èהרוחנית ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk ÏÚ »≈«¿»¬«»»»∆«¿ƒ
‡È‰ ‰„B·Ú‰לכך Ï‰'להביא ˙aL ı¯‡‰ ‰˙·LÂ' ‰È‰iL »¬»ƒ∆ƒ¿∆¿»¿»»»∆«»«

על הנדרשת ומהיגיעה מהמלחמה כולו, העולם של הארץ, של מנוחתה כלומר

הבורא עם שלימה אחדות של למצב ועלייתם לה' דירה להיות להכשירם ,מנת
זה ב'שבת'מצב בעיקר יהיה

השביעי, האלף ¿ÌBÈÏהכללית,
ÈiÁÏ ‰Áe�Óe ˙aL BlkL∆À«»¿»¿«≈

ÌÈÓÏBÚ‰7ÏÚÙ� ‰ÊÂ , »»ƒ¿∆ƒ¿»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚהנעשית «¿≈»¬»

האדם ידי ÈLa˙על ÌÈz�Èa≈¿«ƒ¿ƒ
ÈÂ‰c ÔÈ�L ÈÙÏ‡«¿≈¿ƒ¿»≈

‡ÓÏÚ8השנים אלפי (=בששת »¿»
העולם) ששת,שקיים על אשר

הפסוק רומז אלה שנים אלפי

E„N Ú¯Êz ÌÈ�L ˘Lc¿≈»ƒƒ¿«»∆
.EÓ¯k ¯ÓÊz ÌÈ�L LLÂ¿≈»ƒƒ¿…«¿∆
'Ì¯Î'Â '‰„N' ÔÈ�Úc¿ƒ¿«»∆¿∆∆

ÌÈpÙB‡ '·Ï ÊÓB¯שהינם ≈¿«ƒ
תחומים הצריכיםÌÈiÏÏkשני ¿»ƒƒ

‰',להיות ˙„B·Úaההבדל «¬«
הוא: ‰e‡ביניהם ‰„Nc¿»∆
Ïecb ÌB˜Óאשר החיטה ¿ƒ
נעשה BÓkממנה ,ÌÁl‰«∆∆¿

·e˙kL9‡ˆÈ ‰pnÓ ı¯‡' ∆»∆∆ƒ∆»≈≈
‡e‰ ÌÁl‰L ,'ÌÁÏדבר ∆∆∆«∆∆
Ì„‡‰ Ìei˜Ï Á¯ÎÓ10, À¿»¿ƒ»»»

B�È�Ú 'Ì¯k' ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆∆ƒ¿»
ÔÈÈÏ ÌÈ·�Ú Ïc‚Ï ‡e‰¿«≈¬»ƒ¿«ƒ

ÔÓLÏ ÌÈ˙ÈÊÂ11e לעומת, ¿≈ƒ¿∆∆
והשמן היין הרי «¿eÏÏÎ·ƒ˙לחם,

כללי ÏLבאופן ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»∆
ÛÒB� ¯·c ‡e‰L ‚e�Úz«¬∆»»»

Á¯În‰ ÏÚ12¯‡·nÎÂ . ««À¿»¿«¿…»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa13) ÔBLl‰ ¯e‡·aהנאמרת‡¯Ba' ˙k¯·a ¿«»¿¿≈«»¿ƒ¿«≈

,'eÎ ˙BÈÁ‰Ï ˙‡¯aM ‰Ó Ïk ÏÚ Ô�B¯ÒÁÂ' ('˙Ba¯ ˙BLÙ�¿»«¿∆¿»«…«∆»»»¿«¬
מאכלים, סוגי שני על לה' מודים אנו אלה ˜‡Èהמילהcבמילים 'Ô�B¯ÒÁ' ¿∆¿»»≈

‰‡„Ì(=מוסבת) Ìei˜Ï ÌÈÁ¯În‰ ÌÈ¯·c ÏÚהוא בלעדם אשר «¿»ƒ«À¿»ƒ¿ƒ»»»
eבמחסור כו''BÈÁ‰Ï˙המילים, ÏL(=מוסבות)˜‡Èבהם ÌÈ¯·c ÏÚ ¿«¬»≈«¿»ƒ∆

'eÎÂ ‚e�Úzבאדם 'חיּות' מוסיפים הם .אשר «¬¿ִ

eהכרם ועבודת השדה עבודת של ·'המשמעות Ì‰ ˙È�Áe¯ ‰„B·Ú·«¬»»ƒ≈
c ÌÈ�È�Ú‰ה eלימוד ‰¯B˙ה eÏÏÎ·c˙עשיית .˙BÂˆÓכללי באופן »ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿»

ב הכרוכה השדה‰BÂˆn˙ועשיית˜Ìeiהעבודה עבודת בדוגמת הוא ƒ«ƒ¿

כן( שלÌbוכמו שהתעסקותו זמן כל אך התורה, לימוד אודות מדובר כאשר «
מצד מחוייב הוא שבה במידה רק היא בכך Bz¯‰)האדם „eÓÏz ˙ÂˆÓƒ¿««¿»

Á¯În‰ ÔÈ�Ú ‡e‰'ה עבד בתור מחוייב האדם אלה בדברים שהרי ƒ¿»«À¿»
של הבסיסית התקשרותו במידת חסר אזי ה' עבודת של זה בחלק וכשחסר

ולכן הוא ברוך הקדוש עם האדם

שהוא הלחם בדוגמת הוא זה כל

קיום תלוי בו הבסיסי המזון

Âהאדם זאת, enÏ„לעומת ¿ƒ
B�È‡Lk) ‰¯Bz‰רק «»¿∆≈

‰NÚn‰ ˙‡ Ú„ÈÏ ÏÈ·Laƒ¿ƒ≈«∆««¬∆
Â ÔeNÚÈ ¯L‡ואת‰l‡ ¬∆«¬¿≈∆

‡l‡ ,‰�ÈNÚ˙ ‡Ï ¯L‡¬∆…≈»∆»∆»
אודות Bz¯‰מדובר „enÏƒ»

dÓLÏהתורה לשם כלומר ƒ¿»
האדם של התעסקותו בעצמה,

במידה רק איננה התורה בלימוד

פי על בכך מחוייב הוא שבה

אלא תורה תלמוד מצוות ְֵָּכללי

היא התורה ללימוד התמסרותו

עם ולהתעצם להתאחד מנת ִעל

בעצמה ÔÈ�Úהתורה ‡e‰ (ƒ¿»
‚e�Úz ÏLשל התקשרותו ∆«¬

הוא ברוך הקדוש עם האדם

כל אלא ההכרח במידת רק איננה

שלו התענוג כח וכל ִחיּותו

באלוקות זהקשורים והרי

בכח הקשורים ושמן יין בדוגמת

האדם של Âהתענוג ¿כשם.
באופן מתבטאת זו שחלוקה

עשיית שבין בהבדל כללי

התורה, ולימוד »ŒÏÚהמצוות
‡e‰ ‰ÊŒC¯cגם מתבטא ∆∆∆

˙BÂˆna ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ«ƒ¿
ÔÓˆÚ ‰¯Bz·eהשדה עבודת דוגמת למצוא ניתן מהם אחד בכל כלומר «»«¿»

הכרם עבודת ‰p‰ודוגמת ,˙ÂBˆÓ·c אודות, שמדובר זמן ˜Ìeiכל ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ
‰Âˆn‰מחוייב הוא בה במידה ‰Á¯În.רק ÔÈ�Ú ‡e‰ ,ÔÈc‰ ¯wÚÓ «ƒ¿»≈ƒ««ƒƒ¿»«À¿»

Âאודות מדובר כאשר זאת ÏLלעומת ÔÈ�Ú ‡e‰ ,¯ec‰a dÓei˜ ¿ƒ»¿ƒƒ¿»∆
a ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .‚e�Úzלימוד‰p‰ ,‰¯Bzש זמן כל enÏ„כאמור, «¬¿«∆∆∆«»ƒ≈ƒ

‰¯Bz‰רק ‰e‡הוא 'eÎ ÔeNÚÈ ¯L‡ ‰NÚn‰ ˙‡ Ú„ÈÏ È„k «»¿≈≈«∆««¬∆¬∆«¬
ÔÎÂ ,Á¯În‰ ÔÈ�Úל הסיבה ‰Bz¯‰כאשר „enÏרק d˙BÈ‰Ïהיא ƒ¿»«À¿»¿≈ƒ«»ƒ¿»

‰NÚŒ˙BÂˆÓ Á"Ó¯Ó ˙Á‡,מחוייב האדם ÔÈ�Úבהם ‡e‰ ««≈««ƒ¿¬≈ƒ¿»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .Á¯În‰כאשר‰¯Bz‰ „enÏלדבוק מנת על הוא «À¿»«∆≈≈ƒ«»ְִ
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‰p‰Â6,האדם עבֹודת ּכללּות על קאי זֹו ּפרׁשה ּכללּות ¿ƒ≈ְְֲֵַַָָָָָָָָָ
הארץ וׁשבתה ׁשּיהיה היא העבֹודה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּתכלית
העֹולמים לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו ליֹום לה', ,7ׁשּבת ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ

ׁשנין אלפי ּבׁשית ּבינּתים העבֹודה עלֿידי נפעל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָוזה
עלמא ּתזמר8ּדהוי ׁשנים וׁשׁש ׂשד ּתזרע ׁשנים ּדׁשש , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ּכללּיים אֹופּנים לב' רֹומז וכרם ׂשדה ּדענין .ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּכרמ
ּכמֹו הּלחם, ּגּדּול מקֹום הּוא ּדׂשדה ה', ְְְֲִֶֶֶַַַָּבעבֹודת

מכרח9ׁשּכתּוב הּוא ׁשהּלחם לחם, יצא מּמּנה ארץ ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻ
האדם לגּדל10לקּיּום הּוא ענינֹו ּכרם מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לׁשמן וזיתים ליין ׁשל11ענבים ענין הּוא ּובכללּות , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ
הּמכרח על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבכּמה12ּתענּוג וכּמבאר . ְְְְֲֶַַַַַָָָָָָֹֻ

רּבֹות)13מקֹומֹות נפׁשֹות ּבֹורא (ּבברּכת הּלׁשֹון ּבבאּור ְְְְְִֵֵַַַָָ
קאי ּדחסרֹונן כּו', להחיֹות ּׁשּבראת מה ּכל על ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוחסרֹונן
על קאי ּולהחיֹות האדם, לקּיּום הּמכרחים ּדברים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻעל
הענינים ב' הם רּוחנית ּובעבֹודה וכּו'. ּתענּוג ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָּדברים
מצות (ּגם הּמצוֹות קּיּום ּדבכללּות ּומצוֹות. ְְְְְְִִִִִַַַָָּדתֹורה
(ּכׁשאינֹו הּתֹורה ולּמּוד הּמכרח, ענין הּוא ּתֹורה) ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻּתלמּוד
לא אׁשר ואּלה יעׂשּון אׁשר הּמעׂשה את לידע ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּבׁשביל
ּתענּוג. ׁשל ענין הּוא לׁשמּה) ּתֹורה לּמּוד אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָתעׂשינה,
עצמן, ּובּתֹורה ּבּמצוֹות ּבפרטּיּות הּוא ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָועלּֿדרֿזה
ענין הּוא הּדין מעּקר הּמצוה קּיּום הּנה ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָּדבמצֹוות
ֿועלּֿדר ּתענּוג. ׁשל ענין הּוא ּבהּדּור וקּיּומּה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻהּמכרח,
הּמעׂשה את לידע ּכדי הּתֹורה לּמּוד הּנה ּבּתֹורה, ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָזה
הּתֹורה לּמּוד וכן הּמכרח, ענין הּוא כּו' יעׂשּון ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֻאׁשר
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ÈÏÎzL˙(=מוסבת)˜‡Èהרוחנית ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk ÏÚ »≈«¿»¬«»»»∆«¿ƒ
‡È‰ ‰„B·Ú‰לכך Ï‰'להביא ˙aL ı¯‡‰ ‰˙·LÂ' ‰È‰iL »¬»ƒ∆ƒ¿∆¿»¿»»»∆«»«

על הנדרשת ומהיגיעה מהמלחמה כולו, העולם של הארץ, של מנוחתה כלומר

הבורא עם שלימה אחדות של למצב ועלייתם לה' דירה להיות להכשירם ,מנת
זה ב'שבת'מצב בעיקר יהיה

השביעי, האלף ¿ÌBÈÏהכללית,
ÈiÁÏ ‰Áe�Óe ˙aL BlkL∆À«»¿»¿«≈

ÌÈÓÏBÚ‰7ÏÚÙ� ‰ÊÂ , »»ƒ¿∆ƒ¿»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚהנעשית «¿≈»¬»

האדם ידי ÈLa˙על ÌÈz�Èa≈¿«ƒ¿ƒ
ÈÂ‰c ÔÈ�L ÈÙÏ‡«¿≈¿ƒ¿»≈

‡ÓÏÚ8השנים אלפי (=בששת »¿»
העולם) ששת,שקיים על אשר

הפסוק רומז אלה שנים אלפי

E„N Ú¯Êz ÌÈ�L ˘Lc¿≈»ƒƒ¿«»∆
.EÓ¯k ¯ÓÊz ÌÈ�L LLÂ¿≈»ƒƒ¿…«¿∆
'Ì¯Î'Â '‰„N' ÔÈ�Úc¿ƒ¿«»∆¿∆∆

ÌÈpÙB‡ '·Ï ÊÓB¯שהינם ≈¿«ƒ
תחומים הצריכיםÌÈiÏÏkשני ¿»ƒƒ

‰',להיות ˙„B·Úaההבדל «¬«
הוא: ‰e‡ביניהם ‰„Nc¿»∆
Ïecb ÌB˜Óאשר החיטה ¿ƒ
נעשה BÓkממנה ,ÌÁl‰«∆∆¿

·e˙kL9‡ˆÈ ‰pnÓ ı¯‡' ∆»∆∆ƒ∆»≈≈
‡e‰ ÌÁl‰L ,'ÌÁÏדבר ∆∆∆«∆∆
Ì„‡‰ Ìei˜Ï Á¯ÎÓ10, À¿»¿ƒ»»»

B�È�Ú 'Ì¯k' ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆∆ƒ¿»
ÔÈÈÏ ÌÈ·�Ú Ïc‚Ï ‡e‰¿«≈¬»ƒ¿«ƒ

ÔÓLÏ ÌÈ˙ÈÊÂ11e לעומת, ¿≈ƒ¿∆∆
והשמן היין הרי «¿eÏÏÎ·ƒ˙לחם,

כללי ÏLבאופן ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»∆
ÛÒB� ¯·c ‡e‰L ‚e�Úz«¬∆»»»

Á¯În‰ ÏÚ12¯‡·nÎÂ . ««À¿»¿«¿…»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa13) ÔBLl‰ ¯e‡·aהנאמרת‡¯Ba' ˙k¯·a ¿«»¿¿≈«»¿ƒ¿«≈

,'eÎ ˙BÈÁ‰Ï ˙‡¯aM ‰Ó Ïk ÏÚ Ô�B¯ÒÁÂ' ('˙Ba¯ ˙BLÙ�¿»«¿∆¿»«…«∆»»»¿«¬
מאכלים, סוגי שני על לה' מודים אנו אלה ˜‡Èהמילהcבמילים 'Ô�B¯ÒÁ' ¿∆¿»»≈

‰‡„Ì(=מוסבת) Ìei˜Ï ÌÈÁ¯În‰ ÌÈ¯·c ÏÚהוא בלעדם אשר «¿»ƒ«À¿»ƒ¿ƒ»»»
eבמחסור כו''BÈÁ‰Ï˙המילים, ÏL(=מוסבות)˜‡Èבהם ÌÈ¯·c ÏÚ ¿«¬»≈«¿»ƒ∆

'eÎÂ ‚e�Úzבאדם 'חיּות' מוסיפים הם .אשר «¬¿ִ

eהכרם ועבודת השדה עבודת של ·'המשמעות Ì‰ ˙È�Áe¯ ‰„B·Ú·«¬»»ƒ≈
c ÌÈ�È�Ú‰ה eלימוד ‰¯B˙ה eÏÏÎ·c˙עשיית .˙BÂˆÓכללי באופן »ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿»

ב הכרוכה השדה‰BÂˆn˙ועשיית˜Ìeiהעבודה עבודת בדוגמת הוא ƒ«ƒ¿

כן( שלÌbוכמו שהתעסקותו זמן כל אך התורה, לימוד אודות מדובר כאשר «
מצד מחוייב הוא שבה במידה רק היא בכך Bz¯‰)האדם „eÓÏz ˙ÂˆÓƒ¿««¿»

Á¯În‰ ÔÈ�Ú ‡e‰'ה עבד בתור מחוייב האדם אלה בדברים שהרי ƒ¿»«À¿»
של הבסיסית התקשרותו במידת חסר אזי ה' עבודת של זה בחלק וכשחסר

ולכן הוא ברוך הקדוש עם האדם

שהוא הלחם בדוגמת הוא זה כל

קיום תלוי בו הבסיסי המזון

Âהאדם זאת, enÏ„לעומת ¿ƒ
B�È‡Lk) ‰¯Bz‰רק «»¿∆≈

‰NÚn‰ ˙‡ Ú„ÈÏ ÏÈ·Laƒ¿ƒ≈«∆««¬∆
Â ÔeNÚÈ ¯L‡ואת‰l‡ ¬∆«¬¿≈∆

‡l‡ ,‰�ÈNÚ˙ ‡Ï ¯L‡¬∆…≈»∆»∆»
אודות Bz¯‰מדובר „enÏƒ»

dÓLÏהתורה לשם כלומר ƒ¿»
האדם של התעסקותו בעצמה,

במידה רק איננה התורה בלימוד

פי על בכך מחוייב הוא שבה

אלא תורה תלמוד מצוות ְֵָּכללי

היא התורה ללימוד התמסרותו

עם ולהתעצם להתאחד מנת ִעל

בעצמה ÔÈ�Úהתורה ‡e‰ (ƒ¿»
‚e�Úz ÏLשל התקשרותו ∆«¬

הוא ברוך הקדוש עם האדם

כל אלא ההכרח במידת רק איננה

שלו התענוג כח וכל ִחיּותו

באלוקות זהקשורים והרי

בכח הקשורים ושמן יין בדוגמת

האדם של Âהתענוג ¿כשם.
באופן מתבטאת זו שחלוקה

עשיית שבין בהבדל כללי

התורה, ולימוד »ŒÏÚהמצוות
‡e‰ ‰ÊŒC¯cגם מתבטא ∆∆∆

˙BÂˆna ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ«ƒ¿
ÔÓˆÚ ‰¯Bz·eהשדה עבודת דוגמת למצוא ניתן מהם אחד בכל כלומר «»«¿»

הכרם עבודת ‰p‰ודוגמת ,˙ÂBˆÓ·c אודות, שמדובר זמן ˜Ìeiכל ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ
‰Âˆn‰מחוייב הוא בה במידה ‰Á¯În.רק ÔÈ�Ú ‡e‰ ,ÔÈc‰ ¯wÚÓ «ƒ¿»≈ƒ««ƒƒ¿»«À¿»

Âאודות מדובר כאשר זאת ÏLלעומת ÔÈ�Ú ‡e‰ ,¯ec‰a dÓei˜ ¿ƒ»¿ƒƒ¿»∆
a ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .‚e�Úzלימוד‰p‰ ,‰¯Bzש זמן כל enÏ„כאמור, «¬¿«∆∆∆«»ƒ≈ƒ

‰¯Bz‰רק ‰e‡הוא 'eÎ ÔeNÚÈ ¯L‡ ‰NÚn‰ ˙‡ Ú„ÈÏ È„k «»¿≈≈«∆««¬∆¬∆«¬
ÔÎÂ ,Á¯În‰ ÔÈ�Úל הסיבה ‰Bz¯‰כאשר „enÏרק d˙BÈ‰Ïהיא ƒ¿»«À¿»¿≈ƒ«»ƒ¿»

‰NÚŒ˙BÂˆÓ Á"Ó¯Ó ˙Á‡,מחוייב האדם ÔÈ�Úבהם ‡e‰ ««≈««ƒ¿¬≈ƒ¿»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .Á¯În‰כאשר‰¯Bz‰ „enÏלדבוק מנת על הוא «À¿»«∆≈≈ƒ«»ְִ
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הּמכרח, ענין הּוא מצוֹותֿעׂשה מרמ"ח אחת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֻלהיֹותּה
ויאּדיר ּתֹורה ּדיגּדיל ּבאפן הּתֹורה לּמּוד ,14מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׂשכר וקּבל ׁשל15ּדרׁש חכמתֹו היא ּׁשהּתֹורה מה , ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשׁש16הּקּב"ה ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּתענּוג. ׁשל ענין הּוא , ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ

הּסדר ּדגם ,ּכרמ ּתזמר ׁשנים וׁשׁש ׂשד ּתזרע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים
העבֹודה להיֹות צריכה ּדתחּלה ּבדּיּוק, הּוא זה ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָּבפסּוק
להיֹות צריכה ּכ ואחר ׂשדה, - הּמכרחים ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּבענינים
הארץ וׁשבתה ּכ ואחר ּכרם. - ּתענּוג ּבעניני ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהעבֹודה
אּלּו ענינים ּבכל העבֹודה ׁשלמּות ּדאחר להוי', ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָׁשּבת
הענינים, ּכל ּבתחּלת ּכבר ׁשהיתה הּכּונה אל ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָמּגיעים
העֹולמים. לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו ליֹום להוי', ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻׁשּבת

ּב סֹופן ּדנעּוץ אֹומרים ּגּופא ּותחּלתןּובזה תחּלתן ְְְְִִִִֶָָָָָָָָ
ּכתיב כּו') ׁשנים ׁשׁש (לפני הענין ּבתחּלת ׁשּכבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבסֹופן,

להוי'. ׁשּבת הארץ ְְֲֶַַָָָָָָָוׁשבתה

LÈÂזה ענין ּבבאּור יֹותר, ּבעמק אפׁשר ּבדר לֹומר ¿≈ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
(ּבלי ּפׁשּוטֹו לפי ּדהּנה ּבּסֹוף. ההתחלה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָּדנעיצת
הּכּונה ּבתחּלה ענינים, ב' ּכאן ׁשּיׁש לֹומדים, ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָעּיּון)
זֹו. ּכּונה נׁשלמת ּבּסֹוף ּבפעל ּכ ואחר הּמעׂשה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּלפני
אי והרצֹון הּכּונה רק היא ּבתחּלה ׁשּנעּוץ ּדמה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהינּו,
הּמבאר ועלּֿדר] לבּסֹוף זה נפעל ּובפעל ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיהיה,

הּׁשנה ראׁש ׁשּגּלּוי17ּבדרּוׁשי הּבריאה, ּכּונת ּבענין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
ויׁש הּמלאכה]. ּבגמר ּדוקא הּוא ׁשּבּבריאה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָהּתענּוג
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מה את רק בללמוד מסתפק שאיננו בכך ביטוי לידי בא זה דבר עצמה בתורה

הוא לימודו אלא והמותר האסור את לידע מנת על ÏÈc‚È'cשנדרש ÔÙ‡a¿…∆¿«¿ƒ
'¯Èc‡ÈÂ ‰¯Bz14לשם בתורה השונות הסוגיות בליבון הכרוך לימוד כלומר »¿«¿ƒ

עצמה התורה והאדרת נאמר,הגדלת זה באופן לימוד Ïa˜Âעל L¯c'¿…¿«≈
'¯ÎN15השכר נתינת כלומר »»

עצם על היא מלמעלה

ובליבון בדרישת ההתעסקות

התורה הקיימת,דברי המעלה

מצד היא בתורה הדבקות בעצם

B˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰M ‰Ó«∆«»ƒ»¿»
‰"aw‰ ÏL16,אופן אשר ∆«»»

זה ÏLלימוד ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»∆
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ .‚e�Úz«¬¿∆«∆»

L'E„N Ú¯Êz ÌÈ�L L≈»ƒƒ¿«»∆
,'EÓ¯k ¯ÓÊz ÌÈ�L LLÂ¿≈»ƒƒ¿…«¿∆
‰Ê ˜eÒÙa ¯„q‰ Ì‚c¿««≈∆¿»∆

˜ei„a ‡e‰מוזכרת תחילה ¿ƒ
עבודת מכן ולאחר השדה עבודת

ˆ¯ÎÈ‰הכרם ‰lÁ˙c ,ƒ¿ƒ»¿ƒ»
ÌÈ�È�Úa ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»¿ƒ¿»ƒ
,'‰„N' Y ÌÈÁ¯În‰«À¿»ƒ»∆
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ck ¯Á‡Â¿««»¿ƒ»ƒ¿
Y ‚e�Úz È�È�Úa ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿¿≈«¬
‰˙·LÂ' Ck ¯Á‡Â .'Ì¯k'∆∆¿««»¿»¿»

,'ÈÂ‰Ï ˙aL ı¯‡‰כלומר »»∆«»«¬»»
‰„B·Ú‰ ˙eÓÏL ¯Á‡c¿««¿≈»¬»
ÌÈÚÈbÓ el‡ ÌÈ�È�Ú ÏÎa¿»ƒ¿»ƒ≈«ƒƒ

Ï‡המחשבה של התממשותה ∆
ו È‰L˙‰הראשונה ‰�ek‰««»»∆»¿»

,ÌÈ�È�Ú‰ Ïk ˙lÁ˙a ¯·k¿»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»ƒ
העולם בו למצב מגיעים כלומר

ב נמצא ÈÂ‰Ï',כולו ˙aL'לבוא לעתיד יהיה כך BlkLאשר ÌBÈÏ «»«¬»»¿∆À
‡Ùeb ‰Ê·e .ÌÈÓÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰Áe�Óe ˙aL(עצמו=)ÌÈ¯ÓB‡ «»¿»¿«≈»»ƒ»∆»¿ƒ

זוכים העולם חשכת בתוך המייגעת העבודה של סיומה לאחר שרק זה שאין

אלא ה', על להתענג לשבת, Ô˙lÁ˙eלהגיע Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒ ıeÚ�'c¿»»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»
) ÔÈ�Ú‰ ˙lÁ˙a ¯·kL ,'ÔÙBÒaהעבודה תחילת לפני LLעוד È�ÙÏ ¿»∆¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈≈

('eÎ ÌÈ�Lאז אודותÈ˙k·כבר הענין(=כתוב) ‰‡¯ıסוף ‰˙·LÂ' »ƒ¿ƒ¿»¿»»»∆
.'ÈÂ‰Ï ˙aLהמציאות פרטי לתוך בירידה הכרוכה לעבודה, הכניסה כלומר «»«¬»»

מכן לאחר הבאה העלייה שהיא התכלית אודות המחשבה מתוך נעשית למטה,

בבורא השלימה ההתאחדות .שהיא
אודות דובר כן וכמו השנים שש במשך הנעשית העבודה אודות דובר כאן עד

כן. לפני כבר קיימת השבתון, שנת השביעית, השנה אודות שהמחשבה כך

תתממש שאכן לכך ולגרום בעבודה להצליח הכח את נותנת זו מחשבה

על החול ימות ששת במשך כן וכמו השנים שש במשך אחד מצד התכלית.

המחשבה שני מצד אך מתוכה, ולפעול הגשמית המציאות לתוך לרדת האדם

לכך גורמת זו מחשבה הירידה, לאחר הבאה העלייה אודות השבת, אודות

יתירה. ובחיּות בשמחה תיעשה ְִשהעבודה

מדובר המאמר של הבא בחלקו

שבתחילת זה שאין כך אודות

המחשבה רק לבדההעבודה

עצמה השבת אך בשבת נתונה

עצמה השבת אלא בסוף, מגיעה

העבודה בתחילת כבר נמצאת

האדם של עבודתו לכן אשר

'ׁשּבתי'. באופן להיעשות ִַָצריכה

כבר בעולם נמצאת השבת

ניגש שהאדם לפני עוד מתחילה

של אחדותו שהרי לעבודתו

ברוך הקדוש עם כולו העולם

שכל כיוון קיימת כבר הוא

הרגשתו מבחינת רק הוא הפירוד

האמת מצד אך הנברא של

של מציאותו הרי האלוקית

ברוך לקדוש מחוץ איננה הנברא

'נושא' הוא ברוך הקדוש הוא,

כולה. המציאות את בתוכו ומכיל

לגלות רק היא האדם של עבודתו

בבריאה. ופרט פרט בכל זו אמת

שעבודתו חש האדם כאשר

את להביא בשביל איננה

רק שיהיה חדש למצב המציאות

רק היא עבודתו אלא בעתיד

˙ÂÏ‚Ïכבר הקיימת האמת את

ימות של בעיצומם עוד אזי כעת

ותענוג. שמחה מנוחה מתוך רוממות, מתוך נעשית עבודתו החול

˙ˆÈÚ�c ‰Ê ÔÈ�Ú ¯e‡·a ,¯˙BÈ ˜ÓÚa ¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»¿…∆≈¿≈ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«
ÛBqa ‰ÏÁ˙‰‰בזה זה קשורים והסוף ההתחלה כמה p‰c‰עד כאשר. ««¿»»«¿ƒ≈

החיצוני ברובד בתחילתן' וסופן בסופן תחילתן 'נעוץ של הסוגיא את לומדים

(ÔeiÚ ÈÏa) BËeLt ÈÙÏאזיÌÈ�È�Ú '· Ô‡k LiL ,ÌÈ„ÓBÏ ¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ
ה רק הינה ה'תחילה' התממשותהÁÓ˘·‰שונים, הוא וה'סוף' התכלית, אודות

Â‡ÈˆÓa˙ב ה, של רק'˙lÁ‰'שלב ‰NÚn‰,קיימת È�ÙlL ‰�ek‰ ƒ¿ƒ»««»»∆ƒ¿≈««¬∆
˙ÓÏL� 'ÛBq'a ÏÚÙa Ck ¯Á‡ÂומתממשתBÊ ‰�ekבמציאות. ¿««»¿…««ƒ¿∆∆«»»

a ıeÚpL ‰Óc ,e�È‰Âשל ÔBˆ¯‰Âשלב ‰�ek‰ ˜¯ ‡È‰ '‰lÁ˙' ¿«¿¿«∆»ƒ¿ƒ»ƒ«««»»¿»»
È‰iL‰אודות CÈ‡בסוףe במציאות, Ê‰ההתממשות ÏÚÙ� ÏÚÙ·רק ≈∆ƒ¿∆¿…«ƒ¿»∆

‰�M‰ L‡¯ ÈLe¯„a ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ] ÛBq·Ï17˙�ek ÔÈ�Úa ¿«¿«∆∆«¿…»ƒ¿≈…«»»¿ƒ¿««»«
¯Ó‚a ‡˜Âc ‡e‰ ‰‡È¯aaL ‚e�Úz‰ ÈelbL ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆ƒ««¬∆«¿ƒ»«¿»ƒ¿«
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e"nyz'd ,xii` e"h ,xda zyxt zay

אּלא ּבהתחלה, יׁשנּה הּכּונה רק ּדלא יֹותר, ּבעמק ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹלֹומר
יׁשנֹו לבּסֹוף ׁשּמתּגּלה עצמֹו והענין עצמֹו הּתכלית ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּגם
נעיצה ּכאן ׁשּיׁש נעּוץ, הּלׁשֹון ּדּיּוק ּדזהּו ּבּתחּלה. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּכבר
הּסֹוף ׁשל אריינּגעׁשטעקט) אּון אריינּגעׁשטעלט ְְְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַ(ס'איז
הענין ּבהתחלת ׁשּכבר היינּו ּבהתחלה, עצמֹו ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָוהּתכלית
(הּסֹוף) זה ׁשענין ּומּכיון ּבפעל. (והּתכלית) הּסֹוף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹיׁשנֹו
ּבכל ּגם הּוא זה ענין הרי ּבהתחלה, ּכבר ונמצא ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָנעּוץ
ונעּוץ נמצא ּכּלֹו הּדבר ׁשּבכל ונמצא, ׁשּבינּתים, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמה
הּמּובן עלּֿפי זה לבאר ויׁש ׁשּלֹו. והּתכלית ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָהּסֹוף

הּׁשנה ראׁש ּׁשנתאּוה18ּבדרּוׁשי (מה הּבריאה ּכּונת לגּבי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ּדמּכיון19הּקּב"ה ( ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

זה ּתענּוג הרי ּבתחּתֹונים, מהּדירה למעלה ּתענּוג ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּיׁש
יהיה ׁשּלא ּכדי ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּבכל ונמׁש ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹנׁשּפע
הּכּונה, ּבמּלּוי הּתענּוג ּגּלּוי ׁשּיהיה עד כּו', ידים ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָרפיֹון
ההׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ּדרּגא ּבכל מאירה הּתענּוג ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּדהארת

ּבעניננּו, לֹומר יׁש והּתכליתועלּֿדרֿזה ׁשהּסֹוף ּדמּכיון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּובכל ּבהתחלה נמצא עצמֹו הּסֹוף הרי ּבהתחלה, ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָנעּוץ
ּותחּלתן ּבתחּלתן סֹופן נעּוץ ענין וזהּו ּׁשּבינּתים. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמה
מה ּובכל ּבהתחלה נעּוץ עצמֹו ׁשהּסֹוף ְְְְֶַַַַַָָָָָּבסֹופן,

.20ּׁשּבינּתים ְִֵֶַ

‰fÓeהאדם עבֹודת ּדבעת האדם, ּבעבֹודת ּגם יּובן ƒ∆ְֲֲִֵַַַַָָָָָָָ
ׁשנים וׁשׁש ׂשד ּתזרע ׁשנים ּדׁשש הענינים ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
הּוא ׁשהּתכלית רק לא נּכר להיֹות צרי ,ּכרמ ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּתזמר
ּבאפן היא עצמּה זֹו ׁשעבֹודה אּלא לה', ׁשּבת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיהיה
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פל"ו. המאמר.)20תניא שאחרי בשיחה גם בזה ראה
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Â .[‰Î‡Ïn‰אזי פנימי יותר ברובד זו סוגיא לומדים ÓBÏ¯כאשר LÈ «¿»»¿≈«
‰�ek‰ ˜¯ ‡Ïc ,¯˙BÈ ˜ÓÚaהתכלית אודות d�LÈוהמחשבה ¿…∆≈¿…«««»»∆¿»

‰lb˙nL BÓˆÚ ÔÈ�Ú‰Â BÓˆÚ ˙ÈÏÎz‰ ÌbL ‡l‡ ,‰ÏÁ˙‰a««¿»»∆»∆«««¿ƒ«¿¿»ƒ¿»«¿∆ƒ¿«∆
ÔBLl‰ ˜eic e‰Êc .‰lÁza ¯·k B�LÈ ÛBq·Ïנעוץ' במשפט ¿«∆¿¿»«¿ƒ»¿∆ƒ«»

בתחילתן', וסופן בסופן תחילתן

לבטא מנת שעל בכך הוא הדיוק

ההתחילה קשורים כמה עד

משתמשים בזה, זה והסוף

המילה'�ıeÚ',במילה פירוש »
'תחיבה', היא Â˙Â˘ÓÓ'נעיצה'

שני בדבר 'תחובה' אחד דבר של

'�ÈÚˆ‰'כלומר Ô‡k LiL∆≈»¿ƒ»
ËÏÚËLÚb�ÈÈ¯‡ ÊÈ‡'Ò)¿ƒ««¿¿∆¿∆¿

Ë˜ÚËLÚb�ÈÈ¯‡ Ôe‡זה= ««¿¿∆¿∆¿
הוכנס זה והועמד, הוכנס

‰ÛBqונינעץ ÏL (∆«
BÓˆÚ ˙ÈÏÎz‰Â¿««¿ƒ«¿
¯·kL e�ÈÈ‰ ,‰ÏÁ˙‰a««¿»»«¿∆¿»
B�LÈ ÔÈ�Ú‰ ˙ÏÁ˙‰a¿«¿»«»ƒ¿»∆¿

(˙ÈÏÎz‰Â) ÛBq‰ּבפעל. «¿««¿ƒְַֹ
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ט e"nyz'd ,xii` e"h ,xda zyxt zay

אּלא ּבהתחלה, יׁשנּה הּכּונה רק ּדלא יֹותר, ּבעמק ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹלֹומר
יׁשנֹו לבּסֹוף ׁשּמתּגּלה עצמֹו והענין עצמֹו הּתכלית ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּגם
נעיצה ּכאן ׁשּיׁש נעּוץ, הּלׁשֹון ּדּיּוק ּדזהּו ּבּתחּלה. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּכבר
הּסֹוף ׁשל אריינּגעׁשטעקט) אּון אריינּגעׁשטעלט ְְְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַ(ס'איז
הענין ּבהתחלת ׁשּכבר היינּו ּבהתחלה, עצמֹו ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָוהּתכלית
(הּסֹוף) זה ׁשענין ּומּכיון ּבפעל. (והּתכלית) הּסֹוף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹיׁשנֹו
ּבכל ּגם הּוא זה ענין הרי ּבהתחלה, ּכבר ונמצא ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָנעּוץ
ונעּוץ נמצא ּכּלֹו הּדבר ׁשּבכל ונמצא, ׁשּבינּתים, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמה
הּמּובן עלּֿפי זה לבאר ויׁש ׁשּלֹו. והּתכלית ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָהּסֹוף

הּׁשנה ראׁש ּׁשנתאּוה18ּבדרּוׁשי (מה הּבריאה ּכּונת לגּבי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ּדמּכיון19הּקּב"ה ( ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

זה ּתענּוג הרי ּבתחּתֹונים, מהּדירה למעלה ּתענּוג ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּיׁש
יהיה ׁשּלא ּכדי ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּבכל ונמׁש ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹנׁשּפע
הּכּונה, ּבמּלּוי הּתענּוג ּגּלּוי ׁשּיהיה עד כּו', ידים ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָרפיֹון
ההׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ּדרּגא ּבכל מאירה הּתענּוג ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּדהארת

ּבעניננּו, לֹומר יׁש והּתכליתועלּֿדרֿזה ׁשהּסֹוף ּדמּכיון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּובכל ּבהתחלה נמצא עצמֹו הּסֹוף הרי ּבהתחלה, ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָנעּוץ
ּותחּלתן ּבתחּלתן סֹופן נעּוץ ענין וזהּו ּׁשּבינּתים. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמה
מה ּובכל ּבהתחלה נעּוץ עצמֹו ׁשהּסֹוף ְְְְֶַַַַַָָָָָּבסֹופן,

.20ּׁשּבינּתים ְִֵֶַ

‰fÓeהאדם עבֹודת ּדבעת האדם, ּבעבֹודת ּגם יּובן ƒ∆ְֲֲִֵַַַַָָָָָָָ
ׁשנים וׁשׁש ׂשד ּתזרע ׁשנים ּדׁשש הענינים ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
הּוא ׁשהּתכלית רק לא נּכר להיֹות צרי ,ּכרמ ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּתזמר
ּבאפן היא עצמּה זֹו ׁשעבֹודה אּלא לה', ׁשּבת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיהיה
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Â .[‰Î‡Ïn‰אזי פנימי יותר ברובד זו סוגיא לומדים ÓBÏ¯כאשר LÈ «¿»»¿≈«
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ההתחילה קשורים כמה עד

משתמשים בזה, זה והסוף

המילה'�ıeÚ',במילה פירוש »
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ובהתממשותהÈelÓaהנעוץ ¿ƒ
כל.האלוקית‰ek�‰של על ««»»

האמור מכל מובן »«∆¿c‰‡¯˙פנים
ÏÎa ‰¯È‡Ó ‚e�Úz‰««¬¿ƒ»¿»

‡b¯cושלב¯„Òa «¿»¿≈∆
˙eÏLÏzL‰‰העולמ .ותשל «ƒ¿«¿¿

המבוארים הדברים תוכן כאן עד

השנה. ראש ¿כשםÂבדרושי
התענוג כלפי אמורים שהדברים

הוא אשר הוא, ברוך הקדוש של

גם אלא בסוף רק לא מאיר

והשלבים הדרגות כל במשך

LÈשבינתיים, ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆≈
¯ÓBÏגםe��È�Úaכלפי «¿ƒ¿»≈

שהיא השבת אשר האדם, עבודת

הרי כולה, העבודה וסוף תכלית

משך בכל גם נמצאת כבר היא

שבינתיים ÔÂÈkÓcהזמן ,¿ƒ≈»
ıeÚ� ˙ÈÏÎz‰Â ÛBq‰L∆«¿««¿ƒ»
ÛBq‰ È¯‰ ,‰ÏÁ˙‰a««¿»»¬≈«
‰ÏÁ˙‰a ‡ˆÓ� BÓˆÚ«¿ƒ¿»««¿»»
Ô˙lÁ˙e Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒ ıeÚ� ÔÈ�Ú e‰ÊÂ .ÌÈz�ÈaM ‰Ó ÏÎ·e¿»«∆≈¿«ƒ¿∆ƒ¿»»»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»
ÌÈz�ÈaM ‰Ó ÏÎ·e ‰ÏÁ˙‰a ıeÚ� BÓˆÚ ÛBq‰L ,ÔÙBÒa20. ¿»∆««¿»««¿»»¿»«∆≈¿«ƒ

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙Ú·c ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa Ìb Ô·eÈ ‰fÓeימי במשך ƒ∆»««¬«»»»ƒ¿≈¬«»»»
הגאולה שזו השבת, ליום הכנה המשמשים החול ימות בדוגמת שהם הגלות

היא זו עבודה ‰ÌÈ�È�Úהעתידה, ÏÎaהאמוריםÚ¯Êz ÌÈ�L ˘L'c ¿»»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒƒ¿«
,'EÓ¯k ¯ÓÊz ÌÈ�L LLÂ E„Nהעבודה של בעיצומה עוד ˆ¯CÈהרי »∆¿≈»ƒƒ¿…«¿∆»ƒ

L ‡e‰ ˙ÈÏÎz‰L ˜¯ ‡Ï ¯k� ˙BÈ‰Ïדבר של aL˙בסופו ‰È‰i ƒ¿ƒ»…«∆««¿ƒ∆ƒ¿∆«»
'‰Ï ˙aLc ÔÙ‡a ‡È‰ dÓˆÚ BÊ ‰„B·ÚL ‡l‡ ,'‰Ïכלומר «∆»∆¬»«¿»ƒ¿…∆¿«»«

'ׁשּבתי' באופן נעשית העבודה הגלות של האחרונים הרגעים של בעיצומם ִַָעוד
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ׁשאמרּו ּוכמֹו לה'. ׁשּכל21ּדׁשּבת הּזקן ׁשּמאי על עליו ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
נאה ּבהמה מצא ּכיצד, ׁשּבת, לכבֹוד אֹוכל היה ְְִֵֵֵַַָָָָָָָָָָימיו
ּדחל ּבעבֹודה ׁשּכבר היינּו כּו', לׁשּבת זֹו ואֹומר ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָֹלֹוקחּה
היא יׂשראל ׁשעבֹודת ּומּכיון הּׁשּבת. ענין אצלֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיׁשנֹו
מנה ּתמיד מֹוצאים החל ׁשּבימֹות ּבטח הרי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשלמּות,
הּוא ענינּה ׁשּכל לׁשּבת', 'זֹו ואֹומרים נאה), (מנה ְְְְִִֶַָָָָָָָָָָיפה

להוי'. לׁשּבת ְֲַַָָָָלבֹוא

e‰ÊÂׁשנין אלפי ׁשית ּבמׁש ועבֹודתינּו מעׂשינּו ּכללּות ¿∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּתלּויים לבא ּדלעתיד הּגּלּויים ּדכל עלמא, 22ּדהוה ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָֹ

ׁשנים ּדׁשש ּבאפן היא ׁשהעבֹודה ועבֹודתינּו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבמעׂשינּו
ׁשּכבר ּובאפן ,ּכרמ ּתזמר ׁשנים וׁשׁש ׂשד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּתזרע
ׁשּיהיה הּוא ּבזה והּכּונה ׁשהּסֹוף הּסֹוף, נעּוץ ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבהתחלה
יֹום ׁשהּוא הּׁשביעי ּבאלף לה', ׁשּבת הארץ ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָוׁשבתה
ּכבר נמצא וזה העֹולמים, לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻׁשּכּלֹו
ּבפעל, הּסֹוף לגּלּוי נבֹוא ׁשּמּזה ויהיֿרצֹון עּתה. ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹּבעבֹודה
אל מּמׁש ּבקרֹוב נבֹוא הּגלּות ּבזמן העבֹודה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשעלֿידי
הּׁשלמּות לתכלית ועד והּׁשלמה, האמּתית ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּגאּולה

העֹולמים. לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו ליֹום ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבזה,
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וש"נ.)21 ס"י. סרמ"ב שבת הל' אדה"ז רפל"ז.)22שו"ע תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ה' על והתענגות מנוחה eמתוך החולין. שבימות הפעולות כל אשר זו נקודה

שבת בהלכות המובא חז"ל בסיפור רמוזה 'שבתית', בצורה ¿BÓÎנעשות
e¯Ó‡L21ÂÈÓÈ ÏkL Ô˜f‰ È‡nL ÏÚ ÂÈÏÚהחול בימי ‰È‰גם ∆»¿»»««««»≈∆»»»»»

,„ˆÈk ,˙aL „B·ÎÏ ÏÎB‡≈ƒ¿«»≈«
dÁ˜BÏ ‰‡� ‰Ó‰a ‡ˆÓ»»¿≈»»»¿»

˙aLÏ BÊ ¯ÓB‡Âוכשהיה ¿≈¿«»
אוכל היה יותר נאה אחרת מוצא

מייעד השניה ואת הראשונה את

kL·¯לשבת e�ÈÈ‰ ,'eÎ«¿∆¿»
aה B�LÈתוך ÏÁc ‰„B·Ú »¬»¿…∆¿

e .˙aM‰ ÔÈ�Ú BÏˆ‡כשם ∆¿ƒ¿«««»
למצוא מצליח היה הזקן ששמאי

ראוי שיהיה נאה דבר החול בימי

למרות ישראל בני גם כך לשבת

בחשכת נעשית שעבודתם

אך הגלות «≈ÔÂÈkÓƒובקשיי
‡È‰ Ï‡¯NÈ ˙„B·ÚL∆¬«ƒ¿»≈ƒ

˙eÓÏLaהקדוש אין שהרי ƒ¿≈
לפי אלא מהם מבקש הוא ברוך

כל את נותנים מצידם והם כוחם,

Lכולם ÁËa È¯‰ עוד, ¬≈∆«∆
ÏÁ‰ ˙BÓÈaבהיותם עוד ƒ«…

עוזר הוא ברוך הקדוש בגלות,

Ó�‰והם „ÈÓz ÌÈ‡ˆBÓ¿ƒ»ƒ»»
(‰‡� ‰�Ó) ‰ÙÈכל כלומר »»»»»»

היא מצידם הנעשית פעולה

ונאה יפה מנה aLÏ˙',בבחינת BÊ' ÌÈ¯ÓB‡Â חדורה, פעולה כל כלומר ¿¿ƒ¿«»
בכך ÈÂ‰Ï'.בהכרה ˙aLÏ ‡B·Ï ‡e‰ d�È�Ú ÏkL∆»ƒ¿»»»¿«»«¬»»

ÔÈ�L ÈÙÏ‡ ˙ÈL CLÓa e�È˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»«¬≈«¬»≈¿∆∆ƒ«¿≈¿ƒ
ÌÈÈeÏz ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ ÏÎc ,‡ÓÏÚ ‰Â‰c22 «¬»»¿»¿»«ƒƒƒ¿»ƒ»…¿ƒ

e�È˙„B·ÚÂ e�ÈNÚÓaכעת ÔÙ‡aהנעשים ‡È‰ ‰„B·Ú‰L , ¿«¬≈«¬»≈∆»¬»ƒ¿…∆
E„N Ú¯Êz ÌÈ�L ˘L'c¿≈»ƒƒ¿«»∆
¯ÓÊz ÌÈ�L LLÂ¿≈»ƒƒ¿…

e ,'EÓ¯kנעשית ·‡ÔÙהיא «¿∆¿…∆
ÏÁ˙‰a‰'שבתי' ¯·kL∆¿»««¿»»

ÛBq‰L ,ÛBq‰ ıeÚ�»«∆«
‰È‰iL ‡e‰ ‰Êa ‰�ek‰Â¿««»»»∆∆ƒ¿∆
˙aL ı¯‡‰ ‰˙·LÂ¿»¿»»»∆«»
ÈÚÈ·M‰ ÛÏ‡a ,'‰Ï«»∆∆«¿ƒƒ
˙aL BlkL ÌBÈ ‡e‰L∆∆À«»
,ÌÈÓÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰Áe�Óe¿»¿«≈»»ƒ
‰„B·Úa ¯·k ‡ˆÓ� ‰ÊÂ¿∆ƒ¿»¿»»¬»

‰zÚכעת כבר לכן אשר «»
מתוך להיעשות יכולה העבודה

שמחה ומתוך גדולה רוממות

fnL‰ותענוג ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ .ƒƒ»∆ƒ∆
'ÛBq'‰ Èel‚Ï ‡B·�»¿ƒ«
הפעולות בתוך רק לא שיתגלה

גם אלא שלנו והמעשים

ÏÚÙaכולו כלומר,בעולם ¿…«
ÔÓÊa ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»ƒ¿«
·B¯˜a ‡B·� ˙eÏb‰«»»¿»
‰Ïe‡b‰ Ï‡ LnÓ«»∆«¿»
„ÚÂ ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿«
ÈiÁÏ ‰Áe�Óe ˙aL BlkL ÌBÈÏ ,‰ÊaL ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙Ï¿«¿ƒ«¿≈∆»∆¿∆À«»¿»¿«≈

.ÌÈÓÏBÚ‰»»ƒ
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מוגה בלתי

תורה,‡. למתן מיד באים מצרים מיציאת תורה: ומתן מצרים יציאת את שמקשרים הימים הם הספירה ימי
שכתוב בפני1כמו ענין אינם שבינתיים והימים הזה". ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

חד. דכולא תורה, ומתן מצרים דיציאת הענינים מקשרים הם אלא עצמו,
הספירה: שבימי לשבתות בנוגע הוא שכן בודאי הרי הספירה, ימי לכל בנוגע אמורים הדברים ואם

רבותינו כמאמר לשבת, הכנה הוא שענינה החול, ימי דששת העבודה כללות גילוי לידי באה השבת ביום
צריכים2ז"ל שבהם בשבוע, ראשון מיום החל השבוע, ימי כל על דקאי בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי

הרמב"ן שכתב וכמו השבת, יום את ולהזכיר בשבת3להתכונן שני בשבת, אחד שבת, לשם השבוע ימי שמנין
השבת" יום את ד"זכור במצוה נכלל .3כו',

גילוי. לידי הם באים השבת ביום הנה – החול ימי בששת בהעלם שהם שהענינים ונמצא,

בגילוי. זה הרי השבת שביום – התורה וקבלת תורה למתן ההכנה היא שבהם הספירה לימי בנוגע גם מובן ומזה

שכתוב כמו שבת, בבחינת היא כולה שהשנה השמיטה, שנת שהיא זו, בשנה יותר מודגש זה "ושבתה4וכל
בראשית" בשבת שנאמר "כשם רש"י: ופירש לה'", שבת הם5הארץ השמיטה דשנת החול ימי שאפילו והיינו, ,

בתורה לעסוק צריך שבהם שבת, הספירה,6בבחינת שבימי בשבתות ובפרט הספירה בימי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
התורה. לקבלת ההכנה ענין בגילוי ישנו שבהם

בתורה·. "ופרצת" שיהיה – היא התורה לקבלת .7ההכנה

היא התורה שהרי "ופרצת", של באופן להיות צריך התורה שלימוד הדבר פשוט שלכאורה שאף – ובהקדמה
שכתוב כמו גבול, בדבר.8בלי וחיזוק כח בתוספת צורך יש מכלֿמקום, ים", מיני ורחבה מדה מארץ "ארוכה

השרת" למלאכי תורה ניתנה "לא שהרי – הדבר כפי9וטעם לנשמות אם, כי למעלה, שהם כפי לנשמות לא וגם ,
בגוף. שנתלבשה כפי הנשמה על גם פועלת הגוף והגבלת בהגבלה, הוא הגוף והרי בגופים, ונתלבשו למטה שירדו

ואלישע אליהו גבי שכתוב כמו הגבלה, לה יש למעלה שהיא כפי עצמה מצד הנשמה גם "חי10ולהעיר:
יכולה שאינה היינו העמידה ענין שפירוש דייקא, "עמדתי" לפניו", עמדתי אשר ישראל) אלקי הוי' חי (או הוי'
למטה בירידתה הנה – עצמה מצד הנשמה הגבלת על ונוסף הגבלה. של ענין שזהו ומצבה, ממעמדה לצאת

הגוף. הגבלות גם אצלה ניתוסף

"מהלך" בבחינת נעשית למטה בירידתה דוקא הנה אין11ואףֿעלֿפיֿכן, עד הילוך – הוא בזה שהפירוש ,

גבול. בלי קץ,

הכבוד" כסא "תחת למעלה שהיתה מכמו יותר למעלה הנשמה מתעלית למטה ירידתה שעלֿידי ,12והיינו,

היא" "טהורה בבחינת יותר, האצילות13ולמעלה בעולם שהיא כפי הנשמה על דקאי אצילות14, גם שהרי –

וסמוך אצלו מלשון רק היא15הוא הרי למטה הנשמה ירידת עלֿידי ואילו יתברך, עצמותו זה אין עדיין אבל ,

דמלכא" בגופא "לאשתאבא יתברך.16מגעת בעצמותו ,
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ד.1) פ"ג, שמו"ר וראה ובפרש"י. יב ג, שמות
סע"א.2) ג, ע"ז
ח.3) כ, יתרו
ב.4) כה, פרשתנו
(5.(310 ע' חכ"ב (תו"מ ס"ז דאשתקד בהו"ב ש"פ שיחת גם ראה
עה"פ.6) פרשתנו ספורנו ראה
(7266 ע' (לעיל זו שנה אייר מבה"ח קדושים, ש"פ משיחת ראה

וש"נ. ואילך).
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

... אף שאינו מזכיר עד"ז תקותי חזקה שיודע ע"ד המסופר בע"פ וגם בהנדפסים, שצ"ל עין איש 

הישראלי טובה גם בשל אחרים, וכששומעים דברי התעוררות ודברי חסידות, לא להטמינם בצלחת, שאז 

ע"פ הרוב אינו פועל אפילו על עצמו, אלא להשתדל למסור אותם גם לאחרים שאז מתגדלת גם הפעולה 

בהנוגע לעצמו, וכנראה במוחש וע"ד מארז"ל, ומתלמידי יותר מכולם.
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מוגה בלתי

תורה,‡. למתן מיד באים מצרים מיציאת תורה: ומתן מצרים יציאת את שמקשרים הימים הם הספירה ימי
שכתוב בפני1כמו ענין אינם שבינתיים והימים הזה". ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

חד. דכולא תורה, ומתן מצרים דיציאת הענינים מקשרים הם אלא עצמו,
הספירה: שבימי לשבתות בנוגע הוא שכן בודאי הרי הספירה, ימי לכל בנוגע אמורים הדברים ואם

רבותינו כמאמר לשבת, הכנה הוא שענינה החול, ימי דששת העבודה כללות גילוי לידי באה השבת ביום
צריכים2ז"ל שבהם בשבוע, ראשון מיום החל השבוע, ימי כל על דקאי בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי

הרמב"ן שכתב וכמו השבת, יום את ולהזכיר בשבת3להתכונן שני בשבת, אחד שבת, לשם השבוע ימי שמנין
השבת" יום את ד"זכור במצוה נכלל .3כו',

גילוי. לידי הם באים השבת ביום הנה – החול ימי בששת בהעלם שהם שהענינים ונמצא,

בגילוי. זה הרי השבת שביום – התורה וקבלת תורה למתן ההכנה היא שבהם הספירה לימי בנוגע גם מובן ומזה

שכתוב כמו שבת, בבחינת היא כולה שהשנה השמיטה, שנת שהיא זו, בשנה יותר מודגש זה "ושבתה4וכל
בראשית" בשבת שנאמר "כשם רש"י: ופירש לה'", שבת הם5הארץ השמיטה דשנת החול ימי שאפילו והיינו, ,

בתורה לעסוק צריך שבהם שבת, הספירה,6בבחינת שבימי בשבתות ובפרט הספירה בימי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
התורה. לקבלת ההכנה ענין בגילוי ישנו שבהם

בתורה·. "ופרצת" שיהיה – היא התורה לקבלת .7ההכנה

היא התורה שהרי "ופרצת", של באופן להיות צריך התורה שלימוד הדבר פשוט שלכאורה שאף – ובהקדמה
שכתוב כמו גבול, בדבר.8בלי וחיזוק כח בתוספת צורך יש מכלֿמקום, ים", מיני ורחבה מדה מארץ "ארוכה

השרת" למלאכי תורה ניתנה "לא שהרי – הדבר כפי9וטעם לנשמות אם, כי למעלה, שהם כפי לנשמות לא וגם ,
בגוף. שנתלבשה כפי הנשמה על גם פועלת הגוף והגבלת בהגבלה, הוא הגוף והרי בגופים, ונתלבשו למטה שירדו

ואלישע אליהו גבי שכתוב כמו הגבלה, לה יש למעלה שהיא כפי עצמה מצד הנשמה גם "חי10ולהעיר:
יכולה שאינה היינו העמידה ענין שפירוש דייקא, "עמדתי" לפניו", עמדתי אשר ישראל) אלקי הוי' חי (או הוי'
למטה בירידתה הנה – עצמה מצד הנשמה הגבלת על ונוסף הגבלה. של ענין שזהו ומצבה, ממעמדה לצאת

הגוף. הגבלות גם אצלה ניתוסף

"מהלך" בבחינת נעשית למטה בירידתה דוקא הנה אין11ואףֿעלֿפיֿכן, עד הילוך – הוא בזה שהפירוש ,

גבול. בלי קץ,

הכבוד" כסא "תחת למעלה שהיתה מכמו יותר למעלה הנשמה מתעלית למטה ירידתה שעלֿידי ,12והיינו,

היא" "טהורה בבחינת יותר, האצילות13ולמעלה בעולם שהיא כפי הנשמה על דקאי אצילות14, גם שהרי –

וסמוך אצלו מלשון רק היא15הוא הרי למטה הנשמה ירידת עלֿידי ואילו יתברך, עצמותו זה אין עדיין אבל ,

דמלכא" בגופא "לאשתאבא יתברך.16מגעת בעצמותו ,
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כפי30הזקן המדות שבעת כל את להאיר בהיר", ה'לכם' שיהיה לעשות "צריכים בהירות, מלשון "וספרתם"
צריך אלו ענינים בכל הנה – ימים שבעה יש אחד שבכל שבועות שבעה ענין שזהו משבע, כלולה אחת שכל

בתורה. "ופרצת" לפעול

הישיבה.‰. לתלמידי בנוגע הדברים אמורים – לראש ולכל
ממעט זה אין מסויימים, ענינים חסרים אם שגם הישיבה, לתלמידי בנוגע שלפניֿזה בהתוועדות וכמדובר
שנותנים ראיה רק מהווה אלו בענינים החסרון התורה. בלימוד לעסוק התלמידים של והאחריות החוב הזכות, את

יותר. גדולה היא האחריות אזי כחות, יותר להם שנותנים וכיון כחות, יותר להם

ומקיים באורייתא בה מסתכל נש בר עלמא, וברא באורייתא אסתכל "קודשאֿבריךֿהוא שאמרו וכיון
יומשך31עלמא" הישיבה שמרוחניות היינו, בעולם, גם "ופרצת" יומשך בתורה, ד"ופרצת" הענין עלֿידי הנה –

העולם. וגשמיות ברוחניות גם ועלֿידיֿזה הישיבה, בגשמיות גם

אמר:] כך ואחר "לחיים", אמר שליט"א אדמו"ר [כ"ק

פולין לחסידות השייכים דרכים עלֿידי בתורה ד"ופרצת" הענין את התלמידים אצל לפעול צריכים כאשר
הקירוב יפעלו ועלֿידיֿזה עצמם, התלמידים אצל שמקרבת" ה"לגימה להיות צריכה – ... דרכים") ("ּפוילישע

בתורה. ל"ופרצת"

***

.Âאמור פרשת ז"ל32התחלת רבותינו ודרשו ואמרת", "אמור הקטנים".33היא: על גדולים "להזהיר :
פעמים ג' בתורה נאמר – הקטנים" על גדולים "להזהיר – זה לכהנים.34ענין ובנוגע לשקצים, בנוגע לדם, בנוגע :

הענין ואילו בלבד, ברמז אלא שבכתב בתורה נתפרשו לא והלכות ענינים כמה שהרי – שבדבר והחידוש
פעמים. ג' נתפרש הקטנים" על גדולים ד"להזהיר

פעמים ג' נתפרש זה שענין נגלה עלֿפי –הטעם ב"דם" מיוחדת: מעלה יש מהם אחד שבכל לפי – הוא ,

יתרות" מצוות בהן "ריבה – ו"כהנים" במשהו", "איסורן – "שקצים" כרת", .35"איכא

האדם בעבודת הענין לבאר שעם36ויש והיינו, (כדלקמן), ומצוה עבודה של ענין בכל ישנם אלו ענינים שג' –

ופרט כלל בדרך הוא שבתורה ענין שכל כיון הרי, ענינים, ג' אלו.37היותם ענינים ג' כל פרטי ענין בכל גם יש ,

.Ê:בזה והענין
שהאדם – שלהם והקישור העבודה, נעשית שבו העולם העובד, האדם ענינים: ג' ישנם פרטית עבודה בכל

בעולם. פועל

ודם: שקצים דכהנים, הענינים בג' מרומזים אלו ענינים וג'

במצוות, שנצטווה היא האדם מעלת שהרי העובד, האדם ענין הוא – יתרות" מצוות בהם ש"ריבה כהנים
קדוש" וגוי כהנים "ממלכת שנקראים ישראל, בני כל על קאי ובכללות יתרות, במצוות נצטווה שבאדם .38והמובחר

ישנו ּבגשמיות כי, המצוה, נעשית שבהם הגשמיים והדברים העולם על קאי – במשהו" ש"איסורן ַשקצים
יתברך בכולו39עצמותו תופס אתה במקצתו תופס כשאתה והעצם אפילו40, אלא הכמות, ענין נוגע לא שלכן, ,

כולו. העצם בזה ישנו אזי – בגשמיות אחיזה רק ישנה אם "משהו",

בכל אלא פרטי, בענין אינו זה שקישור בעולם, האדם פעולת של הקישור על מורה – כרת בו שיש ודם
הנפש" ש"הוא הדם ענין שזהו יכרתו"41העצם, אויבך "וכל ה"כרת", בענין ההפכי בקו הדבר שמתבטא וכפי ,42,
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חי" כל מעיני "נעלמה נאמר שעלֿזה – למעלה שהיא כפי התורה ענין ישנו לתורה: בנוגע ,17ועלֿדרךֿזה

אצל שעשועים""ואהיה גו' ונלמדת18ו למטה יורדת התורה כאשר ודוקא יתברך. עצמותו זה אין עדיין אבל ;

בהקב"ה התורה את מחבר הוא הרי – למטה ישראל איש (כפי19עלֿידי יתברך עצמותו עם החיבור ענין שהוא ,

בתורה). שייך זה שענין

הבהמית, ונפש הגוף הגבלות את ומקבלת למטה, שיורדת עלֿידיֿזה דוקא הנה הנשמה, שאצל וכשם
של מהגבלות (גם ההגבלות מכל יוצאת היא אזי הבהמית, ונפש הגוף הגבלות את היא פורצת ואףֿעלֿפיֿכן
תורה לומד ויהודי בהגבלה, למטה יורדת שהתורה עלֿידיֿזה שדוקא בתורה, גם הוא כן – עצמה) מצד הנשמה
למעלה. בשרשה שהיא מכמו יותר נעלית לדרגא בתורה עליה נעשית אזי "ופרצת", בהגבלות, כלל להתחשב מבלי

ביותר‚. מטה למטה הירידה ודוקא הבהמית, ונפש בגוף למטה הירידה ענין עם העליה קשורה שבנשמות כשם
ביותר גבוה הגבוה עם ענין20קשורה שזהו גשמיות, של בענין ירידה עם בתורה ד"ופרצת" הענין קשור כן כמו –

שמקרבת" לגימה התורה.21"גדולה בלימוד ד"ופרצת" לענין קירוב נעשה גשמית לגימה שעלֿידי היינו, ,
בגמרא כדאיתא ההפכי, בקו לגימה עלֿידי קירוב של ענין שמצינו ממה משום22ובמכלֿשכן יינן על ש"גזרו

טובה מדה ומרובה ההפכי. בקו תחתון הכי הקצה שזהו זרה), (עבודה אחר" דבר משום בנותיהן ועל 23בנותיהן

לקדושה. קירוב לגימה עלֿידי לפעול –

מוריֿוחמי לכ"ק עד הבעלֿשםֿטוב, ובעיקר המגיד, וגם הזקן, מרבינו החל דור, בכל נשיאינו רבותינו נהגו וכן
שמקרבת". לגימה "גדולה התוועדות, עלֿידי זאת פעלו קירוב, של ענין לפעול הוצרכו שכאשר – אדמו"ר

לקדושה קירוב יפעלו לגימה שעלֿידי – אליהם השייכים לכל כח נשיאינו רבותינו נתנו זו הנהגה ועלֿידי
כנ"ל. ביחוד, הספירה לימי הנוגע הענין שזהו בתורה, ול"ופרצת" בכלל,

שנערכה„. כיון אבל, אמור). (פרשת שלפניֿזה בשבת גם התוועדות להיות צריכה היתה – הנ"ל מטעם
כו' ראשֿישיבה אצל מילה" –24"ברית אודותם לדבר שצריך הענינים אודות וידברו שם, שיתוועדו חשבתי ,

צוגעטראפן")... ניט האב ("איך כיוונתי לא כנראה אך "ופרצת"; ָָבענין
האופנים בכל "ופרצת" בענין לדבר ניסיתי אחרי25כבר בפרשת רש"י שכתב מה עלֿדרך לדבר,26– ניסיתי –

מקום באיזה נשארים אלא מגיעים, אינם – ולהזולת הדברים, יוצאים – ממני הועיל! וללא כו', לרגוז לצעוק,
זה; על מדברים אינם – לבבם נקודת בפנימיות הגיעו שהדברים כאלו ישנם אם וגם באמצע... וואּו") ("ערגעץ

זה. בענין מלדבר כו', הטירחא את הזמן, את חוסכים

אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר – אמור פרשת בשבת אכן זה היה – ה'ש"ת דשנת אל27בשיחות נכנס שפעם ,

– עבודה מהי באמרו: לעבודה, שייך שיהיה ברכה וביקש בעשענקאוויטש, מהעיירה חסיד האמצעי ָאדמו"ר
מאד. טוב דבר שזהו מבין, הנני ניט"), זייער זיך ווילט ("דאס בזה הרצון העדר מרוב אבל, יודע, ָאינני

גופא מזה בנידוןֿדידן: `oteועלֿדרךֿזה meya mivex `lyצריכים היו – מההגבלות לצאת "ופרצת", של ענין
מועיל. אינו זה חשבון גם לפועל, אבל מאד. טוב דבר שזהו להבין

אדם על מצוה כך הנשמע, דבר לומר אדם על שמצוה "כשם הרי, מועילים, הדברים שאין כיון ולכאורה,
נשמע" שאינו דבר לומר .28שלא

בתורה. "ופרצת" להיות שצריך – מדבר הנני אליהם הנה בכך, אשמים שאינם כאלו ישנם אבל,

בתורה. "ופרצת" שיהיה ולפעול לעורר כדי ההתוועדות, נערכה זה על הנה – שמקרבת" לגימה ש"גדולה וכיון

לכם" "וספרתם – הספירה שבימי תורה למתן להכנה ביחוד שנוגע ענין שזהו רבינו29וכאמור, כפירוש ,
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כא.17) כח, איוב
ל.18) ח, משלי
ע'19) תש"ה סה"מ (קצו). סנ"ח הבהיר ס' ב. רכב, זח"ג ראה

ועוד. ואילך. 121
ובכ"מ.20) ג. יט, ראה לקו"ת ראה
ואילך.21) סע"ב קג, סנהדרין ראה
(ובפרש"י).22) ב יז, שבת

וש"נ.23) א. עו, יומא ראה
הישיבה.24) בהנהלת חבר שהי' סימפסון הרא"י של נכדו אצל
(25.257 ע' חכ"ד תו"מ גם ראה
בתחלתה.26)
(27.105 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
ב.28) סה, יבמות
טו.29) כג, אמור
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כפי30הזקן המדות שבעת כל את להאיר בהיר", ה'לכם' שיהיה לעשות "צריכים בהירות, מלשון "וספרתם"
צריך אלו ענינים בכל הנה – ימים שבעה יש אחד שבכל שבועות שבעה ענין שזהו משבע, כלולה אחת שכל

בתורה. "ופרצת" לפעול

הישיבה.‰. לתלמידי בנוגע הדברים אמורים – לראש ולכל
ממעט זה אין מסויימים, ענינים חסרים אם שגם הישיבה, לתלמידי בנוגע שלפניֿזה בהתוועדות וכמדובר
שנותנים ראיה רק מהווה אלו בענינים החסרון התורה. בלימוד לעסוק התלמידים של והאחריות החוב הזכות, את

יותר. גדולה היא האחריות אזי כחות, יותר להם שנותנים וכיון כחות, יותר להם

ומקיים באורייתא בה מסתכל נש בר עלמא, וברא באורייתא אסתכל "קודשאֿבריךֿהוא שאמרו וכיון
יומשך31עלמא" הישיבה שמרוחניות היינו, בעולם, גם "ופרצת" יומשך בתורה, ד"ופרצת" הענין עלֿידי הנה –

העולם. וגשמיות ברוחניות גם ועלֿידיֿזה הישיבה, בגשמיות גם

אמר:] כך ואחר "לחיים", אמר שליט"א אדמו"ר [כ"ק

פולין לחסידות השייכים דרכים עלֿידי בתורה ד"ופרצת" הענין את התלמידים אצל לפעול צריכים כאשר
הקירוב יפעלו ועלֿידיֿזה עצמם, התלמידים אצל שמקרבת" ה"לגימה להיות צריכה – ... דרכים") ("ּפוילישע

בתורה. ל"ופרצת"

***

.Âאמור פרשת ז"ל32התחלת רבותינו ודרשו ואמרת", "אמור הקטנים".33היא: על גדולים "להזהיר :
פעמים ג' בתורה נאמר – הקטנים" על גדולים "להזהיר – זה לכהנים.34ענין ובנוגע לשקצים, בנוגע לדם, בנוגע :

הענין ואילו בלבד, ברמז אלא שבכתב בתורה נתפרשו לא והלכות ענינים כמה שהרי – שבדבר והחידוש
פעמים. ג' נתפרש הקטנים" על גדולים ד"להזהיר

פעמים ג' נתפרש זה שענין נגלה עלֿפי –הטעם ב"דם" מיוחדת: מעלה יש מהם אחד שבכל לפי – הוא ,

יתרות" מצוות בהן "ריבה – ו"כהנים" במשהו", "איסורן – "שקצים" כרת", .35"איכא

האדם בעבודת הענין לבאר שעם36ויש והיינו, (כדלקמן), ומצוה עבודה של ענין בכל ישנם אלו ענינים שג' –

ופרט כלל בדרך הוא שבתורה ענין שכל כיון הרי, ענינים, ג' אלו.37היותם ענינים ג' כל פרטי ענין בכל גם יש ,

.Ê:בזה והענין
שהאדם – שלהם והקישור העבודה, נעשית שבו העולם העובד, האדם ענינים: ג' ישנם פרטית עבודה בכל

בעולם. פועל

ודם: שקצים דכהנים, הענינים בג' מרומזים אלו ענינים וג'

במצוות, שנצטווה היא האדם מעלת שהרי העובד, האדם ענין הוא – יתרות" מצוות בהם ש"ריבה כהנים
קדוש" וגוי כהנים "ממלכת שנקראים ישראל, בני כל על קאי ובכללות יתרות, במצוות נצטווה שבאדם .38והמובחר

ישנו ּבגשמיות כי, המצוה, נעשית שבהם הגשמיים והדברים העולם על קאי – במשהו" ש"איסורן ַשקצים
יתברך בכולו39עצמותו תופס אתה במקצתו תופס כשאתה והעצם אפילו40, אלא הכמות, ענין נוגע לא שלכן, ,

כולו. העצם בזה ישנו אזי – בגשמיות אחיזה רק ישנה אם "משהו",

בכל אלא פרטי, בענין אינו זה שקישור בעולם, האדם פעולת של הקישור על מורה – כרת בו שיש ודם
הנפש" ש"הוא הדם ענין שזהו יכרתו"41העצם, אויבך "וכל ה"כרת", בענין ההפכי בקו הדבר שמתבטא וכפי ,42,
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גם30) וראה אייר). י יום" ב"היום (נעתק צד ע' ח"ו "התמים"
שנז). ע' חי"ח (אג"ק זו שנה אייר ה' מכתב

רע"ב.31) קסא, זח"ב
להתקיים32) צריכה שהיתה (ס"ד) לעיל להאמור בשייכות כנראה,

(המו"ל). אמור בש"פ גם התוועדות
עה"פ).33) בפרש"י (הובא סע"א קיד, יבמות
שם.34) יבמות
ב.35) שם,

(36148 ע' ח"ז לקו"ש ואילך. רפג ע' קיט. ע' ח"א אג"ק גם ראה
ואילך.
וש"נ.37) .227 ע' לעיל גם ראה
ו.38) יט, יתרו
ואילך).39) סע"א (קל, ס"כ אגה"ק תניא ראה
וש"נ.40) סרכ"ז. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
כג.41) יב, ראה פ'
ח.42) ה, מיכה
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בגלל כו', חיּות לו אין שבהם הזמנים לצורך אנגארטלען") ("זיך עצמו את לחגור צריך שיהודי – הוא הענין ַָאך
תורה". "עול – עול קבלת מתוך בתורה יעסוק אלו בזמנים שגם כו', גשמיים בענינים הטרדות שמצד הבלבולים

"ופרצת" של באופן תורה לומד אלא העולם, בהגבלות מתחשב שלא היינו, תורה", עול עליו "מקבל וכאשר
אצלו נעשה אכן ואז המבלבלים, הענינים שמתבטלים היינו, ארץ", דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין אזי –

הגדלות. בזמני כמו ומצב מעמד

יותר קל שיהיה כדי בלימוד למעט היא העצה אזי המבלבלים, ענינים ישנם שכאשר הטועים כדעת כו'ולא
ארץ" דרך ועול מלכות עול עליו נותנין תורה עול ממנו הפורק "כל אדרבה: שהרי היחידה49– שהעצה כך, ,

תורה". "עול עלֿידי – היא העולם של מה"עול" להפטר

הוא המדינה שחוק אחד, בענין המדינה בהנהגת דוגמא הראו לכן – יותר בנקל תהיה בזה שהעבודה וכדי
נקל אזי כללי, אחד בענין בגלוי זאת שרואים ועלֿידיֿזה מלכות, עול ממנו מעבירין תורה עול עליו שהמקבל

הפרטים. בכל גם הוא שכן הכרה לידי לבוא יותר

.‡È.בעולם גם "ופרצת" נעשה בתורה, "ופרצת" שעלֿידי עלמא", וברא באורייתא "אסתכל בענין לעיל וכאמור
שצריך – הישיבה לתלמידי בנוגע וביחוד ליושביֿאוהל, בנוגע ובפרט לבעליֿעסקים, בנוגע הן הוא והמדובר

בעולם. גם הדבר יומשך ועלֿידיֿזה בתורה, "ופרצת" אצלם להיות

היא היחידה העצה אזי – פרנסה מצד או הגוף, בריאות מצד ובנות, בנים מצד טרדות, ישנן אם שגם והיינו,
רויחי. ומזוני חיי בבני גם "ופרצת" יומשך ועלֿידיֿזה בתורה, ד"ופרצת" בענין ולעסוק בטרדות, להתחשב שלא

***

.·È.יוחאי בן שמעון דרבי הילולא ענין להבין המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È."'לה שבת הארץ ושבתה גו' הארץ אל תבואו "כי נאמר: השבוע פרשת בהתחלת
הקושיא "ושבתה51וידועה להיות צריך מיד הנה הארץ" אל "תבואו שכאשר משמע הכתוב לשון שמסגנון ,

האדמה, בעבודת עוסקים שבהם השנים שש לאחרי באה השמיטה ששנת הדין היפך – לה'" שבת הארץ
הכתוב בהמשך גו'"?52כמפורש לארץ יהיה שבתון שבת השביעית ובשנה גו' שדך תזרע שנים "שש :

בראשית" בשבת שנאמר כשם לה', "שבת רש"י בפירוש נרמז – בזה :53והביאור

ענינים ב' ישנם – בראשית) (שבת השמים54בשבת "ויכולו – העולם לבריאת ששייך כפי השבת ענין (א) :
גו'" מצרים55והארץ יציאת עם) (וקשור מצד שהוא כפי השבת ענין (ב) בראשית", למעשה "זכר נאמר שעלֿזה ,

מצרים". ליציאת "זכר –

זמנים לב' ונחלקים שבת, בכל ישנם אלו ענינים –56וב' שבת ויום "ויכולו", אומרים שאז – שבת ליל :

בראשית". למעשה "זכר אומרים אין שחרית שבתפילת

ביניהם החילוק וקיימא"57וכללות ד"מקדשא באופן הוא הבריאה עם הקשור השבת שענין ענין58– שהוא ,

– האדם עבודת עלֿידי שבא באופן הוא מצרים יציאת עם הקשור השבת ענין ואילו מלמעלה, הבאה הקדושה
השבת" את .59"לעשות

השמיטה: בשנת אלו ענינים ב' ישנם כן וכמו
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המשך51) רנו. ע' ריש תרכ"ז סה"מ פרשתנו. ריש לקו"ת ראה
שעה). ע' חי"ח (אג"ק זו שנה אייר ט"ז מכ' גם וראה רכ. ע' תרס"ו

ג.52) שם,
ואילך.53) 111 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה
מט"מ54) טו. ה, ואתחנן ברמב"ן הובא פל"א. ח"ב מו"נ ראה
סתל"ז.

א.55) ב, בראשית
סכ"ט.56) פי"ז הכולל שער ראה
ה'ש"ת57) (סה"מ ה'ש"ת בהר דש"פ שבתותי את ד"ה גם ראה

ואילך). 79 ס"ע
א.58) יז, ביצה
טז.59) לא, תשא
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ixnbl zxkpy"טובה מדה "מרובה שהרי – במכלֿשכן מובן ומזה נעשית43רחמנאֿליצלן, המצוה שעלֿידי –

עני גם וזהו העצם, בכל כרתההתקשרות אותיות – ה"כתר" דלמעלה44ן והקישור הממוצע שהוא –

ההשתלשלות. עם מהשתלשלות

הקטנים". על גדולים ד"להזהיר ההנהגה להיות צריכה אלו ענינים פרטי ובכל

.Á:(וקטנים (גדולים וקטנות לגדלות בנוגע ענינים כמה ישנם – יותר ובפרטיות
עיקרי. חילוק שזהו ברֿמצוה, ולאחר ברֿמצוה קודם שבין החילוק ובפרט בשנים, וקטנות גדלות – לראש לכל

בין החילוק שעיקר שכשם והיינו, בדעת. לקטן בדעת גדול בין חילוק ישנו גופא בשנים בגדולים כן וכמו
בענין הוא בשנים לקטן בשנים דעתzrcdגדול בו אין וקטן דעת בו יש שגדול ישנו45, גופא בגדולים כן כמו ,
בדעת. לקטן בדעת גדול בין החילוק

הקטנים". על גדולים ד"להזהיר ההנהגה להיות צריכה הנ"ל וקטנות גדלות אופני ובכל

הכיתה תלמידי אל להתמסר צריכים המבוגרת הכיתה שתלמידי – הישיבה לתלמידי בנוגע – ולדוגמא
בתורה. ד"ופרצת" הענין את אצלם לעורר הצעירה,

התלמידים על גם החוב מוטל מכלֿמקום, הכיתה, של ה'רישֿמתיבתא' לפעול צריך זה שענין ואףֿעלֿפי
בענינים חסר אם וגם להישיבה, טפלים ענינים הם וההנהלה המשפיעים שהרמי"ם לעיל וכאמור המבוגרים.
תלמידי על החוב מוטל זאת, עושה אינו ה'רישֿמתיבתא' אם ובמילא, התלמידים, חובת ממעט זה אין הטפלים

המבוגרת. הכיתה

הפירוש והרי מקומם, את תמלא הצעירה שהכיתה להבטיח צריכה – לעלות שעומדת המבוגרת הכיתה
מסויים בפרט פנוי מקום נשאר הרי כן, לא דאם הפרטים, בכל ממולא נעשה המקום שכל הוא מקום" ד"מילוי

מקומם. את תמלא הצעירה שהכיתה לפעול המבוגרת הכיתה על החוב מוטל זה ובענין נתמלא, שלא

על ברגל מעלה גם שיש וכידוע ה"גדול", הוא שבזה מיוחדת ומעלה ענין אחד לכל יש בכללות, כן וכמו
לשם לבוא יכול אינו עצמו שמצד למקום הראש את מוליך שהרגל ה"גדול",46הראש, הוא שבו זה ובענין ,

הקטנים. את להזהיר עליו

ניתוסף עלֿידיֿזה הנה – לעיל האמורים האופנים בכל הקטנים את להזהיר הגדולים פעולת ישנה וכאשר
הגדולים. אצל גם עילוי

.Ë:מישראל אחד כל של הפרטית בעבודתו גם ישנו – וקטנות דגדלות הענין
דומה שאינה – ולדוגמא קטנות. של במצב שהוא זמנים וישנם גדלות, של במצב נמצא שהאדם זמנים ישנם

באפו" "נשמה כאשר התפילה, קודם התורה לימוד התפילה47מעלת שלאחרי התורה ללימוד הוא48, שאז ,

עצמה. התפילה שבשעת להעילוי דומה אינו זה וגם גדלות. בבחינת

עבודתו שעובד גדלות, של ומצב במעמד נמצא שכאשר – הקטנים" על גדולים "להזהיר ההוראה היא זה ועל
ומצב במעמד הוא שבהם הזמנים לצורך כח בתוספת אנגארטלען") ("זיך עצמו את לחגור עליו כו', חיּות ַָמתוך

כו'. התפילה בשעת שהוא כמו להיות יוכל אז שגם קטנות, של

.È?הגדלות בזמני כמו להיות יוכל הקטנות שבזמני אפשר כיצד השאלה: נשאלת לכאורה אך
המשנה בדברי – לזה ארץ":49והמענה דרך ועול מלכות עול ממנו מעבירין תורה עול עליו המקבל "כל

" הלשון דיוק מובן אינו מתוך50תורה"lerלכאורה שנעשה ענין שזהו והשגה, הבנה ענינה התורה הרי –

"עול"? של באופן ולא כו', חיּות
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בגלל כו', חיּות לו אין שבהם הזמנים לצורך אנגארטלען") ("זיך עצמו את לחגור צריך שיהודי – הוא הענין ַָאך
תורה". "עול – עול קבלת מתוך בתורה יעסוק אלו בזמנים שגם כו', גשמיים בענינים הטרדות שמצד הבלבולים

"ופרצת" של באופן תורה לומד אלא העולם, בהגבלות מתחשב שלא היינו, תורה", עול עליו "מקבל וכאשר
אצלו נעשה אכן ואז המבלבלים, הענינים שמתבטלים היינו, ארץ", דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין אזי –

הגדלות. בזמני כמו ומצב מעמד

יותר קל שיהיה כדי בלימוד למעט היא העצה אזי המבלבלים, ענינים ישנם שכאשר הטועים כדעת כו'ולא
ארץ" דרך ועול מלכות עול עליו נותנין תורה עול ממנו הפורק "כל אדרבה: שהרי היחידה49– שהעצה כך, ,

תורה". "עול עלֿידי – היא העולם של מה"עול" להפטר

הוא המדינה שחוק אחד, בענין המדינה בהנהגת דוגמא הראו לכן – יותר בנקל תהיה בזה שהעבודה וכדי
נקל אזי כללי, אחד בענין בגלוי זאת שרואים ועלֿידיֿזה מלכות, עול ממנו מעבירין תורה עול עליו שהמקבל

הפרטים. בכל גם הוא שכן הכרה לידי לבוא יותר

.‡È.בעולם גם "ופרצת" נעשה בתורה, "ופרצת" שעלֿידי עלמא", וברא באורייתא "אסתכל בענין לעיל וכאמור
שצריך – הישיבה לתלמידי בנוגע וביחוד ליושביֿאוהל, בנוגע ובפרט לבעליֿעסקים, בנוגע הן הוא והמדובר

בעולם. גם הדבר יומשך ועלֿידיֿזה בתורה, "ופרצת" אצלם להיות

היא היחידה העצה אזי – פרנסה מצד או הגוף, בריאות מצד ובנות, בנים מצד טרדות, ישנן אם שגם והיינו,
רויחי. ומזוני חיי בבני גם "ופרצת" יומשך ועלֿידיֿזה בתורה, ד"ופרצת" בענין ולעסוק בטרדות, להתחשב שלא

***

.·È.יוחאי בן שמעון דרבי הילולא ענין להבין המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È."'לה שבת הארץ ושבתה גו' הארץ אל תבואו "כי נאמר: השבוע פרשת בהתחלת
הקושיא "ושבתה51וידועה להיות צריך מיד הנה הארץ" אל "תבואו שכאשר משמע הכתוב לשון שמסגנון ,

האדמה, בעבודת עוסקים שבהם השנים שש לאחרי באה השמיטה ששנת הדין היפך – לה'" שבת הארץ
הכתוב בהמשך גו'"?52כמפורש לארץ יהיה שבתון שבת השביעית ובשנה גו' שדך תזרע שנים "שש :

בראשית" בשבת שנאמר כשם לה', "שבת רש"י בפירוש נרמז – בזה :53והביאור

ענינים ב' ישנם – בראשית) (שבת השמים54בשבת "ויכולו – העולם לבריאת ששייך כפי השבת ענין (א) :
גו'" מצרים55והארץ יציאת עם) (וקשור מצד שהוא כפי השבת ענין (ב) בראשית", למעשה "זכר נאמר שעלֿזה ,

מצרים". ליציאת "זכר –

זמנים לב' ונחלקים שבת, בכל ישנם אלו ענינים –56וב' שבת ויום "ויכולו", אומרים שאז – שבת ליל :

בראשית". למעשה "זכר אומרים אין שחרית שבתפילת

ביניהם החילוק וקיימא"57וכללות ד"מקדשא באופן הוא הבריאה עם הקשור השבת שענין ענין58– שהוא ,

– האדם עבודת עלֿידי שבא באופן הוא מצרים יציאת עם הקשור השבת ענין ואילו מלמעלה, הבאה הקדושה
השבת" את .59"לעשות

השמיטה: בשנת אלו ענינים ב' ישנם כן וכמו
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המשך51) רנו. ע' ריש תרכ"ז סה"מ פרשתנו. ריש לקו"ת ראה
שעה). ע' חי"ח (אג"ק זו שנה אייר ט"ז מכ' גם וראה רכ. ע' תרס"ו

ג.52) שם,
ואילך.53) 111 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה
מט"מ54) טו. ה, ואתחנן ברמב"ן הובא פל"א. ח"ב מו"נ ראה
סתל"ז.

א.55) ב, בראשית
סכ"ט.56) פי"ז הכולל שער ראה
ה'ש"ת57) (סה"מ ה'ש"ת בהר דש"פ שבתותי את ד"ה גם ראה

ואילך). 79 ס"ע
א.58) יז, ביצה
טז.59) לא, תשא
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ixnbl zxkpy"טובה מדה "מרובה שהרי – במכלֿשכן מובן ומזה נעשית43רחמנאֿליצלן, המצוה שעלֿידי –

עני גם וזהו העצם, בכל כרתההתקשרות אותיות – ה"כתר" דלמעלה44ן והקישור הממוצע שהוא –

ההשתלשלות. עם מהשתלשלות

הקטנים". על גדולים ד"להזהיר ההנהגה להיות צריכה אלו ענינים פרטי ובכל

.Á:(וקטנים (גדולים וקטנות לגדלות בנוגע ענינים כמה ישנם – יותר ובפרטיות
עיקרי. חילוק שזהו ברֿמצוה, ולאחר ברֿמצוה קודם שבין החילוק ובפרט בשנים, וקטנות גדלות – לראש לכל

בין החילוק שעיקר שכשם והיינו, בדעת. לקטן בדעת גדול בין חילוק ישנו גופא בשנים בגדולים כן וכמו
בענין הוא בשנים לקטן בשנים דעתzrcdגדול בו אין וקטן דעת בו יש שגדול ישנו45, גופא בגדולים כן כמו ,
בדעת. לקטן בדעת גדול בין החילוק

הקטנים". על גדולים ד"להזהיר ההנהגה להיות צריכה הנ"ל וקטנות גדלות אופני ובכל

הכיתה תלמידי אל להתמסר צריכים המבוגרת הכיתה שתלמידי – הישיבה לתלמידי בנוגע – ולדוגמא
בתורה. ד"ופרצת" הענין את אצלם לעורר הצעירה,

התלמידים על גם החוב מוטל מכלֿמקום, הכיתה, של ה'רישֿמתיבתא' לפעול צריך זה שענין ואףֿעלֿפי
בענינים חסר אם וגם להישיבה, טפלים ענינים הם וההנהלה המשפיעים שהרמי"ם לעיל וכאמור המבוגרים.
תלמידי על החוב מוטל זאת, עושה אינו ה'רישֿמתיבתא' אם ובמילא, התלמידים, חובת ממעט זה אין הטפלים

המבוגרת. הכיתה

הפירוש והרי מקומם, את תמלא הצעירה שהכיתה להבטיח צריכה – לעלות שעומדת המבוגרת הכיתה
מסויים בפרט פנוי מקום נשאר הרי כן, לא דאם הפרטים, בכל ממולא נעשה המקום שכל הוא מקום" ד"מילוי

מקומם. את תמלא הצעירה שהכיתה לפעול המבוגרת הכיתה על החוב מוטל זה ובענין נתמלא, שלא

על ברגל מעלה גם שיש וכידוע ה"גדול", הוא שבזה מיוחדת ומעלה ענין אחד לכל יש בכללות, כן וכמו
לשם לבוא יכול אינו עצמו שמצד למקום הראש את מוליך שהרגל ה"גדול",46הראש, הוא שבו זה ובענין ,

הקטנים. את להזהיר עליו

ניתוסף עלֿידיֿזה הנה – לעיל האמורים האופנים בכל הקטנים את להזהיר הגדולים פעולת ישנה וכאשר
הגדולים. אצל גם עילוי

.Ë:מישראל אחד כל של הפרטית בעבודתו גם ישנו – וקטנות דגדלות הענין
דומה שאינה – ולדוגמא קטנות. של במצב שהוא זמנים וישנם גדלות, של במצב נמצא שהאדם זמנים ישנם

באפו" "נשמה כאשר התפילה, קודם התורה לימוד התפילה47מעלת שלאחרי התורה ללימוד הוא48, שאז ,

עצמה. התפילה שבשעת להעילוי דומה אינו זה וגם גדלות. בבחינת

עבודתו שעובד גדלות, של ומצב במעמד נמצא שכאשר – הקטנים" על גדולים "להזהיר ההוראה היא זה ועל
ומצב במעמד הוא שבהם הזמנים לצורך כח בתוספת אנגארטלען") ("זיך עצמו את לחגור עליו כו', חיּות ַָמתוך

כו'. התפילה בשעת שהוא כמו להיות יוכל אז שגם קטנות, של

.È?הגדלות בזמני כמו להיות יוכל הקטנות שבזמני אפשר כיצד השאלה: נשאלת לכאורה אך
המשנה בדברי – לזה ארץ":49והמענה דרך ועול מלכות עול ממנו מעבירין תורה עול עליו המקבל "כל

" הלשון דיוק מובן אינו מתוך50תורה"lerלכאורה שנעשה ענין שזהו והשגה, הבנה ענינה התורה הרי –

"עול"? של באופן ולא כו', חיּות
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אל תבואו "כי נאמר שעלֿזה – האדם עבודת הקדמת ללא מלמעלה, שבאה השמיטה שנת קדושת ישנה
"שש נאמר שעלֿזה – האדם עבודת עלֿידי שבאה השמיטה קדושת וישנה לה'"; שבת הארץ ושבתה גו' הארץ

שבתון". שבת השביעית ובשנה גו' שדך תזרע שנים

יותר נעלית היא העבודה עלֿידי שנעשית ההמשכה הנה דלמטה, העבודה עלֿידי בא זה שענין ואף
השביעית "ובשנה שכתוב מה שזהו – עצמה שמצד oezayמאתערותאֿדלעילא zay,סתם שבת רק לא היינו, ,"

הכיפורים ביום שנאמר כפי שבתון", "שבת כו'"60אלא שבת שכולו "יום ודוגמת מעין שזהו ,61.

.„Èשכתוב מה בענין – השיחה לשלש62המשך התבואה את ועשת הששית בשנה גו' ברכתי את "וצויתי
לגמרי מהטבע שלמעלה נסי באופן ברכה לו נמשכת הקב"ה, רצון עלֿפי מתנהג יהודי שכאשר ,63השנים",

היא שהשדה הששית, בשנה xzeiaשדוקא dyegkתבואה מצמחת ,ylylשנדפסה המוגהת בשיחה נכלל – השנים
ואילך 189 עמוד כ"ז חלק שיחות' .64ב'לקוטי

.ÂËהוראה גם יש – השנים" לשלש התבואה את ועשת הששית בשנה גו' ברכתי את "וצויתי – הנ"ל בענין
הספירה: ימי עם גם הקשור ענין שזהו הזמן, ליוקר בנוגע

אופן? באותו תמיד הוא הזמן מהלך הרי – הזמן בספירת הענין מהו מובן: אינו לכאורה

עבודת של בתוכן הזמן את שממלאים אופן ישנו אופנים: בכמה להיות יכול הזמן שניצול – הוא הענין אך
אחדים" "כימים נחשב זמן ריבוי גם הנה זה ומצד לחיות65ה', יכול אדם כו'. ממולא אינו שהזמן אופן וישנו ;

אחת" ש"בשעה ומצב מעמד להיות ויכול מאומה; לפעול ולא שנה, ועשרים ומאה שנה שמונים שנה, שבעים
עולמו" "קונה הוא בו!66הרי מקנא הקדוש שרבינו כך, כדי עד ,

ז"ל רבותינו מאמר פירוש גם הבא":67וזהו העולם חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה

להדרגא עד כו', מורגש הבלתי תענוג המורגש, תענוג המדריגות: פרטי כל נכללים הבא" העולם חיי ב"כל
היא דעכשיו שהעבודה מובן, הרי דעכשיו, העבודה עלֿידי נעשה זה שכל וכיון ומנוחה". שבת שכולו ד"יום

ומנוחה". שבת שכולו מ"יום אפילו למעלה

דלעתיד, מהגילויים יותר נעלית היא אזי כדבעי, אותה מנצלים אם שעה, שכל – אחת" ב"שעה הוא זה וכל
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בלימוד ממולא הזמן כמות שכל באופן הזמן שמירת על שנוסף – לזמן בנוגע ד"ופרצת" הענין גם וזהו
בנוגע "ופרצת" גם להיות צריך המצוות, וקיום ועבודהzeki`lהתורה תורה בעניני הזמן שמילוי היינו, הזמן,

שבשנה עלֿדרך באיכות, זמן ריבוי כולל בכמות הזמן מיעוט שגם כך, כו', וחיּות ונתינה מסירה מתוך יהיה
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***

.ÊË"תלכו ד"בחוקותי הענין שיהיה השםֿיתברך יתן – בחוקותי לפרשת עתה שנכנסים "שתהיו68כיון ,

בתורה" תשמרו"69עמלים מצוותי "את גם יהיה שעלֿידיֿזה בגשמיות,68, ההשפעות כל גם יומשכו ועלֿידיֿזה ,
בפרשה. האמורות הברכות בכל
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לב.60) כג, אמור לא. טז, אחרי
בסופה.61) תמיד
כא.62) כה, פרשתנו
שעם63) נסים יש מדריגות: כמה יש גופא הנסים שבענין כידוע

ע' תרנ"ז סה"מ (ראה כו' סדר בהם יש מ"מ מהטבע, למעלה היותם
אג"ק רכב. ע' תרע"ח סה"מ תתקכא. ע' ח"ב תער"ב המשך רנב.
מסדר לגמרי למעלה שהם נסים ויש רסו), ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר
"ה' טו) יז, (בשלח הפסוק על ה) פנ"ט, (ב"ר המדרש ובלשון והגבלה.

הקב"ה". – משה של ניסו הוא ומי כו' ישראל של ניסן – "משה נסי":
הפסח64) דחג ב' וליל תשל"ג, בהר ש"פ שיחת עם בשילוב
תשכ"ח.
כ.65) כט, ויצא
וש"נ.66) סע"ב. יו"ד, ע"ז
מי"ז.67) פ"ד אבות
בחוקותי.68) ר"פ
עה"פ.69) ופרש"י תו"כ

xda zyxt zegiy ihewl*fi jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
Â‡ ı¯‡‰ ˙·ÂÁ Y ˙ÈÚÈ·˘· ı¯‡‰ ˙˙È·˘ ˙ÂˆÓ

?‡¯·‚ ˙·ÂÁ
הרמב"ם אומר בשביעית, הארץ שביתת מצות :1על

בשנה האילן ועבודת הארץ מעבודת לשבות עשה "מצות

שנאמר ונאמר2שביעית לה' שבת הארץ ושבתה בחריש3:

כך על הדיון וידוע – תשבות" היא4ובקציר המצוה האם :

dnc`dyבפרשתנו הפסוקים מלשון שמובן כפי תשבות,

יהיהux`d"ושבתה שבתון שבת לה'.. שנתux`lשבת ..

יהיה אחרux`l"5שבתון במקום הרמב"ם שאומר וכפי ,6,

שתשבות היא ממלאכתה"ux`dשהמצוה או7בשביעית .

כלשון האדמה, מעבודת ישבות שהאדם היא שהמצוה

ובקציר "בחריש דלעילzeayzהפסוק הרמב"ם וכלשון ,"8

"zeayl"האילן ועבודת הארץ .9מעבודת

" – זה שבענין הלאוין jnxkeלאjcy[לגבי rxfzלא

האדם10תזמור" על רק חל הלאו שאיסור בפשטות מובן –

זו..." בשנה הארץ עבודת יעבוד ].11"שלא

אם היא: למעשה מכך הנובעות מהתוצאות אחת

כלל אין לשבות, צריכה יהודי של שקרקע היא המצוה

ואף הקרקע, את ומעבד שביתתה את השולל מיהו הבדל

גוי זאת עושה העשה.12אם מצות על הקרקע בעל עובר ,

האדמה את מעבד גוי אם הרי גברא, חובת זוהי אם אך

זו. עשה מצות על עובר השדה בעל אין

.·
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?‡ÎÏÓ„
נוספת עשה מצות לגבי ומחלוקת דיון יש כמוֿכן

ונטשתה" תשמטנה "והשביעית – מצות13בשביעית האם ,

(להפקיר) להשמיט צריך הבית שבעל היא הפירות שמיטת

בשביעית האדמה תוצרת בספר14את הרמב"ם כלשון ,

היד15המצוות ובספר שתצמח", מה כל להפקיר "שצונו

או16החזקה בשביעית". הארץ שתוציא מה כל "להשמיט

דמלכא" "אפקעתא של באופן היא –17שהשמיטה

הפקירה פירות18שהתורה אינו19את הבית ובעל השביעית

זה בענין דבר .20עושה

כאשר הוא השיטות שתי בין בפשטות האדם21ההבדל
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שביעית. מס' וסיום (*

ויובל.1) שמיטה הל' ריש

ב.2) כה, פרשתנו

כא.3) לד, תשא

סא4) מ"ע רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור קיב. מצוה מנ"ח ראה

(ע' זוין [ז"ל] שי' להרש"י ההלכה לאור ובס' ואילך). ב רסה, ואילך. ג (רסג,

בזה. דשקו"ט ספרים עוד מציין צד)

רק5) בפנים) (מהנ"ל הביא ויובל שמיטה הל' ריש ברמב"ם דֿה. שם,

ובקציר בחריש אמרו.. "(והוא קלה: מ"ע ובסהמ"צ הארץ", "ושבתה הכתוב

האי לארץ.. יהי' שבתון שבת ואמר פעמים הציווי זה נכפל וכבר תשבות)

) עשה ואמרk"g`eשבתון (ok mbהביא ב) (טו, ע"ז ובפרש"י הארץ". ושבתה

" zpy.12הכתוב ,8 הערה לקמן וראה לארץ". יהי' שבתון

ויובל.6) שמיטה להל' שבהכותרת א') (מצוה המצות במנין

והארץ7) גו' הארץ תרצה "אז מג) לד. כו, (בחוקתי עה"פ מתו"כ להעיר

והיא כו' שלי שהארץ שתדעו "בשביל – שבתותי'" את ותרץ מהם תעזב

שמיטים כל מאילי' zaiigתשמט `idy."לי

שם.8) ובהסהמ"צ קלה מ"ע היד ספר בריש המצות במנין לשונו ועד"ז

אח"כ ורק תשבות" ובקציר "בחריש הכתוב הביא שבסהמ"צ מה יומתק ועפ"ז

הביא שם המצות ובמנין שבתון". שבת ואמר פעמים הציווי זה נכפל "וכבר

בשנה הארץ עבודת "לבטל שם בחינוך וכ"ה ובקציר". "בחריש הכתוב רק

שבריש להעיר אבל כו'". הפי' ובא תשבות ובקציר בחריש שנאמר השביעית

הארץ". "ושבתה הכתוב הרמב"ם הקדים ויובל שמיטה הל'

"שתוסיף9) שמיטה: למצות בהטעמים שתלוי תבואתהux`dוי"ל

בלבנו "לקבוע או הארץ. שביתת פל"ט), ח"ג (מו"נ שמוטה" בעמדה ותתחזק

– כו'" עצמו על מנוחה הכתיב כו' עשה ימים ששת כי העולם חידוש ענין כו'

שכח. פד. מצוה (חינוך הכל" אדון ברשות שהכל רק מרשותו מיוחד דבר "אין

האדם. שביתת פרשתנו), ריש אברבנאל ובארוכה ב. כה, פרשתנו רמב"ן וראה

ד.10) שם, פרשתנו

לשונו11) (וראה ב' מצוה ויובל שמיטה להלכות בהכותרת הרמב"ם לשון

צפע"נ וראה ואילך). רכ מל"ת היד ספר בתחילת המצות ובמנין בסהמ"צ

רע"ג. ג, מהד"ת

צ,12) ב"מ (מהרש"ל) שלמה חכמת (מהדו"ק). שם ע"ז רי"ד תוס' ראה

– המורה (בשם רי"ד ובתוס' "i"yxא. הכ' הביאו וח"ש (zay'יהי שבתון

לארץ".

כל13) להפקיר שהיא זו "ומצוה פד מצוה חינוך וראה יא. כג, משפטים

להם". אחד קשר כו' בה לשבות האֿל שציונו אחרת ומצוה פירותי'

אוקמי14) – שסתמי' או בדיבור, הפקר וא"צ שהפקיר מוכיחה והנהגתו

כשרות. בחזקת

פד.15) מצוה ריש בחינוך ועד"ז קלד. מ"ע

ספר16) שבריש קלד) (מ"ע המצות ובמנין הכ"ד. פ"ד ויובל שמיטה הל'

"להשמיט rwxw.19היד הערה לקמן וראה ."

א17) קו, המלך). מצות שם: (ובפרש"י רע"א לט, ב"מ הגמרא לשון

יובל). (לגבי א קט, כו'). מלזורעה ביטלו המלך (ובפרש"י:

שתוציא18) מה "שישמט ו') (מצוה שם בהכותרת הרמב"ם מלשון להעיר

הארץ".

19(" ב: מב, נדרים הגמרא היינו`rx`ולשון אפקרה" (רחמנא) נמי

שם. ורא"ש בר"ן כמ"ש פירות ללקוט

אבקת20) (שו"ת והמבי"ט ב"י מחלוקת לקמן): (ובהבא בכהנ"ל ראה

מצוה מנ"ח מג). מב, סי' ח"א מהרי"ט סי"א. ח"א מבי"ט שו"ת כד. סי' רוכל

הביא צו) (ע' שם ההלכה ובאור ואילך). א (רסו, שם פערלא הרי"פ ביאור פד.

הט"ו פ"י (מאכא"ס ובצפע"נ בערכו. תלמודית אנציקלופדיא ספרים. כמה עוד

ה"ה פ"ו מת"ע ב). (מה, סהי"ב פ"ב תרומות א). (יג, הי"ג פ"ו נדרים ד). (צ,

א. טו, בר"ה ותוס' רש"י מחלוקת הראשונים, דפליגי ועוד) ב). (סג,

שם.21) מנ"ח
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והיא כו' שלי שהארץ שתדעו "בשביל – שבתותי'" את ותרץ מהם תעזב

שמיטים כל מאילי' zaiigתשמט `idy."לי

שם.8) ובהסהמ"צ קלה מ"ע היד ספר בריש המצות במנין לשונו ועד"ז

אח"כ ורק תשבות" ובקציר "בחריש הכתוב הביא שבסהמ"צ מה יומתק ועפ"ז

הביא שם המצות ובמנין שבתון". שבת ואמר פעמים הציווי זה נכפל "וכבר

בשנה הארץ עבודת "לבטל שם בחינוך וכ"ה ובקציר". "בחריש הכתוב רק

שבריש להעיר אבל כו'". הפי' ובא תשבות ובקציר בחריש שנאמר השביעית

הארץ". "ושבתה הכתוב הרמב"ם הקדים ויובל שמיטה הל'

"שתוסיף9) שמיטה: למצות בהטעמים שתלוי תבואתהux`dוי"ל

בלבנו "לקבוע או הארץ. שביתת פל"ט), ח"ג (מו"נ שמוטה" בעמדה ותתחזק

– כו'" עצמו על מנוחה הכתיב כו' עשה ימים ששת כי העולם חידוש ענין כו'

שכח. פד. מצוה (חינוך הכל" אדון ברשות שהכל רק מרשותו מיוחד דבר "אין

האדם. שביתת פרשתנו), ריש אברבנאל ובארוכה ב. כה, פרשתנו רמב"ן וראה

ד.10) שם, פרשתנו

לשונו11) (וראה ב' מצוה ויובל שמיטה להלכות בהכותרת הרמב"ם לשון

צפע"נ וראה ואילך). רכ מל"ת היד ספר בתחילת המצות ובמנין בסהמ"צ

רע"ג. ג, מהד"ת

צ,12) ב"מ (מהרש"ל) שלמה חכמת (מהדו"ק). שם ע"ז רי"ד תוס' ראה

– המורה (בשם רי"ד ובתוס' "i"yxא. הכ' הביאו וח"ש (zay'יהי שבתון

לארץ".

כל13) להפקיר שהיא זו "ומצוה פד מצוה חינוך וראה יא. כג, משפטים

להם". אחד קשר כו' בה לשבות האֿל שציונו אחרת ומצוה פירותי'

אוקמי14) – שסתמי' או בדיבור, הפקר וא"צ שהפקיר מוכיחה והנהגתו

כשרות. בחזקת

פד.15) מצוה ריש בחינוך ועד"ז קלד. מ"ע

ספר16) שבריש קלד) (מ"ע המצות ובמנין הכ"ד. פ"ד ויובל שמיטה הל'

"להשמיט rwxw.19היד הערה לקמן וראה ."

א17) קו, המלך). מצות שם: (ובפרש"י רע"א לט, ב"מ הגמרא לשון

יובל). (לגבי א קט, כו'). מלזורעה ביטלו המלך (ובפרש"י:

שתוציא18) מה "שישמט ו') (מצוה שם בהכותרת הרמב"ם מלשון להעיר

הארץ".

19(" ב: מב, נדרים הגמרא היינו`rx`ולשון אפקרה" (רחמנא) נמי

שם. ורא"ש בר"ן כמ"ש פירות ללקוט

אבקת20) (שו"ת והמבי"ט ב"י מחלוקת לקמן): (ובהבא בכהנ"ל ראה

מצוה מנ"ח מג). מב, סי' ח"א מהרי"ט סי"א. ח"א מבי"ט שו"ת כד. סי' רוכל

הביא צו) (ע' שם ההלכה ובאור ואילך). א (רסו, שם פערלא הרי"פ ביאור פד.

הט"ו פ"י (מאכא"ס ובצפע"נ בערכו. תלמודית אנציקלופדיא ספרים. כמה עוד

ה"ה פ"ו מת"ע ב). (מה, סהי"ב פ"ב תרומות א). (יג, הי"ג פ"ו נדרים ד). (צ,

א. טו, בר"ה ותוס' רש"י מחלוקת הראשונים, דפליגי ועוד) ב). (סג,

שם.21) מנ"ח
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כרמו) ונועל שדהו (גודר שדהו להפקיר במפורש :22נמנע

להפקיר הבית בעל על גברא חובת מוטלת את23אם

בכל זו, עשה מצות על עובר שהוא למרות הרי הפירות,

על עוברים לוקחים ואם זאת, לקחת לזולת אסור זאת,

לקחת ניתן דמלכא, אפקעתא זאת אם אך גזל. איסור

הבעלים. לרצון בניגוד אפילו בפירות ולזכות

פטורים שביעית פירות מכך: נובע למעשה נוסף הבדל

ההפקרה חובת אם ולפיכך, הפקר, שהם כיון ממעשר

שהוא שביעית שפירות יוצא, האדם, על הפקירl`מוטלת

הם אם אבל במעשרות, חייבים וכדומה) שדהו (גודר

שהאדם שהעובדה מובן, דמלכא", "אפקעתא מצד הפקר

פטורים והפירות כלל, משפיעה אינה הפקירם לא

ממעשרות.

.‚
˙Â¯˘ÚÓ‰ ˙·ÂÁ ‰ÏÁ ‰�È‡ ˙ÈÚÈ·˘‰ ‰�˘·

פירות את מפקיר אינו אדם אם שגם לומר, ניתן אך

שזוהי הדעה לפי אף ממעשרות פטורים הם השביעית,

גברא פטורים24חובת שביעית שפירות לומר יש כי ,

בפועל, מופקרים שהם מפני לא הפקר, מטעם ממעשרות

להפקירם. החובה עקב אלא

יש הקודמות השנים שבשש כשם הוא: לכך וההסבר

השניה, הראשונה, שבשנים המעשרות, בחובת הבדל

ובשלישית שני, מעשר מפרישים והחמישית, הרביעית,

הפשוט והטעם עני, מעשר זאת במקום מפרישים וששית

כל את אחת בשנה לתת יצטרכו שלא כדי הוא לכך

לומר25המעשרות סברא מקום בשום נמצאת לא זאת בכל ,

הראשונה, בשנה שני מעשר לדוגמא, נתן, לא אדם שאם

כיון עני, מעשר לתת חייבתd`eazyעליו אינה זו שנה

עני. במעשר

השנה על והפירות התבואה לגבי הדבר לכך דומה

חלה אין להפקירם, התורה מצות שעקב dpyaהשביעית,

efהמעשרות למעשה26חובת אותם הפקירו לא אם אף ,27.

.„
È·‚Ï ‰ÁÎÂ‰ ÔÈ‡ "ÁÎ È¯Â·‚" ÏÚ ˘¯„Ó‰ ÔÂ˘ÏÓ

˙ÈÚÈ·˘ ˙Â¯ÈÙ ¯˜Ù‰
פירו שהפקר להוכיח ניתן היאלכאורה שביעית ת

מלשון דמלכא, הפסוק29המדרש28אפקעתא "גבורי30על

שומרי "אלו – דברו" בקול לשמוע דברו עושי כח

ששדהו רואה כח, גבורי שמם נקרא ולמה שביעית,

zxwtenואילנותיוmixwtenוהסייגיםmivxtenורואה
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בשביעית22) שדהו סג או כרמו הנועל "וכל הכ"ד) (פ"ד שם רמב"ם ראה

ראה לכו"ע. ממילא הפקר דהוי בפשטות י"ל בסתם משא"כ מ"ע". ביטל

ועוד. שם. באנצקלפדיא בהמובא

(23– זו לדיעה באחרונים תירצו (19 ,17 (הערה הנ"ל הגמרא ולשונות

.20 בהערה בהמובא ראה

היא24) (20 בהערה (הנ"ל והמבי"ט הב"י פירותxwiraמחלוקת לגבי

נפטרו לא "כי שם) רוכל (אבקת הב"י כתב דבריו ובתוך בשביעית. עכו"ם

נפטר לא מופקר שאינו וכל הפקר מטעם אלא ממעשרות שביעית פירות

למימר דאיכא כו' הפקיר ולא כרמו שגדר ישראל אטו שטען ומה ממעשרות,

אפקרי' לא דאיהו כיון אפקירא דרחמנא אע"ג חייבת שהיא נמי הכי אין בהא

כן שאין מה אפקרי' דרחמנא התם שאני למימר איכא דפטורה את"ל ואפי'

לי' פסיקא לא להפקיר האדם על דמצוה לשיטתי' דגם הרי כו'". גוי בשל

ישראל. של בפירות מילתא

יב,25) ר"ה שם. ספרי (ראה כחֿכט. יד, ראה מהכתובים שלמדוהו אף

רק שצ"ל הכתוב טעם שזהו י"ל הרי – ה"ד) פ"ו מת"ע הלכות רמב"ם ב.

טעם.`cgמעשר בלי גזה"כ שזהו ולא

ובכמה26) .20 שבהערה צפע"נ ראה א. טו, ר"ה הכל יד מתוד"ה להעיר

להניח המחוייב – שבת לחלל שאנסוהו מי – בהיתר עד"ז ולהעיר אחרונים.

יושר אמרי שו"ת – בתפילין מחוייב האם בחוה"מ מלאכה העושה תפילין.

ג"כ וראה כו'). שבת מתי ושכח במדבר בהולך שקו"ט גם (ושם סקמ"ט ח"ב

מ"ד. פ"ג למו"ק הצ"צ

שנה27) אף "יכול שם): ילקו"ש יב. כו, תבוא כח. יד, (ראה ספרי ראה

שנה המעשר שנת ת"ל במעשר חייבת תהא יצאהzaiigyשביעית במעשר

שאינה שפירותzaiigשביעית מזה מוכיח מג סי' שם ובמהרי"ט במעשר".

שהביא שם (וראה כלל הפקר מטעם ולא מגזה"כ המעשר מן פטורין שביעית

הפקר", "שהכל מה) (אות שם ראה לילקוט רענן ובזית שם). ר"ה מפרש"י

אינן שביעית שפירות בפשטות הספרי פי' י"ל בפנים הנ"ל zeaiigולפי

aiigyבמעשר oeiknיכול" ממשיך שם (וילקוט) שבספרי [ולהעיר להפקירם

ת"ל (בשלישית) בה נוהגים מעשרות שני כו'"].zpyיהו אחד מעשר המעשר

הנ"ל. מת"ע צפע"נ וראה

מזה28) דמלכא אפקעתא הוי דשביעית (לכאורה) להוכיח יש עוד

(שקלים הלחם ושתי עומר מהן להביא בשביעית ספיחים לשומרי שהוצרכו

של). (ד"ה א קכב, (יבמות בכ"מ ובתוס' ה"ה) פ"י מנחות תוספתא מ"א. פ"ד

האיך שקו"ט ועוד) שומרי). (ד"ה א פד, מנחות לשמור). (ד"ה א נח ב"מ

ה) (כה, פרשתנו ובת"כ לישראל המותר מן ישראל ממשקה צריך והלא מותר

שנת לפני השדות את הקנו לא ולמה כו', בוצר אתה אין בארץ שמור מן

יכולין והיו להפקירם, צריכים ואינם נינהו מצוה בני שלאו לקטנים השביעית

שלכן הוי דמלכא דאפקעתא לכאורה ומוכח הלחם, ושתי עומר מהם להביא

פד)*. מצוה מנ"ח עד"ז (ראה מאליהם הפקר הוי דחש"ו השדות גם

ערמה ע"י רק לקיימם אפשר שיהא ניתנו לא התורה מצות כי – אינו אבל

ניתן השביעית בשנה ושתה"ל עומר מצות שקיום לומר שאין ופשיטא וכיו"ב,

שיהא כזה כדיmiaiiegnבאופן להקטן וליתנו במצות המחוייב של שדה ליקח

ופשוט. שמיטה. ממצות להפקיעו

שם.29) ויק"ר וראה ויקרא. ר"פ תנחומא

כ.30) קג, תהלים

df ixd ,"z"dn d`pwd ipa mpi` n"n (milyexil jenq w"eyg ly zecy) 'id elit`"c g"pna y"ne .'ek milyexil jenq 'id `ly xyt`y my g"pna y"n witqn oi` h"dne (*

zwelgne h"ewy dfae dti dti xeavl exqenl jixvc xirdl la` .(jli`e a ,ty 'a jxk g"cy d`x) `ziixe`cl elit` ohwc ezpzn ipdn m` ohwl alel zpizpa h"ewydl jiiy

`le (my a"rx d`xe .d"n `"t milwy) miphwn milawnc milwye l"pd oia wlgnc my milwy h"iez oiire .` ,giw n"a .(miyxtnae) my milwy inlyexi) lecba mb ipdn m`

.n"k`e .xwtd c"a xwtd zxeza mdn gwil milekiy zehyta l"i ote` lkae .(cere .e"d c"t milwy n"drye n"ln dkex`a d`xe .opiyiig
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הסגנון ומן מדבר", ואינו יצרו את וכובש נאכלים פירותיו

"d`ex"מופקרים ואילנותיו מופקרת rnzynששדהו

דמלכא, אפקעתא עקב מאליה, מופקרת נעשית שהשדה

הפקירה. שהוא מפני ולא

מתואר שבמדרש להסביר בדוחק ניתן שלmavnברם,

האילן ושל ואילנותיוdyrnlהשדה מופקרת "שדהו –

לדעת שגם אף לכך, לגורם להתייחס בלי מופקרים...",

הפקירה שהאדם עלֿידי רק השדה הופקרה .31המדרש

עצמו שהוא למרות – "רואה" הוא כאשר והחידוש

בדומה למעשה, זאת רואה שהוא בכך, הוא – הפקירה

לשמיעה. ראיה דומה שאינה לענין

.‰
‡ÎÏÓ„ ‡˙Ú˜Ù‡ Y ÌÈÙÒÎ ˙ËÈÓ˘

לדעה, והוכחה כמקור לראות שניתן לומר, ויש

דמלכא, אפקעתא ולא גברא חובת היא קרקעות ששמיטת

כספים שמיטת לבין קרקעות שמיטת בין ההשוואה :32את

שמוט השמיטה דבר מדבר,33"וזה הכתוב שמיטות בשתי ,

שאתה בזמן כספים. שמיטת ואחת קרקע שמיטת אחת

קרקע..." דעת34משמט ולא בלבד רבי דעת זוהי אמנם, .

זאת35רבנן למרות אך דברי, על רק היא ביניהם המחלוקת

" ההשוואהonfaרבי על לא אך קרקע...", משמט שאתה

כספים" השמטת לבין קרקע השמטת .36בין

שביעית במסכת במשנה נאמר כספים שמיטת :37לגבי

השמיטה) זמן (לאחר בשביעית חוב לו:38"המחזיר יאמר

וזה שנאמר ממנו יקבל אףֿעלֿפיֿכן, לו אמר אני, משמט

דמלכא אפקעתא היא השמיטה אם – השמיטה" דבר

"המחזיר במשנה הביטויים מובנים אין מאליו, בטל והחוב

aegמשמט" ,"ip`הלווה דברי על המפרשים וביאור ,"

החוב את "לפרוע" שברצונו ?39"אףֿעלֿפיֿכן",

משמטת שהשביעית קובעת שהתורה כיון מכך: יותר

לנהוג ללווה אסור לכאורה, היה, החוב, את ומבטלת

הכסף את להחזיר – מכך המשנהaegkלהיפך לפי ואילו ,

"רוח אף אלא כך, לעשות ללווה שמותר בלבד זו לא

הבאה במשנה כנאמר הימנו", נוחה ?40חכמים

אינה בשביעית כספים ששמיטת מובן, זה מכל

`klnc `zrwt`מתבטל שהחוב ,ixnbl(א)41מאליו אלא ,

חובת החובxab`חלה את לשמט המלוה (ב)42על ,

לעזוב אלא לגמרי, החוב את ולבטל להפקיע אינה החובה

–hnylלא – בחזרה אותו דורש אינו המלוה .yebiאותו:

הרמב"ם דברי מובנים זה "43[לפי :hinydl dyr zevn

delnd,לומר ניתן זאת את – שנאמר..." בשביעית

אפקעתא ולא המלוה חובת היא ההשמטה כאשר בפשטות,

].44דמלכא

הרמב"ם דברי את לבאר ניתן זה המלוה45לפי "וצריך :

נפטרתxifgnlלומר וכבר אני אףipnnמשמיט לו אמר ,

והרי יגוש לא שנאמר ממנו יקבל שתקבל, רצוני כן פי על
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כלל31) האדם לפעולת שייך ואינו דמלכא אפקעתא דהוי את"ל צע"ק גם

"שומרי נקרא מדוע –ziriayיצרו את ש"כובש עי"ז "xacn epi`eובויק"ר ,"

שמא א' לחודש א' לשבת א' ליום מצוה עושה אדם שבעולם "בנוהג שם

מצוה. הוי השנה ימות בכל דיבורו שהעדר דמשמע השנה", ימות לשאר

בשנה32) לשבות דא "פקודא ב): קח, (זח"ג פרשתנו ריש מרע"מ להעיר

אינו וא"ת שם: ובויק"ר כו'". בשביעית כספים להשמיט ואבתרי' כו' השביעית

השמיטה דבר וזה להלן ונאמר דברו עושי כאן נאמר שביעית בשומרי מדבר

כאן האמור דבר אף מדבר הכתוב שביעית בשומרי להלן שנאמר דבר מה

מדבר. הכתוב שביעית בשומרי

ב.33) טו, ראה

וש"נ.34) סע"א. לו, גיטין

ד"ה35) שם פרש"י (וראה היא ורבי בזה"ז בשביעית שם: בגיטין

כו'". רבנן תימא "אפי' מוסיף סע"ב ב, ובמו"ק רבא). ד"ה ע"ב שם בשביעית.

התוספתא36) ולשון תעז: מצוה ובחינוך קמא מ"ע להרמב"ם ובסהמ"צ

וראה כספים. שמיטת ואחת קרקעות שמיטת אחת מדבר הכתוב שמיטות בשתי

הרמב"ם. פסק כן ואשר כרבי, פוסקים הראשונים שרוב קי ע' שם הלכה לאור

.61 הערה לקמן ראה אבל

לשון).37) (בשינוי ע"ב ריש לז, גיטין מ"ח. פ"י

שם.38) גיטין פרש"י – שביעית עליו ועברה נוהגת שהשביעית בזמן

(ועוד) רע"ב צדק, מלכי בן מהר"י פי' ר"ש, וראה שם. שביעית הרא"ש

שם. שביעית

רוצה39) "אני שם (וברע"ב) שהקשהrextlבר"ש מה וראה (לך)".

"אני ואם ד"ה שם גיטין ובפרש"י שם. ראשונה ובמשנה שם שביעית בתוי"ט

חפץexifgdlרוצה איני אעפ"כ ב): (קמח, שבת בפרש"י מזו ויתירה לך".

ehnyiy.ממנו יקבל

שם.40) מ"ט

הוא41) דמלכא הפקעתא "דשביעית שפ: סי' פ"ד גיטין במרדכי אבל

וכן סקט"ו. סס"ז חו"מ שו"ע סמ"ע וראה אני". משמט אמר דלא אע"ג

(חלק מה שער התרומות ספר וראה בתחילתו. תעז מצוה להמנ"ח לי' פשיטא

ולהעיר הרמב"ן. תשובת בשם ד') אות עז כלל הרא"ש (ותשובות ה' אות א')

ב"ד "הפקר רבא דתירוץ רבא) ד"ה ב שם מוסרני. ד"ה א (לו, גיטין מפרש"י

משמטא דמדאורייתא מידי איכא "ומי שם הא' קושיא על גם קאי הפקר" הי'

ממונו הלל "הפקר (ושם: שם הרשב"א בחי' ועד"ז תשמט". דלא הלל והתקין

וי"ל. לי'"). ומגבי מלוה לגבי לוה של

התומים42) מקושי' (ועד"ז סא. סי' חו"מ מהרשד"ם בתשובת מוכח וכן

איצטריך לא יתומין של אביהן דב"ד טעמא אפי' ושמא סקכ"ה): סס"ז

ועי"שליתומי כו'. וקרא נינהו מצוה מיעבד בני לאו שהרי שהלוו קטנים ם

ולמאי מאליו נפקע החיוב הרי דמלכא, אפקעתא הוי ואם התשובה, בסוף

.51 הערה לקמן בהנסמן וראה שם. במנ"ח כמ"ש נפק"מ,

(רסו,43) שם פערלא הרי"פ ביאור ראה קמא. מ"ע ובסהמ"צ שם. רפ"ט

ג).

שס"ל44) לומר דוחק אבלlkyכי בדבור משמט שיאמר רק היא המצוה

הלוה כשבא רק א) כי: מעצמה היא דמלכא שצריךxifgdlאפקעתא מצינו

xn`iyמ"ע" לומר שיתכן עד מלוה בכל מילתא פסיקא ולא אני, משמט

רי"פ וראה לפרש. הו"ל כוונתו לזה אם ב) כו'" בשביעית המלוה להשמיט

.48 הערה לקמן שם. פערלא

שם.45) וכס"מ רדב"ז וראה הכ"ח. פ"ט שם
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הסגנון ומן מדבר", ואינו יצרו את וכובש נאכלים פירותיו

"d`ex"מופקרים ואילנותיו מופקרת rnzynששדהו

דמלכא, אפקעתא עקב מאליה, מופקרת נעשית שהשדה

הפקירה. שהוא מפני ולא

מתואר שבמדרש להסביר בדוחק ניתן שלmavnברם,

האילן ושל ואילנותיוdyrnlהשדה מופקרת "שדהו –

לדעת שגם אף לכך, לגורם להתייחס בלי מופקרים...",

הפקירה שהאדם עלֿידי רק השדה הופקרה .31המדרש

עצמו שהוא למרות – "רואה" הוא כאשר והחידוש

בדומה למעשה, זאת רואה שהוא בכך, הוא – הפקירה

לשמיעה. ראיה דומה שאינה לענין

.‰
‡ÎÏÓ„ ‡˙Ú˜Ù‡ Y ÌÈÙÒÎ ˙ËÈÓ˘

לדעה, והוכחה כמקור לראות שניתן לומר, ויש

דמלכא, אפקעתא ולא גברא חובת היא קרקעות ששמיטת

כספים שמיטת לבין קרקעות שמיטת בין ההשוואה :32את

שמוט השמיטה דבר מדבר,33"וזה הכתוב שמיטות בשתי ,

שאתה בזמן כספים. שמיטת ואחת קרקע שמיטת אחת

קרקע..." דעת34משמט ולא בלבד רבי דעת זוהי אמנם, .

זאת35רבנן למרות אך דברי, על רק היא ביניהם המחלוקת

" ההשוואהonfaרבי על לא אך קרקע...", משמט שאתה

כספים" השמטת לבין קרקע השמטת .36בין

שביעית במסכת במשנה נאמר כספים שמיטת :37לגבי

השמיטה) זמן (לאחר בשביעית חוב לו:38"המחזיר יאמר

וזה שנאמר ממנו יקבל אףֿעלֿפיֿכן, לו אמר אני, משמט

דמלכא אפקעתא היא השמיטה אם – השמיטה" דבר

"המחזיר במשנה הביטויים מובנים אין מאליו, בטל והחוב

aegמשמט" ,"ip`הלווה דברי על המפרשים וביאור ,"

החוב את "לפרוע" שברצונו ?39"אףֿעלֿפיֿכן",

משמטת שהשביעית קובעת שהתורה כיון מכך: יותר

לנהוג ללווה אסור לכאורה, היה, החוב, את ומבטלת

הכסף את להחזיר – מכך המשנהaegkלהיפך לפי ואילו ,

"רוח אף אלא כך, לעשות ללווה שמותר בלבד זו לא

הבאה במשנה כנאמר הימנו", נוחה ?40חכמים

אינה בשביעית כספים ששמיטת מובן, זה מכל

`klnc `zrwt`מתבטל שהחוב ,ixnbl(א)41מאליו אלא ,

חובת החובxab`חלה את לשמט המלוה (ב)42על ,

לעזוב אלא לגמרי, החוב את ולבטל להפקיע אינה החובה

–hnylלא – בחזרה אותו דורש אינו המלוה .yebiאותו:

הרמב"ם דברי מובנים זה "43[לפי :hinydl dyr zevn

delnd,לומר ניתן זאת את – שנאמר..." בשביעית

אפקעתא ולא המלוה חובת היא ההשמטה כאשר בפשטות,

].44דמלכא

הרמב"ם דברי את לבאר ניתן זה המלוה45לפי "וצריך :

נפטרתxifgnlלומר וכבר אני אףipnnמשמיט לו אמר ,

והרי יגוש לא שנאמר ממנו יקבל שתקבל, רצוני כן פי על
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כלל31) האדם לפעולת שייך ואינו דמלכא אפקעתא דהוי את"ל צע"ק גם

"שומרי נקרא מדוע –ziriayיצרו את ש"כובש עי"ז "xacn epi`eובויק"ר ,"

שמא א' לחודש א' לשבת א' ליום מצוה עושה אדם שבעולם "בנוהג שם

מצוה. הוי השנה ימות בכל דיבורו שהעדר דמשמע השנה", ימות לשאר

בשנה32) לשבות דא "פקודא ב): קח, (זח"ג פרשתנו ריש מרע"מ להעיר

אינו וא"ת שם: ובויק"ר כו'". בשביעית כספים להשמיט ואבתרי' כו' השביעית

השמיטה דבר וזה להלן ונאמר דברו עושי כאן נאמר שביעית בשומרי מדבר

כאן האמור דבר אף מדבר הכתוב שביעית בשומרי להלן שנאמר דבר מה

מדבר. הכתוב שביעית בשומרי

ב.33) טו, ראה

וש"נ.34) סע"א. לו, גיטין

ד"ה35) שם פרש"י (וראה היא ורבי בזה"ז בשביעית שם: בגיטין

כו'". רבנן תימא "אפי' מוסיף סע"ב ב, ובמו"ק רבא). ד"ה ע"ב שם בשביעית.

התוספתא36) ולשון תעז: מצוה ובחינוך קמא מ"ע להרמב"ם ובסהמ"צ

וראה כספים. שמיטת ואחת קרקעות שמיטת אחת מדבר הכתוב שמיטות בשתי

הרמב"ם. פסק כן ואשר כרבי, פוסקים הראשונים שרוב קי ע' שם הלכה לאור

.61 הערה לקמן ראה אבל

לשון).37) (בשינוי ע"ב ריש לז, גיטין מ"ח. פ"י

שם.38) גיטין פרש"י – שביעית עליו ועברה נוהגת שהשביעית בזמן

(ועוד) רע"ב צדק, מלכי בן מהר"י פי' ר"ש, וראה שם. שביעית הרא"ש

שם. שביעית

רוצה39) "אני שם (וברע"ב) שהקשהrextlבר"ש מה וראה (לך)".

"אני ואם ד"ה שם גיטין ובפרש"י שם. ראשונה ובמשנה שם שביעית בתוי"ט

חפץexifgdlרוצה איני אעפ"כ ב): (קמח, שבת בפרש"י מזו ויתירה לך".

ehnyiy.ממנו יקבל

שם.40) מ"ט

הוא41) דמלכא הפקעתא "דשביעית שפ: סי' פ"ד גיטין במרדכי אבל

וכן סקט"ו. סס"ז חו"מ שו"ע סמ"ע וראה אני". משמט אמר דלא אע"ג

(חלק מה שער התרומות ספר וראה בתחילתו. תעז מצוה להמנ"ח לי' פשיטא

ולהעיר הרמב"ן. תשובת בשם ד') אות עז כלל הרא"ש (ותשובות ה' אות א')

ב"ד "הפקר רבא דתירוץ רבא) ד"ה ב שם מוסרני. ד"ה א (לו, גיטין מפרש"י

משמטא דמדאורייתא מידי איכא "ומי שם הא' קושיא על גם קאי הפקר" הי'

ממונו הלל "הפקר (ושם: שם הרשב"א בחי' ועד"ז תשמט". דלא הלל והתקין

וי"ל. לי'"). ומגבי מלוה לגבי לוה של

התומים42) מקושי' (ועד"ז סא. סי' חו"מ מהרשד"ם בתשובת מוכח וכן

איצטריך לא יתומין של אביהן דב"ד טעמא אפי' ושמא סקכ"ה): סס"ז

ועי"שליתומי כו'. וקרא נינהו מצוה מיעבד בני לאו שהרי שהלוו קטנים ם

ולמאי מאליו נפקע החיוב הרי דמלכא, אפקעתא הוי ואם התשובה, בסוף

.51 הערה לקמן בהנסמן וראה שם. במנ"ח כמ"ש נפק"מ,

(רסו,43) שם פערלא הרי"פ ביאור ראה קמא. מ"ע ובסהמ"צ שם. רפ"ט

ג).

שס"ל44) לומר דוחק אבלlkyכי בדבור משמט שיאמר רק היא המצוה

הלוה כשבא רק א) כי: מעצמה היא דמלכא שצריךxifgdlאפקעתא מצינו

xn`iyמ"ע" לומר שיתכן עד מלוה בכל מילתא פסיקא ולא אני, משמט

רי"פ וראה לפרש. הו"ל כוונתו לזה אם ב) כו'" בשביעית המלוה להשמיט

.48 הערה לקמן שם. פערלא

שם.45) וכס"מ רדב"ז וראה הכ"ח. פ"ט שם
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– אני" "משמיט – המלוה מצות חיוב כלומר, נגש". לא

נפרד ולאו איסור זה אין יגוש". "לא של הענין בקיום היא

כספים ההשמטה,46בשמיטת חובת קיום אופן זהו אלא ,

החינוך ספר כלשון עשה, "47כמצות :aefrl– החובות"

"שמוט הפסוקים מלשון שמשתמע וכפי אותם. לדרוש לא

ואת רעהו את יגוש לא ברעהו ישה אשר ידו משה בעל כל

ידך" תשמט אחיך את לך יהיה ואשר .48אחיו...

לא המלוה את מחייב יגוש" "לא שהאיסור וכיון

הלווה חובת מתבטלת שממילא מובן החוב, את לדרוש

תליא בהא הא כי החוב, את הרמב"ם:49לפרוע וכלשון ,

"ip` hinynוכברipnn zxhtpמשעבודו נפטר הלווה – "

delnl50המלוה שבין ביחס רק מתבטל השעבוד אך .

הלווה נכסי על השעבוד נשאר עדיין אבל כי51ללווה, ,

התבטל לא כשלעצמו החוב .52עצם

חוץ – הפוסקים רוב שלפי למרות מדוע מובן ולפיכך

יראים ספר של להחזירzedn–53מדעתֿיחיד הלווה מצות

המלוה דברי לפני (אף קיימת אינה למלוה החוב את

נקרא הוא זאת בכל הרי אני"), חובו"54"משמיט "מחזיר

עדיין ההלוואה, מהחזרת פטור היותו למרות שכן –aegd

התבטל ולא לוה55קיים הוא כאשר אחרות: במילים .dlg

oirn.ההלוואה סכום לפי מנכסיו, חלק על המלוה בעלות

מצוה היא ההשמטה למרות החוב שהחזרת לומר קשה

משמעות את המפרשים שיש כפי חוב, בעל פריעת של

יחיד56המשנה דעת שרק כדלעיל, היא, לכך וההוכחה ,

הלה אם למלוה החוב את להחזיר חייב שהלווה סוברת

כאן יש אם ועוד, אני". "משמט אמר פריעתdevnלא של

מדרבנן שזה הדעה לפי ואפילו – זו57חוב הרי –daeg

חכמים58ממש "רוח של ענין רק ולא הימנו"59, .60נוחה

.Â
Ï˘ ˙Â‰Ó ‰˙Â‡ Y ÌÈÙÒÎ ˙ËÈÓ˘Â ˙ÂÚ˜¯˜ ˙ËÈÓ˘

‰ËÈÓ˘
הוא שכך מסתבר כספים, שמיטת לגבי זה הסבר לפי

של מהות אותה כי קרקעות, בשמיטת בשנהdhinyגם

כאשר ובמיוחד בכספים. והן בקרקעות הן קיימת השביעית
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הזהירנו46) יחד: כללם רל) ל"ת (סהמ"צ ל"ת שבהמצות מה יובן ועפ"ז

השמיטה בשנת משאות לתבוע ehnyiשלא la`שמוט שנאמר יחדו* כלם

בספר שגם ולהעיר ישמט". אבל כו' לגוש מתיר ואינו כו' ידו משה בעל כל

ל"ת על עבר כו' חוב והתובע כו' המלוה להשמיט "מ"ע כתב: רפ"ט שם היד

כו'. לתבוע ואסור כו' להשמיט מ"ע כתב ולא כו'" שנאמר

תעז.47) מצוה

הגדר48) דכל כיון הרמב"ם לדעת אני משמט לומר שצריך מה ולפי"ז

גיטין כפרש"י בפה ההשמטה שיאמר מצוה דהוי דס"ל י"ל יגוש, לא מצד הוא

ואו"ז שם במרדכי (וכ"כ סל"ו. הלואה הלכות אדה"ז דעת הוא וכן שם. ושבת

גיטין רי"ד תוס' וראה מאילי'. משמטת דשביעית לדעתם קח סי' דע"ז פ"א

(רסב, בתחלתו שם פערלא וברי"פ וסקל"ו). סקל"ה סז סי' חו"מ ב"ח ב. לז,

יגוש. בלא עובר אני משמט אמירת בלא דלהרמב"ם כ' ד)

בשנת49) (לא בכלל דבהלואה סק"ב קד סי' בקצה"ח מזו יתירה ראה

הנתה"מ לדעת וגם לפרוע. מצוה הלוה על אין תובע המלוה כשאין השמיטה)

התביעה כשחסרה היינו לפרוע, חייבא דרחמנא כיון דחייב סק"א) ,lreta(שם

בנדו"ד xeqi`(eאבל devn)cעל אין לשיטתו שגם י"ל כו', לתבוע המלוה על

רוח מהלשון וכדמשמע לפרוע. מצוה dgepהלוה minkgמצות קיום ולא הימנו

(וכבפנים). וכיו"ב פבע"ח

(50" אמירתוipnnנפטרתxakeולשונו ע"י לא ממני שנפטרת היינו "

אני". "משמיט עכשיו

משה51) "בעל בספרי ר"ש דברי בפי' לרש"י דס"ל שם, מתומים להעיר

משועבד דהוא אותו יגוש ללא הוא התורה שהקפיד מה דעיקר היורש" ולא

הגוף שעבוד הפקיעה אותו לנגוש יכול לבל התורה פטרה ובשביעית כו' גופא

נכסיו כו' אביו בשביל ערבים אביו נכסי נכסים ונשתייר מת בלוה אבל כו'

בסופו. ס"י שביעית הל' רידב"ז בית וראה מהם. וגובה כו' הלואה מיום ערבים

למלוה לו יש שעבודים דשני ב) פה, כתובות (ר"ן ר"ת דעת ע"פ ויומתק

פקע וכשמחלו נכסיו, על ושעבוד לפרוע מחוייב שהוא גופו שעבוד הלוה על

והרי כו', הלוה כשמת משא"כ כו', נכסים שעבוד פקע וממילא הגוף שעבוד

נכסים. שעבוד איזה שנשאר מובן וא"כ השעבוד, מחל לא המלוה בנדו"ד

מוצאי52) של ר"ה בליל חמה "וכשתשקע שם סה"ד פ"ט הרמב"ם ומ"ש

aegdשביעית ca`שאא"פ כ"א וכיו"ב, נפקע או החוב שבטל פירושו אין – "

עצמה ד"בשביעית לפנ"ז למ"ש בהמשך ובא עוד, לתובעו eaegלו daeb'כו

כו' חמה החוב".`caוכשתשקע

סקט"ז53) שם ראם תועפת וראה קסד. סי' – ובהשלם רעח. סי'

להחזירו הלוה שצריך מהדין בו חזר שלא עיי"ש בו, חזר דהיראים מהרקאנטי,

הוא הגדר שכל כפשוטו וס"ל כו'. מלוה ע"פ אלא לעכבו רשאי ואינו למלוה

ב. טו, ראה אברבנאל וראה בפועל. רעהו את יגוש שלא רק

לו54) יאמר אלא לך נותן אני בחוב לו יאמר אל לו נותן ד"כשהוא אף

רעח) (סי' שם יראים ראה – ב) לז, (גיטין לך" נותן אני ובמתנה הן שלי

שלא ונראה ניכר הדבר שיהא במתנה לומר שתקנו הוא דיבור לשון "ותיקון

לו". נותן נגישה ע"י

(נסמן שכתבו ויש כו', מחילה אינה דקרא דשמיטה לדעתו שכתבו ואף

אמירת לפני חובו להחזיר כשבא הרי – בו חזר שהיראים שלפנ"ז) בהערה

אח"כ וגם שלפנ"ז), (כבהערה חובו מחזיר שנקרא פשיטא אני, משמט

וראה .39 כבהערה חובו, מחזיר שהוא ג"כ משמע "אעפ"כ" הלוה מאמירת

דאמר. עד ד"ה שם גיטין פרש"י

בסופו.55) מהד"ת גֿד). (יט, הכ"ז פ"י כלאים מצפע"נ ולהעיר

שם.56) מ"ט שביעית ראשונה משנה

וש"נ.57) ואילך. רכז ע' ט' כרך תלמודית אנציק' ראה

ד58) סע"א פו, כתובות מ"ע.oitekראה על

חכמים59) רוח בגדר שביעית סוף הש"ס על חידושים בצ"צ בארוכה ראה

ממנו. נוחה

"מצוה – מצוה בע"ח פריעת ד"ה (שם) כתובות דלפרש"י להעיר אבל

והרי כו'", צדק שלך הן שיהא צדק הין דכתיב דבריו ולאמת חובו לפרוע עליו

חכמים רוח דברו את המקיים "כל משנתנו בסוף הפירוש זהו פירושים לכמה

לקמן ראה אבל כאן. שביעית ירושלמי וראה ורע"ב. ר"מ – ממנו" נוחה

.157 ע' חל"ב לקו"ש וראה – בפנים.

היינו60) ממנו" נוחה חכמים ד"רוח בפשטות י"ל הנ"ל, היראים ולפי

xg`סדרם וכפשטות לפרוע, חוב עליו אין כבר שאז אני משמט המלוה שאמר

חוב "המחזיר מ"ח לאחרי באה ממנו" נוחה חכמים "רוח דהמשנה במשנה,

מקדים ברמב"ם אבל שם. שלמה מלאכת ראה אני". משמט לו יאמר בשביעית

וצריך (ואח"כ) הימנו נוחה חכמים רוח שביעית עליו שעברה חוב המחזיר "כל

לומר כו'".xifgnlהמלוה אני משמיט

."ixnbl elti la`" `"` mebxzn xilrd z`vedae ."ixnbl lilk ehnyi" gt`w mebxza la` .epiptly d`veda d"k (*
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ב" ביניהם שמצייןdfexacמקשרים וכפי השמיטה",

כספים שמיטת של עשה במצות המצוות, בספר הרמב"ם

אחת מדבר, הכתוב שמיטות בשתי התוספתא "ולשון

כספים" שמיטת ואחת קרקעות הפסוק61שמיטת משמעות .

בהמשך שמוזכר שמה כפשוטה, היא השמיטה" דבר "וזה

לבצע ה"גברא" על מצוה כלומר, השמיטה, מצות זוהי

שדהו את להפקיר – .62דברים

המצוה כספים שבשמיטת בכך, רק הוא ביניהם ההבדל

– רעהו" את יגוש לא ידו... משה בעל כל "שמוט היא

"חפצא" – עצמו החוב ולכן הנגישה, על רק הוא האיסור

נאמר קרקע בשמיטת ואילו כדלעיל. משועבד, נשאר –

תשמטנה והתבואהdzyhpe"והשביעית הפירות ולכן ,"

לגמרי. הפקר נעשים

.Ê
Â˙Â‡ ÏÚ ¯·Â„Ó ‰�˘Ó· ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ˜ÏÁ‰ È�˘· Ì‚

ÌÚË Â˙Â‡Â ÔÈ�Ú
"המחזיר ועל כספים השמטת על לעיל ההסבר לפי

גם להבין אפשר ממנו", נוחה חכמים רוח בשביעית חוב

הגר מן "הלוה שביעית: מסכת בסוף המשנה המשך את

חכמים רוח החזיר ואם לבניו, יחזיר לא עמו בניו שנתגיירו

את המקיים וכל במשיכה נקנין המטלטלין כל ממנו, נוחה

– ממנו" נוחה חכמים רוח דברו

החלק לבין האחרונים החלקים שני שבין הקשר

שבכל בכך רק אינו – בשביעית" חוב "המחזיר – הראשון

בסיבה גם אלא ממנו", נוחה חכמים "רוח הענינים שלושת

znxebd:"ממנו נוחה חכמים ש"רוח לכך

חובה חלים אין בשביעית" חוב "המחזיר שאצל כשם

חפצא שעבוד אלא החוב, תשלום לגבי גברא ושעבוד

– חכמים..." "רוח של בגדר הוא החוב פרעון ולכן בלבד,

משועבד, אינו הלווה האחרים, החלקים בשני גם כך

אלא ללוקח, המוכר וכן הגר", של ל"בניו גברא, שעבוד

"רוח של בגדר הם מעשיהם גם ולכן בלבד, חפצא שעבוד

חכמים...".

שלרוב הוא כלל לכך: ב63בנוסף החלקים משנהסדר

ששלושת לומר, יש זה ולפי זו". אף זו "לא של באופן הוא

מאוחר חלק בכל אשר באופן מסודרים זו במשנה החלקים

על ממנו", נוחה חכמים "רוח של בענין חידוש יש יותר

הקודם. החלק פני

.Á
È·ÈÎ¯Ó ˙˘ÂÏ˘ ÏÎ· Y "‰ÁÂ� ÌÈÓÎÁ ÁÂ¯"

‰‡ÂÂÏ‰‰
במשנה: הדיוק את ולבאר להקדים יש זאת להבין כדי

יחזיר "לא המשנה אומרת מה לשם השני: בחלק

עמו בניו שנתגיירו הגר מן "הלוה רק נאמר אילו – לבניו"

מובן היה כבר ממנו" נוחה חכמים רוח לבניו החזיר אם

לבנים.miaiigשאין החוב את להחזיר

וכל במשיכה נקנין המטלטלין "כל השלישי: בחלק

מובן, אין – ממנו" נוחה חכמים רוח דברו את המקיים

מעלת את לציין היא המשנה מטרת המפרשים: כשאלת

קנין, דיני לבאר המקום כאן אין שהרי דברו", את "המקיים

מטלטלין בקניית דוקא אינו דברו קיום שני, מצד ,64אך

במשיכה". נקנין המטלטלין "כל ההקדמה נאמרת ומדוע

"רוח של הפשוטה המשמעות הוא: לכך ההסבר

זה על אותו אוהבים ש"חכמים היא, ממנו" נוחה חכמים

שעשה" מה בעיניהם מצוה65וישר שקיים משום רק לא

ziccvחייב הוא שאין למרות צדדי, איסור על עבר לא או

בעצם טוב דבר עושה הוא כך ידי שעל מפני אלא – בהם

פעולתו. נעשתה שבו הדבר

ממנו" נוחה חכמים "רוח ההלוואה: ענין – ובעניננו

של דבר שהוא חייב, שאינו למרות הטוב, מעשהו מפני

אחר. צדדי בענין ולא עצמה, ההלוואה בעצם וטובה מעלה
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השביעית.61) על קאי קרקע דשמיטת סע"א לו, גיטין לפרש"י הוא הנ"ל

מאירי ר"ן ריטב"א ברמב"ן פירש (וכן בזמן ד"ה שם בתוס' ר"ת לפי' גם אבל

דהשמטת כהירושלמי רבי דברי שמפרש כרבי), שפסקו פוסקים ובכמה שם.

הרי דקרקע, גם – בכלל שביעית פי' כספים והשמטת ביובל, מדובר קרקע

לשביעית קורא מזו: ויתירה יחד. כוללם שהרי הן ששוין –llkaפשיטא

.mitqkשמיטת

נמי "נקט השמטת) סד"ה ב (לח, בקדושין דר"ת הא' דלפי' להעיר אבל

למוכר מלוקח השדות חוזרות שביובל יובל שמיטת להו דדמיא כספים שמיטת

גיטין ברשב"א הוא (ועד"ז ללוה" ממלוה מופקעים כן כמו כספים ושמיטת

בזמן אלא כו' כספים שמיטת "אין ה"ב פ"ט ויובל שמיטה הל' וברמב"ם שם).

בזמן חכמים אמרו כו' כסף בלא לבעליו הקרקע ישוב שהרי נוהג.. שהיובל

"יובל שם הפרק ובסוף שם. ה"ט פ"י לשונו וראה כו'". קרקע משמיט שאתה

ובכ"מ בסופה". אלא כספים משמטת אינה ושביעית בתחלתו קרקע משמיט

הוקשו כספים שמיטת דוקא דלהרמב"ם ה"ט) פ"י ה"ב. (פ"ט שם הכ"ה פ"ד

שם. פ"ד מל"מ וראה ליובל.

ושמיטת62) קרקע דשמיטת ההשתוות י"ל אולי 48 הערה הנ"ל ע"פ

היינו הארץ" שתוציא מה כל "להשמיט המצוה בקרקע שגם בזה גם כספים

הכ"ד)] פ"ד שם (רמב"ם מ"ע" ביטל כו' כרמו הנועל "כל [ורק הפקר שמניחו

פערלא רי"פ וראה הכל". יפקיר "אלא שם רמב"ם ראה – בפה להפקיר וגם

ואילך. א רסו, שם

קתני.63) זו ואצ"ל דזו מקומות לכו"כ וש"נ סע"א) (ע"ו עירובין ראה

כ שלום יא:דרכי כלל ז' מערכת כללים ובשד"ח (וש"נ). קפ סי' הש"ס ללי

אלא נאמר לא זו לומר צריך ואין זו שתירוץ דאף בכ"מ הראשונים כתבו

דחביבה מתוד"ה ולהעיר – כלל. דוחק אינו זו אף זו לא תירוץ אבל מדוחק

א). ל, (יבמות

קרקע64) למתנת בנוגע לאשמעינן מןa"eikeואי חסר העיקר הרי –

הספר.

בארוכה.65) כאן צ"צ וראה כאן. הר"מ לשון
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ב" ביניהם שמצייןdfexacמקשרים וכפי השמיטה",

כספים שמיטת של עשה במצות המצוות, בספר הרמב"ם

אחת מדבר, הכתוב שמיטות בשתי התוספתא "ולשון

כספים" שמיטת ואחת קרקעות הפסוק61שמיטת משמעות .

בהמשך שמוזכר שמה כפשוטה, היא השמיטה" דבר "וזה

לבצע ה"גברא" על מצוה כלומר, השמיטה, מצות זוהי

שדהו את להפקיר – .62דברים

המצוה כספים שבשמיטת בכך, רק הוא ביניהם ההבדל

– רעהו" את יגוש לא ידו... משה בעל כל "שמוט היא

"חפצא" – עצמו החוב ולכן הנגישה, על רק הוא האיסור

נאמר קרקע בשמיטת ואילו כדלעיל. משועבד, נשאר –

תשמטנה והתבואהdzyhpe"והשביעית הפירות ולכן ,"

לגמרי. הפקר נעשים
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ÌÚË Â˙Â‡Â ÔÈ�Ú
"המחזיר ועל כספים השמטת על לעיל ההסבר לפי

גם להבין אפשר ממנו", נוחה חכמים רוח בשביעית חוב

הגר מן "הלוה שביעית: מסכת בסוף המשנה המשך את

חכמים רוח החזיר ואם לבניו, יחזיר לא עמו בניו שנתגיירו

את המקיים וכל במשיכה נקנין המטלטלין כל ממנו, נוחה

– ממנו" נוחה חכמים רוח דברו

החלק לבין האחרונים החלקים שני שבין הקשר

שבכל בכך רק אינו – בשביעית" חוב "המחזיר – הראשון

בסיבה גם אלא ממנו", נוחה חכמים "רוח הענינים שלושת

znxebd:"ממנו נוחה חכמים ש"רוח לכך

חובה חלים אין בשביעית" חוב "המחזיר שאצל כשם

חפצא שעבוד אלא החוב, תשלום לגבי גברא ושעבוד

– חכמים..." "רוח של בגדר הוא החוב פרעון ולכן בלבד,

משועבד, אינו הלווה האחרים, החלקים בשני גם כך

אלא ללוקח, המוכר וכן הגר", של ל"בניו גברא, שעבוד

"רוח של בגדר הם מעשיהם גם ולכן בלבד, חפצא שעבוד

חכמים...".

שלרוב הוא כלל לכך: ב63בנוסף החלקים משנהסדר

ששלושת לומר, יש זה ולפי זו". אף זו "לא של באופן הוא

מאוחר חלק בכל אשר באופן מסודרים זו במשנה החלקים

על ממנו", נוחה חכמים "רוח של בענין חידוש יש יותר

הקודם. החלק פני

.Á
È·ÈÎ¯Ó ˙˘ÂÏ˘ ÏÎ· Y "‰ÁÂ� ÌÈÓÎÁ ÁÂ¯"

‰‡ÂÂÏ‰‰
במשנה: הדיוק את ולבאר להקדים יש זאת להבין כדי

יחזיר "לא המשנה אומרת מה לשם השני: בחלק

עמו בניו שנתגיירו הגר מן "הלוה רק נאמר אילו – לבניו"

מובן היה כבר ממנו" נוחה חכמים רוח לבניו החזיר אם

לבנים.miaiigשאין החוב את להחזיר

וכל במשיכה נקנין המטלטלין "כל השלישי: בחלק

מובן, אין – ממנו" נוחה חכמים רוח דברו את המקיים

מעלת את לציין היא המשנה מטרת המפרשים: כשאלת

קנין, דיני לבאר המקום כאן אין שהרי דברו", את "המקיים

מטלטלין בקניית דוקא אינו דברו קיום שני, מצד ,64אך

במשיכה". נקנין המטלטלין "כל ההקדמה נאמרת ומדוע

"רוח של הפשוטה המשמעות הוא: לכך ההסבר

זה על אותו אוהבים ש"חכמים היא, ממנו" נוחה חכמים

שעשה" מה בעיניהם מצוה65וישר שקיים משום רק לא

ziccvחייב הוא שאין למרות צדדי, איסור על עבר לא או

בעצם טוב דבר עושה הוא כך ידי שעל מפני אלא – בהם

פעולתו. נעשתה שבו הדבר

ממנו" נוחה חכמים "רוח ההלוואה: ענין – ובעניננו

של דבר שהוא חייב, שאינו למרות הטוב, מעשהו מפני

אחר. צדדי בענין ולא עצמה, ההלוואה בעצם וטובה מעלה
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השביעית.61) על קאי קרקע דשמיטת סע"א לו, גיטין לפרש"י הוא הנ"ל

מאירי ר"ן ריטב"א ברמב"ן פירש (וכן בזמן ד"ה שם בתוס' ר"ת לפי' גם אבל

דהשמטת כהירושלמי רבי דברי שמפרש כרבי), שפסקו פוסקים ובכמה שם.

הרי דקרקע, גם – בכלל שביעית פי' כספים והשמטת ביובל, מדובר קרקע

לשביעית קורא מזו: ויתירה יחד. כוללם שהרי הן ששוין –llkaפשיטא

.mitqkשמיטת

נמי "נקט השמטת) סד"ה ב (לח, בקדושין דר"ת הא' דלפי' להעיר אבל

למוכר מלוקח השדות חוזרות שביובל יובל שמיטת להו דדמיא כספים שמיטת

גיטין ברשב"א הוא (ועד"ז ללוה" ממלוה מופקעים כן כמו כספים ושמיטת

בזמן אלא כו' כספים שמיטת "אין ה"ב פ"ט ויובל שמיטה הל' וברמב"ם שם).

בזמן חכמים אמרו כו' כסף בלא לבעליו הקרקע ישוב שהרי נוהג.. שהיובל

"יובל שם הפרק ובסוף שם. ה"ט פ"י לשונו וראה כו'". קרקע משמיט שאתה

ובכ"מ בסופה". אלא כספים משמטת אינה ושביעית בתחלתו קרקע משמיט

הוקשו כספים שמיטת דוקא דלהרמב"ם ה"ט) פ"י ה"ב. (פ"ט שם הכ"ה פ"ד

שם. פ"ד מל"מ וראה ליובל.

ושמיטת62) קרקע דשמיטת ההשתוות י"ל אולי 48 הערה הנ"ל ע"פ

היינו הארץ" שתוציא מה כל "להשמיט המצוה בקרקע שגם בזה גם כספים

הכ"ד)] פ"ד שם (רמב"ם מ"ע" ביטל כו' כרמו הנועל "כל [ורק הפקר שמניחו

פערלא רי"פ וראה הכל". יפקיר "אלא שם רמב"ם ראה – בפה להפקיר וגם

ואילך. א רסו, שם

קתני.63) זו ואצ"ל דזו מקומות לכו"כ וש"נ סע"א) (ע"ו עירובין ראה

כ שלום יא:דרכי כלל ז' מערכת כללים ובשד"ח (וש"נ). קפ סי' הש"ס ללי

אלא נאמר לא זו לומר צריך ואין זו שתירוץ דאף בכ"מ הראשונים כתבו

דחביבה מתוד"ה ולהעיר – כלל. דוחק אינו זו אף זו לא תירוץ אבל מדוחק

א). ל, (יבמות

קרקע64) למתנת בנוגע לאשמעינן מןa"eikeואי חסר העיקר הרי –

הספר.

בארוכה.65) כאן צ"צ וראה כאן. הר"מ לשון



xdaכב zyxt zegiyÎihewl

המלוה, (א) מן: מורכבת קנין, גם וכך ההלואה, פעולת

ללווה. המלוה בין המקשר הממון, (ג) הלווה, (ב)

חוב "המחזיר לגבי ממנו" נוחה חכמים "רוח

המלוה, לגבי הללו: הפרטים שלושת בכל בשביעית"

– הלווה לגבי תלוה": "כסף התורה מצות את המקיים

בל רגש שיש מכך נוחה" חכמים טובה"רוח להחזיר בו

מהתועלת66למלוה וכן מים", ממנו ששתית "בור שהוא ,

שוב יוכל לכך, יזדקק שכאשר עצמו, ללווה שצומחת

מהמלוה הלואה .67לקבל

הרי ההלוואה: של ה"חפצא" – החוב עצם ולגבי

הממון זאת בכל גברא, שעבוד חל לא הלוואה שעל למרות

ה"חוב" כאשר נוחה" חכמים "רוח ולכן משועבד, נשאר

לבעליו 68מוחזר

.Ë
ÔÓ ÌÈÈ�˘· ˜¯ ˙‡Ë·˙Ó ‰·ÂË‰ Y "¯‚‰ ÔÓ ‰ÂÂÏ‰"

ÌÈË¯Ù‰
לא בניו שנתגיירו הגר מן "הלווה – השני בחלק גם

הענין – ממנו" נוחה חכמים רוח החזיר ואם לבניו יחזיר

צדדיים ענינים עקב אינו ממנו" נוחה חכמים "רוח של

עקב אלא וכדומה), לסורם יחזרו לא שהבנים (כדי

רק אך עצמה, ההלוואה לגבי ממרכיביmiipyaהתועלת

עצמו. החוב – וה"חפצא" הלווה, ההלוואה:

כסף ממנו שלוה מהגר שנהנה כיון הלווה: לגבי

פטור הוא הדין שמן למרות הרי להשיבו, בכוונה

בכוונה שלוה כיון זאת, בכל הגר, פטירת לאחר מלהחזירו

של המשך זהו עדיין היאaegלהחזיר טובה ומידה ,

זאת. להשיב

קיים אין אמנם עצמו: החוב לגבי שניתןdelnוכן

הלווה, מנכסי חלק על השעבוד אך החוב, את לו להחזיר

בטלי'ה מאי החוב, ולכן69בשווי זה)? שעבוד ביטל (=מי

החוב, להחזרת טעם יש

(שלא זה לממון כלשהו קשר יש ל"בניו" שרק וכיון

נוחה חכמים "רוח ולכן לבניו, יחזיר – לסורם) יחזרו

.70ממנו"

טובה, שום מכך צומחת לא המלוה לגבי זאת לעומת

מלוים. של בגדר אינם ו"בניו" מת, הגר, המלוה, כי

לבניו", יחזיר "לא במשנה: התוספת מובנת וכך

– "החזיר הנאמר מן מובן שהדבר למרות זאת המציינת

להדגיש כדי בלבד, ממנו" נוחה חכמים איןdeellyרוח

עם קשר כיוןeipaשום הדין, מעצם רק לא המלוה, של

מלוים, של בגדר הם משועבדdeeldeשאין כלל,mdlאינו

חכמים". "רוח מבחינת גם אלא

על המדבר השני, בחלק שישנו החידוש מובן זה ולפי

על המדבר הראשון, החלק עלֿפני הגר, מן הלווה

הענין זו": אף זו "לא של באופן בשביעית", חוב "המחזיר

הטוב כאשר רק קיים אינו ממנו" נוחה חכמים "רוח של

מתבטא zyelyשבמעשהו lka,הנדון הענין פרטי

במקרה גם אלא בשביעית", חוב "המחזיר של כבמקרה

הפרטים. מן בשניים רק מתבטא שהטוב

.È
„Á‡· ˜¯ ˙‡Ë·˙Ó ‰·ÂË‰ Y "...ÔÈÏËÏËÓ‰ ÏÎ"

ÌÈË¯Ù‰ ÔÓ
דברו את המקיים וכל במשיכה נקנין המטלטלין "כל

ממנו" נוחה חכמים "רוח כאן גם ממנו": נוחה חכמים רוח

מצד אלא דברו", את "מקיים שהוא צדדי ענין בגלל רק לא

הפרטים לשני ביחס לא אך המיטלטלין, – ה"חפצא"

והלקוח: המוכר האחרים,

שילם הוא אם ואף משיכה, ביצע לא שהלוקח כיון

ולא71כסף הלוקח, לבין המוכר בין שעבוד כאן נוצר לא ,

להגדרת בהתאם וקונה, מוכר של קשר ביניהם נוצר

הקנינים.

דברו" "מקיים זה במקרה שהאדם ידי על מכך: יותר

שהרי הקונה, כלפי או המוכר כלפי טובה נמנעת אינה

הוא שילם כבר שהלוקח במקרה כי דבר, נגרע לא מהלוקח

עצמו: ה"חפצא" לגבי רק שינוי חל אלא חזרה, זאת מקבל

המוכר, של דיבורו ידי על לקונה שייכים נעשו המיטלטלין

במשנה נאמר כך ועל הלוקח, של התשלום עקב אף או

אחד לגבי רק לטובה השפעה יש כאשר כזה, במקרה שגם

ממנו" נוחה חכמים "רוח אז גם הפרטים, .72משלושת
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בקרבו66) וחסידות חכמה "רוח כאן שלמה ומלאכת סיריליאו ר"ש ראה

פרוזבול פה אות העיטור בעל וראה אחרים". מממון ליהנות רוצה דאינו

להחזיר". לו אין לכתחלה אבל חבירו בממון ליהנות רוצה "שאינו

כאן.67) ראשונה במשנה ראה

"ממון68) (66 הערה (דלעיל המפרשים לשון "בממון`mixgראה – "

exiag."

עליו69) בזקפו הגר בגזל א) (קט, מב"ק (וכ"הdelnaלהעיר לר"ע

לר"י וגם ידו, מתחת להוציא שחייב ה"ד) גזילה מהל' פ"ח רמב"ם – ההלכה

צריך עכ"פ שםlegnlשם, מגמרא ולהעיר עיי"ש. הגר, מיתת לאחר לנפשי'

"קנאו ".mydע"ב

כו'70) הגר מן לוה אירי "מאי כאן ראשונה משנה קושי' תתורץ ועפ"ז

העכו"ם". מן לוה אפילו

שם.71) צ"צ וראה לתויו"ט. להר"ש משא"כ והרע"ב. הר"מ לפי

מתנה72) ליתן ביתו לבני (כשאמר נהג "דרב מסיים שביעית ובירושלמי

xda zyxt zegiyÎihewl

.‡È
˙ÂÏÏÂÎ‰ ,˙ÂÎÏÓ‰ ˙¯ÈÙÒÎ ,‰ËÈÓ˘ÌÈ�È�Ú È�˘

והיפוכו: דבר קיים כספים שמיטת של הנ"ל בענין

כל "שמוט – כספים שמיטת של מהותה אחד מצד

והעדר, שלילה היא – רעהו" את יגוש לא ידו... משה בעל

רוח בשביעית חוב "המחזיר לעיל, כמוסבר זו, ומסיבה

ממנו". נוחה חכמים

"ושבתה – קרקעות שמיטת של מהותה לכך דומה

את תזמור לא וכרמך תזרע לא "שדך לה'", שבת הארץ

שנת תבצור לא נזירך ענבי ואת תקצור לא קצירך ספיח

שלילה. של ענין היא גם – לארץ" יהיה שבתון

להתבטא השמיטה של זו שלילה עצם צריכה שני, מצד

חוב "המחזיר לעיל כאמור בדיבור, חיובית, בפעולה

וזהxn`iבשביעית שנאמר אני... משמט xacלו

הוא אני", "משמט זה, דיבור דעות מספר ולפי השמיטה",

מדאורייתא שגלה73מצוה "רוצח נאמר המשנה בהמשך .

לכבדו העיר אנשי ורצו מקלט אני,xn`iלעיר רוצח להם

דבר וזה שנאמר מהם, יקבל כן, פי על אף לו אמרו

טעות, עקב לרוצח כבוד מנתינת הימנעות זוהי הרוצח".

בירושלמי כיון74כמבואר אותו שמכבדים לאדם בדומה

יודע שהוא בשעה מסכתות שתי יודע שהוא שחושבים

זאת. להם להבהיר חייב הוא הרי בלבד אחת

הוא: הענינים פנימיות לפי הדברים שהסבר לומר יש

המלכות ספירת היא השביעית שנה של יש75מהותה אשר ,

הענינים: שני הספירותzelhazdבה כלפי המלכות ספירת

עולם היא המלכות ספירת זאת, ועם ,xeaicdשמעליה.

" הללו: הענינים שני בשביעית קיימים dzayeולפיכך

ux`dו"לא מלכות, – הארץ ושביתת התבטלות – "

מצוה קיימת זאת עם ויחד כספים; שמטת וכן תזרע...",

xeaica"xac."השמיטה

שביעית ששומרי לעיל, שהוזכר המדרש מובן זה לפי

"עושי בקולexacנקראים בביטויexacלשמוע ולא ,"

"עושי "עושיeizeevnהנפוץ ,"eizewegענין כי וכדומה, ,"

לדיבור. במיוחד קשור השמיטה

"שומרי על כאן שמדובר המדרש שמוכיח כפי

דבר וזה להלן ונאמר דברו עושי כאן "נאמר – שביעית"

הכתוב שביעית בשומרי להלן שנאמר דבר מה השמיטה,

הכתוב שביעית בשומרי כאן האמור דבר אף מדבר,

מדבר".

מסכת סיום מדוע יותר יובן זה "כלziriayולפי הוא

את ממנו".exacהמקיים נוחה חכמים רוח

אשר שביעית, בהלכות והעיסוק הלימוד ובאמצעות

עשה" כאילו בתורת... העוסק "רצית76"כל את מחישים ,

יעקב" שבית שבת השמיטין") את ("ועשו ארצך ה'
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והיפוכו: דבר קיים כספים שמיטת של הנ"ל בענין
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הכתוב שביעית בשומרי כאן האמור דבר אף מדבר,
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כד

ל"ג בעומר

שם  דרך  על  גבורה,  בחינת  על  מורה   — שמעון 
שמעון הראשון, שהוא שמעון בן יעקב, גבורה1.

קול  שברי"ם,  מספר  הוא   — יוח"י  ב"ן  שמעו"ן 
השופר שכנגד יצחק, גבורה.

על  דאורייתא,  ברזין  מאד  מאד  גדול  היה  ורשב"י 
אבינו2,  אתה  כי  דוקא  ליצחק  יאמרו  שלעתיד  דרך 

וכמעלת הזהב - גבורה, על הכסף - חסד.
)הערות לזהר ב עמ' תמב(

מה שאצלנו הוא נס, היה אצל רשב"י דרך הטבע, 
ממה  גבוה  יותר  דרגה  הוא  אצלו,  נס  שנקרא  ומה 

שנקרא אצלנו נס.
כו'3,  חורש  אדם  שכלום  היתה  הטבעית  והנהגתו 
אלא שהדבר יעשה מעצמו, וכמו שאיברי להו חרובא 

ועינא דמיא4, וכדומה.
למעלה  הוא  שאצלנו  שמה  הוא  איך  תתמה,  ואל 

מדרך הטבע, אצל רשב"י הוא דרך הטבע,
רוחני  שכר  עדן,  גן  שעתה  שמה  מצינו,  הרי  כי 
לנשמה בצאתה מן הגוף, הנה אצל אדם הראשון קודם 

החטא, היה זה מקום ומושב גשמי, נשמה בגוף.
)ליקוטים ואגרות עמ' רסד(

חג השבועות - פסוקים

כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל5.

אמירה — היינו עצם אמירת ההלכות, כמו שנמסרו 
למשה מסיני.

החריפות  היינו   — כגידין  הקשים  דברים  הגדה, 
והפלפול שבתורה.

ועל דרך רב יוסף ורבה, סיני ועוקר הרים6.
)ליקוטים ואגרות עמ' שמג(

1( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת ויצא.
2( ישעיה סג, טז.
3( ברכות לה, ב.

4( שבת לג, ב.
5( יתרו יט, ג.

6( סוף הוריות.

ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי 
והייתם לי סגולה מכל העמים . . ואתם תהיו לי ממלכת 

כהנים וגוי קדוש7.

רוח,  נפש,   – המדריגות  חמש  נרמזו  זה  בפסוק 
נשמה, חיה, יחידה8.

שמיעה  כי  בינה,  נשמה,   — בקולי  תשמעו  שמוע 
 — תהלל10  הנשמה  כל  תיבות  וראשי  בבינה9.  היא 

גימטריא שמיע"ה.
דכורא,  בחינת  ז"א,  רוח,   — בריתי  את  ושמרתם 

והיינו יסוד, אות ברית קדש11.
את  המבררת  שהיא  מלכות,  נפש,   — סגולה 
הניצוצות של עולם התהו שנפלו לתוך עולמות בי"ע. 
בהם  לפעול  הוא  והבירור  קוים,  שני  רק  היה  בתהו 

התכללות, והיינו סגול, שהוא שלש נקודות.
הוא  כהן  כי  חכמה,  חיה,   — כהנים  ממלכת 

בחכמה12.
גוי קדוש — יחידה, כתר, כי קדושה, קדוש ומובדל, 

היא בכתר.
)ליקוטים ואגרות עמ' רט(

וגוי קדוש.

ספירת העומר — היא תיקון שבע המדות, שכל אחת 
כלולה משבע. על ידי תיקון זה נמשכת טהרה מספירת 
שאומרים  וכפי  החכמה.  מספירת  וקדושה  הבינה, 
בספירת העומר: ואטהר ואתקדש . . ולטהרנו ולקדשנו.

ביום  תורה,  מתן  ידי  על  שנמשכת  הקדושה  אך 
שלמעלה  ונפלאה,  עליונה  קדושה  היא  החמישים, 
הוא  החמישים  שער  כי  העומר,  ספירת  מקדושת 
בעטרה  תורה13  במתן  שכתוב  כמו  מכתר,  המשכה 
שעטרה לו אמו, ומלאכי השרת קשרו שני כתרים לכל 

איש ישראל14.
)ליקוטים ואגרות עמ' קצט(

7( יתרו יט, ה-ו.
8( בראשית רבה פי"ד, ט.

9( זח"ג קלח, ב.
10( תהלים קנ, ו.

11( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
12( ראה תניא פ"נ.

13( שיר השירים ג, יא. תענית כו, ב.
14( שבת פח, א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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כה, ב – דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם 
כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה 

הארץ שבת לה'

א. בהתחלת פ' בהר נאמר – “כי תבואו אל הארץ אשר אני 
נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'”1.

"ושבתה  השמיטה,  מצות  שקיום  מכיון  הקושיא2:  וידוע 
ושבע  שכבשו  שבע  לאחר  אלא  אינו  לה'",  שבת  הארץ 
ושש  שדך  תזרע  שנים  ד"שש  ההקדמה  ולאחרי  שחלקו, 
שבתון  שבת  השביעית  "ובשנה  שאז,  כרמך",  תזמור  שנים 
יהי' לארץ שבת לה'” )כמפורש בהמשך הכתובים(3 – מדוע 
נאמר "כי תבואו אל הארץ גו' ושבתה הארץ גו'", היינו שתיכף 
“ושבתה  אזי  הארץ”(  אל  תבואו  )“כי  לארץ  בכניסה  ומיד 

הארץ שבת לה'”?!
לכניסה  ביחס  ממש,  כפשוטו  לפרש  יש  בזה  והביאור 

לארץ בגאולה העתידה:
הכניסה לארץ בגאולה העתידה לא תהי' באופן של כיבוש 
שכבשו  שבע  הראשונה,  בפעם  לארץ  כבכניסה  ומלחמה, 
ושבע שחלקו – אלא, מתוך מנוחה, “בשובה ונחת”4, ותיכף 

ומיד.
תזרע  שנים  ד"שש  לעבודה  יצטרכו  לא  לזה,  ונוסף 
ארץ  "עתידה  שהרי   – כרמך"  תזמור  שנים  ושש  שדך 
היותם  עם  אשר,  מילת"5,  וכלי  גלוסקאות  שתוציא  ישראל 
מהשמים(,  )לא  מ"הארץ”  שיצאו  מילת"  וכלי  "גלוסקאות 
מ”מ, לא יהי' צורך בפעולה טבעית כדי להשיגם, מכיון שארץ 
נס, כך, שלא יהי' צורך להמתין משך  ישראל תוציאם בדרך 

זמן.
הרי,   – יום”  בכל  שתלד  אשה  “עתידה  ללידה,  ]בנוגע 
מכיון שצריך להיות עיבור תחלה, לכן, גם לעתיד לבוא יהי' 
העיבור  יהי'  חדשים  ט'  שבמקום  אלא,  זמן,  משך  דרוש 
בנוגע  אמנם,  הצ”צ6(,  ברשימות  )כמבואר  שעות  ט'  במשך 
ל"גלוסקאות וכלי מילת", מכיון שלא שייך בהם ענין העיבור, 
לא יהי' צורך להמתין ט' שעות, ואפילו לא ט' רגעים, אלא, 

תיכף ומיד ממש[.
שלא  מכיון   – העתידה  בגאולה  לארץ  בכניסה  ועפ"ז, 
עבודה  של  שנים  ולשש  וחלוקה,  לכיבוש  להמתין  יצטרכו 
לה'"  שבת  הארץ  "ושבתה  ומיד  תיכף  הרי   – ובכרם  בשדה 
בתחתונים  דירה  להיות  שצריך  מכיון  לאח”ז,  ורק  כפשוטו; 
דוקא, יהי' גם “שש שנים תזרע שדך” – באופן ד”ועמדו זרים 

ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם”7.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז – משיחות ערב ל"ג 

בעומר – עמוד 279

1( כה, ב.

2( ראה לקוטי תורה ריש פרשת בהר. ובכמה מקומות.

3( שם, ג-ד.

4( ישעי' ל, טו. וראה המשך וככה תרל”ז בסופו.

5( שבת ל, סע”ב.

עמוד  ב'  חלק  הזוהר  ביאורי  וראה  תריט.  עמוד  לתהלים  אור(  )יהל  התורה  אור   )6

תתכז-ח. )עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת תזריע סימן מג, ובהנסמן שם(.

7( ישעי' סא, ה.

שנים  ושש  שדך  תזרע  שנים  שש   – ג  כה, 
תזמר כרמך ואספת את תבואתה

ב. כתב הרב מנחם רקאנטי ז”ל בשם הרב הגדול בקצור 
יז(  לא,  )שמות  שאמר  בראשית,  ימי  של  הימים  כי  דבריו, 
כי ששת ימים עשה ה' וגו', הם רמז לימות עולם שהם שית 
אלפי שני ויום השביעי שבת לה' ליום שכולו שבת, והשנית 
שאמר שש שנים ירמוז לאשר יהי' בבריאה כל ימי עולם, ועל 
כן החמירה תורה בשמיטה יותר מכל שאר חייבי לאוין וחייב 
גלות עלי', כמו שהחמיר בעריות שנאמר )ויקרא כו, לד( אז 
תרצה הארץ את שבתותי', וכן שנינו )אבות פ”ה מ”ט( גלות 

באה לעולם על שמיטת הארץ וכו'.
אמרו רז”ל שאל רבי שמעון התימני את רבי זירא שמעתי 
שואל  אני  אחת  ושאלה  התורה  בחדרי  בקי  שאתה  עליך 
אלפים,  ששת  לו  אמר  עולם,  חיי  שני  כמה  לו  אמר  אותך, 
ז”ח  ה”ו  ג”ד  א”ב  האותיות,  מפי  לי'  אמר  לך,  מנא  לי'  אמר 
ט”י הרי לך חמשים וחמש, כ”ל מ”ן ס”ע פ”ץ ק”ר ש”ת, הרי 
אלף ות”ק חסר חמשה, חזור לך לאותיות הפשוטות מנצפ”ך 
)היינו בחשבון אי”ק בכ”ר( הרי ג' אלפים ות”ק8, נמצא חשבון 
ראש  שהוא  לאל"ף  חזור  ה',  חסר  אלפים  ה'  האותיות  כל 
האותיות עדיין חסרים ה', אלא כיון דכתיב )ישעי' כו, ד( כי 
בי-ה ה' צור עולמים )עיין מנחות כט(, וכתיב )בראשית ב, ד( 
יום  בהבראם בה' בראם, הרי ששה אלפים שנה, והז' שבת, 

הדין גדול.
וכן תיבות בראשית שש בפסוק כל בראשית חוץ מן השם, 
ומלת בראשית שש אותיות, ויש בפסוק ששה אלפי"ן כנגד 
אלפי שני, ונשתתף שמו של הקב"ה להשלים עמידת עולמו 
ו' אלפים שנה שיעמוד העולם, והשם השביעי הוא כנגד יום 
הדין, שיהא הקב"ה דן את העולם ויעמוד אלף שנה חרב וכו'.
אמר  אחר,  ממקום  לך  יש  שמא  התורה  מן  הרי  לו  אמר 
נכנסים  שהם  ארצות  ז'  ושמות  רקיעים  ז'  משמות  הן,  לו 
ערבות,  מכון  מעון  זבול  שחקים  רקיע  שמים  זה,  בחשבון 
חשוב לך אותיות של ז' ארצות, ארץ ארקא גיא יבשה חרבה 
תבל חלד, וחשבון הכולל שבעה רקיעים ושבע ארצות הם ז' 
ששת  מהם  הוצא  בכ"ר(,  אי"ק  בחשבון  )היינו  וע"ו9  אלפים 
אלפים לעולם, ואלף ליום הדין הגדול שהוא שבת, נשתיירו 
ע"ו, הוסף עליהם ה' משמו שנשתתף עם עולמו שנאמר כי 

י )1+2+3+4+5+6+7+8+9+10( = 55, ומאותיות כ עד ת )+20+30 8( פי' מאותיות א עד 

40+50+60+70+80+90+100+200+300+400( = 1440, ביחד, דהיינו )55 + 1440( = 1495, 

וכן מצרפים אותיות הסופיות, מנצפ”ך, וכידוע אות ך הוא 500, אות ם = 600, ן = 700, ף 

= 800, ץ = 900, ביחד הוא 3500, והכל ביחד )55 + 1440 + 3500( = 4995 + ֶאֶלף )1000(, 

דחוזרים כל האותיות לאלף, + מספר חמשה )5(, דעוה”ז נברא באות ה', היינו 4995 + 

.6000 = 5 + 1000

9( אם מצרפים חשבון ז' רקיעים + מספר חשבון ז' ארצות ביחד, כזה: שמי”ם בגי' )950( 

]אות “ם” סופית הוא שש מאות כידוע )כנ”ל בהערה הקודמת( בחשבון אי”ק בכ”ר... 

וס”ם זע”ן וכו'[, + רקי”ע )380(, + שחקי”ם )1080(, + זבו”ל )45(, + מעו”ן )816(, + מכו”ן 

)766(, + ערבו”ת )678( סך הכל = 4651, + אר”ץ )1101(, + ארק”א )302(, + גי”א )14(, 

+ יבש”ה )317(, + חרב”ה )215(, + תב”ל )432(, + חל”ד )42(, סך הכל = 2423, נמצא גי' 

כל ז' רקיעים + כל ז' ארצות ביחד, היינו 4651 + 2423 = 7074, וכן מוסיפים עוד מספר 

2, כנגד ב' כוללים, כולל א' כל הרקיעים וכולל א' כל הארצות, נעשה סך הכל 7076 – ז' 

אלפים ע”ו.
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כו
בי-ה ה' צור עולמים הרי פ"א, ומה טיבן של פ"א אלו מלמד 
שנשתתף שמו וכסאו של הקב"ה עמהם לקיים העולם, שכן 

כסא עולה פ"א, ואלמלא כך לא הי' העולם מתקיים ע"כ.
שפתי כהן10

שבתון  שבת  השביעית  ובשנה   – ד  כה, 
יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא 

תזמור

בעבודת  מותרין  שיהו  התקינו  דינו  ובית  גמליאל  רבן  ג. 
הארץ עד ראש השנה.

תוספתא שביעית פרק א הלכה א.

רבן גמליאל ובית דינו התקינו וכו', לפום מאי דמסיק רב 
ישמעאל  כר'  ס”ל  וב”ד  דר”ג  ד'  דף  דמ”ק  רפ”ק  בגמ'  אשי 
דמדאורייתא ליכא איסור כלל לחרוש כל ערב שביעית אלא 
דהלכה למשה מסיני היא, שבזמן הבית אסור בעבודה ל' יום 
לפני ראש השנה, ושמאי והלל הוסיפו על ההלכה וגזרו שיהו 
העצרת.  עד  האילן  ובשדה  הפסח  עד  הלבן  בשדה  אסורין 
שהתנו  מעיקרא  שם  למ”ש  צריכינן  לא  המסקנא  ולפי 
בדידהו כל הרוצה לבטל יבא ויבטל, שחששו שמא יתקלקלו 
הקרקעות ע”ש, אלא לא תקנו שמאי והלל אלא להוסיף על 
התוספת  שייך  שלא  ההלכה  בזמן  דוקא  ומיהו  ההלכה  זמן 

אלא היכא דאיכא העיקר.
דומיא  התקינו  הכא  דקתני  מאי  לפרש  צריכים  ולפ”ז 
מא(  )סוכה  זכאי  בן  יוחנן  רבן  גבי  תלמודא  דמפרש  דההיא 
דיום הנף מאי התקין דרש והתקין, ה”נ דרשו כמ”ש התו' שם 
המים  ניסוך  עם  שביעית  לתוספת  יש  שייכות  מאי  דדייקי 
המים  ניסוך  נטיעות  עשר  הדדי  כי  להו  שונה  מקום  דבכל 
וערבה הלכה למשה מסיני אלא למילף מה ניסוך המים דוקא 

בזמן הבית אף תוספת שביעית לא אסיר אלא בזמן הבית.
נמצא דבמהרה יבנה בית המקדש11 ויחזור הדבר לאיסורו 
ג'  דין  בין  נפקותא  דאיכא  באופן  השנה  ראש  לפני  יום  ל' 
והיינו  גמליאל,  רבן  תקנת  לאחר  אפילו  וכו'  ובעשר  אילנות 
טעמא דהרמב"ם ז"ל בפרק ג' אף על גב דפסק כתקנת רבן 

גמליאל מכל מקום פסק גם כן לדין ג' אילנות וכו'.
חסדי דוד12 על תוספתא, ועיין גם כן רבינו נתן אדלר ז”ל 

מס' שביעית פ”ב מ”א

שנה  החמשים  שנת  את  וקדשתם   – י  כה, 
וקראתם דרור13 בארץ לכל יושביה יובל14 היא 

10( ר' מרדכי הכהן ז”ל, מגורי האריז”ל.

11( עיין עוד בענין זה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת אמור סימן קט, ובהנסמן 

שם. פרשת שמיני סימן סט, ובהנסמן שם. פרשת קדושים סימן קלא. ועוד.

12( ר' דוד פאדרו ז”ל, מח”ס משכיל לדוד על פירש”י עה”ת, ועוד.

13( עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת ויחי סימן שמז )“דרר” ר”ת “דוד רגל 

רביעי” – רמז למשיח(.

14( עיין עוד רמזים וביאורים בענין יובל, בילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת וירא 

סימן ריא )“יובל” ר”ת “לא ידע בשכבה ובקומה” – רמז למשיח(. פרשת יתרו סימן צד. 

צה. )“יובל” ר”ת “בתוף וכנור יזמרו לו” – רמז למשיח(. ועיין גם כן שם סימן עג. פרשת 

בשלח סימן מד. פרשת משפטים סימן צ. פרשת כי תשא סימן קטו. קמ. ועיין בענין 

ואיש אל  תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו 
משפחתו תשובו

אל  ה'  וידבר  שכתוב  מה  הפרשה  בתחלת  ליישב  יש  ד. 
אליהם.  ואמרת  ישראל  בני  אל  דבר  לאמר,  סיני  בהר  משה 
דכתב ג' אמירות, ועוד דפתח בלשון רבים כי תבאו אל הארץ 
אשר אני נותן לכם, וסיים בלשון יחיד שש שנים תזרע, וחזר 
בג'  דמדבר  משום  וגו',  החמשים  שנת  את  וקדשתם  לומר 
יושבי'  כל  היו  יהושע דאז  בימי  דהיינו  זמנים, אחד לשעתה 
עלי' ועל זה אמר בלשון רבים, ועוד על ימי עזרא דאז לא היו 
יושבי' עלי' אלא מקצתן ולכך אמר בלשון יחיד, ועוד לעתיד 
לבוא דהיינו לאחר שיחזרו כל יושבי' לכך חזר ואמר בלשון 

רבים.
כל  היו  שלא  זמן  כל  יובלות  מנו  דלא  דאמר  למאן  אכן 
יושבי' עלי' אלא כדי למנות שמיטות שהיו נוהגים אפילו אין 
יושבי'  שכל  זמן  כל  אלא  נוהג  אינו  יובלות  אבל  עלי'  יושבי' 
וכדמסיק שם15, יוצדק טפי מה שפתח בלשון רבים ובאמצע 
אמר לשון יחיד הרי דתחלה אמר לשון רבים ואחר כך לשון 
יחיד, ובדין יובלות אמר איפכא והעברת שופר הרי לשון יחיד, 
וקדשתם את שנת וגו' הרי לשון רבים, וזהו וידבר ה' אל משה 
בני ישראל מה ששייך  דבר אל  כך  ואחר  דור,  לאמר לאותו 

לדור אחר, ואמרת אלהם לדור שלעתיד לבוא.
וזה שמפרש ואזיל כי תבאו אל הארץ אשר אני נותן לכם 
לכולכם בזמן שכל יושבי' עלי' ולא מיבעי אז אלא אפילו בזמן 
שקצתם עלי' והיינו לענין שמיטה כי שש שנים תזמור כרמך 
שוהעברת  נהי  יובלות  לענין  אכן  עלי',  מקצתם  אפילו  וגו' 
הנ”ל,  שמיטה  לצורך  היינו  עלי'  במקצתה  אפילו  וגו'  שופר 
שכל  בזמן  דוקא  כולכם  וגו'  וקדשתם  קדושה  לענין  אבל 

יושבי' עלי' וכאמור.
זרע ברך16

ה. יובל היא תהיה לכם. ד' פעמים אמר יובל, הג' עם תהי' 
י', פעם ב' בפסוק יא, פעם ג' בפסוק  לכם )פעם א' בפסוק 
גליות  הג'  שגאולת  לרמוז  יג(,  )בפסוק  לכם  בלא  והד'  יב(, 
ידי בשר ודם, רצה לומר בזכות בשר ודם שהם אברהם  על 
יצחק יעקב, אבל הגאולה מגלות ד' היא בעבור שמו לכן לא 
אמר לכם. ונראה שמטעם זה היא גאולת עולם, וזה שכתוב17 
ישראל נושע בה' רצה לומר כשישראל נושע בה' בעבור כבוד 

ה' היא תשועת עולמים.
צמח דוד18

אין העולם פחות מפ”ה יובלות וכו' פרשת וישלח סימן שכו.

15( עיין ערכין לב:

16( ר' ברך ברכי' ז”ל, תלמיד המגלה עמוקות, נדפס תצ”ד.

17( עיין עוד בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בא סימן יד. קיא. שלד. קסה. 

פרשת שמות סימן קנח. קנט. קפד. רמג. )קפב(. פרשת וארא סימן קכג. קעט. קפ. 

קפא. פרשת בשלח סימן תנח.

18( ר' יוסף חיים ז”ל, אב”ד שאלונקי.
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כז

כה, יג – בשנת היובל הזאת19 תשבו איש אל 
אחזתו

שלש  אחוזתו.  אל  איש  תשובו  הזאת  היובל  בשנת  ו. 
ג'  כי  רמז  תשובו(  תשובו,  ושבתם,  פעמים,  )ג'  תשובות, 
ולעתיד  בבל  ומגלות  ממצרים  כשיצאו  לארץ,  באו  פעמים 

לבוא.
רמזי רבנו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

כה, כג – והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי 
הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי

ז. והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ. ובתורת כהנים 
איתא לצמיתות לחולטנית, כי לי הארץ אל תרע עינך בה, כי 
גרים ותושבים אתם אל תעשו עצמכם עיקר וכן הוא אומר 
ככל  ותושבים  לפניך  אנחנו  גרים  כי  כט(  הימים-א  )דברי 
אבותינו וכן דוד אומר )תהלים לט, ג( כי גר אנכי עמך, אתם 
שלכם.  היא  הרי  שלי  כשתהי'  כרבו,  שיהי'  לעבד  דיו  עמדי 

ע”כ.
קשה לו בכתוב כי גרים ותושבים שהם שני הפכים שאם 
הם גרים אינם תושבים, ועוד מאי עמדי, לכן פירש על דרך 
שכתוב באברהם )בראשית כג, ד( גר ותושב אנכי עמכם אם 
תרצו אני גר ואם לא אהי' תושב וכו', וכאן יאמר אל תעשו 
עצמכם עיקר רק תהיו כגרים לחשוב שהארץ שלי היא ואני 

נתתי' לכם כי אז תהיו תושבים.
גרים  כי  כ”ט  א'  בד”ה  דוד  שאמר  מפסוק  ראי'  והביא 
אנחנו לפניך כלומר כשנהי' לפניך כגרים שנחזיק עצמנו כך, 
שנזכר  כמו  אבותינו  ככל  תושבים  להיות  נזכה  ותושבים  אז 
וכן כלם שאף על פי שהבטיחם להיות הארץ  שם באברהם 
שלהם עשו עצמם כגרים וכן דוד לעצמו אמר כי גר אנכי עמך 

תושב ככל אבותי אף על פי שהי' מלך על כל הארץ.
ואמר עמדי להורות מ”ש ז”ל )ספרי סוף פרשת מסעי דף 
כט( בכל מקום שגלו שכינה עמהם, ואם אני גולה ממנה גם 
אתם תלכו בגלות כי דיו לעבד להיות כרבו, והוסיף כשתהי' 
ארץ  ובכל  כך  אחר  שכתוב  מה  כלפי  שלכם  היא  הרי  שלי 
אחוזתכם גאולה תתנו לארץ שתזכו לחזור אלי' וגם אני אחזור 
עמכם כדכתיב ושב ה' אלקיך את שבותך )דברים ל, ג( והשיב 

לא נאמר אלא ושב כי כביכול ישוב עמהם.
גבול בנימין20 חלק ג' דרוש כ”ט בהר ובחקותי

כה, לו – אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת 
מאלקיך וחי אחיך עמך

בסיני  עמדו  להתגייר  שעתידין  וגרים  הנשמות  כל  ט. 
]וגו'[ ואת אשר איננו פה עמדו היום  “כי את אשר ישנו פה 

)דברים כט, יד(.

19( בפסוק הזה מרומז הקץ דשנת ת”ח בגי' “זאת”, ועיין ילקוט משיח וגאולה עה”ת 

סימן  )וסוף  כח  סימן  שרה  חיי  פרשת  טו.  סימן  וירא  פרשת  מ.  סימן  תולדות  פרשת 

טו(. פרשת תולדות סימן תקנד. פרשת בשלח סימן תלח. תלט. פרשת יתרו סימן סח. 

)פרשת ויקרא סימן סו(. פרשת אחרי סימן לה. לו.

20( ר' בנימין הלוי ז”ל, תלמיד הרמ”ז.

ואל תתמה, אם לא קיבלו בני אפרים את התורה, שנהרגו, 
למה לא עמד בתחיי' מי שהלוה ברבית21, ולא קיים "וחי אחיך 

עמך" )כה, לו(.
וכתיב  תתן”,  לא  "ובמרבית  לז(  )פסוק  כתיב  מת,  ורמז 
)פסוק לו( “אל תקח מאתו נשך ותרבית”, הרי מת מיותר על 

רבי"ת:
תקנה  לנחש  יהי'  ולא  לעולם,  מיתה  שהביא  נשך  מה 
מלוה  בתחיי'  יעמוד  לא  כן   – ה(  כ,  רבה  )בראשית  לעתיד 

ברבית, “מאתו נשך” בגי' זה נחש.
ספר גימטריאות לרבינו יהודה החסיד ז"ל

* * *

 תורת מנחם התוועדויות ה'שי"ת, משיחות ש"פ בהר
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* * *

בעירו  שהי'  ז"ל,  איגר  עקיבא  ר'  הגאון  בזמן  הי'  מעשה 
בעושר  נתעשר  ומזה  ברבית,  היו  עסקיו  דכל  גדול  עשיר 
גדול, ואחר שמת לא רצו הקהל לקברו עד שיתנו יורשיו שני 
אלפים רייא"ל כסף לקופת הכולל של העיר, והלכו בניו וקבלו 
אצל הנסיך על הדבר הזה, באומרם שאין דרכם ליקח בשביל 
קבורה אפילו מעשיר גדול מאד יותר מעשרים רייא"ל כסף, 
עול  זה  והרי  רייא"ל,  אלפים  שני  תובעים  אביהם  ובעבור 
גדול שאי אפשר לסבלו, וישלח הנסיך ויקרא את הגאון רבי 

עקיבא איגר ז"ל הנזכר, וידבר אתו קשות על הדבר הזה.
ויענהו הגאון, בתלמוד שלנו כתוב שהמלוה ברבית שכל 
עסקיו הם בכך אינו קם בתחיית המתים, אלא ישאר בקבר. 
ומזה  הרבית  מן  הי'  ופרנסתו  הרווחתו  כל  האיש  זה  והנה 
נתעשר, על כן בשלמא שאר ישראל שבודאי יקומו בתחיית 
הקהל  מן  הקבר  של  קרקע  לוקחין  המתים  אין  המתים 
המתים  בתחיית  כי  יען  בשכירות,  בה  נקברים  ורק  לאחוזה, 
יצאו ממנה וילכו לביתם לשלום, ואין אנחנו יכולין להעמיס 
עליהם שכירות הרבה, דאין אנחנו יודעים כמה ידורו בקרקע 
יחיו  מעט  ואחר  המשיח,  יבא  זו  שנה  דאולי  הקבר,  של  זו 
המתים ויקומו מקבריהם, ואין להם עוד צורך בקרקע זו של 

הקבר.
אבל זה האיש כיון דאינו קם בתחיית המתים, נמצא הדבר 
ברור שלוקח גוף הקרקע של הקבר לאחוזת עולם עד אין קץ, 
מקודשת  היא  המתים  לקבורת  שנתייחדה  זו  שקרקע  וכיון 
רב הוא מאד לכך עשינו  גודל קדושתה  לפי  וערכה  אצלינו, 
כסף.  רייא"ל  אלפים  שני  סך  קדושתה  כבוד  לפי  ערך  לה 
היורשים  שיתנו  ויצו  הגאון,  של  זו  תשובה  להנסיך  וערבה 
כאשר הושת עליהם מן העדה, ואם לאו יקברו אותו אצלם, 

ע"כ שמעתי.
עוד יוסף חי

21( פרד”א ס”פ ל”ג. שמות רבה פ' ל”א, טו. עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

בשלח סימן ג.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בהר
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äë(à):øîàì éðéñ øäa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§©¬¦©−¥«Ÿ
i"yx£È�ÈÒ ¯‰a∑אּלא מּסיני?! נאמרּו הּמצֹות ּכל והלא סיני? הר אצל ׁשמּטה ענין נאמרּו,מה ּׁשמּטה מה ¿«ƒ«ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

מּסיני,ּכללֹותיה ודקּדּוקיה ונראה,ּפרטֹותיה ּכהנים. ּבתֹורת ׁשנּויה ּכ מּסיני; ודקּדּוקיהן ּכללֹותיהן נאמרּו ּכּלן אף ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ּתֹורה ּבמׁשנה מֹואב ּבערבֹות ׁשּנׁשנית קרקעֹות ׁשמּטת מצינּו ׁשּלא לפי ּפרּוׁשּה: ׁשּכ ׁשּכללֹותיה,לי למדנּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

מּסיני נאמרּו ּכּלן למׁשה,ּופרטֹותיה ׁשּנדּבר ּדּבּור ּכל על ּכאן ולּמד הּכתּוב ּכּלם,ּובא היּו ּכללֹותיהן,ׁשּמּסיני ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ
מֹואב,ודקּדּוקיהן ּבערבֹות ונׁשנּו .וחזרּו ְְְְְְְְִִֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(276 'nr fi zegiy ihewl)

ודקּדּוקיה ּופרטֹותיה א)ּכללֹותיה כה, ּונטׁשּתּה"ּכללֹותיה(רש"י ּתׁשמטּנה "והּׁשביעית יא)– כג, תזרעּפרטֹותיה.(מׁשּפטים "לא – ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ

תזמר" לא . ד). לּכל"ּדקּדּוקיה.(פסוק יהיה הפקר אּלא קציר, ּכׁשאר ּבֹו מחזיק להיֹות תקצֹור, "לא וברש"י)– ה זהּו(פסוק אְך . ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ

חֹוזר אינֹו אּלּו חלּוקֹות ׁשּמפרט לאחר ולכן, ׁשניהם. ּכֹולל 'ּדקּדּוק' והן 'ּפרט' הן יֹותר, ּובכללּות ּבּלׁשֹון; ּכׁשּמדּיקים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבפרטּיּות,

ודקּדּוקיהן". "ּכללּותיהן ּבהמׁשְך ּכֹותב אּלא החייםעליהן, אור ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

(á)õøàä-ìà eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦³¨¸ŸÆ¤¨½̈¤
:ýåýéì úaL õøàä äúáLå íëì ïúð éðà øLà£¤¬£¦−Ÿ¥´¨¤®§¨«§¨´¨½̈¤©¨−©«Ÿ̈«

i"yx£'‰Ï ˙aL∑'ה ּבראׁשית,לׁשם ּבׁשּבת ׁשּנאמר החיים.ּכׁשם אור «»«ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַ

ÓÈÓÏ¯:א È�ÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿»¿ƒ«¿≈»

‡¯Èב ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
ËÓL˙Â ÔBÎÏ ·‰È ‡�‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙hÓL ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.א) È�ÈÒ ¯‰aהזּכיר לּמה לדעת צרי ¿«ƒ«¿ְִִִַַָָָָ

ז"ל ׁשרּבֹותינּו והגם זֹו, ּבמצוה סיני ְְֲִִֵֶַַַַַָהר

הּמצוֹות ׁשּכל ּבא ללּמד ּכי ּכהנים) (ּתֹורת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹאמרּו

יׁש עדין ּבסיני, ּופרטֹותיהן ּכללּותיהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנאמרּו

ּבמצוה אּלא זה לּמד לא לּמה לׁשאלתנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמקֹום

אחרֹונה, אֹו ראׁשֹונה ּבמצוה ולא ּבדּיּוק ְְְְֲִִִַָָָֹזֹו

ּדכתיב הארץ מּתנת ׁשהזּכיר לצד ּכי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָואּולי

Ô˙B� È�‡ ¯L‡לֹומר סיני, ּבהר לֹומר ּדקּדק ¬∆¬ƒ≈ְְִִֵַַַַ

היא ּבֹו ּׁשּקּבלּו מה ּפרּוׁש סיני הר מחמת ְֲִִִִֵֵֶַַַַּכי

את ה' נתן ּתֹורה מנת ׁשעל הּמּתנה, ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנגמרה

ֶָָהארץ:

„BÚזרה עבֹודה מּסכת הּגמרא מאמר ּפי ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָעל

מהלכֹות ג' ּבפרק רמּב"ם ּופסקֹו ְְְְִֵֶֶַָָ(כ'.)

מּתנת לעּכּו"ם לתת אסּור לׁשֹונֹו וזה ְְְְְִֵֶַַַָָָזכּיה

הּתֹורה ׁשּקּבלּו קדם יׂשראל ּכן ואם ע"כ ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹחּנם

לּתן יכֹול ּתֹורה קּבלת ואחר ּכעּכּו"ם ְְִִֵַַַַַָָָָּדינם

אמר לזה È�ÈÒלהם, ¯‰aלֹומר יּוכל ׁשּבזה ֶֶַָָָ¿«ƒ«ֶֶַַָ

לּמה ּכן ּגם נתיּׁשב ּובזה לכם, נֹותן אני ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשר

הּוא ּכי ּפׁשיטא ּכי נֹותן אני אׁשר לֹומר ְְֲֲִִִִֵֶַַָֻהצר

ׁשּבפרׁשת ותמצא ּבֹו, לטעֹות אחר ואין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּנֹותן

אל תבאּו ּכי אמר כ"ג) י"ט (לעיל ְְִִֵֶַָָֹקדֹוׁשים

סימן, ּבּה לֹומר הצר ולא וגֹו' ּונטעּתם ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹֻהארץ

יתיּׁשב ּומעּתה ּׁשּכתבנּו, למה ׁשּנתּכּון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא

הּתֹורה לכל זה אב ּבנין ללּמד ה' ּבחר ְְְִֵֶַַַַָָָָָָלּמה

אחרת: ּבפרׁשה ולא זֹו ְְְֶֶַָָָָָָֹּבפרׁשה

B‚Â'.ב) z¯Ó‡Â 'B‚Â ¯acלצד הּכפל, טעם «≈¿¿»«¿»¿ְֶֶַַַַ

אדמה עבֹודת מניעת ענין זֹו ּבמצוה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָׁשּיׁש

וצמח מהאילנֹות העֹולים הּפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָוהפקרת

והכנת האדמה עבֹודת מניעת ּכנגד ְְֲֲֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָהאדמה,

אמר ּדברac¯הצלחתֹו הּוא ּכי קׁשי, לׁשֹון ְַַָָָ«≈ְִִָָ

חפצה אדם רצֹון מניעתׁשאין היֹותֹו לצד ּבֹו ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָ

אמר הּצֹומח הפקרת ּוכנגד ּכיz¯Ó‡Âהּטֹוב, , ְְֵֶֶַַַַַַָָ¿»«¿»ִ

ידֹו ׁשּיאמר ּבֹו יׂשמח אחד ׁשּכל ּדבר ְִֶֶֶַַָָָָָֹהּוא

(ּפסּוק ּבענין ה' ׁשּצּוה ההבטחֹות לצד ּגם ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹּבּכל,

אמר הּׁשנים, לׁשלׁש הּתבּואה את ועׂשת ְְְִִֶַַַָָָָָכ"א)

הּלב: את הּמסעדת אמירה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָואמרּת

„BÚהארץ ׁשביתת ׁשל זֹו ׁשּמצוה לצד ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָירצה

ׁשלטֹון מל ּדבר הא' ּדברים, ב' ּבּה ְְְִִֵֶֶַָָָיׁש

הגם והּב' ּדבר, ּכל לקּים חּיּוב עבדיו ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָׁשעל

עׂשֹותֹו יתחּיב לחברֹו אדם ּבין זה ּדבר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיהיה

עּמֹו ּומתנה לחברֹו מּתנה הּנֹותן ּכי הּדין, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּכפי

האדֹון כן ּוכמֹו קּים, ּתנאֹו הּמּתנה ְְְִֵַַַַָָָָָָּבׁשעת

ּכאֹומרֹו ּתנאים מתנה הּמּתנה ּבׁשעת ְְְְְִִֶַַַַָָָב"ה

על אׁשר נתּתי, אׁשר אמר ולא נֹותן אני ְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹאׁשר

ּדּבר, אמר ׁשלטֹון מל ּדבר ּכנגד אמר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכן

אמר מהּמׁשּפט מתחּיב הּדבר היֹות ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָּוכנגד

יקּבלּו מל ּגזרת טעם ּבלא ּפרּוׁש ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹואמרּת

ֲַַָהּמאמר:

‰˙·LÂ.'B‚Â ı¯‡‰היא מה לדעת צרי ¿»¿»»»∆¿ִִַַַָָ

על אם זה, ּבמאמר הּכתּוב ְֲִֶַַַַַָָָּכּונת

ּובּׁשנה ּבסמּו אֹומר הּוא הרי הּׁשמיטה ְְְֲִֵֵַַַָָָָׁשנת

ׁשּבתֹון: ׁשּבת ְִִַַַָָהּׁשביעית

ÔÎ‡הּנתינה לזכרֹון סמּו לֹומר ה' נתּכּון »≈ְְְְִִִֵַַַָָ

אֹומרֹו והּוא ּבארץ, לה' ׁשּיּור ‡�Èלהם ְְִֶֶַָָָ¬ƒ

Ô˙B�אּלא חלּוטה מּתנה Ï‰',וגֹו'LÂ·˙‰ולא ≈ְֲֶַָָָָֹ¿»¿»ְ«

ׁשּבת ׁשעּור ּופרׁש אםוחזר חדׁש, אם זה, ְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ואמר ׁשנים, ּבכּמה M·e�‰ׁשנה, ÌÈ�L LL ְְִַַָָָָָ≈»ƒ«»»

˙aL ˙ÈÚÈ·M‰אֹומר היה לא אם ּומעּתה וגֹו', «¿ƒƒ«»ְִֵֵַָָָֹ

ּכ אחר ּׁשאמר מה אּלא וגֹו' וׁשבתה ְְְֶֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב

ה' ׁשּׁשּיר יֹודע הייתי לא הּׁשביעית ְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּובּׁשנה

חלּוטה מּתנה ׁשּנתן אּלא זֹו ׁשנה ְְֲֶֶַַַָָָָָָָלעצמֹו

הּוא: כן ולא ְְִִֵֹלצמיתּות

Èzˆv‰Âלטֹובה חׁשבּה אלהים ּכי וראיתי ¿ƒ«¿ƒְְֱֲִִִִָָָָֹ

ה' היה אם ּכי זה, מעׂשה ְֲִִֵֶֶֶַָָּבסדר

ּתתּבּטל הּתנאי ּבהּבטל ּתנאי על הארץ ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָנֹותן

יד ּכׁשּיׁשלחּו הּׁשּיּור ּׁשעׂשה ּובּמה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהּמּתנה,

אּלא הּמּתנה ּתתּבּטל זה מּפני לא ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּׁשּיּור

הּנאמן והעד ּבּׁשּיּור, העֹולה ּכל לפרע ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעליהם

ּתרצה אז ל"ד) כ"ו (לקּמן הּכתּוב ּׁשאמר ְְִֶֶַַַַָָָָמה

וגֹו', ׁשבתה לא אׁשר את ׁשּבתתיה את ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹהארץ

עֹולם: עד הארץ למּתנת ּבּטּול אין ְְִֵֵֶַַַַָָָָּומעּתה

„BÚאני לאׁשר וׁשבתה סמיכּות טעם ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָנראה

כ"ג.) (ב"מ ׁשאמרּו ּדבריהם ּפי על ְְִִֵֵֶֶַָנֹותן,

והחכם ׁשבּועה, ּבמקֹום חכם ּתלמיד ׁשל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָהן

אלהים, ה' הּוא חכמה ּתֹוצאֹות מּמּנּו ְְֱֲִִֶֶָָֹאׁשר

אמירתֹו נֹותן אני עליֹון מּפי ּכׁשהֹוציא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָולזה

ה' ׁשּמּתנת לצד ּכן ּגם אֹו ׁשבּועה. ְְְְִֵֶַַַַָּבמקֹום

ּכדין ואמירתּה לּה יׁש צדקה ּדין ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָליׂשראל

ּדּבּור ּכדי ּתֹו ּומּיד ּתכף ולזה ו'.) (ר"ה ְְִִֵֵֵֶֶֶָָנדר

הארץ וׁשבתה אמר נֹותן אני אׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָלאֹומרֹו

ּובּׁשנה ּכ אחר ּׁשאמר מה זה וזּוּלת ְְֶֶַַַַַַָָָָוגֹו',

למאמר ּדּבּור ּכדי ּתֹו אינֹו וגֹו' ְְְְֲִִִֵֵַַַהּׁשביעית

וגֹו' ׁשנים ׁשׁש ּבמאמר הפסיק ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּנתינה

וגֹו': ׁשנים ְְִֵָוׁשׁש

xda zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c oey`x meil inei xeriy

(â)zôñàå Eîøk øîæz íéðL LLå EãN òøæz íéðL LL¥³¨¦Æ¦§©´¨¤½§¥¬¨¦−¦§´Ÿ©§¤®§¨«©§−̈
:dúàeáz-úàהחיים אור ¤§«¨¨«

(ã)úaL õøàì äéäé ïBúaL úaL úòéáMä äðMáe©¨¨´©§¦¦À©©³©¨Æ¦«§¤´¨½̈¤©−̈
:øîæú àì Eîøëå òøæú àì EãN ýåýéì©«Ÿ̈®¨«§Æ´Ÿ¦§½̈§©§§−¬Ÿ¦§«Ÿ

i"yx£ı¯‡Ï ‰È‰È∑ולּכרמים ˙ÓÊ¯.לּׂשדֹות ‡Ï∑"תכסח "לא ותרּגּומֹו: זמֹורֹותיה; לֹו,ׁשּקֹוצצין לגודֹומה (ישעיה ƒ¿∆»»∆ְְִַַָָ…ƒ¿…ְְְְְְִִֶֶֶַָָָ
ּכסּוחים"יב) יז),"קֹוצים פ ּכסּוחה"(תהלים באׁש ."ׂשרפה ְְְִִֵָָָֻ

(ä)àì Eøéæð éápò-úàå øBö÷ú àì Eøéö÷ çéôñ úà¥´§¦³©§¦«§Æ´Ÿ¦§½§¤¦§¥¬§¦¤−´Ÿ
:õøàì äéäé ïBúaL úðL øöáú¦§®Ÿ§©¬©¨−¦«§¤¬¨¨«¤

i"yx£E¯Èˆ˜ ÁÈÙÒ הּקציר∑‡˙ ּבעת ּבּה ׁשּנפל הּזרע מן צמחה והיא זרעּתּה לא 'ספיח',אפּלּו קרּוי Ï‡.הּוא ≈¿ƒ«¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ…
¯Bˆ˜˙∑קציר ּכׁשאר ּבֹו מחזיק לּכל,להיֹות יהיה הפקר ולא∑�E¯ÈÊ.אּלא מהם ּבניֿאדם והפרׁשּת ׁשהנזרּת ƒ¿ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ¿ƒ∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

˙·ˆ¯.הפקרּתם ‡Ï∑ּבֹוצר אינ הּמפקר,אֹותם מן .אּלא ְְִַָ…ƒ¿…ְְִֵֵֶַָָָֻ

(å)Eúîàìå Ecáòìe Eì äìëàì íëì õøàä úaL äúéäåÂ§¨«§Â̈©©̧¨¨³¤¨¤Æ§¨§½̈§−§©§§´§©«£¨¤®
:Cnò íéøbä EáLBúìe EøéëNìå§¦§¦«§Æ§¨´§½©¨¦−¦¨«

i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ˙aL ‰˙È‰Â∑אףֿעלּֿפעלי ׁשאסרּתים אסרּתים,י ּבהנאה ולא ּבאכילה ּתנהג,לא ׁשּלא אּלא ¿»¿»««»»∆¿ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
הּבית ּכבעל ּבּה,ּבהם ׁשוים יהיּו הּכל ותֹוׁשב,אּלא ּוׂשכיר ÏÎ‡Ï‰.אּתה ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙aL∑(ת"כ)הּׁשבּות מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ««»»∆»∆¿»¿»ִַָ

הּׁשמּור מן אֹוכל אּתה ואי אֹוכל E˙Ó‡ÏÂ.אּתה Ec·ÚÏe EÏ∑(ת"כ)ׁשּנאמר יא)לפי כג עּמ"(שמות אביני "ואכלּו :, ְִִֵֵַַַָָָ¿¿«¿¿¿«¬»∆ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹ
"ולאמת ּולעבּד ל" לֹומר: ּתלמּוד לעׁשירים? ּבאכילה אסּורים יהיּו אמּורים,יכֹול ּוׁשפחֹות ועבדים ּבעלים הרי ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

E·LB˙Ïe.ּכאן E¯ÈÎNÏÂ∑(ת"כ)הנכרים החיים.אף אור ָ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ְִַַָ

ÁÒÎzג ÔÈ�L ˙ÈLÂ CÏ˜Á Ú¯Êz ÔÈ�L ˙ÈLƒ¿ƒƒ¿««¿»¿ƒ¿ƒƒ¿«
:dzÏÏÚ ˙È LB�Î˙Â CÓ¯k«¿»¿ƒ¿»¬«¿«

Ú¯‡Ï‡ד È‰È ‡˙hÓL ÁÈ� ‡˙ÚÈ·L ‡zL·e¿«»¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿»¿≈¿«¿»
‡Ï CÓ¯ÎÂ Ú¯Ê˙ ‡Ï CÏ˜Á ÈÈ Ì„˜ ËÓL˙c¿«¿≈√»¿»«¿»»ƒ¿«¿«¿»»

:ÁÒÎƒ̇¿»

C˜·Lה È·pÚ ˙ÈÂ „ˆÁ˙ ‡Ï C„ˆÁ„ Èzk ˙È»«≈«¬»»»∆¡«¿»ƒ¿≈ƒ¿»
:‡Ú¯‡Ï È‰È ‡˙hÓL ˙�L ÛBË˜˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¿ƒ¿»¿≈¿«¿»

CÏו ÏÎÈÓÏ ÔBÎÏ ‡Ú¯‡ ˙hÓL È‰˙e¿≈¿ƒ««¿»¿¿≈«»
ÔÈ¯È„c C·˙B˙Ïe C¯È‚‡ÏÂ C˙Ó‡Ïe Cc·ÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬ƒ»¿»»¿»¿ƒ

:CnÚƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ג) ÌÈ�L LLעל עׂשה לּתן נתּכּון ≈»ƒ¿ְֲִִֵֵֵַַ

ׁשנה ׁשל הּזמירה ועל וגֹו' ְְְְִִֶַַַָָָָהּזריעה

עׂשה עׂשה מּכלל הּבא לאו ּכי ְְֲֲִִִִֵֵַַָָׁשביעית,

ּבהלכֹות רמּב"ם ׁשּכתב והגם מ"א:), ְְְְֲִִֶַַַַָָָ(ּפסחים

וׁשבתה מאֹומרֹו נׁשמע עׂשה ּכי (פ"א) ְְְְְֲִִִֵֵַָָָׁשמיטה

נׁשמע אינֹו כן ּפי על אף וגֹו', ׁשּבת ְְִִֵֵֶַַַָָָָהארץ

ּד ועׂשה ּדזריעה עׂשה אּולימּׁשם אֹו זמירה, ְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָ

ואספּת: ּבּפסּוק ועּין עׂשין, ּבב' ְְְְְְֲִֵַַַַָָָלחּיבֹו

LLÂ.¯ÓÊz ÌÈ�Lׁשנים וׁשׁש לֹומר ּכפל ¿≈»ƒƒ¿…ְִֵַַָָ

ּתזרע ׁשנים ׁשׁש לֹומר הסּפיק ְְְִִִִֵַַָֹולא

אֹומרם ּדר על יתּבאר ,ּכרמ ותזמר ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹׂשד

ׂשּוח ּבנֹות וז"ל ּדׁשביעית ה' ּבפרק ְְְְִִִֶֶַז"ל

הּטעם וכתבּו וכּו', ׁשנּיה ׁשּלהם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשביעית

וכיון חנטה אחר ּבהם הֹולכים ׁשאנּו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמּׁשּום

ׁשביעית ּכפרֹות ּדינם ּבׁשביעית ְְְְִִִִִִֵֶָָׁשחנטּו

הרי לׁשביעית, ׁשנּיה ּבׁשנה ְְְֲֲִִִִִֵַָָָואסּורים

ּובדגן חנטה, אחר הֹולכים אנּו ְְְֲִִֶַַָָָָָָׁשּבאילנֹות

ּכמֹו לקיטה אחר ּבהם הֹולכים אנּו ְְְִִִֶַַָָָָּובירקֹות

(י"ג:), הּׁשנה ּדראׁש קּמא ּבפרק ְְְֶֶֶַַָָָָֹׁשאמרּו

ׁשל ׁשנים ׁשׁש ואמר ה' הבּדיל ּכן על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָואׁשר

הּכרם ׁשל ׁשנים וׁשׁש עצמן ּבפני ׂשדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָזרעֹוני

ׁשזה ׁשוה מׁשּפטן ׁשאין לצד עצמן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבפני

הֹולכים אנּו וזה לקיטה אחר ּבֹו הֹולכים ְְְְִִִֶַַָָָאנּו

חניטה: אחר ֲִַַָּבֹו

zÙÒ‡Â.'B‚Âלֹומר הצר לּמה לדעת צרי ¿»«¿»¿ְִַַַַָָָָֻ

לדּיק ׁשּנתּכּון ואּולי zÙÒ‡Âואספּת, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָ¿»«¿»

d˙‡e·z ּבׁשביעית,‡˙ העֹולים ספיחיה ולא ∆¿»»ְְְִִִִִֶָָֹ

ספיחים אסיפת על עׂשה לּתן ּבזה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָוהּכּונה

ירצה אֹו עׂשה, עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָּכי

ּוכפי ׁשנים ׁשׁש הארץ ׁשּזרעּו ׁשהגם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהבטיח

ּתּתן לא ׁשנה אחר ׁשנה ּכׁשּזֹורעּה הארץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹטבע

ׁשנה זֹורע כ"ט.) (ב"ב ז"ל ּוכמאמרם ְֲֵַַָָָָָֹּכחּה,

ּתּתן ׁשּבזה וכּו', אחת ׁשנה ּומֹובירּה ְִִֵֶֶַַַַָָָָאחת

ׁשנים ׁשׁש ּובפרט ׁשנה על ׁשנה אבל ְֲִִֵַָָָָָָָָֹּכחּה

טֹוב הּנה האֹומר ויאמר הארץ, ׁשּתכחׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוּדאי

ׁשּתּתן ּבסדר אחד ּבאפן הארץ ׁשּתׁשּבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹֹֹמאד

ּגבּול זה לדבר ואין הּזריעה, ּבׁשנת ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹּכחּה

ׁשּבתֹון, ׁשנת ּבדּיּוק הּׁשביעית ׁשנה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשּתהיה

אמר ÌÈ�Lלזה LLכן ּפי על zÙÒ‡Âואף ֶַָָ≈»ƒְִֵַַ¿»«¿»

d˙‡e·z הכחׁשה‡˙ ּבלא לּה הראּוי ּבגדר ∆¿»»ְְְֵַָָָָָָֹ

ּבׁשנה אֹותּה להֹוביר צר ואין לׁשנה, ְְְְִִֵֶָָָָָָָֹמּׁשנה

ּבארץ הּברכה את ה' יצו ּכי הּׁשׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָמּׁשני

ּבאמרֹו נתּכּון ּכן ּגם לזה ּכי ואּולי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּקדֹוׁשה,

z¯Ó‡Â ¯acאדרּבה ּכי ואמרּת ּכפׁשטּה, ּדּבר , «≈¿»«¿»ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

הּׂשדה ׁשּיזרעּו להם נֹותן אני טֹובה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָמּתנה

הארץ ּתכחׁש ולא זה אחר זה ׁשנים ׁשׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹוכּו'

זּולת להֹוביר ׁשּיצטרכּו מּבלי ּבׁשוה ּכחּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹמּתת

:מל למצות הּׁשביעית ְְְִִִֶֶַַָָׁשנה

„BÚּבסנהדרין ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָיתּבאר

וזרעּו ּפּוקּו יּנאי ר' מכריז וז"ל כ"ו ְְְְִִַַַַּדף

ואם הּתֹוספֹות וכתבּו ארנֹונא, מּׁשּום ְְְְְִִִִַַַָָָּבּׁשביעית

ּבׁשביעית לחרׁש הּתירּו ארנֹונא מּׁשּום ְְֲִִִִִִַַַָֹּתאמר

נפׁש ּדפּקּוח י"ל נמי אי וכּו' וי"ל ְְְְְִִֵֶֶַַָָּדאֹוריתא

והּוא ע"כ, וכּו' לֹו ואין מּמּנּו ׁשּׁשֹואל ְְְִֵֵֶֶהּוא

הּכתּוב ÌÈ�Lמאמר LL'וגֹוzÙÒ‡Â'וגֹו ֲַַַָ≈»ƒְ¿»«¿»ְ

ולא ׁשׁש אּלא ל מּתיר אני אין אימתי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּפרּוׁש

אבל לעצמ לאסף זֹורע ּכׁשאּתה ואספּת ְְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשבע

ּבׁשביעית אפּלּו זרעּו לּמֹוׁשל לתת ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָלארנֹונא

יּנאי: ר' ְְִֵַַּכדברי

B‚Â'.ו) ˙aL ‰˙È‰Âּתאמר ׁשּלא ּפרּוׁש ¿»¿»««¿ֵֶַֹֹ

הּגבֹוּה ׁשלחן ּכׁשאר מׁשּפטֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֻׁשּיהיה

זֹוכים יחדׁשהּכהנים לכּלכם לכם אּלא ּבֹו ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֻ

ל ּופרט וחזר וכּו', יׂשראלים לוּיים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָֹּכהנים

לכם נאמר לּמה ּכן אם ּתאמר ואם ְְֱִִֵֶֶַַָָָֹוגֹו',

ל לאכלה הארץ אּלא לֹומר לֹו היה ְְְֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא

ׁשהייתי זה ּבדר לֹומר חׁש ּכי ונראה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָוגֹו',

ּכדר ּבאכילה, קֹודם ּבּפסּוק הּקֹודם ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָאֹומר

מּמה וגֹו' עיר וענּיי ענּיי (ספרי) ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָׁשאמרּו

ב יהיה ּכי ז') ט"ו (ּדברים הּכתּוב ְְְִִִֶֶַַָָָּׁשאמר

יחד ּכּלם וכלל הּכתּוב קדם לזה וגֹו', ְְְֶֶַַַַַָָָָָֻאביֹון

מחברֹו יֹותר לאחד ּגדר ׁשאין לכם ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָואמר

ׁשביעית: ְְִִֵּבפרֹות
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i"yx£ı¯‡Ï ‰È‰È∑ולּכרמים ˙ÓÊ¯.לּׂשדֹות ‡Ï∑"תכסח "לא ותרּגּומֹו: זמֹורֹותיה; לֹו,ׁשּקֹוצצין לגודֹומה (ישעיה ƒ¿∆»»∆ְְִַַָָ…ƒ¿…ְְְְְְִִֶֶֶַָָָ
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(ä)àì Eøéæð éápò-úàå øBö÷ú àì Eøéö÷ çéôñ úà¥´§¦³©§¦«§Æ´Ÿ¦§½§¤¦§¥¬§¦¤−´Ÿ
:õøàì äéäé ïBúaL úðL øöáú¦§®Ÿ§©¬©¨−¦«§¤¬¨¨«¤

i"yx£E¯Èˆ˜ ÁÈÙÒ הּקציר∑‡˙ ּבעת ּבּה ׁשּנפל הּזרע מן צמחה והיא זרעּתּה לא 'ספיח',אפּלּו קרּוי Ï‡.הּוא ≈¿ƒ«¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ…
¯Bˆ˜˙∑קציר ּכׁשאר ּבֹו מחזיק לּכל,להיֹות יהיה הפקר ולא∑�E¯ÈÊ.אּלא מהם ּבניֿאדם והפרׁשּת ׁשהנזרּת ƒ¿ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ¿ƒ∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

˙·ˆ¯.הפקרּתם ‡Ï∑ּבֹוצר אינ הּמפקר,אֹותם מן .אּלא ְְִַָ…ƒ¿…ְְִֵֵֶַָָָֻ
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i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ˙aL ‰˙È‰Â∑אףֿעלּֿפעלי ׁשאסרּתים אסרּתים,י ּבהנאה ולא ּבאכילה ּתנהג,לא ׁשּלא אּלא ¿»¿»««»»∆¿ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
הּבית ּכבעל ּבּה,ּבהם ׁשוים יהיּו הּכל ותֹוׁשב,אּלא ּוׂשכיר ÏÎ‡Ï‰.אּתה ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙aL∑(ת"כ)הּׁשבּות מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ««»»∆»∆¿»¿»ִַָ

הּׁשמּור מן אֹוכל אּתה ואי אֹוכל E˙Ó‡ÏÂ.אּתה Ec·ÚÏe EÏ∑(ת"כ)ׁשּנאמר יא)לפי כג עּמ"(שמות אביני "ואכלּו :, ְִִֵֵַַַָָָ¿¿«¿¿¿«¬»∆ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹ
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E·LB˙Ïe.ּכאן E¯ÈÎNÏÂ∑(ת"כ)הנכרים החיים.אף אור ָ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ְִַַָ
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C˜·Lה È·pÚ ˙ÈÂ „ˆÁ˙ ‡Ï C„ˆÁ„ Èzk ˙È»«≈«¬»»»∆¡«¿»ƒ¿≈ƒ¿»
:‡Ú¯‡Ï È‰È ‡˙hÓL ˙�L ÛBË˜˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¿ƒ¿»¿≈¿«¿»

CÏו ÏÎÈÓÏ ÔBÎÏ ‡Ú¯‡ ˙hÓL È‰˙e¿≈¿ƒ««¿»¿¿≈«»
ÔÈ¯È„c C·˙B˙Ïe C¯È‚‡ÏÂ C˙Ó‡Ïe Cc·ÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬ƒ»¿»»¿»¿ƒ

:CnÚƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ג) ÌÈ�L LLעל עׂשה לּתן נתּכּון ≈»ƒ¿ְֲִִֵֵֵַַ

ׁשנה ׁשל הּזמירה ועל וגֹו' ְְְְִִֶַַַָָָָהּזריעה

עׂשה עׂשה מּכלל הּבא לאו ּכי ְְֲֲִִִִֵֵַַָָׁשביעית,

ּבהלכֹות רמּב"ם ׁשּכתב והגם מ"א:), ְְְְֲִִֶַַַַָָָ(ּפסחים

וׁשבתה מאֹומרֹו נׁשמע עׂשה ּכי (פ"א) ְְְְְֲִִִֵֵַָָָׁשמיטה

נׁשמע אינֹו כן ּפי על אף וגֹו', ׁשּבת ְְִִֵֵֶַַַָָָָהארץ

ּד ועׂשה ּדזריעה עׂשה אּולימּׁשם אֹו זמירה, ְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָ

ואספּת: ּבּפסּוק ועּין עׂשין, ּבב' ְְְְְְֲִֵַַַַָָָלחּיבֹו

LLÂ.¯ÓÊz ÌÈ�Lׁשנים וׁשׁש לֹומר ּכפל ¿≈»ƒƒ¿…ְִֵַַָָ

ּתזרע ׁשנים ׁשׁש לֹומר הסּפיק ְְְִִִִֵַַָֹולא

אֹומרם ּדר על יתּבאר ,ּכרמ ותזמר ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹׂשד

ׂשּוח ּבנֹות וז"ל ּדׁשביעית ה' ּבפרק ְְְְִִִֶֶַז"ל

הּטעם וכתבּו וכּו', ׁשנּיה ׁשּלהם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשביעית

וכיון חנטה אחר ּבהם הֹולכים ׁשאנּו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמּׁשּום

ׁשביעית ּכפרֹות ּדינם ּבׁשביעית ְְְְִִִִִִֵֶָָׁשחנטּו

הרי לׁשביעית, ׁשנּיה ּבׁשנה ְְְֲֲִִִִִֵַָָָואסּורים

ּובדגן חנטה, אחר הֹולכים אנּו ְְְֲִִֶַַָָָָָָׁשּבאילנֹות

ּכמֹו לקיטה אחר ּבהם הֹולכים אנּו ְְְִִִֶַַָָָָּובירקֹות

(י"ג:), הּׁשנה ּדראׁש קּמא ּבפרק ְְְֶֶֶַַָָָָֹׁשאמרּו

ׁשל ׁשנים ׁשׁש ואמר ה' הבּדיל ּכן על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָואׁשר

הּכרם ׁשל ׁשנים וׁשׁש עצמן ּבפני ׂשדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָזרעֹוני

ׁשזה ׁשוה מׁשּפטן ׁשאין לצד עצמן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבפני

הֹולכים אנּו וזה לקיטה אחר ּבֹו הֹולכים ְְְְִִִֶַַָָָאנּו

חניטה: אחר ֲִַַָּבֹו

zÙÒ‡Â.'B‚Âלֹומר הצר לּמה לדעת צרי ¿»«¿»¿ְִַַַַָָָָֻ

לדּיק ׁשּנתּכּון ואּולי zÙÒ‡Âואספּת, ְְְְְִֵֵֶַַַַָָ¿»«¿»

d˙‡e·z ּבׁשביעית,‡˙ העֹולים ספיחיה ולא ∆¿»»ְְְִִִִִֶָָֹ

ספיחים אסיפת על עׂשה לּתן ּבזה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָוהּכּונה

ירצה אֹו עׂשה, עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָּכי

ּוכפי ׁשנים ׁשׁש הארץ ׁשּזרעּו ׁשהגם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהבטיח

ּתּתן לא ׁשנה אחר ׁשנה ּכׁשּזֹורעּה הארץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹטבע

ׁשנה זֹורע כ"ט.) (ב"ב ז"ל ּוכמאמרם ְֲֵַַָָָָָֹּכחּה,

ּתּתן ׁשּבזה וכּו', אחת ׁשנה ּומֹובירּה ְִִֵֶֶַַַַָָָָאחת

ׁשנים ׁשׁש ּובפרט ׁשנה על ׁשנה אבל ְֲִִֵַָָָָָָָָֹּכחּה

טֹוב הּנה האֹומר ויאמר הארץ, ׁשּתכחׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוּדאי

ׁשּתּתן ּבסדר אחד ּבאפן הארץ ׁשּתׁשּבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹֹֹמאד

ּגבּול זה לדבר ואין הּזריעה, ּבׁשנת ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹּכחּה

ׁשּבתֹון, ׁשנת ּבדּיּוק הּׁשביעית ׁשנה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשּתהיה

אמר ÌÈ�Lלזה LLכן ּפי על zÙÒ‡Âואף ֶַָָ≈»ƒְִֵַַ¿»«¿»

d˙‡e·z הכחׁשה‡˙ ּבלא לּה הראּוי ּבגדר ∆¿»»ְְְֵַָָָָָָֹ

ּבׁשנה אֹותּה להֹוביר צר ואין לׁשנה, ְְְְִִֵֶָָָָָָָֹמּׁשנה

ּבארץ הּברכה את ה' יצו ּכי הּׁשׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָמּׁשני

ּבאמרֹו נתּכּון ּכן ּגם לזה ּכי ואּולי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהּקדֹוׁשה,

z¯Ó‡Â ¯acאדרּבה ּכי ואמרּת ּכפׁשטּה, ּדּבר , «≈¿»«¿»ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

הּׂשדה ׁשּיזרעּו להם נֹותן אני טֹובה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָמּתנה

הארץ ּתכחׁש ולא זה אחר זה ׁשנים ׁשׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹוכּו'

זּולת להֹוביר ׁשּיצטרכּו מּבלי ּבׁשוה ּכחּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹמּתת

:מל למצות הּׁשביעית ְְְִִִֶֶַַָָׁשנה

„BÚּבסנהדרין ּׁשאמרּו מה ּדר על ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָיתּבאר

וזרעּו ּפּוקּו יּנאי ר' מכריז וז"ל כ"ו ְְְְִִַַַַּדף

ואם הּתֹוספֹות וכתבּו ארנֹונא, מּׁשּום ְְְְְִִִִַַַָָָּבּׁשביעית

ּבׁשביעית לחרׁש הּתירּו ארנֹונא מּׁשּום ְְֲִִִִִִַַַָֹּתאמר

נפׁש ּדפּקּוח י"ל נמי אי וכּו' וי"ל ְְְְְִִֵֶֶַַָָּדאֹוריתא

והּוא ע"כ, וכּו' לֹו ואין מּמּנּו ׁשּׁשֹואל ְְְִֵֵֶֶהּוא

הּכתּוב ÌÈ�Lמאמר LL'וגֹוzÙÒ‡Â'וגֹו ֲַַַָ≈»ƒְ¿»«¿»ְ

ולא ׁשׁש אּלא ל מּתיר אני אין אימתי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּפרּוׁש

אבל לעצמ לאסף זֹורע ּכׁשאּתה ואספּת ְְְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשבע

ּבׁשביעית אפּלּו זרעּו לּמֹוׁשל לתת ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָלארנֹונא

יּנאי: ר' ְְִֵַַּכדברי

B‚Â'.ו) ˙aL ‰˙È‰Âּתאמר ׁשּלא ּפרּוׁש ¿»¿»««¿ֵֶַֹֹ

הּגבֹוּה ׁשלחן ּכׁשאר מׁשּפטֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֻׁשּיהיה

זֹוכים יחדׁשהּכהנים לכּלכם לכם אּלא ּבֹו ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֻ

ל ּופרט וחזר וכּו', יׂשראלים לוּיים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָֹּכהנים

לכם נאמר לּמה ּכן אם ּתאמר ואם ְְֱִִֵֶֶַַָָָֹוגֹו',

ל לאכלה הארץ אּלא לֹומר לֹו היה ְְְֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא

ׁשהייתי זה ּבדר לֹומר חׁש ּכי ונראה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָוגֹו',

ּכדר ּבאכילה, קֹודם ּבּפסּוק הּקֹודם ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָאֹומר

מּמה וגֹו' עיר וענּיי ענּיי (ספרי) ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָׁשאמרּו

ב יהיה ּכי ז') ט"ו (ּדברים הּכתּוב ְְְִִִֶֶַַָָָּׁשאמר

יחד ּכּלם וכלל הּכתּוב קדם לזה וגֹו', ְְְֶֶַַַַַָָָָָֻאביֹון

מחברֹו יֹותר לאחד ּגדר ׁשאין לכם ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָואמר

ׁשביעית: ְְִִֵּבפרֹות



xdaל zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c oey`x meil inei xeriy

(æ)dúàeáz-ìë äéäz Eöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå§¦̧§¤§§½§©«©¨−£¤´§©§¤®¦«§¤¬¨§«¨−̈
:ìëàì¤«¡«Ÿ

i"yx£‰iÁÏÂ EzÓ‰·ÏÂ∑אֹוכלת חּיה ׁשּכן,אם ּכל לא "ולבהמּת"?,ּבהמה לֹומר ּתלמּוד מה !עלי ׁשּמזֹונֹותיה ¿ƒ¿∆¿¿¿««»ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּׂשדה מן אֹוכלת ׁשחּיה זמן ּכל לחּיה: ּבהמה הּבית,מּקיׁש מן לבהמּת הּׂשדה,האכל מן לחּיה ּכּלה,ּכלה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּבית מן ו)לבהמּת תענית .(ת"כ. ְְְִִִֶַַ

(ç)òáL íéðL òáL íéðL úúaL òáL Eì zøôñå§¨«©§¨´§À¤ µ©©§´Ÿ¨¦½¤¬©¨¦−¤´©
íéòaøàå òLz íéðMä úúaL òáL éîé Eì eéäå íéîòt§¨¦®§¨´§À§¥Æ¤ µ©©§´Ÿ©¨¦½¥¬©§©§¨¦−

:äðL̈¨«
i"yx£ÌÈ�L ˙˙aL∑:לֹומר ּתלמּוד אחריהם? יֹובל ויעׂשה ׁשמּטה רצּופֹות ׁשנים ׁשבע יעׂשה יכֹול ׁשנים, ׁשמּטֹות «¿…»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבזמּנּה ּוׁשמּטה ׁשמּטה ּכל אֹומר: הוי ּפעמים, ׁשבע ׁשנים B‚Â'.(ת"כ)ׁשבע Ú·L ÈÓÈ EÏ eÈ‰Â∑ל ,מּגיד ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ¿»¿¿≈∆«¿ְִַ
ׁשמּטֹות עׂשית ׁשּלא הּׁשמּטֹות,ׁשאףֿעלּֿפי ׁשנֹות חׁשּבֹון ל יעלה מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו ׁשנה. מ"ט לסֹוף יֹובל עׂשה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מ"ט .למסּפר ְְִַ

(è)Lãçì øBNòa éòáMä Lãça äòeøz øôBL zøáòäå§©«£©§º̈©³§¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½¤«¨−©®Ÿ¤
:íëöøà-ìëa øôBL eøéáòz íéøtkä íBéa§Æ©¦ª¦½©«£¦¬¨−§¨©§§¤«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑ו)לׁשֹון לו ּבּמחנה"(שמות קֹול הכרזה,"וּיעבירּו ‰ÌÈ¯tk.לׁשֹון ÌBÈa∑(ת"כ)ּביֹום" ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿«¬«¿»ְְְֲֲִֶַַַַַָָ¿«ƒÀƒְְֱִֶֶַַַ
עׂשֹור,הּכּפרים" ּתקיעת :ל לֹומר אּלא לחֹודׁש? ּבעׂשֹור נאמר למה ּכן אם לחדׁש? ּבעׂשֹור ׁשהּוא יֹודע איני ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ארצכם ּבכל ׁשּבת ּדֹוחה ארצכם,לחדׁש ּבכל ׁשּבת ּדֹוחה ראׁשֿהּׁשנה ּתקיעת ּבלבד,ואין ּדין ּבבית .אּלא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

(é)øBøc íúàø÷e äðL íéMîçä úðL úà ízLc÷å§¦©§¤À¥´§©³©«£¦¦Æ¨½̈§¨¤¬§²
Léà ízáLå íëì äéäz àåä ìáBé äéáLé-ìëì õøàä−̈¤§¨«§¤®¨¥¬¦Æ¦«§¤´¨¤½§©§¤À¦ µ

:eáLz BzçtLî-ìà Léàå Búfçà-ìà¤£ª¨½§¦¬¤¦§©§−¨ª«
i"yx£ÌzLc˜Â∑(ת"כ)"!הּׁשנה "מקּדׁשת ואֹומרים: ּדין ּבבית אֹותּה מקּדׁשין B¯c¯.ּבכניסתּה Ì˙‡¯˜e∑לעבדים, ¿ƒ«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ¿»∆¿ֲִַָ

ּב נרצע מּׁשּנמּכר,ּבין ׁשנים ׁשׁש לֹו ּכלּו ׁשּלא ט)ין וכּו'(ר"ה ּביֿדירא ּכמדּיר "ּדרֹור"? לׁשֹון מהּו יהּודה: רּבי ,אמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אחרים ּברׁשּות ואינֹו רֹוצה ׁשהּוא מקֹום ּבכל ‰Â‡.ׁשּדר Ï·BÈ∑לּה ׁשם ּבנקיבת ׁשנים מּׁשאר מבּדלת זאת ׁשנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָ≈ƒְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

ׁשמּה,לבּדּה "יֹובל" ּׁשמּה? ׁשֹופר,ּומה ּתקיעת ׁשם ‡B˙fÁ‡ŒÏ.על LÈ‡ Ìz·LÂ∑לבעליהן חֹוזרֹות .ׁשהּׂשדֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָ¿«¿∆ƒ∆¬À»ְְֲֵֶֶַַָ
e·Lz BzÁtLÓŒÏ‡ LÈ‡Â∑הּנרצע את .לרּבֹות ¿ƒ∆ƒ¿«¿»Àְְִֶַַָ

(àé)eòøæú àì íëì äéäz äðL íéMîçä úðL àåä ìáBé¥´¦À§©²©«£¦¦¬¨¨−¦«§¤´¨¤®´Ÿ¦§½̈
:äéøæð-úà eøöáú àìå äéçéôñ-úà eøö÷ú àìå§³Ÿ¦§§Æ¤§¦¤½¨§¬Ÿ¦§§−¤§¦¤«¨

i"yx£‰�L ÌÈMÓÁ‰ ˙�L ‡Â‰ Ï·BÈ∑"'וגֹו "וקּדׁשּתם ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד ּב'ראׁשֿהּׁשנה',מה ּכדאיתא ≈ƒ¿««¬ƒƒ»»ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכהנים' המׁשּמרים∑‡˙È¯Ê�Œ‰.ּוב'תֹורת הענבים ּבּׁשביעית,את ׁשּנאמר ּכׁשם הּמפקרים, מן אּתה ּבֹוצר ּכ,אבל ְֲִַֹ∆¿ƒ∆»ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

ׁשמּטה – מ"ט ׁשנת לזֹו: זֹו סמּוכֹות קדֹוׁשֹות ׁשנים ׁשּתי נמצאּו ּבּיֹובל, יֹובל,נאמר – החמּׁשים .ּוׁשנת ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

(áé)eìëàz äãOä-ïî íëì äéäz Lã÷ àåä ìáBé ék¦µ¥´¦½−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¦̧©¨¤½«Ÿ§−
:dúàeáz-úà¤§«¨¨«

i"yx£ÌÎÏ ‰È‰z L„˜∑(ת"כ)"ּתהיה" לֹומר: ּתלמּוד לחּלין? היא ּתצא יכֹול ּכהקּדׁש, ּדמיה ּתהא,ּתֹופסת .ּבהויתּה …∆ƒ¿∆»∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
eÏÎ‡z ‰„O‰ŒÔÓ∑(ת"כ)הּבית מן אֹוכל אּתה הּׂשדה הּׂשדה,עלֿידי מן לחּיה ּכלה מן,ׁשאם לבער צרי אּתה ƒ«»∆…¿ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבּׁשביעית,הּבית ׁשּנאמר ּבּיֹובל,ּכׁשם נאמר ּכ. ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ÏÎז ‡‰z CÚ¯‡· Èc ‡˙ÈÁÏe C¯ÈÚ·ÏÂ¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿«¿»¿≈»
:ÏÎÈÓÏ dzÏÏÚ¬«¿«¿≈»

ÔÈ�Lח Ú·L ÔÈ�Lc ÔÈhÓL Ú·L CÏ È�Ó˙Â¿ƒ¿≈»¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈhÓL Ú·L ÈÓBÈ CÏ ÔB‰ÈÂ ÔÈ�ÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒƒ»≈¿«¿ƒƒ

:ÔÈ�L ÚL˙Â ÔÈÚa¯‡ ÔÈ�Lcƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÚÈ·L‡‰ט ‡Á¯Èa ‡·aÈ ¯ÙBL ¯·Ú˙Â¿«¬«««»»¿«¿»¿ƒ»»
Ôe¯aÚz ‡i¯etÎ„ ‡ÓBÈa ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa¿«¿»¿«¿»¿»¿ƒ«»««¿

:ÔBÎÚ¯‡ ÏÎa ‡¯ÙBL»»¿»«¿¬

Ôe¯˜˙Âי ÔÈ�L ÔÈLÓÁ ˙�L ˙È ÔeLc˜˙e¿«¿»¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿
‡È‰ ‡Ï·BÈ ‡‰·˙È ÏÎÏ ‡Ú¯‡a ‡˙e¯Á≈»¿«¿»¿»»¿»»≈»ƒ
¯·‚e dz�ÒÁ‡Ï ¯·b Ôe·e˙˙e ÔBÎÏ È‰z¿≈¿¿¿«¿«¬«¿≈¿«

:Ôe·e˙z d˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒ≈¿

ÔBÎÏיא È‰z ÔÈ�L ÔÈLÓÁ ˙�L ‡È‰ ‡Ï·BÈ≈»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿≈¿
‡ÏÂ ‡‰zk ˙È Ôe„ˆÁ˙ ‡ÏÂ ÔeÚ¯Ê˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿»«¿¿»«»»¿»

:‡‰˜·L ˙È ÔeÙË˜ƒ̇¿¿»ƒ¿»»

ÔÓיב ÔBÎÏ È‰˙ ‡L„e˜ ‡È‰ ‡Ï·BÈ È¯‡¬≈≈»ƒ¿»¿≈¿ƒ
:dzÏÏÚ ˙È ÔeÏÎÈz ‡Ï˜Á«¿»≈¿»¬«¿«

xda zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd ipy meil inei xeriy

(âé):Búfçà-ìà Léà eáLz úàfä ìáBiä úðLa¦§©¬©¥−©®Ÿ¨ª¾¦−¤£ª¨«

i"yx£B˙fÁ‡ŒÏ‡ LÈ‡ e·Lz∑ּבנֹו ועמד ׂשדהּו הּמֹוכר לרּבֹות אּלא אלֿאחּזתֹו"? איׁש "וׁשבּתם נאמר: ּכבר והרי »Àƒ∆¬À»ְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּבּיֹובל,ּוגאלּה לאביו .ׁשחֹוזרת ְְִֵֶֶֶַָָָ

ß xii` 'd ipy mei ß

(ãé)Eúéîò ãiî äð÷ Bà Eúéîòì økîî eøkîú-éëå§¦«¦§§³¦§¨Æ©«£¦¤½¬¨−Ÿ¦©´£¦¤®
:åéçà-úà Léà eðBz-ìà©−¦¬¤¨¦«

i"yx£'B‚Â e¯kÓ˙ŒÈÎÂ∑ּפׁשּוטֹו מֹוכר,לפי ּכׁשאּתה מּנין ּדרׁשה: יׁש ועֹוד ּתלמּוד,ּכמׁשמעֹו. ?חבר ליׂשראל מכר ¿ƒƒ¿¿¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
לקנֹותלֹומר: ּבאת ׁשאם ּומּנין מכר. "לעמית – ממּכר "אֹו,"וכיֿתמּכרּו לֹומר: ּתלמּוד ?חבר מּיׂשראל קנה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

"עמית מּיד – נח),(ת"כ∑‡e�BzŒÏ.קנה ממֹוןב"מ אֹונאת החיים.זֹו אור ֲִִֶַָֹ«ַָָ

(åè)øtñîa Eúéîò úàî äð÷z ìáBiä øçà íéðL øtñîa§¦§©³¨¦Æ©©´©¥½¦§¤−¥¥´£¦¤®§¦§©¬
:Cì-økîé úàeáú-éðL§¥«§−Ÿ¦§¨¨«

i"yx£‰�˜z Ï·Bi‰ ¯Á‡ ÌÈ�L ¯tÒÓa∑ּכׁשּתמּכר להזהיר: ּבא האֹונאה על אפניו: על הּמקרא ליּׁשב ּפׁשּוטֹו ,זהּו ¿ƒ¿«»ƒ«««≈ƒ¿∆ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
קרקע ּתקנה לעׂשֹות,ּדע,אֹו ראּויה ׁשהיא הּׂשדה ּותבּואֹות הּׁשנים ּולפי הּיֹובל, עד יׁש ׁשנים הּמֹוכר,ּכּמה ימּכר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
הּקֹונה יקרים,ויקנה ּבדמים מֹוכרּה וזה מעטֹות ׁשנים יׁש ואם הּיֹובל, ּבׁשנת לֹו להחזירּה סֹופֹו נתאּנה,ׁשהרי הרי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

הרּבה ּתבּואֹות מּמּנה ואכל מרּבֹות ׁשנים יׁש ואם הּזמן,לֹוקח, לפי לקנֹותּה צרי לפיכ מֹוכר; נתאּנה וזהּו,הרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
"ּבמסּפר ימּכרֿל"ׁשּנאמר: ורּבֹותינּו,ׁשניֿתבּואת לֹו. ּתמּכר הּלֹוקח ּביד עֹומדת ׁשּתהא הּתבּואֹות ׁשני מנין לפי ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

כ)דרׁשּו מּכאן(ערכין ׁשנים,: מּׁשּתי ּפחֹות לגאל רּׁשאי אינֹו ׂשדהּו מּיֹום,ׁשהּמֹוכר הּלֹוקח ּביד ׁשנים ׁשּתי ׁשּתעמד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשנים,ליֹום ׁשּתי ּבאֹותן ּתבּואֹות ׁשלׁש יׁש מּפׁשּוטֹו,ואפּלּו יֹוצא אינֹו ּו"ׁשני" ּבקמֹותיה, לֹו ׁשּמכרּה ,ּכלֹומר,ּכגֹון ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשנים ּומעּוט ׁשּדפֹון; ׁשל ולא ּתבּואֹות ׁשל ׁשנים החיים.ׁשנים,מסּפר אור ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹ

b·¯יג Ôe·e˙z ‡„‰ ‡Ï·BÈ„ ‡zLa¿«»¿≈»»»¿¿«
:dz�ÒÁ‡Ï¿«¬«¿≈

ÈÓ„‡יד ÔaÊ˙ B‡ C¯·ÁÏ ÔÈ�È·Ê ÔaÊ˙ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ»
:È‰BÁ‡ ˙È ¯·b Ôe�B˙ ‡Ï C¯·Á„¿«¿»»¿«»¬ƒ

C¯·Áטו ÔÓ ÔaÊz ‡Ï·BÈ ¯˙a ‡i�L ÔÈ�Óa¿ƒ¿«¿«»»«≈»ƒ¿≈ƒ«¿»
:CÏ ÔaÊÈ ‡zÏÏÚ È�L ÔÈ�Óa¿ƒ¿«¿≈¬«¿»¿«∆»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יד) e¯kÓ˙ ÈÎÂאמרּו ּכהנים ּבתֹורת ¿ƒƒ¿¿¿ְְֲִַָֹ

ּתלמּוד לקרקעֹות אֹונאה ׁשאין מּנין ְְְְִִֵֶַַַָָָוז"ל

יׁש הּמטלטלין ּתֹונּו אל מּיד קנה אֹו ְְְִִֵַַַַַָֹלֹומר

ע"כ, לקרקעֹות אֹונאה ואין אֹונאה ְְְֵֶַָָָָָָלהם

ּכל את מּפסּוק הקׁשּו נ"ו.) (ב"מ ְְִִֶַָָָָּובּגמרא

וׁשאני מּמׁש ידֹו ידֹו ּכל והעלּו מּידֹו ְְְֱִִֶַַַָָָָָארצֹו

ונלמד קׁשה ע"כ, הכי למימר ּדלּכא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹהתם

ׁשּתבת וי"ל מּמׁש ידֹו אין ידֹו ׁשּכׁשּיאמר ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשם

יכֹול ׁשּגם אּלא מּמׁש ידֹו הּוא מׁשמעּותֹו ְֶֶַַַָָָָָָידֹו

מׁשמעּות אבל רׁשּותֹו ּכן ּגם נׁשמע ְְְְֲִִֵַַָָָלהיֹות

ּכׁשּיאמר ולזה ּבּנׁשמע, קרֹוב יֹותר הּוא ְְְִֵֶֶַַָָָָֹידֹו

ּבּה צֹודקים הּפרּוׁשים ׁשּב' הגם ידֹו ְֲִִֵֶַַַָָָהּכתּוב

קרֹובה הּיֹותר הּדרּגה אּלא ּבּה ּדן אני ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָאין

ידֹו לֹומר הּכתּוב ּכּונת אין ואם ידֹו, ְִֵֶַַַַָָָָׁשהּוא

ּבּה לפרׁש ׁשּנּוכל ּתבה לֹומר ׁשּלא עליו ְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמּמׁש

לפרׁש ׁשאין ּבמקֹום ּכן ּׁשאין מה זרה, ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהבנה

לדּבר הּכתּוב יחּוׁש לא אחד ּפרּוׁש אּלא ְֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּה

לנּו ונׁשאר הענין. ּבֹו לּׁשמע ׁשּיכֹול ְְְְִִִֶַָָָָָָָּבלׁשֹון

ׁשאזהרת ׁשּדרׁשּו ז"ל לדבריהם זאת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹלחקר

עּקר והלא ּבמטלטלין אּלא אינּה ּתֹונּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹאל

נאמר: קרקעֹות ּבמכר ְְֱֶֶֶַַַָָהּכתּוב

‰‡¯�Âהּוא ּכן ּדרׁשּו ז"ל ׁשרּבֹותינּו הגם ּכי ¿ƒ¿∆ְֲִֵֵֶַַָ

סמכּום מּסיני ּבידם ׁשהיה ההלכֹות ּפי ְְֲִִִֶַַַָָָָָָעל

לפי הּכתּוב יתיּׁשב ּפנים ּכל ועל ְְְְִִִִֵַַַַָָָּבּכתּובים.

על ה' ׁשּצּוה לצד ּכי הּדר זה על ְְִִֶֶֶֶַַַַָּפׁשּוטֹו

יאּנה ׁשּלא צּוה לצמיתּות ּתּמכר ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהארץ

ּכי הּתֹורה ּבמׁשּפטי ּבקי ׁשאינֹו לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּמֹוכר

ּכ ואחר עֹולם, עד ּולזרעֹו לֹו ּתהיה ְְְְִֶֶַַַַָָָָהארץ

זה ודבר לֹו, להחזירּה מל ּדבר ּבטענת ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָיבֹוא

זֹו ּבאֹונאה הּמֹוכרּכּיֹוצא ּבקרקעֹות ּגם יצּדק ְְְְֵֵַַַַַָָָֻ

ויצאּו מערערים עליה ׁשאין מנת על ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָקרקע

אין וכאן מּקח, ּבּטּול ׁשהּוא מערערים ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָעליה

על לערער ׁשחֹוזר עצמֹו ּכהּוא מערערים ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַל

צּוה לזה הּתֹורה, זכּות ּבטענת להחזירֹו ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָׂשדהּו

אּלא ,ל ימּכר וגֹו' ׁשנים ּבמסּפר ואמר ְְְְְִִִֶַַָָָָָה'

ּכל ׁשּכלל סתם ּתֹונּו אל הּכתּוב ּׁשאמר ְֶֶֶַַַַַָָָָָּבּמה

ּכמֹו ּבמטלטלין אּלא אינֹו זה אֹונאה ְְְְִִִֵֶֶַָָָמין

ז"ל: רּבֹותינּו ּכדברי מּיד קנה לֹומר ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹׁשּדקּדק

‰Ï·Bi.טו) ¯Á‡ 'B‚Â ¯tÒÓaלדעת צרי ¿ƒ¿«¿«««≈ִַַָָ

עד אמר ולא הּיֹובל אחר אמר לּמה ְֵַַַַַַָָָָֹא'

עד הּקנּיה מּזמן הם הּנקנים ׁשנים ּכי ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָהּיֹובל

זמן עד הּיֹובל מּׁשנת ּׁשעברּו מה לא ְְְִֵֵֶַַַַַַָֹהּיֹובל

ּכׁשהזּכיר לׁשֹונֹו הּכתּוב ׁשּנה לּמה ב' ְְְְִִִִֶַַָָָָָהּקנּיה,

ּבּלֹוקח הּדבר ותלה ּתקנה אמר ׁשנים ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמסּפר

יחס ל ימּכר אמר ּתבּואֹות מסּפר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּוכׁשהזּכיר

הּמֹוכר ּפרק ערכין ּובמּסכת לּמֹוכר, ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּדבר

אינֹו הּיֹובל ּבׁשעת ׂשדהּו הּמֹוכר ּתנן ְִֵֵֵֵַַַָָָ(כ"ט:)

ּבמסּפר ׁשּנאמר ׁשנים מּב' ּפחֹות לגאל ְְְֱִִִִֶֶַַָָָֹמּותר

ׁשביעית אֹו ׁשּדפֹון ׁשנת היתה תבּואת, ְְְְְִִִֵַָָָֹׁשני

לֹו מכרּה אֹומר ר"א הּמנין, מן עֹולה ְְִִֵֵַָָָָָאינּה

אֹוכל זה הרי ּפרֹות מלאה הּׁשנה ג'ּבראׁש ְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹ

קּתני לא ּגֹואל אינֹו ּובּגמרא ע"כ, ְְֵֵֵַָָָָֹּתבּואֹות

נמי אּסּורא ּקסבר אלמא מּוּתר אינֹו ְִֵֵֶַַָָָָָָָאּלא

ּדכתיב ּבעׂשה ּדקאי מֹוכר מּבעיא ולא ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹאּכא,

ּבעׂשה קאי נמי לֹוקח אפּלּו אּלא ל ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָימּכר

אכלּה וז"ל ׁשם ּתניא עֹוד ע"כ, ּתקנה ְְְְֲִִִֶַָָָָּדכתיב

ׁשנה לֹו מׁשלימין הּיֹובל לפני אחת ְְִִִֵֵַַַַָָָָׁשנה

ד' אֹומרים נמצינּו ע"כ, הּיֹובל אחר ְְִִִֵֶֶַַַַאחרת

הּמכר יהיה ׁשּלא לׁשניהם מצוה הא' ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹהלכֹות,

היּו ׁשאם ב' ּבּכתּוב, האמּור מּגבּול ְִִֶַָָָָָּפחֹות

אם הג', ללֹוקח, הם ׁשנים ּבב' ּתבּואֹות ְְְִִֵֵַָג'

ׁשּדפֹון ׁשנת ּכגֹון ׁשנים ּבב' ּתבּואֹות היּו ְְְְִִַָָָֹלא

ארע אם הּד' הּמנין, מן לֹו עֹולה אינּה ְְִִִֵֵַַַָָָוכּו'

עד יֹוצאה אינּה ׁשנים הּב' ּבתֹו ְְִֵֵַַָָָיֹובל

הלכֹות לד' הרמּב"ם ּופסק ׁשנים, ב' ְְְֲִִֶַַַָָָָָׁשּיׁשלימּו

ויֹובל: ׁשמיטה מהלכֹות י"א ּבפרק ְְְְִִֵֵֵֶֶָאּלּו



לי xda zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd ipy meil inei xeriy

(âé):Búfçà-ìà Léà eáLz úàfä ìáBiä úðLa¦§©¬©¥−©®Ÿ¨ª¾¦−¤£ª¨«

i"yx£B˙fÁ‡ŒÏ‡ LÈ‡ e·Lz∑ּבנֹו ועמד ׂשדהּו הּמֹוכר לרּבֹות אּלא אלֿאחּזתֹו"? איׁש "וׁשבּתם נאמר: ּכבר והרי »Àƒ∆¬À»ְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּבּיֹובל,ּוגאלּה לאביו .ׁשחֹוזרת ְְִֵֶֶֶַָָָ

ß xii` 'd ipy mei ß

(ãé)Eúéîò ãiî äð÷ Bà Eúéîòì økîî eøkîú-éëå§¦«¦§§³¦§¨Æ©«£¦¤½¬¨−Ÿ¦©´£¦¤®
:åéçà-úà Léà eðBz-ìà©−¦¬¤¨¦«

i"yx£'B‚Â e¯kÓ˙ŒÈÎÂ∑ּפׁשּוטֹו מֹוכר,לפי ּכׁשאּתה מּנין ּדרׁשה: יׁש ועֹוד ּתלמּוד,ּכמׁשמעֹו. ?חבר ליׂשראל מכר ¿ƒƒ¿¿¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
לקנֹותלֹומר: ּבאת ׁשאם ּומּנין מכר. "לעמית – ממּכר "אֹו,"וכיֿתמּכרּו לֹומר: ּתלמּוד ?חבר מּיׂשראל קנה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

"עמית מּיד – נח),(ת"כ∑‡e�BzŒÏ.קנה ממֹוןב"מ אֹונאת החיים.זֹו אור ֲִִֶַָֹ«ַָָ

(åè)øtñîa Eúéîò úàî äð÷z ìáBiä øçà íéðL øtñîa§¦§©³¨¦Æ©©´©¥½¦§¤−¥¥´£¦¤®§¦§©¬
:Cì-økîé úàeáú-éðL§¥«§−Ÿ¦§¨¨«

i"yx£‰�˜z Ï·Bi‰ ¯Á‡ ÌÈ�L ¯tÒÓa∑ּכׁשּתמּכר להזהיר: ּבא האֹונאה על אפניו: על הּמקרא ליּׁשב ּפׁשּוטֹו ,זהּו ¿ƒ¿«»ƒ«««≈ƒ¿∆ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
קרקע ּתקנה לעׂשֹות,ּדע,אֹו ראּויה ׁשהיא הּׂשדה ּותבּואֹות הּׁשנים ּולפי הּיֹובל, עד יׁש ׁשנים הּמֹוכר,ּכּמה ימּכר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
הּקֹונה יקרים,ויקנה ּבדמים מֹוכרּה וזה מעטֹות ׁשנים יׁש ואם הּיֹובל, ּבׁשנת לֹו להחזירּה סֹופֹו נתאּנה,ׁשהרי הרי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

הרּבה ּתבּואֹות מּמּנה ואכל מרּבֹות ׁשנים יׁש ואם הּזמן,לֹוקח, לפי לקנֹותּה צרי לפיכ מֹוכר; נתאּנה וזהּו,הרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
"ּבמסּפר ימּכרֿל"ׁשּנאמר: ורּבֹותינּו,ׁשניֿתבּואת לֹו. ּתמּכר הּלֹוקח ּביד עֹומדת ׁשּתהא הּתבּואֹות ׁשני מנין לפי ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

כ)דרׁשּו מּכאן(ערכין ׁשנים,: מּׁשּתי ּפחֹות לגאל רּׁשאי אינֹו ׂשדהּו מּיֹום,ׁשהּמֹוכר הּלֹוקח ּביד ׁשנים ׁשּתי ׁשּתעמד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשנים,ליֹום ׁשּתי ּבאֹותן ּתבּואֹות ׁשלׁש יׁש מּפׁשּוטֹו,ואפּלּו יֹוצא אינֹו ּו"ׁשני" ּבקמֹותיה, לֹו ׁשּמכרּה ,ּכלֹומר,ּכגֹון ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשנים ּומעּוט ׁשּדפֹון; ׁשל ולא ּתבּואֹות ׁשל ׁשנים החיים.ׁשנים,מסּפר אור ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹ

b·¯יג Ôe·e˙z ‡„‰ ‡Ï·BÈ„ ‡zLa¿«»¿≈»»»¿¿«
:dz�ÒÁ‡Ï¿«¬«¿≈

ÈÓ„‡יד ÔaÊ˙ B‡ C¯·ÁÏ ÔÈ�È·Ê ÔaÊ˙ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ»
:È‰BÁ‡ ˙È ¯·b Ôe�B˙ ‡Ï C¯·Á„¿«¿»»¿«»¬ƒ

C¯·Áטו ÔÓ ÔaÊz ‡Ï·BÈ ¯˙a ‡i�L ÔÈ�Óa¿ƒ¿«¿«»»«≈»ƒ¿≈ƒ«¿»
:CÏ ÔaÊÈ ‡zÏÏÚ È�L ÔÈ�Óa¿ƒ¿«¿≈¬«¿»¿«∆»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יד) e¯kÓ˙ ÈÎÂאמרּו ּכהנים ּבתֹורת ¿ƒƒ¿¿¿ְְֲִַָֹ

ּתלמּוד לקרקעֹות אֹונאה ׁשאין מּנין ְְְְִִֵֶַַַָָָוז"ל

יׁש הּמטלטלין ּתֹונּו אל מּיד קנה אֹו ְְְִִֵַַַַַָֹלֹומר

ע"כ, לקרקעֹות אֹונאה ואין אֹונאה ְְְֵֶַָָָָָָלהם

ּכל את מּפסּוק הקׁשּו נ"ו.) (ב"מ ְְִִֶַָָָָּובּגמרא

וׁשאני מּמׁש ידֹו ידֹו ּכל והעלּו מּידֹו ְְְֱִִֶַַַָָָָָארצֹו

ונלמד קׁשה ע"כ, הכי למימר ּדלּכא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹהתם

ׁשּתבת וי"ל מּמׁש ידֹו אין ידֹו ׁשּכׁשּיאמר ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשם

יכֹול ׁשּגם אּלא מּמׁש ידֹו הּוא מׁשמעּותֹו ְֶֶַַַָָָָָָידֹו

מׁשמעּות אבל רׁשּותֹו ּכן ּגם נׁשמע ְְְְֲִִֵַַָָָלהיֹות

ּכׁשּיאמר ולזה ּבּנׁשמע, קרֹוב יֹותר הּוא ְְְִֵֶֶַַָָָָֹידֹו

ּבּה צֹודקים הּפרּוׁשים ׁשּב' הגם ידֹו ְֲִִֵֶַַַָָָהּכתּוב

קרֹובה הּיֹותר הּדרּגה אּלא ּבּה ּדן אני ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָאין

ידֹו לֹומר הּכתּוב ּכּונת אין ואם ידֹו, ְִֵֶַַַַָָָָׁשהּוא

ּבּה לפרׁש ׁשּנּוכל ּתבה לֹומר ׁשּלא עליו ְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמּמׁש

לפרׁש ׁשאין ּבמקֹום ּכן ּׁשאין מה זרה, ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהבנה

לדּבר הּכתּוב יחּוׁש לא אחד ּפרּוׁש אּלא ְֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּה

לנּו ונׁשאר הענין. ּבֹו לּׁשמע ׁשּיכֹול ְְְְִִִֶַָָָָָָָּבלׁשֹון

ׁשאזהרת ׁשּדרׁשּו ז"ל לדבריהם זאת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹלחקר

עּקר והלא ּבמטלטלין אּלא אינּה ּתֹונּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹאל

נאמר: קרקעֹות ּבמכר ְְֱֶֶֶַַַָָהּכתּוב

‰‡¯�Âהּוא ּכן ּדרׁשּו ז"ל ׁשרּבֹותינּו הגם ּכי ¿ƒ¿∆ְֲִֵֵֶַַָ

סמכּום מּסיני ּבידם ׁשהיה ההלכֹות ּפי ְְֲִִִֶַַַָָָָָָעל

לפי הּכתּוב יתיּׁשב ּפנים ּכל ועל ְְְְִִִִֵַַַַָָָּבּכתּובים.

על ה' ׁשּצּוה לצד ּכי הּדר זה על ְְִִֶֶֶֶַַַַָּפׁשּוטֹו

יאּנה ׁשּלא צּוה לצמיתּות ּתּמכר ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהארץ

ּכי הּתֹורה ּבמׁשּפטי ּבקי ׁשאינֹו לּלֹוקח ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּמֹוכר

ּכ ואחר עֹולם, עד ּולזרעֹו לֹו ּתהיה ְְְְִֶֶַַַַָָָָהארץ

זה ודבר לֹו, להחזירּה מל ּדבר ּבטענת ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָיבֹוא

זֹו ּבאֹונאה הּמֹוכרּכּיֹוצא ּבקרקעֹות ּגם יצּדק ְְְְֵֵַַַַַָָָֻ

ויצאּו מערערים עליה ׁשאין מנת על ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָקרקע

אין וכאן מּקח, ּבּטּול ׁשהּוא מערערים ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָעליה

על לערער ׁשחֹוזר עצמֹו ּכהּוא מערערים ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַל

צּוה לזה הּתֹורה, זכּות ּבטענת להחזירֹו ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָׂשדהּו

אּלא ,ל ימּכר וגֹו' ׁשנים ּבמסּפר ואמר ְְְְְִִִֶַַָָָָָה'

ּכל ׁשּכלל סתם ּתֹונּו אל הּכתּוב ּׁשאמר ְֶֶֶַַַַַָָָָָּבּמה

ּכמֹו ּבמטלטלין אּלא אינֹו זה אֹונאה ְְְְִִִֵֶֶַָָָמין

ז"ל: רּבֹותינּו ּכדברי מּיד קנה לֹומר ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹׁשּדקּדק

‰Ï·Bi.טו) ¯Á‡ 'B‚Â ¯tÒÓaלדעת צרי ¿ƒ¿«¿«««≈ִַַָָ

עד אמר ולא הּיֹובל אחר אמר לּמה ְֵַַַַַַָָָָֹא'

עד הּקנּיה מּזמן הם הּנקנים ׁשנים ּכי ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָהּיֹובל

זמן עד הּיֹובל מּׁשנת ּׁשעברּו מה לא ְְְִֵֵֶַַַַַַָֹהּיֹובל

ּכׁשהזּכיר לׁשֹונֹו הּכתּוב ׁשּנה לּמה ב' ְְְְִִִִֶַַָָָָָהּקנּיה,

ּבּלֹוקח הּדבר ותלה ּתקנה אמר ׁשנים ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמסּפר

יחס ל ימּכר אמר ּתבּואֹות מסּפר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּוכׁשהזּכיר

הּמֹוכר ּפרק ערכין ּובמּסכת לּמֹוכר, ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּדבר

אינֹו הּיֹובל ּבׁשעת ׂשדהּו הּמֹוכר ּתנן ְִֵֵֵֵַַַָָָ(כ"ט:)

ּבמסּפר ׁשּנאמר ׁשנים מּב' ּפחֹות לגאל ְְְֱִִִִֶֶַַָָָֹמּותר

ׁשביעית אֹו ׁשּדפֹון ׁשנת היתה תבּואת, ְְְְְִִִֵַָָָֹׁשני

לֹו מכרּה אֹומר ר"א הּמנין, מן עֹולה ְְִִֵֵַָָָָָאינּה

אֹוכל זה הרי ּפרֹות מלאה הּׁשנה ג'ּבראׁש ְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹ

קּתני לא ּגֹואל אינֹו ּובּגמרא ע"כ, ְְֵֵֵַָָָָֹּתבּואֹות

נמי אּסּורא ּקסבר אלמא מּוּתר אינֹו ְִֵֵֶַַָָָָָָָאּלא

ּדכתיב ּבעׂשה ּדקאי מֹוכר מּבעיא ולא ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹאּכא,

ּבעׂשה קאי נמי לֹוקח אפּלּו אּלא ל ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָימּכר

אכלּה וז"ל ׁשם ּתניא עֹוד ע"כ, ּתקנה ְְְְֲִִִֶַָָָָּדכתיב

ׁשנה לֹו מׁשלימין הּיֹובל לפני אחת ְְִִִֵֵַַַַָָָָׁשנה

ד' אֹומרים נמצינּו ע"כ, הּיֹובל אחר ְְִִִֵֶֶַַַַאחרת

הּמכר יהיה ׁשּלא לׁשניהם מצוה הא' ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹהלכֹות,

היּו ׁשאם ב' ּבּכתּוב, האמּור מּגבּול ְִִֶַָָָָָּפחֹות

אם הג', ללֹוקח, הם ׁשנים ּבב' ּתבּואֹות ְְְִִֵֵַָג'

ׁשּדפֹון ׁשנת ּכגֹון ׁשנים ּבב' ּתבּואֹות היּו ְְְְִִַָָָֹלא

ארע אם הּד' הּמנין, מן לֹו עֹולה אינּה ְְִִִֵֵַַַָָָוכּו'

עד יֹוצאה אינּה ׁשנים הּב' ּבתֹו ְְִֵֵַַָָָיֹובל

הלכֹות לד' הרמּב"ם ּופסק ׁשנים, ב' ְְְֲִִֶַַַָָָָָׁשּיׁשלימּו

ויֹובל: ׁשמיטה מהלכֹות י"א ּבפרק ְְְְִִֵֵֵֶֶָאּלּו



xdaלב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd ipy meil inei xeriy

(æè)éôì|íéðMä èòî éôìe Búð÷î äaøz íéðMä áø §¦´´Ÿ©¨¦À©§¤Æ¦§¨½§¦Æ§´Ÿ©¨¦½
:Cì øëî àeä úàeáz øtñî ék Búð÷î èéòîz©§¦−¦§¨®¦µ¦§©´§½Ÿ¬Ÿ¥−¨«

i"yx£B˙�˜Ó ‰a¯z∑ּביקר B˙�˜Ó.ּתמּכרּנה ËÈÚÓz∑ּבדמיה .ּתמעיט «¿∆ƒ¿»ְְְִֶֶָֹ«¿ƒƒ¿»ְְִֶַָָ

(æé)éäìàî úàøéå Búéîò-úà Léà eðBú àìåéðà ék E §³ŸÆ¦´¤£¦½§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®¦²£¦¬
:íëéäìà ýåýé§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£B˙ÈÓÚŒ˙‡ LÈ‡ e�B˙ ‡ÏÂ∑(ת"כ)ּדברים אֹונאת על הזהיר עצה,ּכאן יּׂשיאּנּו ולא חברֹו את איׁש יקניט ׁשּלא ¿…ƒ∆¬ƒְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
לֹו הֹוגנת "ויראת,ׁשאינּה נאמר: לכ לרעה? נתּכּונּתי אם יֹודע מי ּתאמר: ואם יֹועץ. ׁשל והנאתֹו ּדרּכֹו לפי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מחׁשבֹות הּיֹודע ;"לּלב,מאלהי הּמסּור ּדבר ּכל יֹודע. ּבלּבֹו,הּוא ׁשהּמחׁשבה מי אּלא מּכיר ּבֹו:,ׁשאין נאמר ְֱֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
"מאלהי ."ויראת ְֱֵֵֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr fk zegiy ihewl)

לֹו הֹוגנת ׁשאינּה עצה יׂשיאנּו יז)ולא כה, ׁשאינּה(רש"י עצה ּתּתן לא ּבדבר הּסּומא (לפני מכׁשֹול" ּתּתן לא עּור "לפני וקׁשה, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ

חּדּוׁש למצא להׁשּתּדל ׁשּיׁש ואף לאוין. ּבׁשני עליו לעבר ׁשהּוא לֹומר, ויׁש ּדברים. אֹונאת ּבכלל זה והרי לי, לּמה רש"י) לֹו, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹהֹוגנת

עצה ּגם ּכֹוללת ּדברים אֹונאת ואּלּו הּלאו, אֹותֹו זהּו אם רק הּוא – לאוין" ּבׁשני עליו "לעבר אֹומרים חּדּוׁש ּכׁשאין ורק ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּדין,

עּור"). ל"לפני ׁשּיְך (ׁשּלא חברֹו את יקניט ׁשּלא וגם הגּונה החייםׁשאינּה אור ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

(çé)íúéNòå eøîLz éètLî-úàå éúwç-úà íúéNòå©«£¦¤Æ¤ªŸ©½§¤¦§¨©¬¦§§−©«£¦¤´
:çèáì õøàä-ìò ízáLéå íúàŸ¨®¦«©§¤¬©¨−̈¤¨¤«©

i"yx£ÁË·Ï ı¯‡‰ŒÏÚ Ìz·LÈÂ∑ׁשמּטה ּגֹולים,ׁשּבעֹון לד)ׁשּנאמר,יׂשראל כו ּת(ויקרא "אז ׁשּבתתיה": את הארץ רצה ƒ«¿∆«»»∆»∆«ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבבל ּגלּות ׁשל ׁשנה וׁשבעים אתֿׁשּבתתיה"; ׁשּבּטלּו,"והרצת ׁשמּטֹות ׁשבעים .היּו,ּכנגד ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ÌeÙÏeטז È‰B�È·Ê ÈbÒz ‡i�L ˙e‡È‚Ò ÌeÙÏ¿¿ƒ¿«»«¿≈¿ƒƒ¿
‡zÏÏÚ ÔÈ�Ó È¯‡ È‰B�È·Ê ¯ÚÊz ‡i�L ˙e¯ÚÊ¿≈¿«»«¿≈¿ƒƒ¬≈ƒ¿«¬«¿»

:CÏ ÔaÊÓ ‡e‰¿«∆»

È˙יז ¯·b Ôe�B˙ ‡ÏÂC‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â d¯·Á ¿»¿«»«¿≈¿ƒ¿«≈¡»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬

Ôe¯Ëzיח È�Èc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿»¿»«¿»ƒ«ƒ¿
:ÔˆÁ¯Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ Ôe·˙È˙Â ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿»¿¿≈¿««¿»¿»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÏÚÂאֹומרֹו נכֹון על הּדקּדּוקים יתיּׁשבּו זה ּפי ¿«ְְְְִִִִֶַַַָ

Ï·Bi‰ ¯Á‡ ÌÈ�L ¯tÒÓaמסּפר ּפרּוׁש ¿ƒ¿«»ƒ«««≈ְִֵַ

הגם להיֹות יתחּיבּו הּכתּוב ׁשאֹומר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּׁשנים

מפקיעם, הּיֹובל אין ּכי הּיֹובל אחר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָׁשּיׁשלמּו

ּתקנה אחד ּפעם לֹומר לׁשֹונֹו הּכתּוב ְְְִִֶֶַַַַָָָוׁשּנה

הּלֹוקח על מצוה להּטיל ימּכר אחת ְְְִִִֵַַַַַַַַָָּופעם

מהאמּור, ּפחֹות הּמכר יהיה ׁשּלא הּמֹוכר ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועל

הּׁשנים זכּות לתת והּתבּואֹות הּׁשנים ְְְְְִִִִֵַַַָָָוהזּכיר

ואמר הּתבּואֹות, ˙·e‡˙ּוזכּות ¯tÒÓולא ְְְַַָƒ¿«¿…ְֹ

ּבהם ׁשאין ׁשנים היּו לאם ּתבּואה מסּפר ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָאמר

ׁשמיטה ׁשנת אֹו ׁשּדפֹון מחמת אֹו ְְְֲִִֵַַָָָּתבּואה

לדעת ויׁש מהּמנין, לֹו עֹולים אינם ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָויֹובל

לּלֹוקח ה' יאסר לּמה זה ּבדבר נכֹון ְֱֵֶֶַַַַָָָָָֹטעם

וכי וכּו' ׁשנים מּב' ּפחֹות הּׂשדה יחזיר ְְְֲִִִִֶַַַָָָלבל

אֹו ממֹונֹו למחל אֹו לתת לאדם לֹו ְִֵָָָָָָֹאסּור

לצד ואּולי מהם, ּכאחד זה ויהיה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָלהפקירֹו

ׂשדהּו, אדם ימּכר לבל הּוא יתּבר רצֹונֹו ְְְְִִִֵַַָָָָֹּכי

(כ"ה) ּבּפסּוק ּכהנים) (ּתֹורת ז"ל ׁשּדרׁשּו ְְֲִֶַַָָֹּוכמֹו

למּכר רּׁשאי אדם ׁשאין וגֹו' אחי ימּו ְְִִִֵֶַַָָָָֹּכי

ּבצּוֹו ה' יכּון לזה וכּו', הּמעֹות ּולהּניח ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָׂשדהּו

ּכדי לּמֹוכר הּקנין יׁשיב לבל ְְְִִֵֵֵַַַַַָָלּלֹוקח

החלט עיניו ּבין יעמד הּדבר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבאמצעּות

מחמת יּמנע ולפעמים ׁשנים ב' ּתֹו ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָהחזרה

ימּכר: ולא ְְִֶֹֹזה

„BÚּבפרק ׁשם רמּב"ם ׁשּכתב ּפי על ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָנראה

ׁשנה לׁשּׁשים ׂשדהּו הּמֹוכר וז"ל ְְִִֵֵַָָָי"א

אּלא ּבּיֹובל חֹוזר ׁשאינֹו ּבּיֹובל יֹוצאה ְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאינּה

והּכסף ע"כ, לצמיתּות אֹו סתם הּנמּכר ְְְְִִִֶֶַַָָָָּדבר

זה, ּדין הרב הֹוציא מּנין רׁשם לא ְִִִִִֶַַַָָָֹמׁשנה

זה ּבמאמר ה' ּׁשרׁשם מה הּוא זה ּכי ְְֲִֶֶֶַַַַָָואּולי

הּדר זה ‰Ï·Biעל ¯Á‡ ÌÈ�L ¯tÒÓaּפרּוׁש ֶֶֶַַ¿ƒ¿«»ƒ«««≈ֵ

ׁשנה ס' אֹו למ' הּׁשנים ּבמסּפר מֹוכר ְְְְִִֵֶַַָָָּכׁשהּוא

הּמכר ויּמׁש למּכר יכֹול ּפרּוׁש ימּכר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹומעלה,

להֹוציאּה מפסיק הּיֹובל ואין הּיֹובל אחר ְְְִִֵֵֵַַַַַַָּגם

ּׁשּגמר ּומה ׁשנים, למסּפר ׁשּמכר ּכיון ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמּידֹו

˙·e‡˙אמר È�L ¯tÒÓaטעם נֹותן ּפרּוׁש וגֹו' ֶֹ¿ƒ¿«¿≈¿…ְֵֵַַ

הּיֹובל, אחר יּמׁש לׁשנים מכר לּמה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלּדבר

זה,וא מכר ל ימּכר תבּואת ׁשני ּבמסּפר מר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

מֹוכר אינֹו זה הרי לׁשנים ׁשּמֹוכר ּכיון ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶָָּפרּוׁש

מכירתֹו ׁשעל הּקרקע, ּגּוף לא ּתבּואת ׁשני ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹאּלא

הּכתּוב: ׁשּמקּפיד ְִֶַַָהּוא

B‚Â'.יז) e�B˙ ‡ÏÂב"מ) ּדרׁשּו ז"ל רּבֹותינּו ¿…¿ְֵַָ

ּולפי ּדברים, ּבאֹונאת מדּבר ׁשהּכתּוב ְְְְִִֵֶַַַָָָנ"ח:)

אל למעלה ׁשאמר הגם ּכי ירצה הּכתּוב ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָּפׁשט

ּבאֹונאת ּכי להֹודיע מּיד לֹומר ודקּדק ְְְְִִִִֵַַַָָּתֹונּו

קרקע, ּבאֹונאת ולא מדּבר הּכתּוב ְְְְְְְִֵַַַַַַָָֹמטלטלים

מּתר ּבקרקעֹות ּכי הּטֹועה ׁשּיטעה הּכתּוב ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻחׁש

ואמר וגֹו', תֹונּו לא אמר לזה ÈÂ¯‡˙לאֹונֹות, ְְְֶַַָָָֹ¿»≈»

EÈ‰Ï‡Ó,ּבהם אֹונאה ּדין ׁשאין הגם ּפרּוׁש ≈…∆ֲִֵֵֶֶַָָָ

אבל ּתבל, יֹוׁשבי מׁשּפט לענין ּדוקא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָהּוא

ׁשאמרּתי וטעם ּבּדבר, יׁש אֹונאה אּסּור ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלעֹולם

מׁשּפט ׁשהּנחּתי מּטעם הּוא אֹונאה ּבֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשאין

אֹומרֹו והּוא אני, אֹותֹו לדּון ‰'זה È�‡ Èk ְְֲִֶָƒ¬ƒ

ÌÎÈ‰Ï‡לא הּזה ּבּדבר אתכם ׁשֹופט ּפרּוׁש ¡…≈∆ְֵֵֶֶֶַַָָֹ

והרּבה ּבקרקע, להֹונֹות ׁשּמּותר ּדיניםלצד ְְְְְְִִֵֶַַַַָ

ּדין לבית מׁשּפטם סּלק ׁשה' ּבּתֹורה ְְִִִִֵֵֶַָָָָמצינּו

ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי מה ועּין מעלה, ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

טעם יׁש ּׁשּלפנינּו ּומה י"ב) (כ"א ְְִִֵֵֶַַַָָמׁשּפטים

מאה ׁשוה מֹוכר אדם ׁשּיּמצא לצד ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבּדבר

לעמד יכֹול ּדין ּבית ואין להפ אֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָֹּבחמּׁשים

הרצֹון לצד ׁשהּוא הּקנין לדעת הּדבר ְְִֶַַַַַַָָָָָָעל

לבֹוחן ּדינֹו ה' וסּלק האֹונאה לצד ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָואת

ותחּבּלֹותיו: אדם מחׁשבֹות ויֹודע ְְְְְִֵַַַָָָֻלּבֹות

¯·Îeאפּלּו יׁשנֹו טעּות מּקח ּכי למעלה ּכתבּתי ¿»ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָ

ט"ו ּבפרק הרמּב"ם ּכתב וכן ְְְְְֵֶֶַַַָָָָּבקרקעֹות,

וכּו' קרקע לחברֹו הּמֹוכר וכן מכירה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָמהלכֹות

מחזירֹו הּלֹוקח ּבֹו ידע ׁשּלא מּום ּבּמּקח ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹונמצא

זה ּופרּוׁשנּו ע"כ, ׁשנים ּכּמה לאחר ְֲִִֵֵֶַַַָָאפּלּו

ּתֹונּו אל ׁשאמרּו ּבמאמרם חז"ל ְְְֲֶַַַַָָָָּכללּוהּו

ּכי אֹונאה מין ּכל נכלל ׁשּבזה ּדברים ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָּבאֹונאת

הּוא ׁשקר ּבדברי לרּמֹותֹו חברֹו המאּנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַּגם

ּדברים: אֹונאת ּבכלל הּוא והרי ְְְֲִִֵֵַַַַָָמאּנהּו
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i"yx£LÏLÏÌÈ�M‰∑הּׁשּׁשית ראׁשֿהּׁשנה,למקצת ועד ולּׁשמינית,מּניסן ּבמרחׁשון,ולּׁשביעית ּבּׁשמינית ׁשּיזרעּו ƒ¿…«»ƒְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבניסן החיים.ויקצרּו אור ְְְְִִָ

(áë)äàeázä-ïî ízìëàå úðéîMä äðMä úà ízòøæe§©§¤À¥µ©¨¨´©§¦¦½©«£©§¤−¦©§¨´
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i"yx£˙ÚÈLz‰ ‰�M‰ „Ú∑ּתׁשיעית ׁשל הּסּכֹות חג הּבית,עד לתֹו ׁשמינית ׁשל ּתבּואתּה ּבא עת ׁשּכל,ׁשהיא ««»»«¿ƒƒְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ׁשנים: לארּבע לעׂשֹות צריכה ׁשהיתה ּופעמים לּבית, האסיף עת הּוא ּובתׁשרי ּבּגרנֹות, ּבּׂשדה היּו הּקיץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָימֹות
זה ּומקרא והּיֹובל; הּׁשביעית רצּופֹות: ׁשנים ׁשּתי קרקע מעבֹודת ּבטלין ׁשהן הּׁשביעית, הּׁשמּטה ׁשּלפני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבּׁשּׁשית

ּכּלן הּׁשמּטֹות ּבׁשאר .נאמר ְְֱִִֶַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr f zegiy ihewl)

והּיֹובל הּׁשביעית . . לארּבע לעׂשֹות צריכה ׁשהיתה כב)ּופעמים כה, ׁשמים,ׁשמּטה(רש"י מלכּות על קּבלת ׁשל עבֹודה היא - ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

יׁשּותֹו.הּיׁשּבּטּול את ׁשּמבּטל אּלא ּומציאּות', 'יׁש הּוא העֹובד ּכלֹומר, .- ּבּטּוליֹובל ּדחירּו', 'עלמא הּבינה, ּבספירת הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ÚaNÓÏיט ÔeÏÎÈ˙Â da‡ ‡Ú¯‡ Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»ƒ«¿≈¿¿ƒ¿»
:dÏÚ ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â¿≈¿¿»¬»¬«

ÚÈ·L˙‡כ ‡zLa ÏeÎÈ� ‡Ó Ôe¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈¿»≈¿«»¿ƒ≈»
:‡�zÏÏÚ ˙È LB�Î� ‡ÏÂ Ú¯Ê� ‡Ï ‡‰»»ƒ¿«¿»ƒ¿»¬«¿»»

È˙L˙˙‡כא ‡zLa ÔBÎÏ È˙k¯a ˙È „wÙ‡Â«¬«≈»ƒ¿¿ƒ¿¿«»¿ƒ≈»
:ÔÈ�L ˙Ï˙Ï ‡zÏÏÚ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬«¿»ƒ¿«¿ƒ

ÔÓכב ÔeÏÎÈ˙Â ‡˙�ÈÓ˙ ‡zL ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«»¿ƒ≈»¿≈¿ƒ
ÏÚÓ „Ú ‡˙ÚÈL˙ ‡zL „Ú ‡˜ÈzÚ ‡zÏÏÚ¬«¿»«ƒ»««»¿ƒ≈»«≈«

:‡˜ÈzÚ ÔeÏÎÈz dzÏÏÚ¬«¿«≈¿«ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

dÈ¯t.יט) ı¯‡‰ ‰�˙�Âהּקצּוב ּפרי ּפרּוׁש ¿»¿»»»∆ƒ¿»ְִֵַָ

הארץ ּפרי ׁשּנראה ׁשהגם לעׂשֹות, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָֹּבכחּה

יֹותר, ולא הארץ ּכח הּוא זה ּכי נׁשער ְְִֵֵֶֶַַָָֹֹֹלא

החכם ׁשּגער קי"ב.) (ּכתּבֹות ּתמצא ְְֲִֶֶֶַָָָָֹֻׁשהלא

אחר ּפרֹותיה נתנה ולא ּכחּה ועצרה ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹּבארץ

אחר ּפרֹותיה והרֹואה הראׁשֹון, ּכּסדר ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכ

ּכחּה: זה הּוא ּכי יחׁשב קדם לא ְֲִֶֶַַָָֹֹֹֹּגערתֹו

ÌzÏÎ‡Â.Ú·NÏונתנה ׁשאמר לצד ּכי אּולי «¬«¿∆»…«ְְְִֶַַַָָָ

האחרֹון ּבּגבּול ׁשהּוא ּפריּה ְְֲִֶֶַַָָָָהארץ

אדם אין זה לצד הּפרֹות, וטעם הּפרֹות ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָֻּבׁשּמן

מּדברים הּוא וזה ׂשביעה, ּכדי מהם לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָֹיכֹול

ּכי ה' הבטיחם לזה הּטבע, ּכפי ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָהּנרּגׁשים

לּׂשבע: מהם ׁשּיאכלּו ּבאפן הּפרֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹיהיּו

Ìz·LÈÂ.'B‚Â ÁË·Ïּבּפסּוק אמר ׁשּכבר והגם ƒ«¿∆»∆«¿ְֲֶַַַַָָָ

לבטח הארץ על ויׁשבּתם זה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלפני

הפלגת יסֹובב ׁשּלא להבטיח ּכן, לֹומר ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹחזר

ּדקּדק ולזה ׁשֹודד, עליהם לבֹוא הּפרֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשבח

לֹומר הארץ על ויׁשבּתם ראׁשֹון ּבפסּוק ְְִִֶֶַַַַָָָלֹומר

והבטחה הארץ, חּמּוד על היא זֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשהבטחה

ּבטּוחים נמצאּו ּובזה ּפרֹותיה, חּמּוד על ְְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשנּיה

ּפרֹותיה: ועל הארץ ְֵֶֶַַָָָעל

B‚Â'.כ) e¯Ó‡˙ ÈÎÂעל הּוא הּכתּוב ּפׁשט ¿ƒ…¿¿ְַַַָ

ׁשּיׁש ּולצד ּנאכל, מה תאמרּו וכי הּדר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹֹזה

הּוא הא' ּדרכים, ב' זה מאמר ְְְֲִֶַַָָָָּבמׁשמעּות

יזרעּו ׁשּלא זה ּבדבר הרצֹון ׁשלילּות ְְְְִִֶֶַַָָָָֹטעם

לחּיּותנּו לזרע ּובהכרח ּנאכל מה ּכן ׁשאם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹוכּו'

הּנסּבב על ׁשאלה הּוא ּב' ודר האדמה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָעל

נזרע, ׁשּלא ּכיון ּנאכל מה זֹו מצוה ְְִִִִֵֶַַָָָֹֹמּקּיּום

מה ּבמאמר הּכּונה ּופרׁש הּכתּוב ּבא ְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָלזה

אמר ּׁשּגמר ּבּמה �Ú¯Êּנאכל ‡Ï Ô‰ּפרּוׁש וגֹו' ֶֶֶַַַָֹֹ≈…ƒ¿»ְֵ

טעם לתת ּנאכל מה אֹומרים ׁשאנּו ְִֵֶַַַַָָֹֹלא

מקּבלים אנּו הן אּלא זֹו מצוה קּיּום ְְְְִִִִִֵֶַָָָלׁשלילּות

אביו לפני ׁשאֹומר ּכבן אּלא וגֹו' נזרע ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹלא

ּתהיה אם אבל וגֹו', וצּויתי אז ּנאכל ְְְֲִִִִִֶַַָָֹמה

אז הראׁשֹון לּדר ּנאכל מה ּבמאמר ְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹּכּונתם

הּברכה: את אּתם ה' יצו ְְִֶַַָָָֹלא

B‚Â'.כא) È˙Î¯a ˙‡ È˙ÈeˆÂאינּה זֹו ּברכה ¿ƒƒƒ∆ƒ¿»ƒ¿ְֵָָָ

ּפריּה הארץ ונתנה הבטיח ׁשּכבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּצֹומח

ׁשּמבטיח אּלא ּבכחּה, ה' ׁשּגבל ּגבּול ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא

(מלכים הּצרפית קמח ּככד הּתבּואה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָּברּכת

והּוא ד'), (מ"ב עֹובדיה אׁשת ּוכׁשמן י"ז) ְְְֵֶֶֶַָא'

לֹומר ‰e·z‡‰ׁשּדקּדק ˙‡ ˙NÚÂהּברכה ּפרּוׁש ְִֵֶַ¿»»∆«¿»ְֵַָָ

ׁשּתסּפיק ּכדי ּבּתבּואה רּבּוי ּתעׂשה ה' ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָׁשּיצו

ּכמּדי צמחּה ּתֹוציא ׁשהארץ הגם ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָלג'

ׁשּבעלּיה חּטים מּקב ּולמד צא ּבׁשנה, ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשנה
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:ïLé̈¨«
i"yx£˙ÚÈLz‰ ‰�M‰ „Ú∑ּתׁשיעית ׁשל הּסּכֹות חג הּבית,עד לתֹו ׁשמינית ׁשל ּתבּואתּה ּבא עת ׁשּכל,ׁשהיא ««»»«¿ƒƒְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ׁשנים: לארּבע לעׂשֹות צריכה ׁשהיתה ּופעמים לּבית, האסיף עת הּוא ּובתׁשרי ּבּגרנֹות, ּבּׂשדה היּו הּקיץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָימֹות
זה ּומקרא והּיֹובל; הּׁשביעית רצּופֹות: ׁשנים ׁשּתי קרקע מעבֹודת ּבטלין ׁשהן הּׁשביעית, הּׁשמּטה ׁשּלפני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבּׁשּׁשית

ּכּלן הּׁשמּטֹות ּבׁשאר .נאמר ְְֱִִֶַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr f zegiy ihewl)

והּיֹובל הּׁשביעית . . לארּבע לעׂשֹות צריכה ׁשהיתה כב)ּופעמים כה, ׁשמים,ׁשמּטה(רש"י מלכּות על קּבלת ׁשל עבֹודה היא - ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

יׁשּותֹו.הּיׁשּבּטּול את ׁשּמבּטל אּלא ּומציאּות', 'יׁש הּוא העֹובד ּכלֹומר, .- ּבּטּוליֹובל ּדחירּו', 'עלמא הּבינה, ּבספירת הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ÚaNÓÏיט ÔeÏÎÈ˙Â da‡ ‡Ú¯‡ Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»ƒ«¿≈¿¿ƒ¿»
:dÏÚ ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â¿≈¿¿»¬»¬«

ÚÈ·L˙‡כ ‡zLa ÏeÎÈ� ‡Ó Ôe¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈¿»≈¿«»¿ƒ≈»
:‡�zÏÏÚ ˙È LB�Î� ‡ÏÂ Ú¯Ê� ‡Ï ‡‰»»ƒ¿«¿»ƒ¿»¬«¿»»

È˙L˙˙‡כא ‡zLa ÔBÎÏ È˙k¯a ˙È „wÙ‡Â«¬«≈»ƒ¿¿ƒ¿¿«»¿ƒ≈»
:ÔÈ�L ˙Ï˙Ï ‡zÏÏÚ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬«¿»ƒ¿«¿ƒ

ÔÓכב ÔeÏÎÈ˙Â ‡˙�ÈÓ˙ ‡zL ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«»¿ƒ≈»¿≈¿ƒ
ÏÚÓ „Ú ‡˙ÚÈL˙ ‡zL „Ú ‡˜ÈzÚ ‡zÏÏÚ¬«¿»«ƒ»««»¿ƒ≈»«≈«

:‡˜ÈzÚ ÔeÏÎÈz dzÏÏÚ¬«¿«≈¿«ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

dÈ¯t.יט) ı¯‡‰ ‰�˙�Âהּקצּוב ּפרי ּפרּוׁש ¿»¿»»»∆ƒ¿»ְִֵַָ

הארץ ּפרי ׁשּנראה ׁשהגם לעׂשֹות, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָֹּבכחּה

יֹותר, ולא הארץ ּכח הּוא זה ּכי נׁשער ְְִֵֵֶֶַַָָֹֹֹלא

החכם ׁשּגער קי"ב.) (ּכתּבֹות ּתמצא ְְֲִֶֶֶַָָָָֹֻׁשהלא

אחר ּפרֹותיה נתנה ולא ּכחּה ועצרה ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹּבארץ

אחר ּפרֹותיה והרֹואה הראׁשֹון, ּכּסדר ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכ

ּכחּה: זה הּוא ּכי יחׁשב קדם לא ְֲִֶֶַַָָֹֹֹֹּגערתֹו

ÌzÏÎ‡Â.Ú·NÏונתנה ׁשאמר לצד ּכי אּולי «¬«¿∆»…«ְְְִֶַַַָָָ

האחרֹון ּבּגבּול ׁשהּוא ּפריּה ְְֲִֶֶַַָָָָהארץ

אדם אין זה לצד הּפרֹות, וטעם הּפרֹות ְְְֵֵֵֶַַַַַַָָֻּבׁשּמן

מּדברים הּוא וזה ׂשביעה, ּכדי מהם לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָֹיכֹול

ּכי ה' הבטיחם לזה הּטבע, ּכפי ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָהּנרּגׁשים

לּׂשבע: מהם ׁשּיאכלּו ּבאפן הּפרֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹיהיּו

Ìz·LÈÂ.'B‚Â ÁË·Ïּבּפסּוק אמר ׁשּכבר והגם ƒ«¿∆»∆«¿ְֲֶַַַַָָָ

לבטח הארץ על ויׁשבּתם זה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלפני

הפלגת יסֹובב ׁשּלא להבטיח ּכן, לֹומר ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹחזר

ּדקּדק ולזה ׁשֹודד, עליהם לבֹוא הּפרֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשבח

לֹומר הארץ על ויׁשבּתם ראׁשֹון ּבפסּוק ְְִִֶֶַַַַָָָלֹומר

והבטחה הארץ, חּמּוד על היא זֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשהבטחה

ּבטּוחים נמצאּו ּובזה ּפרֹותיה, חּמּוד על ְְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשנּיה

ּפרֹותיה: ועל הארץ ְֵֶֶַַָָָעל

B‚Â'.כ) e¯Ó‡˙ ÈÎÂעל הּוא הּכתּוב ּפׁשט ¿ƒ…¿¿ְַַַָ

ׁשּיׁש ּולצד ּנאכל, מה תאמרּו וכי הּדר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹֹזה

הּוא הא' ּדרכים, ב' זה מאמר ְְְֲִֶַַָָָָּבמׁשמעּות

יזרעּו ׁשּלא זה ּבדבר הרצֹון ׁשלילּות ְְְְִִֶֶַַָָָָֹטעם

לחּיּותנּו לזרע ּובהכרח ּנאכל מה ּכן ׁשאם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹוכּו'

הּנסּבב על ׁשאלה הּוא ּב' ודר האדמה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָעל

נזרע, ׁשּלא ּכיון ּנאכל מה זֹו מצוה ְְִִִִֵֶַַָָָֹֹמּקּיּום

מה ּבמאמר הּכּונה ּופרׁש הּכתּוב ּבא ְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָלזה

אמר ּׁשּגמר ּבּמה �Ú¯Êּנאכל ‡Ï Ô‰ּפרּוׁש וגֹו' ֶֶֶַַַָֹֹ≈…ƒ¿»ְֵ

טעם לתת ּנאכל מה אֹומרים ׁשאנּו ְִֵֶַַַַָָֹֹלא

מקּבלים אנּו הן אּלא זֹו מצוה קּיּום ְְְְִִִִִֵֶַָָָלׁשלילּות

אביו לפני ׁשאֹומר ּכבן אּלא וגֹו' נזרע ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹלא

ּתהיה אם אבל וגֹו', וצּויתי אז ּנאכל ְְְֲִִִִִֶַַָָֹמה

אז הראׁשֹון לּדר ּנאכל מה ּבמאמר ְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹּכּונתם

הּברכה: את אּתם ה' יצו ְְִֶַַָָָֹלא

B‚Â'.כא) È˙Î¯a ˙‡ È˙ÈeˆÂאינּה זֹו ּברכה ¿ƒƒƒ∆ƒ¿»ƒ¿ְֵָָָ

ּפריּה הארץ ונתנה הבטיח ׁשּכבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּצֹומח

ׁשּמבטיח אּלא ּבכחּה, ה' ׁשּגבל ּגבּול ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא

(מלכים הּצרפית קמח ּככד הּתבּואה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָּברּכת

והּוא ד'), (מ"ב עֹובדיה אׁשת ּוכׁשמן י"ז) ְְְֵֶֶֶַָא'

לֹומר ‰e·z‡‰ׁשּדקּדק ˙‡ ˙NÚÂהּברכה ּפרּוׁש ְִֵֶַ¿»»∆«¿»ְֵַָָ

ׁשּתסּפיק ּכדי ּבּתבּואה רּבּוי ּתעׂשה ה' ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָׁשּיצו

ּכמּדי צמחּה ּתֹוציא ׁשהארץ הגם ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָלג'

ׁשּבעלּיה חּטים מּקב ּולמד צא ּבׁשנה, ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשנה



xdaלד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f iriax meil inei xeriy

"ּבמציאּות נאמר לכן איןלׁשלׁש. 'יֹובל' ּבדרּגת ואּלּו 'ׁשמּטה', ּבדרּגת רק קּים ּנאכל") ("מה קׁשיא לתרץ הּצרְך ׁשּכן הּׁשנים", ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ּכלל. לקׁשיא מקֹום החייםמּלכּתחּלה אור ְְְְְִִַָָָָֻ

(âë)íéøâ-ék õøàä éì-ék úúîöì øënú àì õøàäå§¨À̈¤³Ÿ¦¨¥Æ¦§¦ª½¦¦−¨¨®¤¦«¥¦¯
:éãnò ízà íéáLBúå§«¨¦²©¤−¦¨¦«

i"yx£¯În˙ ‡Ï ı¯‡‰Â∑(ת"כ)ּבּיֹובל לּבעלים ׂשדֹות חזרת על 'לאו' ּכֹובׁשּה,לּתן הּלֹוקח יהא ∑ÓˆÏ˙˙.ׁשּלא ¿»»∆…ƒ»≈ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹƒ¿ƒÀ
עֹולמית,לפסיקה ּפסּוקה ‰‡¯ı.למכירה ÈÏŒÈk∑(ת"כ)ּבּה עינ ּתרע ׁשּל,אל .ׁשאינּה ְְְִִִִִָָָָƒƒ»»∆ְְֵֵֵֶֶַַָָ

(ãë)ñ :õøàì eðzz älàb íëúfçà õøà ìëáe§−Ÿ¤´¤£ª©§¤®§ª¨−¦§¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎ˙fÁ‡ ı¯‡ ÏÎ·e∑(ת"כ)עברי ועבד ּבּתים ראׁשֹון,לרּבֹות ּבפרק ּבקּדּוׁשין מפרׁש זה כא)ודבר ּולפי(דף . ¿…∆∆¬À«¿∆ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּלאחריו,ּפׁשּוטֹו לּפרׁשה ׁשנים,סמּו ׁשּתי לאחר לגאלּה רּׁשאי אחּזתֹו קרֹובֹו,ׁשהּמֹוכר אֹו הּוא הּלֹוקח,אֹו ואין ְְְְְְְֲֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
לעּכב .יכֹול ְֵַָ

ß xii` 'f iriax mei ß

(äë)éçà Ceîé-ékåéìà áøwä Bìàâ àáe Búfçàî øëîe E ¦«¨´¨¦½¨©−¥«£ª¨®¨³«Ÿ£Æ©¨´Ÿ¥½̈
:åéçà økîî úà ìàâå§¨©¾¥−¦§©¬¨¦«

i"yx£¯ÎÓe EÈÁ‡ CeÓÈŒÈk∑(ת"כ)עני,מלּמד ּדחק מחמת אּלא ׂשדהּו למּכר רּׁשאי אדם ולא∑B˙fÁ‡Ó.ׁשאין ƒ»»ƒ»«ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ≈¬À»ְֹ
לעצמֹו ׂשדה ׁשּיׁשּיר ארץ ּדר ּתֹורה למדה ‡ÂÈÁ.ּכּלה, ¯kÓÓ ˙‡ Ï‡‚Â∑(ת"כ)לעּכב יכֹול הּלֹוקח החיים.ואין אור ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ¿»«≈ƒ¿«»ƒְְֵֵֵַַַָ

(åë)éãk àöîe Bãé äâéOäå ìàb Bl-äéäé àì ék Léàå§¦¾¦²¬Ÿ¦«§¤−Ÿ¥®§¦¦´¨¨½¨¨−§¥¬
:Búlàâ§ª¨«

i"yx£Ï‡b BlŒ‰È‰È ‡Ï Èk LÈ‡Â∑(ת"כ שם. ׁשּיּוכל(קידושין ּגֹואל אּלא ּגֹואלים? לֹו ׁשאין ּביׂשראל אדם ל יׁש וכי ¿ƒƒ…ƒ¿∆…≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ממּכרֹו החיים.לגאל אור ְְִִָֹ

„ÈÏÈכג È¯‡ ÔÈËeÏÁÏ ÔacÊ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â¿«¿»»ƒ¿«««¬ƒ¬≈ƒƒ
:ÈÓ„˜ Ôez‡ ÔÈ·˙B˙Â ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡Ú¯‡«¿»¬≈«»ƒ¿»ƒ«√»»

Ôe�zzכד ‡�˜¯t ÔBÎz�ÒÁ‡ ‡Ú¯‡ ÏÎ·e¿…«¿»«¬«¿¿À¿»»ƒ¿
:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

È˙ÈÈÂכה dz�ÒÁ‡Ó ÔaÊÈÂ CeÁ‡ ÔkÒÓ˙È È¯‡¬≈ƒ¿«¿«»ƒ«≈≈«¬«¿≈¿≈≈
:È‰eÁ‡ È�È·Ê ˙È ˜B¯ÙÈÂ dÏ ·È¯˜c d˜È¯Ù»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ¿»¿ƒ≈¬ƒ

d„Èכו ˜a„˙Â ˜È¯t dÏ È‰È ‡Ï È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈»¿≈≈»ƒ¿«¿≈¿≈
:d�˜¯t ˙qÓk ÁkLÈÂ¿«¿«¿ƒ«À¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

וכי ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין כ"ד.), ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָ(ּתענית

י"א): ל"ג (ּבראׁשית ּכל לי ְִִֵֵֹיׁש

LÏLÏ.ÌÈ�M‰לּׁשנה הּוא הּכתּוב ּפׁשט ƒ¿«»ƒְַַַָָָ

ׁשביעית ּוׁשנת ׁשּׁשית ׁשהיא ְְְִִִִִֶַַָעצמּה

ׁשל סיון מחדׁש הּדר זה על ׁשמינית, ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוׁשנה

ב' הרי ח' וׁשל ז' ׁשל סיון חדׁש עד ו' ְֲִֵֶֶֶַָָָֹׁשנה

ּתׁשיעית ׁשל סיון עד ח' ׁשל סיון ּומחדׁש ְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשנים

הּכתּוב מאמר והּוא ׁשנים, ג' ‰M�‰הרי „Ú ְֲֲִֵַַַָָ««»»

˙ÈÚÈLz‰עד עדולא אּלא ט' ׁשל ּתחּלתּה «¿ƒƒְְִֶֶַַָָָֹ

והצר ליֹום, מּיֹום ׁשנים ג' הרי ּתבּואתּה ְְְְֲִִֵַָָָֻּבֹוא

חׁשּוב ׁשנה ׁשּמּקצת ּתחׁשב לבל לפרׁש ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹהּכתּוב

ָָׁשנה:

B‚Â'.כב) ‰�M‰ ˙‡ ÌzÚ¯Êeלֹומר הצר ¿«¿∆∆«»»¿ְַַֻ

לג' הּתבּואה את ועׂשת ׁשאמר מּצד ְְְִֵֶֶַַַָָָָּכן,

ׁשמינית ׁשנה אם האֹומר ׁשּיאמר חׁש ְִִִִֵֶַָָָָָֹׁשנים

ׁשּתהיה ּכדי נס יעׂשה לּמה היא זריעה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבת

ּגמר לזה לׁשמינית, עֹושה ו' ׁשנה ְְִִִֶַַָָָָָּתבּואת

טעם ונתן הּׁשמינית, הּׁשנה את ּוזרעּתם ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאמר

ׁשמינית ׁשנה צרכי ו' ׁשנה ּתבּואת ְְְְְִִִֵַַָָָָָלברּכת

ּכדי יׁשן הּתבּואה מן ואכלּתם מּטעם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא

חדׁש ולא יׁשן ּתבּואה ׁשמינית ׁשנה ְְְְִִֶָָָָָָָֹֹׁשּתאכלּו

(ב"ב החדׁש מן יֹותר לּברּיֹות מׁשּבח הּיׁשן ְְִִִֵֶַַָָָָָֻּכי

ה' ירחם ּבנים על אב ּוכרחם ּכּידּוע, ְְִֵֵַַַַַָָָצ"א:)

עּמֹו: ַַעל

B‚Â'.כה) EÈÁ‡ CeÓÈ Èkּתרמז זֹו ּפרׁשה ƒ»»ƒ¿ְִָָָֹ

ימּו ּכי ּתבל, ליֹוׁשבי והערה ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָענין

יּמ ּבעצלּתים י"ח) י' (קהלת אֹומרֹו ּדר ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַֹעל

לאֹותֹו עׂשיתם ז':) (ּתענית ז"ל ואמרּו ְְְְֲֲִִֶֶַַָָהּמקרה,

ּבּמים המקרה ק"ד) (ּתהּלים ּבֹו ְְֱִִִֶֶֶַַַַָׁשּנאמר

מּדר מּטין ּכׁשהּתחּתֹונים ּכי ,מ ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָעלּיֹותיו

עּמּוד ּומתמסּכן ההׁשּפעֹות מסּתּלקים ְְְְְִִִֵַַַַַַָהּטֹוב

ואמר ּבהּתחּתֹונים, ּתלּוי העּקר ּכי ְְְְִִִַַַַָָָָָֻהּקדּׁשה,

B˙fÁ‡Ó ¯ÎÓeהעדּות מׁשּכן הּמׁשּכן על ירצה »«≈¬À»ְְְִִִֵֶַַָָָ

ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשּבֹו ית' אחּזתֹו הּוא ְְְֲֲִִִֶֶָָָֻאׁשר

ּוכמאמרם האּמֹות, ּביד הּבית נמּכר ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָֹֻּובעונֹותינּו

מזמֹור ּפסּוק ּבפרּוׁש ע"ט) ּתהּלים (מדרׁש ְְְְִִִִֵַָז"ל

ּגאּלתֹו ּכי הּכתּוב והֹודיע וגֹו', ּגֹוים ּבאּו ְְְְִִִַַָָָָָֻלאסף

על לה' קרֹוב יהיה אׁשר הּצּדיק ּביד ְְֲִִִֶֶַַַַַָהיא

הּוא אּקדׁש ּבקרבי ג') י' (לעיל אֹומרֹו ְְְִֵֵֶֶֶַָֹּדר

יקרא ב"ה האדֹון ּכי אחיו, ממּכר ְְְִִִִִַַָָָָיגאל

קכ"ב) (ּתהּלים ּדכתיב ּכביכֹול אח ְְְִִִִִִִַַָָלּצּדיקים

לּבֹות ּבהעיר ּתהיה והּגאּלה ורעי, אחי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻלמען

ּתׁשבּו ּכי לכם הטֹוב להם ויאמר אדם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹּבני

לכם ּיערב ּומה אביכם ׁשלחן מעל ּגֹולים ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֻחּוץ

אׁשר העליֹונה החברה זּולת ּבעֹולם ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָהחּיים

הּוא אביכם לׁשלחן סביב סמּוכים ְְְֲֲִִִִֶֶַָֻהייתם

ּתאות ּבעיניו וימאיס לעד, ב"ה עֹולם ְְְֱֲִֵֵַַַַָָָֹאלהי

ל נרּגׁש ּגם הרּוחני ּבחׁשק ויעירם בעלהּנדמים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּובזה מעׂשיהם, ייטיבּו אׁשר עד חי ּכל ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנפׁש

הּדין את לּתן עתידין זה ועל ממּכרֹו, ה' ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָיגאל

יבּקׁש ּומהם יׂשראל ּגדֹולי הארץ אדֹוני ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּכל

העלּוב: הּבית עלּבֹון ְִֶֶַַָה'

Ï‡b.כו) Bl ‰È‰È ‡Ï Èk LÈ‡Â B¯ÓB‡Â¿¿¿ƒƒ…ƒ¿∆…≈
אין צ"ג.) (סנהדרין ז"ל אֹומרם ּדר ְְְִֵֶֶֶַַָעל

(ׁשמֹות ּדכתיב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ְְִִִֶַָָָאיׁש

לֹו יהיה ּכׁשּלא מלחמה, איׁש ה' ג') ְְְִִִֶֶָָֹט"ו

ואין מנהל אין לב על ׂשם איׁש אין ּכי ְְִִֵֵֵֵֵֵַַָּגֹואל

אביה, אל להׁשיבּה יׂשראלית אּמה ּביד ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻמחזיק

והּׂשיגה אּלא ּתקוה, אבדה ח"ו ּכי ּתאמר ְְְִִִִֶַַָָָָָֹאל

(סנהדרין ז"ל אמרּו ּגאּלתֹו, ּכדי ּומצא ְְְְְִֵֶַָָָָָֻידֹו

האּמה ּתּקּון הם והּגלּות הּיּסּורין ּכי ְִִִִֵַַָָָֻצ"ח)

ּׁשרמז מה והּוא B„Èלהכׁשירּה, ‰‚ÈO‰Âעל ְְְִֶַַַָָ¿ƒƒ»»ַ

ּבם היתה ה' יד ט"ו) ב' (ּדברים אֹומרֹו ְְְִֶֶַָָָָּדר

xda zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g iying meil inei xeriy

(æë)øLà Léàì óãòä-úà áéLäå Bøkîî éðL-úà áMçå§¦©Æ¤§¥´¦§¨½§¥¦Æ¤¨´Ÿ¥½¨¦−£¤´
:Búfçàì áLå Bì-øëî̈«©®§¨−©«£ª¨«

i"yx£B¯kÓÓ È�LŒ˙‡ ·MÁÂ∑היית עתיד ;וכ ּבכ ?ל מכרּתיה ּובכּמה ;וכ ּכ הּיֹובל? עד היּו ׁשנים ּכּמה ¿ƒ«∆¿≈ƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּבּיֹובל ארּבע,להחזירּה אֹו ׁשנים ׁשלׁש אֹותּה אכלּת – ׁשנה ּכל ׁשל חׁשּבֹון ּכפי הּתבּואֹות מסּפר קֹונה ,נמצאת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

וזהּו: הּׁשאר. את וטל החׁשּבֹון מן ּדמיהן את ‡˙Û„Ú‰Œהֹוצא ·ÈL‰Â∑ׁשאכל האכילה על הּמּקח ויּתנם,ּבדמי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ¿≈ƒ∆»…≈ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
BÏŒ¯ÎÓ.לּלֹוקח ¯L‡ LÈ‡Ï∑לגאלּה ׁשּבא הּזה החיים.הּמֹוכר אור ֵַַ»ƒ¬∆»«ְֳֵֶֶַַָָָ

(çë)ãéa Bøkîî äéäå Bì áéLä éc Bãé äàöî-àì íàå§¦̧Ÿ¨«§¹̈¨À¥»¨¦´¼§¨¨´¦§¨À§©Æ
ñ :Búfçàì áLå ìáia àöéå ìáBiä úðL ãò Búà äðwä©Ÿ¤´Ÿ½©−§©´©¥®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¨−©«£ª¨«

i"yx£BÏ ·ÈL‰ Èc∑(ל לחצאין,מּכאן(ערכין ּגֹואל ‰Ï·Bi.ׁשאינֹו ˙�L „Ú∑(ת"כ)ּכלּום ׁשנה אֹותּה לתֹו יּכנס ,ׁשּלא ≈»ƒֲִִֵֵֶַָָ«¿««≈ְְִֵֶָָָָֹ
ּבתחּלתֹו מׁשּמט החיים.ׁשהּיֹובל אור ְְִִֵֵֶַַָ

ß xii` 'g iying mei ß

(èë)Búlàb äúéäå äîBç øéò áLBî-úéa økîé-ék Léàå§¦À¦«¦§³Ÿ¥«©Æ¦´½̈§¨«§¨Æ§ª¨½
:Búlàâ äéäz íéîé Bøkîî úðL íz-ãò©−Ÿ§©´¦§¨®¨¦−¦«§¤¬§ª¨«

i"yx£‰ÓBÁŒ¯ÈÚ ·LBÓŒ˙Èa∑(ת"כ)ּבןֿנּון יהֹוׁשע מימֹות חֹומה הּמּקפת עיר ּבתֹו B˙l‡b.ּבית ‰˙È‰Â∑לפי ≈«ƒ»ְְִִִִֶֶַַַָֻֻ¿»¿»¿À»ְִ
ׁשּירצה זמן ּכל ואיל ׁשנים מּׁשּתי לגאלּה ׁשּיכֹול ּבׂשדה לגאלּה,ׁשּנאמר יכֹול אינֹו הראׁשֹונים ׁשנים ׁשּתי ּובתֹו, ְְְְְְְְְֱֳֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

חּלּוף ׁשהּוא ּבזה לפרׁש ראׁשֹונה,הצר ּבׁשנה לגאל רֹוצה ּגֹואלּה,ּגֹואלּה,ׁשאם אינֹו מּכאן È‰Â˙‰.ּולאחר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ¿»¿»
B˙l‡b∑ּבית ימים∑ÌÈÓÈ.ׁשל קרּויים ׁשלמה ׁשנה נה)וכן,ימי כד ימים"(בראשית אּתנּו הּנערה "ּתׁשב :. ¿À»ִֶַ»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָ

(ì)úéaä í÷å äîéîú äðL Bì úàìî-ãò ìàbé-àì íàå§¦´«Ÿ¦¨¥À©§´Ÿ»¨¨´§¦¨¼§ÂÂ̈©©̧¦
åéúøãì Búà äðwì úúéîvì äîç Bì-øLà øéòa-øLà£¤¨¦¹£¤´ŸÀ̈©§¦ª²©Ÿ¤¬Ÿ−§«ŸŸ¨®

:ìáia àöé àì¬Ÿ¥¥−©Ÿ¥«
i"yx£˙˙ÈÓvÏ 'B‚Â ˙Èa‰ Ì˜Â∑קֹונה ׁשל ּבכחֹו ועמד מֹוכר ׁשל מּכחֹו ÓÁ‰[.יצא ‡ÏŒ¯L‡∑"אמרּו"לֹו קריּנן, ¿»««ƒ¿«¿ƒÀְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ¬∆……»ְֵַָָ

עכׁשו לֹו ׁשאין ּפי על אף לברכה: זכרֹונם ו"עיר",רּבֹותינּו לכן, קדם לֹו והיתה היא,הֹואיל לכּתב,נקבה והצר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּבפנים,"לּה" "לא" לכּתב ׁשּצרי מּתֹו זה],אּלא על נֹופל זה ּבּמסרת; "לֹו" Ï·ia.ּתּקנּו ‡ˆÈ ‡Ï∑רב אמר ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ…≈≈«…≈ַַָ

ׁשנתֹו ּבתֹו יֹובל ּבֹו ּפגע אם [אף] יצא,ספרא: .לא ְְְִֵֵֵַַַָָָֹ

BÓ˙¯‡כז ˙È ·˙ÈÂ È‰B�È·Ê È�L ˙È ·MÁÈÂƒ«≈»¿≈¿ƒƒ¿»≈»»»
Èc ¯·‚Ï:dz�ÒÁ‡Ï ·e˙ÈÂ dÏ ÔaÊ ƒ¿«ƒ«∆≈ƒ¿«¬«¿≈

È‰ÈÂכח dÏ ·˙‡ ˙qÓk d„È ÁkL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿≈¿ƒ«¬≈≈ƒ≈
‡Ï·BÈ„ ‡zL „Ú d˙È Ô·Êc ‡„Èa È‰B�È·Ê¿ƒƒƒ»ƒ¿«»≈««»¿≈»

:dz�ÒÁ‡Ï ·e˙ÈÂ ‡Ï·BÈa ˜BtÈÂ¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬«¿≈

Ù˜Ó‡כט ‡z¯˜ ·˙BÓ ˙Èa ÔaÊÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈¿«≈≈««¿»«¿»
È‰B�È·Ê„ ‡zL ÌÏLÓ „Ú d�˜¯Ù È‰˙e ¯eL¿≈À¿»≈«ƒ¿««»ƒ¿ƒƒ

:d�˜¯Ù È‰z ÔcÚa ÔcÚƒ»¿ƒ»¿≈À¿»≈

zL‡ל dÏ ÌÏLÓ „Ú ˜¯t˙È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»««ƒ¿«≈«»
dÏ Èc ‡z¯˜· È„ ‡˙Èa Ìe˜ÈÂ ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»ƒ¿«¿»ƒ≈
‡Ï È‰B¯„Ï d˙È Ô·Ê È„Ï ÔÈËeÏÁÏ ‡¯eL»«¬ƒ¿ƒ¿«»≈¿»ƒ»

:‡Ï·BÈa ˜BtÈƒ¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּגלּות ּבאּמה החֹובטת הּגבּורה מּדת ְִִֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהיא

ּגאּלת ּכדי למצא יּׂשיג זה ּובאמצעּות ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֻהּמר,

ִַַהּבית:

B‚Â'.כז) ·MÁÂ B¯ÓB‡Âׁשהּמכר לצד הּנה ¿¿¿ƒ«¿ְִֵֶֶֶַַ

הן א') נ' (יׁשעיה ּכאֹומרֹו ּבעונֹותינּו ְְְְֲֵֵַַָֹהּוא

האדם, על חֹוב הּוא והעון נמּכרּתם ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבעונֹותיכם

חׁשּבֹון לעׂשֹות צרי הּׁשטר קריעת ְְְְֲִִִֶַַַַָָּבׁשעת

אֹומרֹו והּוא הּנׁשאר, ולפרע ׁשעליו MÁÂ·החֹוב ְְְְְִִֶַַַָָָֹ¿ƒ«

B¯kÓÓ È�L מכּור‡˙ הּבית ׁשּנׁשאר הּׁשנים ∆¿≈ƒ¿»ְִִִֶַַַָָָ

יׂשראל, מעונֹות הּׁשנים ׁשעּור לפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹויתנּכה

פ"ו:) (יֹומא ז"ל אֹומרם ּדר על יׁשיב ְְִֶֶֶַָָָָֹוהעדף

הּמׁשקל ּתׁשּובת ותּקּוניה הּתׁשּובה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּבמׁשּפטי

מה ּכׁשעּור עצמֹו יסּגף מהעון נהנה אדם ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאם

כן ּוכמֹו חֹובֹו, יפרע ּובזה מהחטא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָּׁשּנהנה

והּוא הּגאּלה, זמן ּכׁשּיתקרב העֹולם אדֹון ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻיעׂשה

מׁשיח, חבלי ׁשּיהיּו צ"ח) (סנהדרין ז"ל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמאמרם

B˙fÁ‡Ïּובזה ·LÂּברּו הּקדֹוׁש אל חֹוזר ּפרּוׁש ֶָ¿»«¬À»ֵֵֶַָָ

ל' (ּדברים אֹומרֹו ּדר על יׂשראל על ּגם ְְְִִֵֶֶַַַָָהּוא,

כ"ט.) (מגּלה ז"ל ואמרּו ׁשבּות את ה' וׁשב ְְְְְְִֶָָָג')

וגֹו': וׁשב אּלא נאמר לא ְְֱִֶֶַָָָֹיׁשיב

‰ÈL·.כח) Èc B„È ‰‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â B¯ÓB‡Â¿¿¿ƒ…»¿»»≈»ƒ
ּבעם ּכח אין ּכי האדֹון יראה אם ְִִִֵֵֶַָָָָֹּפרּוׁש

למעלה חֹובֹותיהם ורּבּו עֹוד חבלים ְְְְֲִִֵֶַַָָֹלסּבל

הּסבל, ּכח ּבהם ואפס Ú„ראׁש B¯kÓÓ ‰È‰Â ְֵֶֶַַַָָֹֹ¿»»ƒ¿»«

Ï·i‰ ˙�L,ּבעּתּה לּגאּלה הּמגּבל זמן ׁשהּוא ¿««…≈ְְְְִֶַַָָָָֻֻ

B˙fÁ‡Ïואז ·LÂ Ï·ia ‡ˆÈÂהּגלּות קץ ּכי ְָ¿»»«…≈¿»«¬À»ִֵַָ

ח"ו: ּגמּורים רׁשעים יׂשראל יהיּו אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶָָיׁשנֹו

kÓÈ¯.כט) Èk LÈ‡Âמכר ענין ׁשאמר אחר ¿ƒƒƒ¿…ְִֶֶֶַַַַָ

יהיה אי לּדבר טעם לתת הּכתּוב חזר ְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּבית

הּבחירה, ּבית אחּזתֹו ה' ׁשּימּכר הּזה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻהּדבר

אֹומרֹו הּוא,LÈ‡Âוהּוא ּברּו הּקדֹוׁש Èkזה ְְ¿ƒֶַָָƒ

·LBÓ ˙Èa ¯kÓÈאלהים מֹוׁשב ׁשּבֹו ּבית ּפרּוׁש ƒ¿…≈«ֱִִֵֶַַֹ

ּדכתיב ירּוׁשלים זֹו חֹומה עיר הּמקּדׁש, ּבית ְְְִִִִִֵֶַַָָָזה

אמר לּה, סביב הרים ירּוׁשלים קכ"ה) ְְִִִִִַַָָָָָ(ּתהּלים

הּוא B˙l‡bהּטעם ‰˙È‰Âזה ׁשּבאמצעּות ַַַ¿»¿»¿À»ְְֶֶֶָ

(מדרׁש ז"ל אֹומרם ּדר על נּגאל, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָאדרּבה

וגֹו' לאסף מזמֹור ּבּפסּוק ע"ט) ְְְְִִִַָָָּתהּלים

ׁשּזּולת ואבנים עצים על חמתֹו ה' ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָׁשהׁשלי

ואם ּופליט ׂשריד מּיׂשראל נׁשאר היה לא ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָֹזה

ירּוׁשלים, ולא הּמקּדׁש ּבית אין יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹאין

ּכי הּבית ּוגאּלת עם ׁשל ּגאּלתֹו והיתה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻֻלזה

לגבּולם: ּבנים וׁשבּו ּתקוה ְְְִִִֵָָָָיׁש



לה xda zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g iying meil inei xeriy

(æë)øLà Léàì óãòä-úà áéLäå Bøkîî éðL-úà áMçå§¦©Æ¤§¥´¦§¨½§¥¦Æ¤¨´Ÿ¥½¨¦−£¤´
:Búfçàì áLå Bì-øëî̈«©®§¨−©«£ª¨«

i"yx£B¯kÓÓ È�LŒ˙‡ ·MÁÂ∑היית עתיד ;וכ ּבכ ?ל מכרּתיה ּובכּמה ;וכ ּכ הּיֹובל? עד היּו ׁשנים ּכּמה ¿ƒ«∆¿≈ƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּבּיֹובל ארּבע,להחזירּה אֹו ׁשנים ׁשלׁש אֹותּה אכלּת – ׁשנה ּכל ׁשל חׁשּבֹון ּכפי הּתבּואֹות מסּפר קֹונה ,נמצאת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

וזהּו: הּׁשאר. את וטל החׁשּבֹון מן ּדמיהן את ‡˙Û„Ú‰Œהֹוצא ·ÈL‰Â∑ׁשאכל האכילה על הּמּקח ויּתנם,ּבדמי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ¿≈ƒ∆»…≈ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
BÏŒ¯ÎÓ.לּלֹוקח ¯L‡ LÈ‡Ï∑לגאלּה ׁשּבא הּזה החיים.הּמֹוכר אור ֵַַ»ƒ¬∆»«ְֳֵֶֶַַָָָ

(çë)ãéa Bøkîî äéäå Bì áéLä éc Bãé äàöî-àì íàå§¦̧Ÿ¨«§¹̈¨À¥»¨¦´¼§¨¨´¦§¨À§©Æ
ñ :Búfçàì áLå ìáia àöéå ìáBiä úðL ãò Búà äðwä©Ÿ¤´Ÿ½©−§©´©¥®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¨−©«£ª¨«

i"yx£BÏ ·ÈL‰ Èc∑(ל לחצאין,מּכאן(ערכין ּגֹואל ‰Ï·Bi.ׁשאינֹו ˙�L „Ú∑(ת"כ)ּכלּום ׁשנה אֹותּה לתֹו יּכנס ,ׁשּלא ≈»ƒֲִִֵֵֶַָָ«¿««≈ְְִֵֶָָָָֹ
ּבתחּלתֹו מׁשּמט החיים.ׁשהּיֹובל אור ְְִִֵֵֶַַָ

ß xii` 'g iying mei ß

(èë)Búlàb äúéäå äîBç øéò áLBî-úéa økîé-ék Léàå§¦À¦«¦§³Ÿ¥«©Æ¦´½̈§¨«§¨Æ§ª¨½
:Búlàâ äéäz íéîé Bøkîî úðL íz-ãò©−Ÿ§©´¦§¨®¨¦−¦«§¤¬§ª¨«

i"yx£‰ÓBÁŒ¯ÈÚ ·LBÓŒ˙Èa∑(ת"כ)ּבןֿנּון יהֹוׁשע מימֹות חֹומה הּמּקפת עיר ּבתֹו B˙l‡b.ּבית ‰˙È‰Â∑לפי ≈«ƒ»ְְִִִִֶֶַַַָֻֻ¿»¿»¿À»ְִ
ׁשּירצה זמן ּכל ואיל ׁשנים מּׁשּתי לגאלּה ׁשּיכֹול ּבׂשדה לגאלּה,ׁשּנאמר יכֹול אינֹו הראׁשֹונים ׁשנים ׁשּתי ּובתֹו, ְְְְְְְְְֱֳֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

חּלּוף ׁשהּוא ּבזה לפרׁש ראׁשֹונה,הצר ּבׁשנה לגאל רֹוצה ּגֹואלּה,ּגֹואלּה,ׁשאם אינֹו מּכאן È‰Â˙‰.ּולאחר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ¿»¿»
B˙l‡b∑ּבית ימים∑ÌÈÓÈ.ׁשל קרּויים ׁשלמה ׁשנה נה)וכן,ימי כד ימים"(בראשית אּתנּו הּנערה "ּתׁשב :. ¿À»ִֶַ»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָ

(ì)úéaä í÷å äîéîú äðL Bì úàìî-ãò ìàbé-àì íàå§¦´«Ÿ¦¨¥À©§´Ÿ»¨¨´§¦¨¼§ÂÂ̈©©̧¦
åéúøãì Búà äðwì úúéîvì äîç Bì-øLà øéòa-øLà£¤¨¦¹£¤´ŸÀ̈©§¦ª²©Ÿ¤¬Ÿ−§«ŸŸ¨®

:ìáia àöé àì¬Ÿ¥¥−©Ÿ¥«
i"yx£˙˙ÈÓvÏ 'B‚Â ˙Èa‰ Ì˜Â∑קֹונה ׁשל ּבכחֹו ועמד מֹוכר ׁשל מּכחֹו ÓÁ‰[.יצא ‡ÏŒ¯L‡∑"אמרּו"לֹו קריּנן, ¿»««ƒ¿«¿ƒÀְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ¬∆……»ְֵַָָ

עכׁשו לֹו ׁשאין ּפי על אף לברכה: זכרֹונם ו"עיר",רּבֹותינּו לכן, קדם לֹו והיתה היא,הֹואיל לכּתב,נקבה והצר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּבפנים,"לּה" "לא" לכּתב ׁשּצרי מּתֹו זה],אּלא על נֹופל זה ּבּמסרת; "לֹו" Ï·ia.ּתּקנּו ‡ˆÈ ‡Ï∑רב אמר ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ…≈≈«…≈ַַָ

ׁשנתֹו ּבתֹו יֹובל ּבֹו ּפגע אם [אף] יצא,ספרא: .לא ְְְִֵֵֵַַַָָָֹ

BÓ˙¯‡כז ˙È ·˙ÈÂ È‰B�È·Ê È�L ˙È ·MÁÈÂƒ«≈»¿≈¿ƒƒ¿»≈»»»
Èc ¯·‚Ï:dz�ÒÁ‡Ï ·e˙ÈÂ dÏ ÔaÊ ƒ¿«ƒ«∆≈ƒ¿«¬«¿≈

È‰ÈÂכח dÏ ·˙‡ ˙qÓk d„È ÁkL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿≈¿ƒ«¬≈≈ƒ≈
‡Ï·BÈ„ ‡zL „Ú d˙È Ô·Êc ‡„Èa È‰B�È·Ê¿ƒƒƒ»ƒ¿«»≈««»¿≈»

:dz�ÒÁ‡Ï ·e˙ÈÂ ‡Ï·BÈa ˜BtÈÂ¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬«¿≈

Ù˜Ó‡כט ‡z¯˜ ·˙BÓ ˙Èa ÔaÊÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈¿«≈≈««¿»«¿»
È‰B�È·Ê„ ‡zL ÌÏLÓ „Ú d�˜¯Ù È‰˙e ¯eL¿≈À¿»≈«ƒ¿««»ƒ¿ƒƒ

:d�˜¯Ù È‰z ÔcÚa ÔcÚƒ»¿ƒ»¿≈À¿»≈

zL‡ל dÏ ÌÏLÓ „Ú ˜¯t˙È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»««ƒ¿«≈«»
dÏ Èc ‡z¯˜· È„ ‡˙Èa Ìe˜ÈÂ ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»ƒ¿«¿»ƒ≈
‡Ï È‰B¯„Ï d˙È Ô·Ê È„Ï ÔÈËeÏÁÏ ‡¯eL»«¬ƒ¿ƒ¿«»≈¿»ƒ»

:‡Ï·BÈa ˜BtÈƒ¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּגלּות ּבאּמה החֹובטת הּגבּורה מּדת ְִִֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהיא

ּגאּלת ּכדי למצא יּׂשיג זה ּובאמצעּות ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֻהּמר,

ִַַהּבית:

B‚Â'.כז) ·MÁÂ B¯ÓB‡Âׁשהּמכר לצד הּנה ¿¿¿ƒ«¿ְִֵֶֶֶַַ

הן א') נ' (יׁשעיה ּכאֹומרֹו ּבעונֹותינּו ְְְְֲֵֵַַָֹהּוא

האדם, על חֹוב הּוא והעון נמּכרּתם ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבעונֹותיכם

חׁשּבֹון לעׂשֹות צרי הּׁשטר קריעת ְְְְֲִִִֶַַַַָָּבׁשעת

אֹומרֹו והּוא הּנׁשאר, ולפרע ׁשעליו MÁÂ·החֹוב ְְְְְִִֶַַַָָָֹ¿ƒ«

B¯kÓÓ È�L מכּור‡˙ הּבית ׁשּנׁשאר הּׁשנים ∆¿≈ƒ¿»ְִִִֶַַַָָָ

יׂשראל, מעונֹות הּׁשנים ׁשעּור לפי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹויתנּכה

פ"ו:) (יֹומא ז"ל אֹומרם ּדר על יׁשיב ְְִֶֶֶַָָָָֹוהעדף

הּמׁשקל ּתׁשּובת ותּקּוניה הּתׁשּובה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּבמׁשּפטי

מה ּכׁשעּור עצמֹו יסּגף מהעון נהנה אדם ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאם

כן ּוכמֹו חֹובֹו, יפרע ּובזה מהחטא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָּׁשּנהנה

והּוא הּגאּלה, זמן ּכׁשּיתקרב העֹולם אדֹון ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻיעׂשה

מׁשיח, חבלי ׁשּיהיּו צ"ח) (סנהדרין ז"ל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָמאמרם

B˙fÁ‡Ïּובזה ·LÂּברּו הּקדֹוׁש אל חֹוזר ּפרּוׁש ֶָ¿»«¬À»ֵֵֶַָָ

ל' (ּדברים אֹומרֹו ּדר על יׂשראל על ּגם ְְְִִֵֶֶַַַָָהּוא,

כ"ט.) (מגּלה ז"ל ואמרּו ׁשבּות את ה' וׁשב ְְְְְְִֶָָָג')

וגֹו': וׁשב אּלא נאמר לא ְְֱִֶֶַָָָֹיׁשיב

‰ÈL·.כח) Èc B„È ‰‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â B¯ÓB‡Â¿¿¿ƒ…»¿»»≈»ƒ
ּבעם ּכח אין ּכי האדֹון יראה אם ְִִִֵֵֶַָָָָֹּפרּוׁש

למעלה חֹובֹותיהם ורּבּו עֹוד חבלים ְְְְֲִִֵֶַַָָֹלסּבל

הּסבל, ּכח ּבהם ואפס Ú„ראׁש B¯kÓÓ ‰È‰Â ְֵֶֶַַַָָֹֹ¿»»ƒ¿»«

Ï·i‰ ˙�L,ּבעּתּה לּגאּלה הּמגּבל זמן ׁשהּוא ¿««…≈ְְְְִֶַַָָָָֻֻ

B˙fÁ‡Ïואז ·LÂ Ï·ia ‡ˆÈÂהּגלּות קץ ּכי ְָ¿»»«…≈¿»«¬À»ִֵַָ

ח"ו: ּגמּורים רׁשעים יׂשראל יהיּו אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶָָיׁשנֹו

kÓÈ¯.כט) Èk LÈ‡Âמכר ענין ׁשאמר אחר ¿ƒƒƒ¿…ְִֶֶֶַַַַָ

יהיה אי לּדבר טעם לתת הּכתּוב חזר ְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּבית

הּבחירה, ּבית אחּזתֹו ה' ׁשּימּכר הּזה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻהּדבר

אֹומרֹו הּוא,LÈ‡Âוהּוא ּברּו הּקדֹוׁש Èkזה ְְ¿ƒֶַָָƒ

·LBÓ ˙Èa ¯kÓÈאלהים מֹוׁשב ׁשּבֹו ּבית ּפרּוׁש ƒ¿…≈«ֱִִֵֶַַֹ

ּדכתיב ירּוׁשלים זֹו חֹומה עיר הּמקּדׁש, ּבית ְְְִִִִִֵֶַַָָָזה

אמר לּה, סביב הרים ירּוׁשלים קכ"ה) ְְִִִִִַַָָָָָ(ּתהּלים

הּוא B˙l‡bהּטעם ‰˙È‰Âזה ׁשּבאמצעּות ַַַ¿»¿»¿À»ְְֶֶֶָ

(מדרׁש ז"ל אֹומרם ּדר על נּגאל, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָאדרּבה

וגֹו' לאסף מזמֹור ּבּפסּוק ע"ט) ְְְְִִִַָָָּתהּלים

ׁשּזּולת ואבנים עצים על חמתֹו ה' ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָׁשהׁשלי

ואם ּופליט ׂשריד מּיׂשראל נׁשאר היה לא ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָֹזה

ירּוׁשלים, ולא הּמקּדׁש ּבית אין יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹאין

ּכי הּבית ּוגאּלת עם ׁשל ּגאּלתֹו והיתה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻֻלזה

לגבּולם: ּבנים וׁשבּו ּתקוה ְְְִִִֵָָָָיׁש
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ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr ai zegiy ihewl)

תמימה ל)ׁשנה העּבּור(כה, חדׁש ג)להביא ט, ענינים.(ערכין ׁשני יׁש ׁשּבתמימּות חּסרֹון;א.והינּו, ּבלי ׁשלמּות ּכפׁשּוטּה, ּתמימּות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

מּום. לבעל ּבנּגּוד 'ׁשנהב.ּתמים ׁשל הּתמימּות וזֹוהי זֹו. מעלה ּבלי ּגם חסר הּדבר ׁשאין אף ּבּדבר, מעלה הּמֹוסיפה ּתמימּות ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

'ּתמימּות'. ּבּה מֹוסיף העּבּור חדׁש אבל 'ׁשנה', נקראת היא הּנֹוסף החדׁש ּבלי ּגם ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּתמימה':

(àì)äãN-ìò áéáñ äîç íäì-ïéà øLà íéøöçä ézáe¨¥´©«£¥¦À£¤̧¥«¨¤³Ÿ¨Æ¨¦½©§¥¬
:àöé ìáiáe Bl-äéäz älàb áLçé õøàä̈−̈¤¥«¨¥®§ª¨Æ¦«§¤½©Ÿ¥−¥¥«

i"yx£ÌÈ¯ˆÁ‰ Èz·e∑"פצחּיא" חֹומה,ּכתרּגּומֹו: מאין ּפתּוחֹות יהֹוׁשע,עירֹות ּבספר הרּבה כח)ויׁש יג "הערים(יהושע : »≈«¬≈ƒְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
טז)וחצריהם"; כה ּובטירתם"(בראשית LÁÈ·."ּבחצריהם ı¯‡‰ ‰„NŒÏÚ∑הּיֹובלהרי עד הּנגאלים ּכּׂשדֹות הן ְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ«¿≈»»∆≈»≈ְֲִִֵֵֵַַַַָָ

נגאלּו לא אם – לּבעלים ּבּיֹובל BlŒ‰È‰z.ויֹוצאין ‰l‡b∑(ת"כ)ׂשדֹות מּכח ּכחֹו יפה ּובזה ירצה, אם ,מּיד ְְְְֲִִִִֵַַָֹ¿À»ƒ¿∆ְִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשנים ׁשּתי עד נגאלֹות אין Èˆ‡.ׁשהּׂשדֹות Ï·i·e∑ּבחּנם. ְְֲִִֵֵֶַַָָ«…≈≈≈ְִָ

(áì)äéäz íìBò úlàb íúfçà éøò éza íiåìä éøòå§¨¥Æ©«§¦¦½¨¥−¨¥´£ª¨¨®§ª©¬−̈¦«§¤¬
:íiåìì©«§¦¦«

i"yx£ÌiÂÏ‰ È¯ÚÂ∑להם ׁשּנּתנּו עיר ּוׁשמֹונה ÌÏBÚ.ארּבעים ˙l‡b∑מכרּו אם ׁשנים, ׁשּתי לפני אפּלּו מּיד ּגֹואל ¿»≈«¿ƒƒְְְִִִֶֶֶַָָ¿À«»ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָ
הערים סביבֹות אּמה ּבאלּפים להם הּנתּונֹות מּׂשדֹותיהם חֹומה,ׂשדה ּבעיר ּבית מכרּו אם ואינֹו,אֹו לעֹולם ּגֹואלין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשנה לסֹוף .חלּוט ְָָָ

(âì)Búfçà øéòå úéa-økîî àöéå íiåìä-ïî ìàâé øLàå©«£¤³¦§©Æ¦©«§¦¦½§¨¨¯¦§©©²¦§¦¬£ª¨−
:ìàøNé éða CBúa íúfçà àåä íiåìä éøò ézá ék ìáia©Ÿ¥®¦´¨¥º¨¥´©«§¦¦À¦ µ£ª¨½̈§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌiÂÏ‰ŒÔÓ Ï‡‚È ¯L‡Â∑מהם עיר אֹו ּבית יקנה Ï·ia.ואם ‡ˆÈÂ∑עיר ׁשל אֹו ּבית ׁשל ממּכר ויׁשּוב,אֹותֹו «¬∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒְְִִִִֵֶֶַ¿»»«…≈ְְִִִֶֶַָָ
ׁשּמכרֹו יׂשראל,לּלוי ׁשל חֹומה ערי ּבּתי ּכׁשאר חלּוט יהיה זֹו,ולא מכירה.,ּו'גאּלה' ׁשּנאמר:לׁשֹון לפי אחר: ּדבר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ללוּים" ּתהיה עֹולם הלוּיים,"ּגאּלת ּבערי ּבית ׁשּקנה יׂשראל ּבלֹוקח אּלא הּכתּוב ּדּבר לא ׁשּקנה,יכֹול לוי אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
מןֿהלוּים" יגאל "ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד חלּוט? יהיה לוי,מּלוי מּיד הּגֹואל עֹולם,אף ּגאּלת ÈÂˆ‡.ּגֹואל ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ¿»»

˙ÈaŒ¯kÓÓ∑ּגאלּה לא ואם אחרת, מצוה זֹו ּבּיֹובל,הרי יׂשראל,יֹוצאה ׁשל ּכבית ׁשנה לסֹוף נחלט Èk.ואינֹו ƒ¿««ƒְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹƒ
Ì˙fÁ‡ ‡È‰ ÌiÂÏ‰ È¯Ú Èza∑ּוכרמים ׂשדֹות נחלת להם היה ּומגרׁשיהם,לא לׁשבת ערים להם,אּלא הם לפיכ »≈»≈«¿ƒƒƒ¬À»»ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ׂשדֹות ּכׂשדֹות,ּבמקֹום גאּלה להם מהם,ויׁש נחלתם ּתפקע ׁשּלא .ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻ

(ãì)àeä íìBò úfçà-ék øëné àì íäéøò Løâî äãNe«£¥²¦§©¬¨«¥¤−´Ÿ¦¨¥®¦«£ª©¬¨²−
:íäì̈¤«

i"yx£¯ÎnÈ ‡Ï Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ‰„Ne∑ּגזּבר ּגאלּה,מכר ולא ׂשדהּו את לוי ּבן הקּדיׁש ּגזּבר,ׁשאם אינּה,ּומכרּה ¬≈ƒ¿«»≈∆…ƒ»≈ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
ּבּיֹובל לּכהנים ּביׂשראל,יֹוצאה ׁשּנאמר כ)ּכמֹו כז עֹוד"(ויקרא לאֿיּגאל אחר לאיׁש אתֿהּׂשדה "ואםֿמכר ּבן,: אבל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

לעֹולם ּגֹואל .לוי ְִֵֵָ

(äì)éçà Ceîé-éëåáLBúå øb Ba z÷æçäå Cnò Bãé äèîe E §¦«¨´¨¦½¨¬¨¨−¦¨®§¤«¡©´§¨½¥¯§¨²
:Cnò éçå̈©−¦¨«

i"yx£Ba z˜ÊÁ‰Â∑(ת"כ)ּתּניח להקימֹואל קׁשה ויהיה ויּפל ׁשּירד ּדֹומה?,הּו ּזה למה הּיד, מֹוטת מּׁשעת חּזקהּו אּלא ¿∆¡«¿»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
החמֹור על עֹודהּו החמֹור; ׁשעל לארץ,למּׂשאֹוי נפל ּומעמידֹו; ּבֹו ּתֹופס אֹותֹו,אחד מעמידין אין LB˙Â·.חמּׁשה ¯b∑ ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ≈¿»

נבלֹות ואֹוכל אלילים עבֹודת לעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּכל ּתֹוׁשב? ואיזהּו ּתֹוׁשב, אֹו ּגר הּוא אם החיים.אף אור ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ÛwÓלא ¯eL ÔB‰Ï ˙ÈÏ Èc ‡iÁˆÙ Èz·e»≈«¿«»ƒ≈¿««
‡�˜¯t ·MÁ˙È ‡Ú¯‡ Ï˜Á ÏÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿«¬««¿»ƒ¿«»À¿»»

:˜BtÈ ‡Ï·BÈ·e dÏ È‰z¿≈≈¿≈»ƒ

Ô˜¯tלב ÔB‰z�ÒÁ‡ ÈÂ¯˜ Èza È‡ÂÈÏ ÈÂ¯˜Â¿ƒ¿≈≈»≈»≈ƒ¿≈«¬«¿¿À¿«
:È‡ÂÈÏÏ È‰˙ ÌÏÚ»»¿≈¿≈»≈

Èa˙‡לג ÔÈ·Ê ˜BtÈÂ È‡ÂÈÏ ÔÓ ˜B¯ÙÈ È„Â¿ƒƒ¿ƒ≈»≈¿ƒ¿ƒ≈»
ÈÂ¯˜ Èz· È¯‡ ‡Ï·BÈa dz�ÒÁ‡ ‡z¯˜Â¿«¿»«¬«¿≈¿≈»¬≈»≈ƒ¿≈
:Ï‡¯NÈ È�a B‚a ÔB‰z�ÒÁ‡ ‡È‰ È‡ÂÈÏ≈»≈ƒ«¬«¿¿¿¿≈ƒ¿»≈

‡ÒÁ�˙לד È¯‡ ÔacÊÈ ‡Ï ÔB‰ÈÂ¯˜ ÁÂ¯ Ï˜ÁÂ«¬«¿«ƒ¿≈»ƒ¿«»¬≈«¬»«
:ÔB‰Ï ‡e‰ ÌÏÚ»»¿

CnÚלה d„È ËeÓ˙e CeÁ‡ ÔkÒÓ˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«»¿¿≈ƒ»
:CnÚ ÈÁÈÂ ·˙B˙Â ¯ic da Û˜˙˙Â¿«¿≈≈«»¿»ƒ≈ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'לה) EÈÁ‡ CeÓÈ ÈÎÂ.ּתעיר זֹו ּפרׁשה ¿ƒ»»ƒ¿ִָָָָ

ׁשכן אׁשר אחינּו ה' רּוח על ֲִֵֶַַָָָָָהאדם

ואמר ‡EÈÁּבתֹוכנּו, CeÓÈ Èkרּוח ׁשהּוא ְְֵַָƒ»»ƒֶַ

ראה אם לחּיֹותנּו, ּבתֹוכנּו נטע אׁשר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהחּיים

ּכי ּבּמצוֹות ולא ּבּתֹורה האיר לא ּכי ְְִִִִֵַַָָָָֹֹהאדם

והּמצוֹות, הּתֹורה מן אם ּכי עני ËÓe‰אין ְְִִִִִֵַַָָ»»
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(åì)éäìàî úàøéå úéaøúå CLð Bzàî çwz-ìàéçå E ©¦©³¥«¦Æ¤´¤§©§¦½§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®§¥¬
éçà:Cnò E ¨¦−¦¨«

i"yx£˙Èa¯˙Â CL�∑רּבנן ׁשּוינהּו לאוין,חד ּבׁשני עליו EÈ‰Ï‡Ó.ולעבר ˙‡¯ÈÂ∑נמׁשכת אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו לפי ∆∆¿«¿ƒְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹ¿»≈»≈¡…∆ְְְִִֶֶֶֶַָָ
הימּנּו לפרׁש וקׁשה הרּבית אצלֹו,אחר ּבטלֹות ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל הּתר לעצמֹו "ויראת,ּומֹורה לֹומר: הצר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

,"סב)מאלהי ּברּבית(ב"מ ליׂשראל להלוֹותם ּכדי ּבנכרי מעֹותיו הּתֹולה אדם,אֹו ׁשל ללּבֹו הּמסּור ּדבר זה הרי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
מאלהי",ּומחׁשבּתֹו "ויראת לֹומר: הצר לכ. ְְְְֱֲֵֵֶַַַַָָָֹֻ

(æì)ïzú-àì úéaøîáe CLða Bì ïzú-àì Etñk-úà¤©̧§§½«Ÿ¦¥¬−§¤®¤§©§¦−«Ÿ¦¥¬
:Eìëàהחיים אור ¨§¤«

(çì)íéøöî õøàî íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦À§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤´¤¦§¨®¦
ñ :íéäìàì íëì úBéäì ïòðk õøà-úà íëì úúì̈¥³¨¤Æ¤¤´¤§©½©¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â È˙‡ˆB‰Œ¯L‡∑ּבכֹור לׁשאינֹו ּבכֹור ּבין ּברּבית,והבחנּתי ליׂשראל מעֹות הּמלוה מן ונפרע יֹודע אני אף ¬∆≈ƒ¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
מצרים" מארץ אתכם "אׁשרֿהֹוצאתי אחר: ּדבר הם'. נכרי 'ׁשל מצֹותי,ואֹומר: עליכם ׁשּתקּבלּו מנת אפּלּו,על ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

עליכם ּכבדֹות ÔÚ�k.הן ı¯‡Œ˙‡ ÌÎÏ ˙˙Ï∑מצֹותי ׁשּתקּבלּו ÌÈ‰Ï‡Ï.ּבׂשכר ÌÎÏ ˙BÈ‰Ï∑(ת"כ)הּדר ׁשּכל ְֲֵֵֵֶ»≈»∆∆∆∆¿««ְְְְִִֶַַַƒ¿»∆≈…ƒֶַָָ
יׂשראל לאלהים,ּבארץ לֹו מּמּנה,אני הּיֹוצא אלילים,וכל עבֹודת .ּכעֹובד ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr g zegiy ihewl)

עליכם ּכבדֹות הן לח)ואפּלּו כה, היא(רש"י ּומּדּוע ּכּלן, הּתֹורה מצֹות ּכל לקּיּום הּיסֹוד היא מצרים יציאת הרי הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻ

עליכם". ּכבדֹות הן "ואפּלּו מֹוסיף זֹו ׁשאלה לתרץ ּוכדי ּדוקא. רּבית אּסּור לגּבי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמזּכרת

ß xii` 'h iyiy mei ß

(èì)éçà Ceîé-éëåúãáò Ba ãáòú-àì Cì-økîðå Cnò E §¦«¨¬¨¦²¦−̈§¦§©¨®Ÿ©«£¬Ÿ−£¬Ÿ©
:ãáò̈«¤

i"yx£„·Ú ˙„·Ú∑ּגנאי ׁשל הּמרחץ,עבֹודה לבית אחריו ּכליו יֹולי ׁשּלא ּכעבד: ּבּה נּכר לֹו,ׁשּיהא ינעל ולא ¬…«»∆ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
החיים.מנעליו אור ְִָָ

ÏÁ„˙Âלו ‡˙Èa¯Â ‡ÈÏeaÁ dpÓ ·q˙ ‡Ï»ƒ«ƒ≈ƒ¿»¿ƒƒ»¿ƒ¿«
:CnÚ CeÁ‡ ÈÁÈÂ C‰Ï‡Ó≈¡»»ƒ≈»ƒ»

Èa¯·e˙‡לז ‡ÈÏeaÁa dÏ Ôz˙ ‡Ï CtÒk ˙È»«¿»»ƒ≈≈¿ƒ¿»¿ƒƒ»
:CÏÎÈÓ Ôz˙ ‡Ï»ƒ≈≈¿»

Ú¯‡Ó‡לח ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÂ‰ÓÏ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÏ ÔzÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»«¿»ƒ¿««¿∆¡≈

:dÏ‡Ï ÔBÎÏ¿∆¡»

Ï‡לט CÏ ÔacÊÈÂ CnÚ CeÁ‡ ÔkÒÓ˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«»ƒ»¿ƒ¿««»»
ÁÏÙ˙:ÔÈc·Ú ÔÁÏt da ƒ¿«≈»¿««¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B„È,והֹודֹו אֹורֹו והחׁשיCnÚלצד ּפרּוׁש »ְְְִֶƒ»ְֵַ

אֹורֹו היה ׁשּזּולת ׁשּנתמֹוטט הּוא עּמ ְְֱִִֵֶֶָָָָהיֹותֹו

ׁשּיבּקׁש ותמצא סֹופֹו, ועד העֹולם מּסֹוף ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמאיר

ּכאֹומרֹו נתנּה ּכאׁשר הרּוח לֹו להחזיר ְְְְֲֲִֶַַַָָָה'

ז"ל ואמרּו וגֹו' ּתׁשּוב והרּוח ז') י"ב ְְְְֶֶַָָָֹ(קהלת

ויצו ,ל ׁשּנתנּה ּכמֹו לֹו ּתנה קנ"ב:) ְְְְֶַַַָָָָָ(ׁשּבת

Baה' z˜ÊÁ‰Âּבתׁשּובה לׁשּוב ׁשּיתחּזק ּפרּוׁש ¿∆¡«¿»ְְִִֵֵֶַָָ

הּמעמיד ּדבר ל אין ּכי למכֹונֹו, ְְֲֲִִִִֵַַַָָלהׁשיבֹו

ּכתׁשּובה: ּגבֹוּה ּבמקֹום החּיּוני ְְִִִַַַָָָָלרּוח

¯Ó‡Â.·LB˙Â ¯bנסּתרֹות יֹודעי אמרּו ּכי ּדע ¿»«≈¿»ְְְִִֵַָָ

ּבחינת יׁש ּכי פל"ב) הּיׁשר (קב ְִִֵַַַַָָלה'

לסּבֹות העּבּור ּבסֹוד ּבאדם מביאם ׁשה' ְְְְִִִֶָָָָָָנפׁשֹות

האדם עם להתגֹורר ׁשּבאים יׁש ְְְִִִֵֵֶָָָָידּועֹות,

ּבמעׂשה להׁשּתּתף ּכדי מצוה איזה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּבעׂשֹותֹו

לסּבֹות ּומתיּׁשבת ׁשּבאה ויׁש ּבזה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָוזֹוכה

ּבתּקּון ה' הפליא אׁשר הּנפׁשֹות,מפלאֹות ְְְְֲִִִֶַָָֻ

אמר ׁשניהם CnÚּוכנגד ÈÁÂ ·LB˙Â ¯bּכנגד ְְֵֶֶֶַָ≈¿»¿«ƒ»ְֶֶ

ּכׁשהּוא מּדעּתֹו ׁשּלא הּבאים הּנפׁשֹות ְְְִִֶֶַַַָָֹב'

ׁשּלא עֹוד ויּזהר ּבתׁשּובה, לׁשּוב ְְְִִִֵֵֶַָָָֹמתחּזק

אֹומרֹו והּוא אּתֹו, והּגרים רּוחֹו אֹור ְְְֲִִִַַָיחׁשי

Bz‡Ó Áwz Ï‡ּבנׁש ּובּמה ּבֹו ּׁשּיׁש מה «ƒ«≈ƒְֵֶֶֶֶַַ

,ּבסמּו אבאר ּכאׁשר EÈ‰Ï‡Óּובמרּבית ˙‡¯ÈÂ ְְְֲֲִֵֶַַָָ¿»≈»≈…∆

הׁשב הּטהֹורֹות הּנפׁשֹות חלק מאֹורֹו ּכי ְְִֵֵֵֵֶַַָָּפרּוׁש

עֹוד ּומבּקׁש ּפקדֹונֹו, CnÚלֹו EÈÁ‡ ÈÁÂׁשּיחזיר ְְִֵַ¿≈»ƒƒ»ֲִֶַ

הּקדׁש עבֹודת ּבאמצעּות חּיּות ּבתֹוספֹות ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָֹהּנפׁש

ּכמֹו לֹו ּתנה ׁשאמרּו והגם ה', צּוהּו ְְְֲֲִֶֶַַָָָאׁשר

מה לפי אֹו ההסּתּפקּות, צד זה ,ל ְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשּנתנּה

ּכי קנ"ב) (ׁשּבת ה' חפץ ּבספרי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָּׁשּפרׁשּתי

מתעּלית היא ּבזה לֹו ׁשּנתנּה ּכמֹו לה' ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכׁשּיּתנּה

ׁשם: ועּין עליֹון ואֹור חּיים ְְְִִֵֶַַָָּומֹוסיפה

B‚Â'.לז) EtÒk ˙‡ ¯Ó‡Âמה ּפרׁש ּכאן ¿»«∆«¿¿¿ֵֵַָ

אֹורֹו, מחׁשיכים אׁשר והּתרּבית הּנׁש ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַהּוא

EtÒk בעֹולם‡˙ ּכֹוסף ׁשהאדם הּדברים הם ∆«¿¿ְִֵֵֶַָָָָָָ

הּנדמים, לדברים CL�aהּזה BÏ Ôz˙ ‡Ïּכי ְְִִִִֶַַָ…ƒ≈¿∆∆ִ

ּומטעים הּבהמית נפׁשֹו ּתאות מׁשלים ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּכׁשאדם

ארס ּבֹו ּומטיל ּבזה נׁשּו הּוא מּכּסּופיו ִִִֵֶֶֶָָָרּוחֹו

ואמר ‡EÏÎהחטא, Ôz˙ ‡Ï ˙Èa¯Ó·eּפרּוׁש ְְֵַַָ¿«¿ƒ…ƒ≈»¿∆ֵ

לא לאכל ׁשהרׁשית ּדבר ׁשהּוא אכל ְְֱֲִֵֶֶֶֶָָָָֹֹֻאפּלּו

ויּטה ּגרֹונֹו אחר הֹול ּכׁשאדם ּכי ּבֹו, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּתרּבה

אֹור יחׁשי ּבזה למֹותרֹות ׁשּבֹו הּתאוה ְְֲֲִֶֶַַַָָָּגבּול

ּתאבֹון ּכׁשּמתרּבה נֹופל זה קם ּכׁשּזה ּכי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּנפׁש

מאמר והּוא הרּוחני, ּתאבֹון מתמעט ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָֻהּמרּגׁש

לׂשבע אֹוכל צּדיק כ"ה) י"ג (מׁשלי ְְִִֵֵַַַָהּכתּוב

ואֹומרֹו ההרּגׁש, להּנאת לא ‰'נפׁשֹו, È�‡ ְְְְְֵֶַַַַָֹ¬ƒ

להֹוציא לכם אֹומר ׁשאני והגם ּפרּוׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָוגֹו'

ּכנען ארץ את לכם לתת מצרים מארץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאתכם

הּתכלית הּוא מּפריּה ולׂשּבע מּטּובּה לאכל ְְְְֱִִִִִֶַַַָָֹֹֹלא

הארץ, עּקר הּוא לאלהים לכם להיֹות ְִִִֵֶֶֶַָָָָֹאּלא

הּיֹוׁשב ּכל וז"ל ּכהנים ּבתֹורת ז"ל ְְְְֲִֵַַָָֹואמרּו

ׁשמים: מלכּות על עליו מקּבל יׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבארץ

B‚Â'.לט) EÈÁ‡ CeÓÈ ÈÎÂּתרמז זֹו ּפרׁשה ¿ƒ»»ƒ¿ְִָָָֹ

(ּתּקּונים הּזהר ּבספר ז"ל ּׁשאמרּו ְְְִִֵֶֶַַַָֹלמה

ׁשּלא ס"מ ׁשהּוא אדֹום לׂשר צּוה ה' ּכי ְֱִִֶֶַָֹי')

אֹומרֹו והּוא יׂשראל, עם ּבאכזרּיּות Èkיתנהג ְְְְְְִִִִֵֵַַָָƒ
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(åì)éäìàî úàøéå úéaøúå CLð Bzàî çwz-ìàéçå E ©¦©³¥«¦Æ¤´¤§©§¦½§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®§¥¬
éçà:Cnò E ¨¦−¦¨«

i"yx£˙Èa¯˙Â CL�∑רּבנן ׁשּוינהּו לאוין,חד ּבׁשני עליו EÈ‰Ï‡Ó.ולעבר ˙‡¯ÈÂ∑נמׁשכת אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו לפי ∆∆¿«¿ƒְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹ¿»≈»≈¡…∆ְְְִִֶֶֶֶַָָ
הימּנּו לפרׁש וקׁשה הרּבית אצלֹו,אחר ּבטלֹות ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל הּתר לעצמֹו "ויראת,ּומֹורה לֹומר: הצר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

,"סב)מאלהי ּברּבית(ב"מ ליׂשראל להלוֹותם ּכדי ּבנכרי מעֹותיו הּתֹולה אדם,אֹו ׁשל ללּבֹו הּמסּור ּדבר זה הרי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
מאלהי",ּומחׁשבּתֹו "ויראת לֹומר: הצר לכ. ְְְְֱֲֵֵֶַַַַָָָֹֻ

(æì)ïzú-àì úéaøîáe CLða Bì ïzú-àì Etñk-úà¤©̧§§½«Ÿ¦¥¬−§¤®¤§©§¦−«Ÿ¦¥¬
:Eìëàהחיים אור ¨§¤«

(çì)íéøöî õøàî íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦À§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤´¤¦§¨®¦
ñ :íéäìàì íëì úBéäì ïòðk õøà-úà íëì úúì̈¥³¨¤Æ¤¤´¤§©½©¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â È˙‡ˆB‰Œ¯L‡∑ּבכֹור לׁשאינֹו ּבכֹור ּבין ּברּבית,והבחנּתי ליׂשראל מעֹות הּמלוה מן ונפרע יֹודע אני אף ¬∆≈ƒ¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
מצרים" מארץ אתכם "אׁשרֿהֹוצאתי אחר: ּדבר הם'. נכרי 'ׁשל מצֹותי,ואֹומר: עליכם ׁשּתקּבלּו מנת אפּלּו,על ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

עליכם ּכבדֹות ÔÚ�k.הן ı¯‡Œ˙‡ ÌÎÏ ˙˙Ï∑מצֹותי ׁשּתקּבלּו ÌÈ‰Ï‡Ï.ּבׂשכר ÌÎÏ ˙BÈ‰Ï∑(ת"כ)הּדר ׁשּכל ְֲֵֵֵֶ»≈»∆∆∆∆¿««ְְְְִִֶַַַƒ¿»∆≈…ƒֶַָָ
יׂשראל לאלהים,ּבארץ לֹו מּמּנה,אני הּיֹוצא אלילים,וכל עבֹודת .ּכעֹובד ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr g zegiy ihewl)

עליכם ּכבדֹות הן לח)ואפּלּו כה, היא(רש"י ּומּדּוע ּכּלן, הּתֹורה מצֹות ּכל לקּיּום הּיסֹוד היא מצרים יציאת הרי הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻ

עליכם". ּכבדֹות הן "ואפּלּו מֹוסיף זֹו ׁשאלה לתרץ ּוכדי ּדוקא. רּבית אּסּור לגּבי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמזּכרת

ß xii` 'h iyiy mei ß

(èì)éçà Ceîé-éëåúãáò Ba ãáòú-àì Cì-økîðå Cnò E §¦«¨¬¨¦²¦−̈§¦§©¨®Ÿ©«£¬Ÿ−£¬Ÿ©
:ãáò̈«¤

i"yx£„·Ú ˙„·Ú∑ּגנאי ׁשל הּמרחץ,עבֹודה לבית אחריו ּכליו יֹולי ׁשּלא ּכעבד: ּבּה נּכר לֹו,ׁשּיהא ינעל ולא ¬…«»∆ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
החיים.מנעליו אור ְִָָ

ÏÁ„˙Âלו ‡˙Èa¯Â ‡ÈÏeaÁ dpÓ ·q˙ ‡Ï»ƒ«ƒ≈ƒ¿»¿ƒƒ»¿ƒ¿«
:CnÚ CeÁ‡ ÈÁÈÂ C‰Ï‡Ó≈¡»»ƒ≈»ƒ»

Èa¯·e˙‡לז ‡ÈÏeaÁa dÏ Ôz˙ ‡Ï CtÒk ˙È»«¿»»ƒ≈≈¿ƒ¿»¿ƒƒ»
:CÏÎÈÓ Ôz˙ ‡Ï»ƒ≈≈¿»

Ú¯‡Ó‡לח ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÂ‰ÓÏ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÏ ÔzÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»«¿»ƒ¿««¿∆¡≈

:dÏ‡Ï ÔBÎÏ¿∆¡»

Ï‡לט CÏ ÔacÊÈÂ CnÚ CeÁ‡ ÔkÒÓ˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«»ƒ»¿ƒ¿««»»
ÁÏÙ˙:ÔÈc·Ú ÔÁÏt da ƒ¿«≈»¿««¿ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B„È,והֹודֹו אֹורֹו והחׁשיCnÚלצד ּפרּוׁש »ְְְִֶƒ»ְֵַ

אֹורֹו היה ׁשּזּולת ׁשּנתמֹוטט הּוא עּמ ְְֱִִֵֶֶָָָָהיֹותֹו

ׁשּיבּקׁש ותמצא סֹופֹו, ועד העֹולם מּסֹוף ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמאיר

ּכאֹומרֹו נתנּה ּכאׁשר הרּוח לֹו להחזיר ְְְְֲֲִֶַַַָָָה'

ז"ל ואמרּו וגֹו' ּתׁשּוב והרּוח ז') י"ב ְְְְֶֶַָָָֹ(קהלת

ויצו ,ל ׁשּנתנּה ּכמֹו לֹו ּתנה קנ"ב:) ְְְְֶַַַָָָָָ(ׁשּבת

Baה' z˜ÊÁ‰Âּבתׁשּובה לׁשּוב ׁשּיתחּזק ּפרּוׁש ¿∆¡«¿»ְְִִֵֵֶַָָ

הּמעמיד ּדבר ל אין ּכי למכֹונֹו, ְְֲֲִִִִֵַַַָָלהׁשיבֹו

ּכתׁשּובה: ּגבֹוּה ּבמקֹום החּיּוני ְְִִִַַַָָָָלרּוח

¯Ó‡Â.·LB˙Â ¯bנסּתרֹות יֹודעי אמרּו ּכי ּדע ¿»«≈¿»ְְְִִֵַָָ

ּבחינת יׁש ּכי פל"ב) הּיׁשר (קב ְִִֵַַַַָָלה'

לסּבֹות העּבּור ּבסֹוד ּבאדם מביאם ׁשה' ְְְְִִִֶָָָָָָנפׁשֹות

האדם עם להתגֹורר ׁשּבאים יׁש ְְְִִִֵֵֶָָָָידּועֹות,

ּבמעׂשה להׁשּתּתף ּכדי מצוה איזה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּבעׂשֹותֹו

לסּבֹות ּומתיּׁשבת ׁשּבאה ויׁש ּבזה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָוזֹוכה

ּבתּקּון ה' הפליא אׁשר הּנפׁשֹות,מפלאֹות ְְְְֲִִִֶַָָֻ

אמר ׁשניהם CnÚּוכנגד ÈÁÂ ·LB˙Â ¯bּכנגד ְְֵֶֶֶַָ≈¿»¿«ƒ»ְֶֶ

ּכׁשהּוא מּדעּתֹו ׁשּלא הּבאים הּנפׁשֹות ְְְִִֶֶַַַָָֹב'

ׁשּלא עֹוד ויּזהר ּבתׁשּובה, לׁשּוב ְְְִִִֵֵֶַָָָֹמתחּזק

אֹומרֹו והּוא אּתֹו, והּגרים רּוחֹו אֹור ְְְֲִִִַַָיחׁשי

Bz‡Ó Áwz Ï‡ּבנׁש ּובּמה ּבֹו ּׁשּיׁש מה «ƒ«≈ƒְֵֶֶֶֶַַ

,ּבסמּו אבאר ּכאׁשר EÈ‰Ï‡Óּובמרּבית ˙‡¯ÈÂ ְְְֲֲִֵֶַַָָ¿»≈»≈…∆

הׁשב הּטהֹורֹות הּנפׁשֹות חלק מאֹורֹו ּכי ְְִֵֵֵֵֶַַָָּפרּוׁש

עֹוד ּומבּקׁש ּפקדֹונֹו, CnÚלֹו EÈÁ‡ ÈÁÂׁשּיחזיר ְְִֵַ¿≈»ƒƒ»ֲִֶַ

הּקדׁש עבֹודת ּבאמצעּות חּיּות ּבתֹוספֹות ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָֹהּנפׁש

ּכמֹו לֹו ּתנה ׁשאמרּו והגם ה', צּוהּו ְְְֲֲִֶֶַַָָָאׁשר

מה לפי אֹו ההסּתּפקּות, צד זה ,ל ְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשּנתנּה

ּכי קנ"ב) (ׁשּבת ה' חפץ ּבספרי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָּׁשּפרׁשּתי

מתעּלית היא ּבזה לֹו ׁשּנתנּה ּכמֹו לה' ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכׁשּיּתנּה

ׁשם: ועּין עליֹון ואֹור חּיים ְְְִִֵֶַַָָּומֹוסיפה

B‚Â'.לז) EtÒk ˙‡ ¯Ó‡Âמה ּפרׁש ּכאן ¿»«∆«¿¿¿ֵֵַָ

אֹורֹו, מחׁשיכים אׁשר והּתרּבית הּנׁש ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַהּוא

EtÒk בעֹולם‡˙ ּכֹוסף ׁשהאדם הּדברים הם ∆«¿¿ְִֵֵֶַָָָָָָ

הּנדמים, לדברים CL�aהּזה BÏ Ôz˙ ‡Ïּכי ְְִִִִֶַַָ…ƒ≈¿∆∆ִ

ּומטעים הּבהמית נפׁשֹו ּתאות מׁשלים ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּכׁשאדם

ארס ּבֹו ּומטיל ּבזה נׁשּו הּוא מּכּסּופיו ִִִֵֶֶֶָָָרּוחֹו

ואמר ‡EÏÎהחטא, Ôz˙ ‡Ï ˙Èa¯Ó·eּפרּוׁש ְְֵַַָ¿«¿ƒ…ƒ≈»¿∆ֵ

לא לאכל ׁשהרׁשית ּדבר ׁשהּוא אכל ְְֱֲִֵֶֶֶֶָָָָֹֹֻאפּלּו

ויּטה ּגרֹונֹו אחר הֹול ּכׁשאדם ּכי ּבֹו, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּתרּבה

אֹור יחׁשי ּבזה למֹותרֹות ׁשּבֹו הּתאוה ְְֲֲִֶֶַַַָָָּגבּול

ּתאבֹון ּכׁשּמתרּבה נֹופל זה קם ּכׁשּזה ּכי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּנפׁש

מאמר והּוא הרּוחני, ּתאבֹון מתמעט ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָֻהּמרּגׁש

לׂשבע אֹוכל צּדיק כ"ה) י"ג (מׁשלי ְְִִֵֵַַַָהּכתּוב

ואֹומרֹו ההרּגׁש, להּנאת לא ‰'נפׁשֹו, È�‡ ְְְְְֵֶַַַַָֹ¬ƒ

להֹוציא לכם אֹומר ׁשאני והגם ּפרּוׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָוגֹו'

ּכנען ארץ את לכם לתת מצרים מארץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאתכם

הּתכלית הּוא מּפריּה ולׂשּבע מּטּובּה לאכל ְְְְֱִִִִִֶַַַָָֹֹֹלא

הארץ, עּקר הּוא לאלהים לכם להיֹות ְִִִֵֶֶֶַָָָָֹאּלא

הּיֹוׁשב ּכל וז"ל ּכהנים ּבתֹורת ז"ל ְְְְֲִֵַַָָֹואמרּו

ׁשמים: מלכּות על עליו מקּבל יׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבארץ

B‚Â'.לט) EÈÁ‡ CeÓÈ ÈÎÂּתרמז זֹו ּפרׁשה ¿ƒ»»ƒ¿ְִָָָֹ

(ּתּקּונים הּזהר ּבספר ז"ל ּׁשאמרּו ְְְִִֵֶֶַַַָֹלמה

ׁשּלא ס"מ ׁשהּוא אדֹום לׂשר צּוה ה' ּכי ְֱִִֶֶַָֹי')

אֹומרֹו והּוא יׂשראל, עם ּבאכזרּיּות Èkיתנהג ְְְְְְִִִִֵֵַַָָƒ
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(î):Cnò ãáòé ìáiä úðL-ãò Cnò äéäé áLBúk øéëNk§¨¦¬§¨−¦«§¤´¦¨®©§©¬©Ÿ¥−©«£¬Ÿ¦¨«
i"yx£·LB˙k ¯ÈÎNk∑אּמנּותעבֹו ּומלאכת קרקע ׂשכירים,דת ּכׁשאר ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֻ

ּבֹו ‰Ï·i.התנהג ˙�L „Ú∑ׁשנים ׁשׁש לפני יֹובל ּבֹו ּפגע מֹוציאֹו,אם .הּיֹובל ְִֵַ«¿««…≈ְִִִִֵֵֵֵַַָָ

(àî)BzçtLî-ìà áLå Bnò åéðáe àeä Cnòî àöéå§¨¨Æ¥«¦½̈−¨¨´¦®§¨Æ¤¦§©§½
:áeLé åéúáà úfçà-ìàå§¤£ª©¬£Ÿ¨−¨«

i"yx£BnÚ ÂÈ�·e ‡e‰∑נמּכר הּוא אם ׁשמעֹון: רּבי מּכאן,אמר אּלא מכרן? מי ּבניו,ּבניו ּבמזֹונֹות חּיב .ׁשרּבֹו »»ƒְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ÂÈ˙·‡ ˙fÁ‡ŒÏ‡Â∑(יב מכות אבֹותיו(ת"כ. ּכבֹוד ּבכ,אל לזלזלֹו .חזקת∑‡fÁ˙.ואין ¿∆¬À«¬…»ְְְְְְֲֵֶַָָ¬À«ְֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr ai zegiy ihewl)

מכרן מי מא)ּבניו כה, "מי(רש"י נאמר ּבּגמרא לבאר:נמּכריםואּלּו ויׁש נמּכרים". ימּכרמי ׁשאב אפׁשרּות ּבכלל אין רז"ל לפי – ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

את איׁש ימּכר "וכי הּכתּוב מן ּבּגמרא ׁשּדרׁשּו ּכפי ּבנֹו, מכרןלאמה".ּבּתֹואת מּצדמי ּכי ּבן, למּכר אפׁשר הּפׁשט ּבדרְך – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

את מּמׁש לא ׁשהאב אּלא יעּוד); (ּכגֹון ּבאמה הּמיחדים הּדינים מּצד הּוא "ּבּתֹו" ּׁשּנאמר ּומה לבת, ּבן ּבין הבּדל אין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּסברא

מכרן. ולא ְְְָָֹזכּותֹו

(áî)àì íéøöî õøàî íúà éúàöBä-øLà íä éãáò-ék¦«£¨©´¥½£¤¥¬¦Ÿ¨−¥¤´¤¦§¨®¦¬Ÿ
:ãáò úøkîî eøëné¦¨«§−¦§¤¬¤¨«¤

i"yx£Ì‰ È„·Ú Èk∑(ת"כ)קֹודם Ú·„.ׁשטרי ˙¯kÓÓ e¯ÎnÈ ‡Ï∑יעמידּנּו ולא למּכר'! עבד יׁש 'ּכאן ּבהכרזה: ƒ¬»«≈ְִֵָ…ƒ»¿ƒ¿∆∆»∆ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
הּלקח אבן .על ֶֶֶַַַ

(âî)éäìàî úàøéå Cøôa Bá äcøú-àì:E «Ÿ¦§¤¬−§¨®¤§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤«
i"yx£C¯Ùa B· ‰c¯˙Œ‡Ï∑אינֹו והּוא הּזה!" הּכֹוס את לי "החם לֹו: ּתאמר אל לעּנֹותֹו, ּכדי לצר ׁשּלא מלאכה …ƒ¿∆¿»∆ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
לאו,צרי אם לצר אם ּבּדבר מּכיר אין ּתאמר: ׁשּמא ׁשאבֹוא!". עד הּגפן ּתחת ׁשהּוא,"עדר לֹו אני ואֹומר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ללב,לצר מסּור הּזה הּדבר "ויראת",הרי נאמר: לכ. ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ãî)øLà íéBbä úàî Cì-eéäé øLà Eúîàå Ecáòå§©§§¬©«£¨«§−£¤´¦«§¨®¥¥´©¦À£¤Æ
:äîàå ãáò eð÷z íäî íëéúáéáñ§¦´Ÿ¥¤½¥¤¬¦§−¤¬¤§¨¨«

i"yx£CÏŒeÈ‰È ¯L‡ E˙Ó‡Â Ec·ÚÂ∑אםּֿכן ּתאמר: מֹוׁשל,אם איני ּבעבּדי אׁשּתּמׁש? נֹוחל,ּבּמה איני אּמֹות ,ּבז' ¿«¿¿«¬»¿¬∆ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹֻ
הזהרּתני טז)ׁשהרי כ ּכלֿנׁשמה"(דברים תחּיה "לא יׁשּמׁשני?,: מי ‰ÌÈBb.אּלא ˙‡Ó∑לעבדים ל יהיּו ‡L¯.הם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ≈≈«ƒְְֲִִֵַָ¬∆

ÌÎÈ˙·È·Ò∑ארצכם ּגבּול ׁשּבתֹו ּכלֿנׁשמה",ולא תחּיה "לא אמרּתי: ּבהם .ׁשהרי ¿ƒ…≈∆ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

zL‡מ „Ú CnÚ È‰È ‡·˙B˙Î ‡¯È‚‡k«¬ƒ»¿»»¿≈ƒ»««»
:CnÚ ÁÏÙÈ ‡Ï·BÈ„¿≈»ƒ¿«ƒ»

e˙ÈÂ·מא dnÚ È‰B�·e ‡e‰ CnÚÓ ˜BtÈÂ¿ƒ≈ƒ»¿ƒƒ≈ƒ
:·e˙È È‰B˙‰·‡ ˙�ÒÁ‡Ïe d˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒ≈¿«¬»«¬»»ƒ¿

Ú¯‡Ó‡מב ÔB‰˙È ˙È˜t‡ Èc Ôep‡ Èc·Ú È¯‡¬≈«¿«ƒƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
:ÔÈc·Ú Ôe·Ê Ôe�acÊÈ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿¿«¿ƒ

C‰Ï‡Ó:מג ÏÁ„˙Â eÈL˜a da ÁÏÙ˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿«¿¿ƒ¿«≈¡»»

iÓÓÚ‡מד ÔÓ CÏ ÔB‰È Èc C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»ƒ¿»ƒ«¿«»
:Ô‰Ó‡Â ÔÈc·Ú Ôe�˜z ÔB‰pÓ ÔBÎÈ�¯ÁÒ· Ècƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

EÈÁ‡ CeÓÈהלא א') (מלאכי אֹומרֹו ּדר על »»ƒְְֲִֶֶַַָֹ

ליעקב, עׂשו וענּיּותֹוCnÚאח נמיכּותֹו ּפרּוׁשֹו ְֲֵַָָֹƒ»ְֲִִֵַ

הרעים, לדרכי ׁשּנתלּוה עּמ היֹותֹו לצד ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָהּוא

CÏ ¯kÓ�Âנמּכרּתם חּנם ג') נ"ב (יׁשעיה ּדר על ¿ƒ¿«»ְְְְִִֶֶֶַַַָָ

ס"מ ּבחינת ּכי קכ"ח.) (ח"ב הּזהר ּבספר ְְְְִִֵֶַַַָֹודרׁשּו

זכר לאדֹום הּוא הזה החל ׁשּגלּות חּנם, ְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתּקרא

ה' ויצו אדֹום, לבני Ú·„ה' ˙„B·Ú Ba „·Ú˙ ‡Ï ְֱִִֵַ…«¬…¬«»∆

יׂשראל העבד י"ד) ב' (ירמיה אֹומרֹו ּדר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָעל

אּלא È‰È‰וגֹו', ·LB˙k ¯ÈÎNkׁשּיׁש לצד וגֹו', ְֶָ¿»ƒ¿»ƒ¿∆ְְֵֶַ

ּבׁשבת ויֹוׁשבי העם המֹון ּבחינֹות, ב' ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָּביׂשראל

ׁשּיׂשראל ׁשהגם ותמצא כ"ג), (ש"ב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹּתחּכמני

ּבכלל הּתֹורה לֹומדי אין וארנֹונּיֹות מּסים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָמעלין

ואמרּו לרגל ּתּכּו והם ג') ל"ג (ּדברים ְְְְְְְִִִֵֶַָָֻּדכתיב

בלֹו מנּדה ז') (עזרא ּוכתיב וכּו', ח'.) (ב"ב ְְְְְִִֶָָז"ל

אמר עם ההמֹון ּכנגד וגֹו', ׁשּליט לא ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָוהל

ּוכנגד עונֹותיהם, ּבעד מכּורים ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹּכׂשכיר

ּבין יֹוׁשבים אּלא ׁשאינם ּכתֹוׁשב אמר ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּצּדיקים

:מל מּׂשא עליהם אין אבל ּבּגלּות ֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֻהאּמֹות

B¯ÓB‡ÂÏ·i‰ ˙�L „Úהּגאּולה ּגבּול הּוא ¿¿«¿««…≈ְְַָ

סֹוף ּכי ה' ּומֹודיע ,עּמ יעבד ֲִִִַַַַָָֹּכּידּוע

ּדכתיב מעּמֹו יצא ÂÈ�·eסֹוף ‡e‰ ,CnÚÓ ‡ˆÈÂ ְִִִֵֵֵ¿»»≈ƒ»»»

היֹותם ּבאמצעּות הּמתּבררים הּניצֹוצים ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָּפרּוׁש

לא לּמה כן לא ׁשאם הּגלּות, סֹוד והּוא ְִִֵֶַָָָֹֹעמֹו

מ ּבׁשבט ה' ּובנחלתםייּסרם ּבארצם ׁשם ּוסר ְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּיּבררּו ּכדי הּוא מהּטעמים אחד ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָאלא

ּכל ּכי הארצֹות מּבין הּקדּׁשה ׁשל ְֲִִִֵֶַַָָָָֻהּניצֹוצֹות

ּבאמצעּות יׂשראל ׁשם ׁשּיּמצאּון ּומקֹום ְְְְִִֵֶֶָָָָָָמקֹום

מתּבררים הּניצֹוצֹות והּמצוֹות והּתֹורה ְְְְְִִִִִִַַַַָָהּיּסּורין

עת ח') (קהלת אֹומרֹו סֹוד והּוא ְְְֵֵֶֶַָֹמעצמם,

ּתאמר ואם לֹו. לרע ּבאדם האדם ׁשלט ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹאׁשר

וגֹולים חֹוטאים יׂשראל היּו לא אם ּכן ְְְִִִִִֵֵָָֹאם

יׂשראל, ּבתפּצת עּתה הּמתּבררים מברר היה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻמי

להם היה חֹוטאים יׂשראל היּו לא אם ּכי ְְִִִִֵֶַָָָָָֹּדע

מּכל ׁשהם ּבמקֹום הּקדּׁשֹות ניצֹוצֹות לברר ְְְִִֵֵֶַַָָָֹֻּכח

אחר ּכן ּׁשאין מה ׁשם, ּבאּו אׁשר ְֲֵֵֶֶַַַַָָהּמקֹומֹות

ּבּמקֹום ידם ׁשּתּׂשיג ּולואי ּכחם ּדחלׁש ְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹחטאם

ואמר הּניצֹוצֹות, ׁשם אׁשר ‡Ïעצמֹו ·LÂ ְְֲִֶַַַָָ¿»∆

BzÁtLÓּבתֹוכנּו ה' יּטע הּגֹואל ּבבֹוא ּכי ƒ¿«¿ְְִִֵֵַַ

ּבני עם מׁשּפחת הּוא ׁשם אׁשר יתּבר ְְְֲִִֵֶַַַַָָאֹורֹו

xda zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ycew zayl inei xeriy

(äî)eð÷z íäî íënò íéøbä íéáLBzä éðaî íâå§Â©Â¦§¥̧©«¨¦¹©¨¦³¦¨¤Æ¥¤´¦§½
eéäå íëöøàa eãéìBä øLà íënò øLà ízçtLnîe¦¦§©§¨Æ£¤´¦¨¤½£¤¬¦−§©§§¤®§¨¬

:äfçàì íëì̈¤−©«£ª¨«
i"yx£ÌÈ·LBz‰ È�aÓ Ì‚Â∑(סז להם(קידושין וילדּו ּבארצכם נׁשים לּׂשא מּסביבֹותיכם האב,ׁשּבאּו אחר הֹול הּבן ¿«ƒ¿≈«»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

תח "לא ּבכלל ּכעבד,ּיה"ואינֹו לקנֹותֹו מּתר אּתה e�˜z.אּלא Ì‰Ó∑ּתקנּו .אֹותם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ≈∆ƒ¿ְִָ

(åî)äfçà úLøì íëéøçà íëéðáì íúà ízìçðúäå§¦§©«©§¤̧Ÿ¹̈¦§¥¤³©«£¥¤Æ¨¤´¤£ª½̈
åéçàa Léà ìàøNé-éða íëéçàáe eãáòz íäa íìòì§Ÿ−̈¨¤´©«£®Ÿ§©̧¥¤³§¥«¦§¨¥Æ¦´§¨¦½

ñ :Cøôa Bá äcøú-àì«Ÿ¦§¤¬−§¨«¤
i"yx£ÌÎÈ�·Ï Ì˙‡ ÌzÏÁ�˙‰Â∑"לבניכם "הנחילּום לפרׁש: יּתכן ולא אחריכם; ּבניכם לצר לנחלה ּבהם ,החזיקּו ¿ƒ¿««¿∆…»ƒ¿≈∆ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לבניכם' אֹותם 'והנחלּתם לכּתב לֹו היה 'והתחּזקּתם'∑ÌzÏÁ�˙‰Â.ׁשאםּֿכן ÂÈÁ‡a.ּכמֹו LÈ‡∑נׂשיא להביא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ¿ƒ¿««¿∆ְְְְִֶַַƒ¿»ƒְִִָָ
ּבמׁשרתיו ּומל ּבפר,ּבעמֹו לרּדֹות .ׁשּלא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹ

ß xii` 'i ycew zay ß

(æî)éçà Cîe Cnò áLBúå øb ãé âéOú éëåøkîðå Bnò E §¦´©¦À©´¥³§¨Æ¦½̈¨¬¨¦−¦®§¦§©À
:øb úçtLî ø÷òì Bà Cnò áLBz øâì§¥³¨Æ¦½̈¬§¥−¤¦§©¬©¥«

i"yx£·LB˙Â ¯b „È∑ּתֹוׁשב והּוא ּתֹותב",ּגר "ערל ּתֹוׁשב",ּכתרּגּומֹו: לגר "ונמּכר מֹוכיח: È„.וסֹופֹו ‚ÈO˙ ÈÎÂ «≈¿»ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ¿ƒ«ƒ«
CnÚ ·LB˙Â ¯b∑עּמ ּדּבּוקֹו ׁשּיעׁשיר? לֹו ּגרם BnÚ.מי EÈÁ‡ CÓe∑עּמֹו ּדּבּוקֹו ?ׁשּימּו לֹו ּגרם עלֿידי,מי ≈¿»ƒ»ֲִִִִֶַַָָ»»ƒƒְִִִֵֶַַָָ
מּמעׂשיו b¯.ׁשּלמד ˙ÁtLÓ∑(ע"א ב"מ כ. "לעקר(קידושין אֹומר ּכׁשהּוא ּכֹוכבים, עֹובד לעבֹודת,"זהו הּנמּכר זה ֲִֶַַָָƒ¿««≈ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּמׁש לּה להיֹות עצמּה לאלהּות,אלילים מים,ולא ולׁשאב עצים לחטב .אּלא ְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ

(çî):epìàâé åéçàî ãçà Bl-äéäz älàb økîð éøçà©«£¥´¦§©½§ª−̈¦«§¤®¤¨¬¥«¤−̈¦§¨¤«

i"yx£BlŒ‰È‰z ‰l‡b∑הּיֹובל,מּיד ׁשנת עד ׁשּיּטמע ּתּניחהּו הּיֹובל,אל עד לעבדֹו אּלא קנאֹו לא עצמֹו ּכל ,ׁשהרי ¿À»ƒ¿∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
יצא ּבּיֹובל הּיבל",ׁשהרי ּבׁשנת "ויצא למּטה: ׁשּנאמר מדּבר,ּכמֹו הּכתּוב יד ׁשּתחת קיג)ּובנכרי ,ואףֿעלּֿפיֿכן,(ב"ק ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

הׁשם חּלּול מּפני ּבעקיפין עליו תבא לּגאל,לא ּכׁשּבא ּבחׁשּבֹון,אּלא ינּכה,ידקּדק וׁשנה ׁשנה ּבכל הּמּגיע לפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
הּיֹובל עד מּׁשּנמּכר ׁשנה עׂשרים היּו אם ּדמיו: מן הּנכרי מנה,לֹו ּבעׂשרים עבֹודת,ּוקנאֹו הנכרי ׁשּקנה נמצא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מנים ט"ו העבד לֹו ויּתן מנים חמּׁשה לֹו ינּכה לּגאל ּובא ׁשנים חמׁש אצלֹו זה ׁשהה ואם ּבמנה; וזהּו,ׁשנה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשנים" ּבמסּפר ממּכרֹו ּכסף ."והיה ְְְְִִִֶֶַָָָָ

(èî)BøNa øàMî-Bà epìàâé Bãc-ïá Bà Bãã-Bà«Ÿº³¤ŸÆ¦§¨¤½«¦§¥¯§¨²
:ìàâðå Bãé äâéOä-Bà epìàâé BzçtLnî¦¦§©§−¦§¨¤®«¦¦¬¨¨−§¦§¨«

(ð)ìáiä úðL ãò Bì Bøënä úðMî eäð÷-íò áMçå§¦©Æ¦Ÿ¥½¦§©Æ¦¨´§½©−§©´©Ÿ¥®
:Bnò äéäé øéëN éîék íéðL øtñîa Bøkîî óñk äéäå§¨º̈¤³¤¦§¨Æ§¦§©´¨¦½¦¥¬¨¦−¦«§¤¬¦«

i"yx£BnÚ ‰È‰È ¯ÈÎN ÈÓÈk∑וׁשנה ׁשנה לכל הּמּגיע ּבמנה,חׁשּבֹון ׁשנה ּכל עּמֹו נׂשּכר ּכאלּו לֹו,יחׁשֹוב .וינּכה ƒ≈»ƒƒ¿∆ƒְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

˙i·˙B‡מה È�aÓ Û‡ÂÔBÎnÚ ÔÈ¯È„c ‡iÏ¯Ú ¿«ƒ¿≈»«»»¿«»¿»¿ƒƒ¿
Èc ÔBÎnÚc ÔB‰˙ÈÚ¯fÓe Ôe�˜z ÔB‰pÓƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ
:‡�ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂ ÔBÎÚ¯‡a e„ÈÏÈ˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿¬ƒ¿¿«¬»»

z¯ÈÏ˙מו ÔBÎÈ¯˙a ÔBÎÈ�·Ï ÔB‰˙È ÔeÒÁ˙Â¿«¬»¿ƒ¿≈«¿≈ƒÀ«
È�a ÔBÎÈÁ‡·e ÔeÁÏÙz ÔB‰a ÌÏÚÏ ‡�ÒÁ‡«¬»»¿»»¿ƒ¿¿¿«≈¿≈
da ÁÏÙ˙ ‡Ï È‰eÁ‡a ¯·b Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿««¬ƒ»ƒ¿«≈

:eÈL˜a¿«¿

CnÚמז ·˙B˙Â Ï¯Ú „È ˜a„˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«»≈¿»ƒ»
·˙Bz Ï¯ÚÏ ÔacÊÈÂ dnÚ CeÁ‡ ÔkÒÓ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿ƒ¿««¿»≈»

:‡¯Bib ˙ÈÚ¯Ê ÈÓ¯‡Ï B‡ CnÚƒ»¿«¿««¿ƒƒ»

Á„מח dÏ È‰z ‡�˜¯t ÔacÊÈc ¯˙a»«¿ƒ¿««À¿»»¿≈≈«
:dp˜¯ÙÈ È‰BÁ‡Ó≈¬ƒƒ¿¿ƒ≈

‡·È‰eמט Á‡ ¯· B‡ È‰e·‡ Á‡ B‡«¬ƒ««¬ƒ
d˙ÈÚ¯fÓ d¯Na ·È¯wÓ B‡ dp˜¯ÙÈƒ¿¿ƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈

:˜¯t˙ÈÂ d„È ˜a„˙„ B‡ dp˜¯ÙÈƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈¿≈¿ƒ¿»»

cÊ‡cנ ‡zMÓ d�·Ê ÌÚ ·MÁÈÂ„Ú dÏ Ôa ƒ«≈ƒ»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««≈«
ÔÈ�Óa È‰B�È·Ê ÛÒk È‰ÈÂ ‡Ï·BÈ„ ‡zL«»¿≈»ƒ≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«

:dnÚ È‰È ‡¯È‚‡ ÈÓBÈk ‡È�L¿«»¿≈¬ƒ»¿≈ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אחד ּכל ויׁשּובּו עפר ׁשֹוכני יקּומּו ּגם ְְְִֵֵֶַָָָָָָָיׂשראל,

הּמקּדׁש ּבית עֹולם אֹור הּוא אבֹותיו אחּזת ְֲֲִֵֶַַָָָֻאל

ויראת בפר ּבֹו ּתרּדה לא ,יתּבר ידיו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹּכֹוננּו

ס"מ מיתה יתחּיב זה ּדבר ּומּצד ,ְִִִֵֵֶֶַַָָָֹמאלהי

ׁשהרי נ"ב.) (סּכה ז"ל ּכמאמרם לבֹוא ְְֲֲִֵֶַָָָָָֻלעתיד

ה': מצות ועבר מתרה ְְְִֶַַָֻהּוא



לט xda zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ycew zayl inei xeriy

(äî)eð÷z íäî íënò íéøbä íéáLBzä éðaî íâå§Â©Â¦§¥̧©«¨¦¹©¨¦³¦¨¤Æ¥¤´¦§½
eéäå íëöøàa eãéìBä øLà íënò øLà ízçtLnîe¦¦§©§¨Æ£¤´¦¨¤½£¤¬¦−§©§§¤®§¨¬

:äfçàì íëì̈¤−©«£ª¨«
i"yx£ÌÈ·LBz‰ È�aÓ Ì‚Â∑(סז להם(קידושין וילדּו ּבארצכם נׁשים לּׂשא מּסביבֹותיכם האב,ׁשּבאּו אחר הֹול הּבן ¿«ƒ¿≈«»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

תח "לא ּבכלל ּכעבד,ּיה"ואינֹו לקנֹותֹו מּתר אּתה e�˜z.אּלא Ì‰Ó∑ּתקנּו .אֹותם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ≈∆ƒ¿ְִָ

(åî)äfçà úLøì íëéøçà íëéðáì íúà ízìçðúäå§¦§©«©§¤̧Ÿ¹̈¦§¥¤³©«£¥¤Æ¨¤´¤£ª½̈
åéçàa Léà ìàøNé-éða íëéçàáe eãáòz íäa íìòì§Ÿ−̈¨¤´©«£®Ÿ§©̧¥¤³§¥«¦§¨¥Æ¦´§¨¦½

ñ :Cøôa Bá äcøú-àì«Ÿ¦§¤¬−§¨«¤
i"yx£ÌÎÈ�·Ï Ì˙‡ ÌzÏÁ�˙‰Â∑"לבניכם "הנחילּום לפרׁש: יּתכן ולא אחריכם; ּבניכם לצר לנחלה ּבהם ,החזיקּו ¿ƒ¿««¿∆…»ƒ¿≈∆ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לבניכם' אֹותם 'והנחלּתם לכּתב לֹו היה 'והתחּזקּתם'∑ÌzÏÁ�˙‰Â.ׁשאםּֿכן ÂÈÁ‡a.ּכמֹו LÈ‡∑נׂשיא להביא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ¿ƒ¿««¿∆ְְְְִֶַַƒ¿»ƒְִִָָ
ּבמׁשרתיו ּומל ּבפר,ּבעמֹו לרּדֹות .ׁשּלא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹ

ß xii` 'i ycew zay ß

(æî)éçà Cîe Cnò áLBúå øb ãé âéOú éëåøkîðå Bnò E §¦´©¦À©´¥³§¨Æ¦½̈¨¬¨¦−¦®§¦§©À
:øb úçtLî ø÷òì Bà Cnò áLBz øâì§¥³¨Æ¦½̈¬§¥−¤¦§©¬©¥«

i"yx£·LB˙Â ¯b „È∑ּתֹוׁשב והּוא ּתֹותב",ּגר "ערל ּתֹוׁשב",ּכתרּגּומֹו: לגר "ונמּכר מֹוכיח: È„.וסֹופֹו ‚ÈO˙ ÈÎÂ «≈¿»ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ¿ƒ«ƒ«
CnÚ ·LB˙Â ¯b∑עּמ ּדּבּוקֹו ׁשּיעׁשיר? לֹו ּגרם BnÚ.מי EÈÁ‡ CÓe∑עּמֹו ּדּבּוקֹו ?ׁשּימּו לֹו ּגרם עלֿידי,מי ≈¿»ƒ»ֲִִִִֶַַָָ»»ƒƒְִִִֵֶַַָָ
מּמעׂשיו b¯.ׁשּלמד ˙ÁtLÓ∑(ע"א ב"מ כ. "לעקר(קידושין אֹומר ּכׁשהּוא ּכֹוכבים, עֹובד לעבֹודת,"זהו הּנמּכר זה ֲִֶַַָָƒ¿««≈ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּמׁש לּה להיֹות עצמּה לאלהּות,אלילים מים,ולא ולׁשאב עצים לחטב .אּלא ְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ

(çî):epìàâé åéçàî ãçà Bl-äéäz älàb økîð éøçà©«£¥´¦§©½§ª−̈¦«§¤®¤¨¬¥«¤−̈¦§¨¤«

i"yx£BlŒ‰È‰z ‰l‡b∑הּיֹובל,מּיד ׁשנת עד ׁשּיּטמע ּתּניחהּו הּיֹובל,אל עד לעבדֹו אּלא קנאֹו לא עצמֹו ּכל ,ׁשהרי ¿À»ƒ¿∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
יצא ּבּיֹובל הּיבל",ׁשהרי ּבׁשנת "ויצא למּטה: ׁשּנאמר מדּבר,ּכמֹו הּכתּוב יד ׁשּתחת קיג)ּובנכרי ,ואףֿעלּֿפיֿכן,(ב"ק ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

הׁשם חּלּול מּפני ּבעקיפין עליו תבא לּגאל,לא ּכׁשּבא ּבחׁשּבֹון,אּלא ינּכה,ידקּדק וׁשנה ׁשנה ּבכל הּמּגיע לפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
הּיֹובל עד מּׁשּנמּכר ׁשנה עׂשרים היּו אם ּדמיו: מן הּנכרי מנה,לֹו ּבעׂשרים עבֹודת,ּוקנאֹו הנכרי ׁשּקנה נמצא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מנים ט"ו העבד לֹו ויּתן מנים חמּׁשה לֹו ינּכה לּגאל ּובא ׁשנים חמׁש אצלֹו זה ׁשהה ואם ּבמנה; וזהּו,ׁשנה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשנים" ּבמסּפר ממּכרֹו ּכסף ."והיה ְְְְִִִֶֶַָָָָ

(èî)BøNa øàMî-Bà epìàâé Bãc-ïá Bà Bãã-Bà«Ÿº³¤ŸÆ¦§¨¤½«¦§¥¯§¨²
:ìàâðå Bãé äâéOä-Bà epìàâé BzçtLnî¦¦§©§−¦§¨¤®«¦¦¬¨¨−§¦§¨«

(ð)ìáiä úðL ãò Bì Bøënä úðMî eäð÷-íò áMçå§¦©Æ¦Ÿ¥½¦§©Æ¦¨´§½©−§©´©Ÿ¥®
:Bnò äéäé øéëN éîék íéðL øtñîa Bøkîî óñk äéäå§¨º̈¤³¤¦§¨Æ§¦§©´¨¦½¦¥¬¨¦−¦«§¤¬¦«

i"yx£BnÚ ‰È‰È ¯ÈÎN ÈÓÈk∑וׁשנה ׁשנה לכל הּמּגיע ּבמנה,חׁשּבֹון ׁשנה ּכל עּמֹו נׂשּכר ּכאלּו לֹו,יחׁשֹוב .וינּכה ƒ≈»ƒƒ¿∆ƒְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

˙i·˙B‡מה È�aÓ Û‡ÂÔBÎnÚ ÔÈ¯È„c ‡iÏ¯Ú ¿«ƒ¿≈»«»»¿«»¿»¿ƒƒ¿
Èc ÔBÎnÚc ÔB‰˙ÈÚ¯fÓe Ôe�˜z ÔB‰pÓƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ
:‡�ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂ ÔBÎÚ¯‡a e„ÈÏÈ˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿¬ƒ¿¿«¬»»

z¯ÈÏ˙מו ÔBÎÈ¯˙a ÔBÎÈ�·Ï ÔB‰˙È ÔeÒÁ˙Â¿«¬»¿ƒ¿≈«¿≈ƒÀ«
È�a ÔBÎÈÁ‡·e ÔeÁÏÙz ÔB‰a ÌÏÚÏ ‡�ÒÁ‡«¬»»¿»»¿ƒ¿¿¿«≈¿≈
da ÁÏÙ˙ ‡Ï È‰eÁ‡a ¯·b Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿««¬ƒ»ƒ¿«≈

:eÈL˜a¿«¿

CnÚמז ·˙B˙Â Ï¯Ú „È ˜a„˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«»≈¿»ƒ»
·˙Bz Ï¯ÚÏ ÔacÊÈÂ dnÚ CeÁ‡ ÔkÒÓ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿ƒ¿««¿»≈»

:‡¯Bib ˙ÈÚ¯Ê ÈÓ¯‡Ï B‡ CnÚƒ»¿«¿««¿ƒƒ»

Á„מח dÏ È‰z ‡�˜¯t ÔacÊÈc ¯˙a»«¿ƒ¿««À¿»»¿≈≈«
:dp˜¯ÙÈ È‰BÁ‡Ó≈¬ƒƒ¿¿ƒ≈

‡·È‰eמט Á‡ ¯· B‡ È‰e·‡ Á‡ B‡«¬ƒ««¬ƒ
d˙ÈÚ¯fÓ d¯Na ·È¯wÓ B‡ dp˜¯ÙÈƒ¿¿ƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈

:˜¯t˙ÈÂ d„È ˜a„˙„ B‡ dp˜¯ÙÈƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈¿≈¿ƒ¿»»

cÊ‡cנ ‡zMÓ d�·Ê ÌÚ ·MÁÈÂ„Ú dÏ Ôa ƒ«≈ƒ»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««≈«
ÔÈ�Óa È‰B�È·Ê ÛÒk È‰ÈÂ ‡Ï·BÈ„ ‡zL«»¿≈»ƒ≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«

:dnÚ È‰È ‡¯È‚‡ ÈÓBÈk ‡È�L¿«»¿≈¬ƒ»¿≈ƒ≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אחד ּכל ויׁשּובּו עפר ׁשֹוכני יקּומּו ּגם ְְְִֵֵֶַָָָָָָָיׂשראל,

הּמקּדׁש ּבית עֹולם אֹור הּוא אבֹותיו אחּזת ְֲֲִֵֶַַָָָֻאל

ויראת בפר ּבֹו ּתרּדה לא ,יתּבר ידיו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹּכֹוננּו

ס"מ מיתה יתחּיב זה ּדבר ּומּצד ,ְִִִֵֵֶֶַַָָָֹמאלהי

ׁשהרי נ"ב.) (סּכה ז"ל ּכמאמרם לבֹוא ְְֲֲִֵֶַָָָָָֻלעתיד

ה': מצות ועבר מתרה ְְְִֶַַָֻהּוא



xdaמ zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ycew zayl inei xeriy

(àð)óñkî Búlàb áéLé ïäéôì íéðMa úBaø ãBò-íà¦¬©−©¨¦®§¦¤Æ¨¦´§ª¨½¦¤−¤
:Búð÷î¦§¨«

i"yx£ÌÈ�Ma ˙Ba¯ „BÚŒÌ‡∑הּיֹובל ׁשּפרׁשּתי∑Ô‰ÈÙÏ.עד ּכמֹו .הּכל ƒ««»ƒֵַַ¿ƒ∆ְְִֵֶַַֹ

(áð)Bì-áMçå ìáiä úðL-ãò íéðMa øàLð èòî-íàå§¦§©º¦§©¯©¨¦²©§©¬©Ÿ¥−§¦©®
:Búlàb-úà áéLé åéðL éôk§¦´¨½̈¨¦−¤§ª¨«

(âð)éðéòì Cøôa epcøé-àì Bnò äéäé äðLa äðL øéëNk:E ¦§¦¬¨¨²§¨−̈¦«§¤´¦®«Ÿ¦§¤¬§¤−¤§¥¤«
i"yx£EÈ�ÈÚÏ C¯Ùa epc¯ÈŒ‡Ï∑רֹואה ואּתה .ּכלֹומר …ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆ְְֶַַָ

(ãð)åéðáe àeä ìáiä úðLa àöéå älàa ìàbé àì-íàå§¦¬Ÿ¦¨¥−§¥®¤§¨¨Æ¦§©´©Ÿ¥½−¨¨¬
:Bnò¦«

i"yx£‰l‡a Ï‡bÈ ‡ÏŒÌ‡Â∑נגאל הּוא ּבׁשׁש,"ּבאּלה" נגאל BnÚ(.ואינֹו ÂÈ�·e ‡e‰∑ּבניו ּבמזֹונֹות חּיב .)הּנכרי ¿ƒ…ƒ»≈¿≈∆ְְְְְִִֵֵֵֶָָ»»ƒְְִִַַָָָָ

(äð)éúàöBä-øLà íä éãáò íéãáò ìàøNé-éðá éì-ék¦¦³§¥«¦§¨¥Æ£¨¦½£¨©´¥½£¤¥¬¦
:íëéäìà ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÈ„·Ú Ï‡¯NÈŒÈ�· ÈÏŒÈk∑קֹודם ‡ÌÎÈ‰Ï.ׁשטרי '‰ È�‡∑מׁשעּבדן ּכאּלּו מּלמּטה המׁשעּבדן ּכל ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¬»ƒְִֵָ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְְְִִַַַַָָָָ
החיים.מלמעלה אור ְְִַָ

åë(à)eîé÷ú-àì äávîe ìñôe íìéìà íëì eNòú-àìŸ©«£¸¨¤¹¡¦¦À¤³¤©¥¨Æ«Ÿ¨¦´
äéìò úåçzLäì íëöøàa eðzú àì úékNî ïáàå íëì̈¤½§¤´¤©§¦À³Ÿ¦§Æ§©§§¤½§¦§©«£−Ÿ¨¤®¨

:íëéäìà ýåýé éðà ék¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÏÈÏ‡ ÌÎÏ eNÚ˙Œ‡Ï∑(ת"כ)עריֹות מגּלה ורּבי הֹואיל יאמר: ׁשּלא לנכרי, הּנמּכר זה ּכמֹותֹו.,ּכנגד אני אף …«¬»∆¡ƒƒְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

אלילים עבֹודת עֹובד ורּבי ׁשּבת,הֹואיל מחּלל ורּבי הֹואיל ּכמֹותֹו. אני מקראֹות,אף נאמרּו לכ ּכמֹותֹו; אני אף ְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
הּׁשביעית על ונחׁשד ממֹון חמד ואם הּׁשביעית; על הזהיר ּבּתחּלה הּסדר: על נאמרּו הּללּו הּפרׁשּיֹות ואף ,הּללּו, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ממּכר "וכיֿתמּכרּו לּה: סמ לכ מּטלטליו, למּכר עמית"(,סֹופֹו מּיד קנה "אֹו ּבּה? ּכתיב ליד,מה מּיד הּנקנה ּבֹו)ּדבר חזר לא ;, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבֹו חזר לא אחּזתֹו; מֹוכר ּבֹו,סֹוף חזר לא ּביתֹו; את מֹוכר קׁשֹות,סֹוף האחרֹונֹות אּלּו ּכל – ּברּבית לֹווה סֹוף ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

ּבֹו חזר לא הראׁשֹונֹות; ּבֹו,מן חזר לא עצמֹו; את מֹוכר ליׂשראל,סֹוף ּדּיֹו לנכרי,לא אפּלּו ÈkNÓ˙.אּלא Ô·‡Â∑ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ¿∆∆«¿ƒ
ּכּסּוי כב)ּכמֹו,לׁשֹון לג כּפי"(שמות "וׂשּכתי אבנים,: ּברצּפת הּקרקע ÈÏÚ‰.ׁשּמכּסין ˙BÁzL‰Ï∑לּׁשמים לפי,אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָֹ¿ƒ¿«¬»∆»ְֲִִִַַָ

היא ורגלים ידים ּבפּׁשּוט ּכן,ׁשהׁשּתחואה לעׂשֹות ּתֹורה הּמקּדׁש,ואסרה מן .חּוץ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr fl zegiy ihewl)

ּכמֹותֹו אני אף . . ורּבי א)הֹואיל כו, –(רש"י ׁשאינֹועריֹות לֹומר מקֹום יׁש עבדים, להֹוליד ּכנענית ׁשפחה לֹו מֹוסר ורּבֹו הֹואיל ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּכרּבֹו. נח, לבני הּמּתרֹות העריֹות על –מזהר זרה לֹומרעבֹודה מקֹום יׁש 'ׁשּתּוף', על מצּוה ׁשאינֹו מרּבֹו, צרכיו ּכל ׁשּמקּבל היֹות ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻֻ

לֹו. ּגם הּתר –ׁשהּדבר ּבׁשּבת.ׁשּבת ּגם לעבד אֹותֹו מחּיב לרּבֹו ׁשּׁשעּבּודֹו לֹומר מקֹום יׁש רגיל, יֹום הּוא הּׁשּבת רּבֹו ׁשאצל ּכיון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

È˙È·נא Ô‰ÓeÙÏ ‡i�La ˙ei‚Ò „BÚ Ì‡ƒ¿ƒƒ¿«»¿¿≈»ƒ
:È‰B�È·Ê ÛÒkÓ d�˜¯tÀ¿»≈ƒ¿«¿ƒƒ

zL‡נב „Ú ‡i�La ¯‡zLÈ ¯ÚÊ Ì‡Â¿ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ¿«»««»
˙È ·˙È È‰B�L ÌeÙk dÏ ·MÁÈÂ ‡Ï·BÈ„¿≈»ƒ«≈≈¿¿ƒ»≈»

:d�˜¯tÀ¿»≈

ÁÏÙÈנג ‡Ï dnÚ È‰È ‡�La ‡�L ¯È‚‡k«¬ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ≈»ƒ¿«
:CÈ�ÈÚÏ eÈL˜a da≈¿«¿¿≈»

zLa‡נד ˜BtÈÂ ÔÈl‡a ˜¯t˙È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ≈¿ƒ¿«»
:dnÚ È‰B�·e ‡e‰ ‡Ï·BÈ„¿≈»¿ƒƒ≈

‡Ôepנה Èc·Ú ÔÈc·Ú Ï‡¯NÈ È�· ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ«¿«ƒ
ÈÈ ‡�‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È ˙È˜Èt‡ Ècƒ¬≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

Ï‡א ‡Ó˜Â ÌÏˆÂ ÔÂÚË ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¬»¿∆∆¿»»»
Ôe�z˙ ‡Ï ‡„‚Ò Ô·‡Â ÔBÎÏ ÔeÓÈ˜¿̇ƒ¿¿∆∆»¿»»ƒ¿
ÈÈ ‡�‡ È¯‡ dÏÚ „bÒÓÏ ÔBÎÚ¯‡a¿«¿¬¿ƒ¿À¬«¬≈¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.נה) ÌÈ„·Ú Ï‡¯NÈ È�· ÈÏ Èkצל"ד ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¬»ƒ¿
ונראה הם, עבדי עבדים לֹומר ּכפל ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָלּמה

יׂשראל בני לי ּכי הּדר זה על לֹומר יכּון ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכי

ּבׁשרׁש ּומהריֹון מּבטן קדֹוׁשים מעּקרם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹעבדים

מּמצרים,נפׁשֹותם מֹוציאם היה ׁשּלא הגם ְְֲִִִִֶַַַָָָָֹ

ּׁשּמהם מה אבל ואליו, ּׁשּמּמּנּו למה זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוכל

הם עבדי לעבדים עצמן את להחזיק ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָלחּיבם

טעם ׁשהּוא מצרים מארץ אֹותם הֹוצאתי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאׁשר

עבּדּות: ׁשם להם להתיחס ּומחּיב להם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמּכרת

È�‡.ÌÎÈ‰Ï‡ לדּבר‰' הּכתּוב ׁשהתחיל טעם ¬ƒ¡…≈∆ְְִִֵֶַַַַָ

וגמר הם עבדי וגֹו' לי ּכי נסּתר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּדר

לצד ּכי אּולי אלהיכם, ה' אני לנֹוכח ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַֹֹאמר

ּבׁשנת ׁשּיׁשּלחּנּו עברי עבד לּקֹונה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּמצוה

עבד ׁשהּוא לצד הּטעם לֹו נתן לזה ְֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּיֹובל,

הּקֹונה ׁשּיאמר ּולצד הם, עבדי ּכאֹומרֹו ְְְֲֵֶֶַַַַָֹה'

יפקיע ׁשּלא העבד לגּבי יצּדק זה טעם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻּכי

הּקֹונה אבל לצמיתּות עצמֹו וימּכר ְְְְְֲִִִֶַַַָֹעבּדּותֹו

עצמֹו מֹוכר הּוא אם ּגם ּומה חּיּוב, עליו ְִִֵֵַַַָָאין

xda zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ycew zayl inei xeriy

(á):ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È�‡∑:ׂשכר לׁשּלם החייםנאמן אור ¬ƒְֱֵֶַָָָ

סימן. לאחוז"ה סימן. חטי"ל פסוקים, בהרנ"ז פרשת חסלת

È·Ïe˙ב Ôe¯Ë˙ ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈
Ù Ù Ù :ÈÈ ‡�‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z ÈLc˜Ó«¿¿ƒ¿»¬ƒ¬»¿»

çô÷ 'îòá äñôãð øäá úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מצות על העֹובר הּוא לעקר אֹו ּתֹוׁשב ְְְִֵֵֵֶַַָָלגר

אמר ּגמר לזה ‡ÌÎÈ‰Ïה', '‰ È�‡עם מדּבר ֶֶַָָֹ¬ƒ¡…≈∆ְִֵַ

הּפרׁשה ּבתחּלת לדּבר התחיל ׁשעּמֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּקֹונה

לא לנֹוכח אֹותם ׁשּצּוה אֹותם ועם ל ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹונמּכר

ׁשלטֹון מל ּדבר ּכי ,לעיני ּבפר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַירּדּנּו

הּכתּוב: ּכל לקּים ְֲֵֵֶַַָָעליהם

B‚Â'.ב) e¯ÓLz È˙˙aL לדעת‡˙ צרי ∆«¿…«ƒ¿…¿ִַַָָ

הּׁשּבת, על ּכאן וצּוה הּכתּוב חזר ְִַַַַַָָָָָָָלּמה

לּמצוה ׁשּבת מצות להסמי ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָונראה

וגֹו' אלילים לכם תעׂשּו לא ּדכתיב ְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָֹׁשּלפניה

ּגם הּתֹורה ּככל ׁשקּולה ׁשע"ז ּכׁשם ְְְֵֶַַַָָָלֹומר

עֹוד ּגם ּכּלּה, הּתֹורה ּככל ׁשקּולה ׁשּבת ְְְִַַַַָָָָָֻמצות

ׁשּבתֹות נקראים ׁשהם הּׁשמיטֹות על לֹומר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָיכּון

ׁשּמזהיר לה' ׁשּבת ב') כ"ה (לעיל ְְְִִִֵֶַַַָּדכתיב

אֹומרֹו זֹו לאזהרה וסמ לׁשמרם, ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָעליהם

e‡¯Èz ÈLc˜Óeאבֹות) ז"ל אֹומרם ּדר על ƒ¿»ƒƒ»ְֶֶַָָ

ׁשמרּו ׁשּלא ּבׁשביל אּלא הּבית נחרב לא ְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹפ"ה)

כ"ו (לקּמן הּכתּוב אמר וכן ׁשביעית, ְְְְִִִֵַַַַָָָמצות

והּוא ׁשּבתתיה, את הארץ ּתרצה אז ְְְִֶֶֶֶַָָָָֹל"ד)

אֹומרֹו ÈLc˜Óeעצמֹו e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡ ְְַ∆«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒ

e‡¯Èzּתקּימּו ּכׁשּלא להחריבֹו ּתסּבבּו ׁשּלא ƒ»ְְְְְְֲִֶֶַַַֹֹ

ׁשה' הגם ּכי לדעת ל ויׁש הּׁשּבתֹות, ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָמצות

לכּפרת לחּללּה ונחלתֹו ּביתֹו על חמתֹו ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָמׁשלי

ּבּפסּוק ע"ט) ּתהּלים (מדרׁש ז"ל ּכאֹומרם ְְְְִִִַַָָָֹעון

ה' יביא הּכל על זה ּכל עם לאסף ְְִִִֶַַָָָָֹמזמֹור

הרע הּדבר את ּבחטאֹו המסּבב ּכל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמׁשּפט

הּבית ּבעל ּכׁשּיעמד הּנֹורא הּמׁשּפט ּביֹום ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָֹהּזה

למה ּגם ּומה המגרׁש, האיׁש ויתּבע ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֻהמקּדׁש

ּבעיר אבֹוא לא י"א) (הֹוׁשע הּנביא ְִִֵֶַַַָָָֹּׁשאמר

הּקדֹוׁש נׁשּבע א':) ח"א (זהר ז"ל ְְְִַַַָָֹודרׁשּו

ּומה חרּפתֹו את יֹולי אּנה כּו' הּוא ְִֶֶַָָָָּברּו

מה והּוא יעריכּנּו, ּגמּול ּומה ּבלׁשֹונֹו ְְְֲֲִִֶֶַַַַּמענה

ּכא הּכתּוב ּבאֹומרֹוּׁשרמז e‡¯Èzן ÈLc˜Óeּכי ְְֶַַָָָƒ¿»ƒƒ»ִ

הּׁשמיטה ענׁש מּזה ויׁשער ּגדֹול, ְְִִִֵֶֶַַָָָֹענׁשֹו

ְְָָלׁשמרּה:

סיני ּבהר ּפרׁשת ְֲִַַַַָָָחסלת

xda zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ycew zayl inei xeriy

(á):ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È�‡∑:ׂשכר לׁשּלם החייםנאמן אור ¬ƒְֱֵֶַָָָ

סימן. לאחוז"ה סימן. חטי"ל פסוקים, בהרנ"ז פרשת חסלת

È·Ïe˙ב Ôe¯Ë˙ ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈
Ù Ù Ù :ÈÈ ‡�‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z ÈLc˜Ó«¿¿ƒ¿»¬ƒ¬»¿»

çô÷ 'îòá äñôãð øäá úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מצות על העֹובר הּוא לעקר אֹו ּתֹוׁשב ְְְִֵֵֵֶַַָָלגר

אמר ּגמר לזה ‡ÌÎÈ‰Ïה', '‰ È�‡עם מדּבר ֶֶַָָֹ¬ƒ¡…≈∆ְִֵַ

הּפרׁשה ּבתחּלת לדּבר התחיל ׁשעּמֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּקֹונה

לא לנֹוכח אֹותם ׁשּצּוה אֹותם ועם ל ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹונמּכר

ׁשלטֹון מל ּדבר ּכי ,לעיני ּבפר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַירּדּנּו

הּכתּוב: ּכל לקּים ְֲֵֵֶַַָָעליהם

B‚Â'.ב) e¯ÓLz È˙˙aL לדעת‡˙ צרי ∆«¿…«ƒ¿…¿ִַַָָ

הּׁשּבת, על ּכאן וצּוה הּכתּוב חזר ְִַַַַַָָָָָָָלּמה

לּמצוה ׁשּבת מצות להסמי ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָונראה

וגֹו' אלילים לכם תעׂשּו לא ּדכתיב ְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָֹׁשּלפניה

ּגם הּתֹורה ּככל ׁשקּולה ׁשע"ז ּכׁשם ְְְֵֶַַַָָָלֹומר

עֹוד ּגם ּכּלּה, הּתֹורה ּככל ׁשקּולה ׁשּבת ְְְִַַַַָָָָָֻמצות

ׁשּבתֹות נקראים ׁשהם הּׁשמיטֹות על לֹומר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָיכּון

ׁשּמזהיר לה' ׁשּבת ב') כ"ה (לעיל ְְְִִִֵֶַַַָּדכתיב

אֹומרֹו זֹו לאזהרה וסמ לׁשמרם, ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָעליהם

e‡¯Èz ÈLc˜Óeאבֹות) ז"ל אֹומרם ּדר על ƒ¿»ƒƒ»ְֶֶַָָ

ׁשמרּו ׁשּלא ּבׁשביל אּלא הּבית נחרב לא ְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹפ"ה)

כ"ו (לקּמן הּכתּוב אמר וכן ׁשביעית, ְְְְִִִֵַַַַָָָמצות

והּוא ׁשּבתתיה, את הארץ ּתרצה אז ְְְִֶֶֶֶַָָָָֹל"ד)

אֹומרֹו ÈLc˜Óeעצמֹו e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡ ְְַ∆«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒ

e‡¯Èzּתקּימּו ּכׁשּלא להחריבֹו ּתסּבבּו ׁשּלא ƒ»ְְְְְְֲִֶֶַַַֹֹ

ׁשה' הגם ּכי לדעת ל ויׁש הּׁשּבתֹות, ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָמצות

לכּפרת לחּללּה ונחלתֹו ּביתֹו על חמתֹו ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָמׁשלי

ּבּפסּוק ע"ט) ּתהּלים (מדרׁש ז"ל ּכאֹומרם ְְְְִִִַַָָָֹעון

ה' יביא הּכל על זה ּכל עם לאסף ְְִִִֶַַָָָָֹמזמֹור

הרע הּדבר את ּבחטאֹו המסּבב ּכל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמׁשּפט

הּבית ּבעל ּכׁשּיעמד הּנֹורא הּמׁשּפט ּביֹום ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָֹהּזה

למה ּגם ּומה המגרׁש, האיׁש ויתּבע ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֻהמקּדׁש

ּבעיר אבֹוא לא י"א) (הֹוׁשע הּנביא ְִִֵֶַַַָָָֹּׁשאמר

הּקדֹוׁש נׁשּבע א':) ח"א (זהר ז"ל ְְְִַַַָָֹודרׁשּו

ּומה חרּפתֹו את יֹולי אּנה כּו' הּוא ְִֶֶַָָָָּברּו

מה והּוא יעריכּנּו, ּגמּול ּומה ּבלׁשֹונֹו ְְְֲֲִִֶֶַַַַּמענה

ּכא הּכתּוב ּבאֹומרֹוּׁשרמז e‡¯Èzן ÈLc˜Óeּכי ְְֶַַָָָƒ¿»ƒƒ»ִ

הּׁשמיטה ענׁש מּזה ויׁשער ּגדֹול, ְְִִִֵֶֶַַָָָֹענׁשֹו

ְְָָלׁשמרּה:

סיני ּבהר ּפרׁשת ְֲִַַַַָָָחסלת



מי xda zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ycew zayl inei xeriy

(á):ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È�‡∑:ׂשכר לׁשּלם החייםנאמן אור ¬ƒְֱֵֶַָָָ

סימן. לאחוז"ה סימן. חטי"ל פסוקים, בהרנ"ז פרשת חסלת

È·Ïe˙ב Ôe¯Ë˙ ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈
Ù Ù Ù :ÈÈ ‡�‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z ÈLc˜Ó«¿¿ƒ¿»¬ƒ¬»¿»

çô÷ 'îòá äñôãð øäá úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מצות על העֹובר הּוא לעקר אֹו ּתֹוׁשב ְְְִֵֵֵֶַַָָלגר

אמר ּגמר לזה ‡ÌÎÈ‰Ïה', '‰ È�‡עם מדּבר ֶֶַָָֹ¬ƒ¡…≈∆ְִֵַ

הּפרׁשה ּבתחּלת לדּבר התחיל ׁשעּמֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּקֹונה

לא לנֹוכח אֹותם ׁשּצּוה אֹותם ועם ל ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹונמּכר

ׁשלטֹון מל ּדבר ּכי ,לעיני ּבפר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַירּדּנּו

הּכתּוב: ּכל לקּים ְֲֵֵֶַַָָעליהם

B‚Â'.ב) e¯ÓLz È˙˙aL לדעת‡˙ צרי ∆«¿…«ƒ¿…¿ִַַָָ

הּׁשּבת, על ּכאן וצּוה הּכתּוב חזר ְִַַַַַָָָָָָָלּמה

לּמצוה ׁשּבת מצות להסמי ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָונראה

וגֹו' אלילים לכם תעׂשּו לא ּדכתיב ְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָֹׁשּלפניה

ּגם הּתֹורה ּככל ׁשקּולה ׁשע"ז ּכׁשם ְְְֵֶַַַָָָלֹומר

עֹוד ּגם ּכּלּה, הּתֹורה ּככל ׁשקּולה ׁשּבת ְְְִַַַַָָָָָֻמצות

ׁשּבתֹות נקראים ׁשהם הּׁשמיטֹות על לֹומר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָיכּון

ׁשּמזהיר לה' ׁשּבת ב') כ"ה (לעיל ְְְִִִֵֶַַַָּדכתיב

אֹומרֹו זֹו לאזהרה וסמ לׁשמרם, ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָעליהם

e‡¯Èz ÈLc˜Óeאבֹות) ז"ל אֹומרם ּדר על ƒ¿»ƒƒ»ְֶֶַָָ

ׁשמרּו ׁשּלא ּבׁשביל אּלא הּבית נחרב לא ְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹפ"ה)

כ"ו (לקּמן הּכתּוב אמר וכן ׁשביעית, ְְְְִִִֵַַַַָָָמצות

והּוא ׁשּבתתיה, את הארץ ּתרצה אז ְְְִֶֶֶֶַָָָָֹל"ד)

אֹומרֹו ÈLc˜Óeעצמֹו e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡ ְְַ∆«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒ

e‡¯Èzּתקּימּו ּכׁשּלא להחריבֹו ּתסּבבּו ׁשּלא ƒ»ְְְְְְֲִֶֶַַַֹֹ

ׁשה' הגם ּכי לדעת ל ויׁש הּׁשּבתֹות, ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָמצות

לכּפרת לחּללּה ונחלתֹו ּביתֹו על חמתֹו ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָמׁשלי

ּבּפסּוק ע"ט) ּתהּלים (מדרׁש ז"ל ּכאֹומרם ְְְְִִִַַָָָֹעון

ה' יביא הּכל על זה ּכל עם לאסף ְְִִִֶַַָָָָֹמזמֹור

הרע הּדבר את ּבחטאֹו המסּבב ּכל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמׁשּפט

הּבית ּבעל ּכׁשּיעמד הּנֹורא הּמׁשּפט ּביֹום ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָֹהּזה

למה ּגם ּומה המגרׁש, האיׁש ויתּבע ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֻהמקּדׁש

ּבעיר אבֹוא לא י"א) (הֹוׁשע הּנביא ְִִֵֶַַַָָָֹּׁשאמר

הּקדֹוׁש נׁשּבע א':) ח"א (זהר ז"ל ְְְִַַַָָֹודרׁשּו

ּומה חרּפתֹו את יֹולי אּנה כּו' הּוא ְִֶֶַָָָָּברּו

מה והּוא יעריכּנּו, ּגמּול ּומה ּבלׁשֹונֹו ְְְֲֲִִֶֶַַַַּמענה

ּכא הּכתּוב ּבאֹומרֹוּׁשרמז e‡¯Èzן ÈLc˜Óeּכי ְְֶַַָָָƒ¿»ƒƒ»ִ

הּׁשמיטה ענׁש מּזה ויׁשער ּגדֹול, ְְִִִֵֶֶַַָָָֹענׁשֹו

ְְָָלׁשמרּה:

סיני ּבהר ּפרׁשת ְֲִַַַַָָָחסלת

xda zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ycew zayl inei xeriy

(á):ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È�‡∑:ׂשכר לׁשּלם החייםנאמן אור ¬ƒְֱֵֶַָָָ

סימן. לאחוז"ה סימן. חטי"ל פסוקים, בהרנ"ז פרשת חסלת

È·Ïe˙ב Ôe¯Ë˙ ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈
Ù Ù Ù :ÈÈ ‡�‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z ÈLc˜Ó«¿¿ƒ¿»¬ƒ¬»¿»

çô÷ 'îòá äñôãð øäá úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

מצות על העֹובר הּוא לעקר אֹו ּתֹוׁשב ְְְִֵֵֵֶַַָָלגר

אמר ּגמר לזה ‡ÌÎÈ‰Ïה', '‰ È�‡עם מדּבר ֶֶַָָֹ¬ƒ¡…≈∆ְִֵַ

הּפרׁשה ּבתחּלת לדּבר התחיל ׁשעּמֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּקֹונה

לא לנֹוכח אֹותם ׁשּצּוה אֹותם ועם ל ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹונמּכר

ׁשלטֹון מל ּדבר ּכי ,לעיני ּבפר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַירּדּנּו

הּכתּוב: ּכל לקּים ְֲֵֵֶַַָָעליהם

B‚Â'.ב) e¯ÓLz È˙˙aL לדעת‡˙ צרי ∆«¿…«ƒ¿…¿ִַַָָ

הּׁשּבת, על ּכאן וצּוה הּכתּוב חזר ְִַַַַַָָָָָָָלּמה

לּמצוה ׁשּבת מצות להסמי ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָונראה

וגֹו' אלילים לכם תעׂשּו לא ּדכתיב ְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָֹׁשּלפניה

ּגם הּתֹורה ּככל ׁשקּולה ׁשע"ז ּכׁשם ְְְֵֶַַַָָָלֹומר

עֹוד ּגם ּכּלּה, הּתֹורה ּככל ׁשקּולה ׁשּבת ְְְִַַַַָָָָָֻמצות

ׁשּבתֹות נקראים ׁשהם הּׁשמיטֹות על לֹומר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָיכּון

ׁשּמזהיר לה' ׁשּבת ב') כ"ה (לעיל ְְְִִִֵֶַַַָּדכתיב

אֹומרֹו זֹו לאזהרה וסמ לׁשמרם, ְְְְְְֲֵֶַַָָָָָעליהם

e‡¯Èz ÈLc˜Óeאבֹות) ז"ל אֹומרם ּדר על ƒ¿»ƒƒ»ְֶֶַָָ

ׁשמרּו ׁשּלא ּבׁשביל אּלא הּבית נחרב לא ְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹפ"ה)

כ"ו (לקּמן הּכתּוב אמר וכן ׁשביעית, ְְְְִִִֵַַַַָָָמצות

והּוא ׁשּבתתיה, את הארץ ּתרצה אז ְְְִֶֶֶֶַָָָָֹל"ד)

אֹומרֹו ÈLc˜Óeעצמֹו e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡ ְְַ∆«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒ

e‡¯Èzּתקּימּו ּכׁשּלא להחריבֹו ּתסּבבּו ׁשּלא ƒ»ְְְְְְֲִֶֶַַַֹֹ

ׁשה' הגם ּכי לדעת ל ויׁש הּׁשּבתֹות, ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָמצות

לכּפרת לחּללּה ונחלתֹו ּביתֹו על חמתֹו ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָמׁשלי

ּבּפסּוק ע"ט) ּתהּלים (מדרׁש ז"ל ּכאֹומרם ְְְְִִִַַָָָֹעון

ה' יביא הּכל על זה ּכל עם לאסף ְְִִִֶַַָָָָֹמזמֹור

הרע הּדבר את ּבחטאֹו המסּבב ּכל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמׁשּפט

הּבית ּבעל ּכׁשּיעמד הּנֹורא הּמׁשּפט ּביֹום ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָֹהּזה

למה ּגם ּומה המגרׁש, האיׁש ויתּבע ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֻהמקּדׁש

ּבעיר אבֹוא לא י"א) (הֹוׁשע הּנביא ְִִֵֶַַַָָָֹּׁשאמר

הּקדֹוׁש נׁשּבע א':) ח"א (זהר ז"ל ְְְִַַַָָֹודרׁשּו

ּומה חרּפתֹו את יֹולי אּנה כּו' הּוא ְִֶֶַָָָָּברּו

מה והּוא יעריכּנּו, ּגמּול ּומה ּבלׁשֹונֹו ְְְֲֲִִֶֶַַַַּמענה

ּכא הּכתּוב ּבאֹומרֹוּׁשרמז e‡¯Èzן ÈLc˜Óeּכי ְְֶַַָָָƒ¿»ƒƒ»ִ

הּׁשמיטה ענׁש מּזה ויׁשער ּגדֹול, ְְִִִֵֶֶַַָָָֹענׁשֹו

ְְָָלׁשמרּה:

סיני ּבהר ּפרׁשת ְֲִַַַַָָָחסלת

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום החמישי, בו כותב אודות הצעת משרת ש"ץ לימים הנוראים הבע"ל, וצריך 

להיות שם לבחינה.

ויהי רצון שיצליח בנסיעתו זו  נכונה סברתו לנסוע לשם באוירון ולא ברכבת, כי חבל על הזמן, 

באופן הטוב לפניו ולפני ב"ב שיחיו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

מהנכון שיקבל עליו עוד שליחות מצוה לשם, זאת אומרת שיפעול באותן הימים שיהי' שם בעניני 

ברבים אם  ליראת שמים  והתעוררות  וחסידות  תורה  דברי  גם אמירת  ומהם  והפצתה  היהדות  החזקת 

בצורת נאום או לימוד מבפנים וכו' מתאים לתנאי המקום.

בעת רצון אזכיר את גיסו וב"ב שיחיו להמצטרך להם בגו"ר ואשר מתוך מנוחת הנפש אמיתית 

וחיות  אור  מוארים  טובים,  ולמעשים  ולחופה  לתורה  שיחיו  ילידיהם  כל  את  יגדלו  הפרנסה  והרחבת 

חסידותי.

בברכה.
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קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
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מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 

xii` 'c oey`x mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ד ראשון אייריום '

,dq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êøã ùéå åî ÷øô,dq 'nr cr.åéìà åøéáç

.åî ÷øtmiiwl cvik ,ztqep jxc ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
awri ly ezcn ,mingxd zcna ± ald ybx jezn ,"jaala" zeevne dxez

miiwl ,df ybx jezne ,eznyp xewn lre eznyp lr zepngx xxerl :epia`

xewn z` `ivedle dxewnl dnypd z` aiydl ick ,zeevne dxez

,myl dlbedy ,zelbn dnypd

eixeaic ,eizeaygn awr

.miaehÎ`ld eiyrne

miligzn ep` eze` ,e"n wxta

,owfd epax xiaqi ,cenll

lkl deeyd ztqep jxc zniiwy

± (c`n c`n daexwe) ytp

zxzeqnd ezad` z` xxerl

zelbzda didzy ,icedi ly

zadlyÎadl zad` jez eala

eze` `iaz ef dad`e .d"awdl

cenrl oke ,zeevne dxez meiwl

,minxebd lk z` gvple

,miipevigde miiniptd

,mc`d rahay myky ± ezeppeazd ici lr ,z`fe .'d zcear ipiprl mirixtnd

zxfeg dad` ,`linn ,oinfn df ixd ± dwfg dad` zlefl dlbn edyinyk

dfe ,xzeia lecb mc` `ed dad`d z` dlbny df m` cgeinae ;eil` zlefdn

ea xacd xxeri i`cea ixd ,xzeia zegp mc` `ed dad`d z` milbn eitlky

jixv ,daxda daexn dcnae ,df jxc lr ± lecbd mc`l dwenr zxfeg dad`

ipal d"awd ,d`xne ,d`xdy zlaben izlade dlecbd dad`l qgia zeidl

m`ived ,mipezgze mipeilrd lkn mda xga d"awdy dnn lgd ,l`xyi

l`xyi ipal d"awd d`xn ef dad` .zeevnde dxezd z` mdl ozpe mixvnn

l`xyi ipaa xxerl ,d"awd ly ef ezad` lr i`ceay ixd ± mipnfd lka

z`ixal zeripnd lk z` wliq d"awdy myke ;d"awdl dlecb dad`

wxta dkex`a x`eank) l`xyi ipal ,oezgzd mc`l ezad` llba ,mlerd

elgdyk .'d zcearl mirixtnd minxebd z` wlql l`xyi ipa lr jk ± (h"n

dptd ,e"n wxt (zixad zevx`a ,xz`d ilb lrn "`ipz"d ixeriya) cenll

recn ,dxe`kl oaen `l :`"hily iaxd l` ze`ad zel`yd z` xtqd xagn

cvny dcear ipte` oia ± zx`tzd zcn cvn dceara ± d"n wxta wiqtn

zexxerzdc ote` `ed (e"n wxtc) miptd minkc dad`d mb `ld ik ± ?dad`

xn`y mipte`a xaic o`k cry iptn xy` xnel mewn yi m`de .dad`

xy`) "c`n c`n" aexw `edy ote`a xacn o`ke ,"c`n aexw" mdy mdilr

dfa mby xg`n ± "c`n c`n" aexw `ed ji` ,oiadl mikixv `teb df dxe`kl

lk uegp didy ji`e jxazi ezlecb ly mipipr dnka opeazdl mikixv

wxtd jynda ealey mixacd) `"hily iaxd dpr jk lr ."?('eke minevnvd

:(eil` mikiiy mixacdy oipr lka mb

s`y ± r"r z"pyn lk"

xzei dkenp mc`d 'ixcny

xxerl leki `ed mb f"ka ±

x`an o`k .'eke x"ied`

zeppeazdl v"`y :jtidl

deey ,(rah f"dy) zcgein

zellk cvn ± lkl

'it`) aexwe ,zeppeazdd

(dlrna mieey eid m`a

oecipa `"`y oeik) c`n

lr sqep c`ne (mieey ocic

wx .onwlck ± c`nd

'ixcny lk ± ef dad`a

,xzei dkenp mc`d zpade

k"ek zekix`a lynda x`eank ± dad`d z` xxerl xzei aexw

(2 ipyd dvwae ,axe (3 lecb (2 jln ,dlrna mieey (1 :zebxc

."'eke 'eke ltye (4 dfape (3 heicd

áBø÷å ,Lôð ìëì äåL ,Léà éðôì øLé Cøc Léå,ixyt`e ± §¥¤¤¨¨¦§¥¦¨¨§¨¤¤§¨
äòe÷zä äáäàä øBà øéàäìe øøBòì ,ãàî ãàî øácä©¨¨§Ÿ§Ÿ§¥§¨¦¨©£¨©§¨

¯ ,Baìa úøzñîe`id `l` ,icedi lk ly eala zniiw ef dad` §ª¤¤§¦
,dzelbl c`n c`n xacd aexwe ± zxzeqnó÷úa äøéàî úBéäì¦§§¦¨§Ÿ¤

øBà¯ ,Bçîe Baì úelbúäa äøòBa Làk dlrtz `idy cr ¨§¥¥¨§¦§©¦Ÿ
eilrBãàîe Bôeâå 'äì BLôð øñîìdyrii df xace ±áì ìëa ¦§Ÿ©§©§§Ÿ§¨¥

¯ ,ãàîe Lôð ìëáe,ytpd mvr ly zlaben izla zexiqna §¨¤¤§Ÿ
àaìc à÷îòî,ald wnern ±èøôáe ,Bzîàì úîàalbeqn ± ¥¨§¨§¦¨¤¡¤©£¦¦§¨

,ef dad` xxerl mc`dBîk ,äéúBëøáe òîL úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©¦§¤¨§
.øàaúiLdizekxae rny z`ixw ly zcgeind zekiiyd ,onwl ± ¤¦§¨¥

.ef dad` zelbzdl¯ ,àeäå:`id ,ef dad` zelbl jxcdøLàk §©£¤
Baì ìà íéNé,zepivxa mc` wnrzi xy`k ±øîàM äî ¨¦¤¦©¤¨©

áeúkä1;"íãàä ìà íãàä áì ïk ,íéðtì íéðtä íénk" : ©¨©©¦©¨¦©¨¦¥¥¨¨¨¤¨¨¨
Leøt2ïk ,íéna äàøî íãàäL íéðtä úøeöå úeîãkL Bîk , ¥§¤¦§§©©¨¦¤¨¨¨©§¤©©¦¥

Y dîöò äøeö dúBà íéna íL Bì äàøðlkzqn mc`yk ¦§¤¨©©¦¨¨©§¨

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

íéøîà éèå÷éì
ùéå åî ÷øôùôð ìëì äåù ùéà éðôì øùé êøã

øøåòì ãàî ãàî øáãä áåø÷å
úåéäì åáìá úøúåñîå äòå÷úä äáäàä øåà øéàäìå
åçåîå åáì úåìâúäá äøòåá ùàë äøåà ó÷åúá äøéàî
ãàîå ùôð ìëáå áì ìëá åãåàîå åôåâå 'äì åùôð øåñîì
ù"÷ úòùá èøôáå åúéîàì úîàá àáìã à÷îåòî
åáì ìà íéùé øùàë àåäå .øàáúéù åîë äéúåëøáå
íãàä ìà íãàä áì ïë íéðôì íéðôä íéîë 'åúëä ù"î
ïë íéîá äàøî íãàäù íéðôä úøåöå úåîãëù åîë 'éô
áì ùîî äëë äîöò äøåö äúåà íéîá íù åì äàøð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

יט.1. כז, התרגום2.משלי פי' לשלול זה האם וגו'": הפנים "כמים הפסוק שמביא אחר "פירוש" בתיבת הכוונה מה שאל: זה, ספר מחבר

"פנים – המצודות כמו מרומז וצורה" "דמות בתיבות (לכאורה פירושם? על גם הוספה בזה שיש או והמצודות? רש"י כמו לפרש רק וכו'

לשלול היא וגו') הפנים כמים הפסוק (שאחר "פירוש" "תיבת שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה כך על וכו'"). ‰ËÂ˘Ùשוחקות 'ÈÙ‰איך ועצ"ע .

– וגו' ומוסר חכמה לדעת בתחלתו: ככתוב הוא משלי דס' ענינו כי – בכתוב. שבתניא הפי' ובמילאÓÏÏ„ליישב וכו'. להתנהג ואיך מוסר

פי' זה כתוב (‰Â¯‡‰גם כן לפנים, הפנים מהםˆ"Ïשכמים – משלי ס' מוסרי בשארי וכמו וכיו"ב. טובה תחת רעה לשלם ולא האדם, אל האדם לב (

בהם. קשה עבודה דוקא שצ"ל מהם וכמה לקיימם, יוכל שבקל ÏÏÎכמה 'È‡¯ ÏÎ ÔÈ‡Â.לנדו"ד˘¯ÙÓÂבכל הוא – "כמים" שהדמיון הפי' אדה"ז –

" כן בטבע, זהו כי אחרת, וא"א – לפנים הפנים שכמים שכמו ÏÎהפרטים, ˙„Ó· ‚Â‰�‰ Ú·Ëלעבודה (ואפי' לזה,˜Ï‰אדם" לב שימת ורק – זקוק אין

הפי' אדה"ז לפי' מחשבות). ב' לחשוב שא"א אחר בענין כשחושב כיוןÂ‰‰Â¯‡‰משא"כ בדא"פ: להשתדל˘·Ú·Ëי"ל עליו – גו' לב כן גו' כמים

ב'". סו"ס אגה"ק וראה כו' ינסה ג"כ – שונאו חבירו לע"ע אם ואפילו בחבירו) גם יפעול שעי"ז (כיון באהבתו ביותר
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Y dîöò äøeö dúBà íéna íL Bì äàøðlkzqn mc`yk ¦§¤¨©©¦¨¨©§¨
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íéøîà éèå÷éì
ùéå åî ÷øôùôð ìëì äåù ùéà éðôì øùé êøã

øøåòì ãàî ãàî øáãä áåø÷å
úåéäì åáìá úøúåñîå äòå÷úä äáäàä øåà øéàäìå
åçåîå åáì úåìâúäá äøòåá ùàë äøåà ó÷åúá äøéàî
ãàîå ùôð ìëáå áì ìëá åãåàîå åôåâå 'äì åùôð øåñîì
ù"÷ úòùá èøôáå åúéîàì úîàá àáìã à÷îåòî
åáì ìà íéùé øùàë àåäå .øàáúéù åîë äéúåëøáå
íãàä ìà íãàä áì ïë íéðôì íéðôä íéîë 'åúëä ù"î
ïë íéîá äàøî íãàäù íéðôä úøåöå úåîãëù åîë 'éô
áì ùîî äëë äîöò äøåö äúåà íéîá íù åì äàøð
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יט.1. כז, התרגום2.משלי פי' לשלול זה האם וגו'": הפנים "כמים הפסוק שמביא אחר "פירוש" בתיבת הכוונה מה שאל: זה, ספר מחבר

"פנים – המצודות כמו מרומז וצורה" "דמות בתיבות (לכאורה פירושם? על גם הוספה בזה שיש או והמצודות? רש"י כמו לפרש רק וכו'

לשלול היא וגו') הפנים כמים הפסוק (שאחר "פירוש" "תיבת שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה כך על וכו'"). ‰ËÂ˘Ùשוחקות 'ÈÙ‰איך ועצ"ע .

– וגו' ומוסר חכמה לדעת בתחלתו: ככתוב הוא משלי דס' ענינו כי – בכתוב. שבתניא הפי' ובמילאÓÏÏ„ליישב וכו'. להתנהג ואיך מוסר

פי' זה כתוב (‰Â¯‡‰גם כן לפנים, הפנים מהםˆ"Ïשכמים – משלי ס' מוסרי בשארי וכמו וכיו"ב. טובה תחת רעה לשלם ולא האדם, אל האדם לב (

בהם. קשה עבודה דוקא שצ"ל מהם וכמה לקיימם, יוכל שבקל ÏÏÎכמה 'È‡¯ ÏÎ ÔÈ‡Â.לנדו"ד˘¯ÙÓÂבכל הוא – "כמים" שהדמיון הפי' אדה"ז –

" כן בטבע, זהו כי אחרת, וא"א – לפנים הפנים שכמים שכמו ÏÎהפרטים, ˙„Ó· ‚Â‰�‰ Ú·Ëלעבודה (ואפי' לזה,˜Ï‰אדם" לב שימת ורק – זקוק אין

הפי' אדה"ז לפי' מחשבות). ב' לחשוב שא"א אחר בענין כשחושב כיוןÂ‰‰Â¯‡‰משא"כ בדא"פ: להשתדל˘·Ú·Ëי"ל עליו – גו' לב כן גו' כמים

ב'". סו"ס אגה"ק וראה כו' ינסה ג"כ – שונאו חבירו לע"ע אם ואפילו בחבירו) גם יפעול שעי"ז (כיון באהבתו ביותר



`xiiמד 'd ipy mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ה' שני יום

,dq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...òáè åäæ äðäå,dq 'nr cr:êìîä úáäàì

`le ;lkzqnd mc`d ly miptÎzxev dze` mina ztwzyn ,mina

ieez mb `l` ,mina ztwzyn miptd ly zipevigd dxevd wx

zeybx mi`hand miptd

,zeiniptd ytpd zerepze

,dnecke avr ,dgny enk

íãàä áì Lnî äëk̈¨©¨¥¨¨¨
Léàì Búáäàa ïîàpä©¤¡¨§©£¨§¦
Bæ äáäàä éøä ,øçà©¥£¥¨©£¨

íéáäBà úBéäì ïk íb åéìà Bøáç áìa äáäà úøøBòî§¤¤©£¨§¥£¥¥¨©¥¦§£¦

¯ ,äæì äæ íéðîàð,ipyl cg` ly eala dad`d ybx meiw mvr ¤¡¨¦¤¨¤
dad` dxfg ztwzyn ealay ,ad`pa zxfeg dad` xxern

;oey`xd ade`lèøôa¦§¨
Bøáç úáäà äàBøLk§¤¤©£©£¥

.åéìàipyl ezad`yk ± ¥¨
ald iybxa zx`yp dpi`

z` d`xn `ed `l` ,cala

ipirl mb d`xizy ezad`

.eil` ipya dad` xxern i`cea df ixd ± ipyd

íéåL íäéðL íà óà ,íãà ìk úcîa âeäpä òáè eäæ ,äpäå§¦¥¤¤©©¨§¦©¨¨¨©¦§¥¤¨¦
.äìòîa`l` ,heyt mc` ipyde lecb mc` `ed cg`dy `l ± §©£¨

xacd irah f` mb ± cnrn eze`ae dlrn dze`a md mdipy

.zxfeg dad` ipya zxxern cg`d ly ezad`yänk úçà ìòå§©©©©¨
Cìî íà ,änëådfi` ± §©¨¦¤¤

?jlnáøå ìBãblr jln ± ¨§©
zeax zepicnäàøî©§¤

Búáäà- ?dad` efi`e ± ©£¨
äîeöòäå äìBãbäinle ± ©§¨§¨£¨

dlecb dad` d`xn `ed

- ?ef dnevreèBéãä Léàì§¦¤§
ìeðîe íéLðà ìôLe äæáðå§¦§¤§©£¨¦§ª¨

¯ ,ätLàa ìhnä,cvik ©ª¨¨©§¨
jlnd d`xn mikxc el`ae

- ?dlecbd ezad` z`

åéìà ãøBéåyi` eze` l` ± §¥¥¨
,'eke dfape heicdíB÷nî¦§

,åcçé åéøN ìk íò BãBák§¦¨¨¨©§¨
,BútLàî Bîéøîe Bîé÷îe§¦§¦¥©§¨

¯ ,Cìnä ìëéä Bìëéäì Bñéðëîeqipkn `ed ,envr jlnd lkidae ©§¦§¥¨¥©©¤¤

eze`¯ ,øãçî íéðôì øãç,iyi`de ihxtd excgaïéàL íB÷î ¤¤¦§¦¥¤¤¨¤¥
ì ñðëð øNå ãáò ìkézîà áeø÷å ãeçéa íL Bnò ãçéúîe ,íL ¨¤¤§©¦§¨§¨¦§©¥¦¨§¦§¥£¦¦

÷eMðå ÷eaçåjlnd z` wagn `ede ,ewypne eze` wagn jlnd ± §¦§¦
,ewypneàçeøa àçeø úe÷acúàåmicg`zne miwaczn mde ± §¦§©§¨§¨

,gexa gexLôðå áì ìëa§¨¥¨¤¤
Yd`xn dfk lecb jlnyke

aexiwe efk dlecb dad`

,dfk zegp mc`l dfk lecb

- ixdänëå änk úçà ìò©©©©¨§©¨
äáäàä àìénî øøBòúzL¤¦§¥¦¥¨¨©£¨
áìa úìtëîe äìeôk§¨§ª¤¤§¥
äfä íéLðà ìôLe èBéãää©¤§§©£¨¦©¤

ä Lôð ìàCìn3, ¤¤¤©¤¤
Lnî Lôpä úeøM÷úäa§¦§©§©¤¤©¨
àaìc à÷îòî Lôðå álî¦¥¨¤¤¥¨§¨§¦¨

,ald wnern ±,õ÷ ïéàì§¥¥
Baì íà óàåeze` ly ± §©¦¦

d`xn eil` ,heyt mc`

`ed ,efk dad` jlndáìk§¥
¯ ïáàälka ± zlefl dad` iybxa eal xxerzn jk lk zelwa `le ¨¤¤

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åæ äáäàä éøä øçà ùéàì åúáäàá ïîàðä íãàä
íéáäåà úåéäì ë"â åéìà åøéáç áìá äáäà úøøåòî
.åéìà åøéáç úáäà äàåøùë èøôá äæì äæ íéðîàð

íäéðù íà óà íãà ìë úãîá âåäðä òáè åäæ äðäå
áøå ìåãâ êìî íà äîëå äîë úçà ìòå äìòîá íéåù
äæáðå èåéãä ùéàì äîåöòäå äìåãâä åúáäà äàøî
'å÷îî åéìà ãøåéå äôùàá ìèåîä ìååðîå íéùðà ìôùå
åúôùàî åîéøîå åîé÷îå åéãçé åéøù ìë íò åãåáë
íå÷î øãçî íéðôì øãç êìîä ìëéä åìëéäì åñéðëîå
ãåçéá íù åîò ãçééúîå íùì ñðëð øùå ãáò ìë ïéàù
àçåøá àçåø úå÷áãúàå ÷åùéðå ÷åáéçå éúéîà áåøé÷å
äìåôë äáäàä àìéîî øøåòúúù å"ëàò ùôðå áì ìëá
êìîä ùôð ìà äæä íéùðà ìôùå èåéãää áìá úìôåëîå
àáìã à÷îåòî ùôðå áìî ùîî ùôðä úåøù÷úäá
íéîì äéäå ñîé ñîä ïáàä áìë åáì íà óàå .õ÷ ïéàì
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זו3. ולא הקב"ה, את לאהוב נפש" לכל "שוה – זו בדרך מדוע יובן, הפרק) בהתחלת שהובאה (בהערה שליט"א הרבי לומד – לכך בהתאם

"קרוב אלא "קרוב", שזה הדברÓ‡„בלבד "קרוב מזו: ויתירה ,"„‡Ó „‡Óלכל "שוה היא אהבה). של זה בסוג מתבטא הזקן שרבנו (כפי "

טבע זה הרי שכן, הפנים, כמים של הכללית ההתבוננות מצד הדבר"‡ÏÎ·„Áנפש" ו"קרוב חוזרת; אהבה בו מעוררת – לו שמראים שאהבה ,

" קרובה גם והיא במעלה, שווים כששניהם שוויםÓ‡„גם יהיו ששניהם שייך לא הרי ישראל, ובני הקב"ה של בנמשל שבעניננו מחמת ,"

בהם לעורר לישראל, הקב"ה של אהבתו שעל הדבר ודאי הרי כך שפל, לאיש אהבה מראה ורב גדול כשמלך במשל, כמו זהו אלא, במעלה,

" פעם ועוד להקב"ה; –Ó‡„אהבה יותר נחותה האדם של והבנתו שמדריגתו שככל בכך, מיוחדת זו אהבה שכן, – הראשון ל"מאד" בנוסף "

הדבר להקב"ה.ÂÈ˙¯קרוב גדולה אהבה בו לעורר – לו מראה שהקב"ה האהבה אותו מחייבת יותר, נחות שהוא ככל שהרי האהבה, את לעורר

מלך הוא האהבה כשמעורר – "מלך" אהבה); מעורר זה אז (שגם במעלה שווים כששניהם במשל: הנזכרות השונות בדרגות מודגש זה דבר

שזה בודאי כן– גם נזכרות האהבה, את שמראים מי אל השני, בקצה גם וכך יותר. ועוד עוד – ורב יותר, עוד – גדול חוזרת; אהבה מעורר

אנשים", "שפל – מזו ויתירה "נבזה", – כן על יתר "הדיוט", הוא – כל ראשית אלא, למלך, שווה הוא שאין בלבד זו שלא שונות: דרגות

זו שלא מאד", "מאד זה ולכן בו. האהבה את ויותר יותר לעורר עליה – ובהשגתו במדריגתו למטה שהוא ככל הרי פנים, כל על הלאה. וכך

צריך שזה בודאי – יותר נחות הוא אם מזו, יתירה אלא, – לאדם מהקב"ה היא האהבה אלא במעלה, דומה היא שאין "מאד", שזה בלבד

הקודמים בפרקים שכן, הקודמים. בפרקים שלמדנו ה' אהבת לעורר איך הדרכים לגבי זה, שבפרק ב"דרך" החידוש זהו חוזרת. אהבה בו לעורר

נחותות,˘‡ÂÏÈÙדובר האדם של והשגתו מדריגתו Ê‡˙אם ÏÎ·שככל להיפך, מוסבר, כאן ואילו, וכו'. ה' ויראת ה' אהבת לעורר בכוחו יש

ל"שימת אם כי מיוחדת, ל"התבוננות" זקוק הוא אין כאמור, שכן, האהבה, את לעורר יותר בכוחו – יותר נחותות האדם של והשגתו שמדריגתו

האהבה. את לעורר צריך זה ויותר יותר – יותר נחות שהוא שככל מחייב, הרי – כאמור – וזה הפנים", "כמים של לענין לב"

xii` 'e iyily mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ו' שלישי יום

,dq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéøáãä ìëë äðäå,130 'nr cr:úåëéøàá ì"ðë

:z`fñné ñnä,eal ±úBìëa íénk BLôð CtzLúå ,íéîì äéäå ©¥¦©§¨¨§©¦§¦§©¥©§©©¦¦§
¯ :Cìnä úáäàì Lnî Lôpä,jlnl eala xxerzzy dad`d ©¤¤©¨§©£©©¤¤

eytpy ,ote`a didz

l` ytpd zelka jtzyz

epax xiaqi oldl .jlnd

mihxtd lky ,owfd

jln ly ,lyna mixen`d

dcnae ,mpyi ,mce xya

lecbd jlnd ,d"awd ,miklnd ikln jln ly ,lynpa ,xzeia dlrp

eidy drya ,l`xyi mrl efk dlecb dad` d`xdy ,mlerd lk ly

mze` dlrde myn m`ivede ,mixvna mzeida ,xzeia zegpd avna

zeevne dxez ici lry ,dxez ozn zrya xzeia zelrpd zebixcnl

dcna l`xyi ipa micg`zn

ly xzeia dlrpd

`l` f` wx `le .zecg`zd

miiw ,dry lkae onf lka

ipa oial d"awd oia df avn

jkitle ± l`xyi

zxxern ± "miptl miptd mink" ly ote`a ,xen`d lka zewnrzdd

.d"awdl xzeia dlecb dad` ,l`xyi ipaa

:"`ipz"d oeylaeälàä íéøácä ìëk ,äpäålyna ehxety ± §¦¥§¨©§¨¦¨¥¤
,miyp` ltye heicdde lecbd jlnd¯ ,äfä ïBéfçä ìëëeote`a §¨©¦¨©¤

d`xn jlndy dad`d

,heicd eze`løúé ìBãâå§¨¨¥
ïéàì íéìôk éìôëa ãàî§Ÿ§¦§¥¦§©¦§¥

¯ ,õ÷mixacdy itkn ¥
,jlnd lyna miritenäNò̈¨

.eðéäìà eðìd"awd ± ¨¡Ÿ¥
dad` ,l`xyi ipal d`xd

,leab ila ,daxda dlecb

dad`d ote` xy`n

.lynayïéà Búlãâì ék¦¦§ª¨¥
¯ ,ø÷çd"awd ly ezlecb ¥¤

zpade xwgn dlrnl `id

md mixacdy ± jk ,lkyd

lecb jln lyna mdy enk

ezelcb ,lynpay `l` ,axe

`id ,d"awd ,jlnd ly

xy`n jexrÎoi`a dlrnl

xaecny ,lynl d`eeydae ;lecbd mce xya jlnd ly ezelcb

daxda jlen `edy ,"axe" mb `l` "lecb" wx `l `edy jlna

oi`a xzei daxe dlecb dcna df my `l` ,jk lynpa mb ± zepicn

- oky ,jexr¯ ,ïéîìò ìk ááBñå ïéîìò ìk àlîî eäéàåd"awd §¦§©¥¨¨§¦§¥¨¨§¦
;zenlerd lk z` siwne `lnn,ì"æ é"øàäå LBãwä øäfî òãBðå§©¦Ÿ©©¨§¨£¦©

¯,zece`úBìëéää éeaølka zeillk zebixcn md "zelkid" ± ¦©¥¨
,mipeilrd zenlerdn mleríìBò ìëáe ,øtñî ïéà ãò úBîìBòäå§¨¨©¥¦§¨§¨¨

áeúkL Bîëe ,úéìëúå õ÷ ïéàì íéëàìî úBááø àBaø ìëéäå§¥¨¦§¨©§¨¦§¥¥§©§¦§¤¨
àøîba4¯ áéúk :aezk5:¯ ,"åéãeãâì øtñî Léä"xtqn yid ©§¨¨§¦£¥¦§¨¦§¨

?ely mik`lnd icecbláéúëexne` xg` weqte ±6:ïéôìà óìà" §¦¤¤©§¦
¯ ,"eë éäBîã÷ ïááø Baøå ,déðeLnLé,eze` miynyn mitl` sl` §©§¥§¦¦§¨¢¨¦

xtqn miiwy ,ipyd weqtdn gken ,ixd ;eiptl micner zeaax `eaixe

oey`xd weqta eli`e ,xzeia axe lecb `ed xtqndy `l` ,laben

xtqn mdl oi`y aezkllk?épLîe:zvxzn `xnbde ±óìà" §©¥¤¤
ãeãb øtñî ¯ "'eëå ïéôìà©§¦§¦§©§

¯ ,ãçàweqta aezky dn ¤¨
"'eke oitl` sl`" ipyd

mihxtd xtqna xaecnd

,cg` mik`ln dpgnay

,øtñî ïéà ¯ åéãeãâì ìáà£¨¦§¨¥¦§¨
¯lr xaecn oey`xd weqta

oi` mdle ,zepgn ± "eicecb"

.llk xtqndén÷ ílëå§ª¨©¥
¯ ,éáéLç Lnî àìklke §¨©¨£¦¥

miaygp ,mixen`d dl`

,d"awd iabl melkl

,Lnî úeàéöna íéìèáe§¥¦©§¦©¨
Lnî ãçà øeac ìehák§¦¦¤¨©¨
Lôpä úeäî éaâì§©¥¨©¤¤
¯ ,dúeîöòå úøaãîä©§©¤¤§©§¨
gek z` zllek ytpd

,xeaicddøeac äéäL ãBòa,ytpd ly ±Bà dzáLçîa ïéãò §¤¨¨¦¨£©¦§©£©§¨
¯ :úeëéøàa ìéòì økæpk ,álä úcîçå ïBöøax`azpy itk ¦§§¤§©©¥©¦§¨§¥©£¦

llk jxr cigie cg` xeaicl oi` dnk cr ,`"ke 'k miwxta zekix`a

f`y) dlnd z` `hia xak mc`dy ixg`l mb ,zxacnd ytpd iabl

oiicr `vnp xeaicdyk oky lke ,(dnvrl ze`ivnk zi`xp `id

oiicr `vnp xeaicdyk - ,jkn xzeie ,zxacnd ytpd jeza

lkny) ald zcnga oiicr `vnp xeaicdyk ± jkn xzeie ,daygna

df iptl ayeg `edy dn xacn mc` ,oky ,xeaicd raep dl`

xeaic ± mye (xacl eala ok iptl cnege dvex `edy dne daygna

,dlrnl mb jk ;ze`ivnl llk ybxp epi`e ixnbl lha df cg`e cigi

lelk ± mi`xapde zenlerd ,mik`lnd miige mixvep epnn ,xeaicd

;ixnbl ze`ivna lha `ed `linne ,exewna cinz
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úáäàì ùîî ùôðä úåìëá íéîë åùôð êôúùúå
:êìîä

äæä ïåéæçä ìëëå äìàä íéøáãä ìëë äðäå
åðì äùò õ÷ ïéàì íééìôë éìôëá ãàî øúé ìåãâå
ááåñå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë åðéäìà
úåìëéää éåáéø ì"æ é"øàäå ÷ä"æî òãåðå ïéîìò ìë
àåáéø ìëéäå íìåò ìëáå øôñî ïéà ãò úåîìåòäå
áéúë 'îâá ù"îëå .úéìëúå õ÷ ïéàì íéëàìî úåááø
åáéøå äéðåùîùé ïéôìà óìà áéúëå åéãåãâì øôñî ùéä
ãåãâ øôñî 'åëå ïéôìà óìà éðùîå 'åë éäåîã÷ ïááø
ùîî àìë äéî÷ íìåëå øôñî ïéà åéãåãâì ìáà ãçà
ùîî 'à øåáã ìåèéáë ùîî úåàéöîá íéìèáå éáéùç
äéäù ãåòá äúåîöòå úøáãîä ùôðä úåäî éáâì
ì"ðë áìä úãîçå ïåöøá åà äúáùçîá ïééãò äøåáéã
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ב.4. יג, ג.5.חגיגה כה, י.6.איוב ז, דניאל



מה xii` 'e iyily mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ו' שלישי יום

,dq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéøáãä ìëë äðäå,130 'nr cr:úåëéøàá ì"ðë

:z`fñné ñnä,eal ±úBìëa íénk BLôð CtzLúå ,íéîì äéäå ©¥¦©§¨¨§©¦§¦§©¥©§©©¦¦§
¯ :Cìnä úáäàì Lnî Lôpä,jlnl eala xxerzzy dad`d ©¤¤©¨§©£©©¤¤

eytpy ,ote`a didz

l` ytpd zelka jtzyz

epax xiaqi oldl .jlnd

mihxtd lky ,owfd

jln ly ,lyna mixen`d

dcnae ,mpyi ,mce xya

lecbd jlnd ,d"awd ,miklnd ikln jln ly ,lynpa ,xzeia dlrp

eidy drya ,l`xyi mrl efk dlecb dad` d`xdy ,mlerd lk ly

mze` dlrde myn m`ivede ,mixvna mzeida ,xzeia zegpd avna

zeevne dxez ici lry ,dxez ozn zrya xzeia zelrpd zebixcnl

dcna l`xyi ipa micg`zn

ly xzeia dlrpd

`l` f` wx `le .zecg`zd

miiw ,dry lkae onf lka

ipa oial d"awd oia df avn

jkitle ± l`xyi

zxxern ± "miptl miptd mink" ly ote`a ,xen`d lka zewnrzdd

.d"awdl xzeia dlecb dad` ,l`xyi ipaa

:"`ipz"d oeylaeälàä íéøácä ìëk ,äpäålyna ehxety ± §¦¥§¨©§¨¦¨¥¤
,miyp` ltye heicdde lecbd jlnd¯ ,äfä ïBéfçä ìëëeote`a §¨©¦¨©¤

d`xn jlndy dad`d

,heicd eze`løúé ìBãâå§¨¨¥
ïéàì íéìôk éìôëa ãàî§Ÿ§¦§¥¦§©¦§¥

¯ ,õ÷mixacdy itkn ¥
,jlnd lyna miritenäNò̈¨

.eðéäìà eðìd"awd ± ¨¡Ÿ¥
dad` ,l`xyi ipal d`xd

,leab ila ,daxda dlecb

dad`d ote` xy`n

.lynayïéà Búlãâì ék¦¦§ª¨¥
¯ ,ø÷çd"awd ly ezlecb ¥¤

zpade xwgn dlrnl `id

md mixacdy ± jk ,lkyd

lecb jln lyna mdy enk

ezelcb ,lynpay `l` ,axe

`id ,d"awd ,jlnd ly

xy`n jexrÎoi`a dlrnl

xaecny ,lynl d`eeydae ;lecbd mce xya jlnd ly ezelcb

daxda jlen `edy ,"axe" mb `l` "lecb" wx `l `edy jlna

oi`a xzei daxe dlecb dcna df my `l` ,jk lynpa mb ± zepicn

- oky ,jexr¯ ,ïéîìò ìk ááBñå ïéîìò ìk àlîî eäéàåd"awd §¦§©¥¨¨§¦§¥¨¨§¦
;zenlerd lk z` siwne `lnn,ì"æ é"øàäå LBãwä øäfî òãBðå§©¦Ÿ©©¨§¨£¦©

¯,zece`úBìëéää éeaølka zeillk zebixcn md "zelkid" ± ¦©¥¨
,mipeilrd zenlerdn mleríìBò ìëáe ,øtñî ïéà ãò úBîìBòäå§¨¨©¥¦§¨§¨¨

áeúkL Bîëe ,úéìëúå õ÷ ïéàì íéëàìî úBááø àBaø ìëéäå§¥¨¦§¨©§¨¦§¥¥§©§¦§¤¨
àøîba4¯ áéúk :aezk5:¯ ,"åéãeãâì øtñî Léä"xtqn yid ©§¨¨§¦£¥¦§¨¦§¨

?ely mik`lnd icecbláéúëexne` xg` weqte ±6:ïéôìà óìà" §¦¤¤©§¦
¯ ,"eë éäBîã÷ ïááø Baøå ,déðeLnLé,eze` miynyn mitl` sl` §©§¥§¦¦§¨¢¨¦

xtqn miiwy ,ipyd weqtdn gken ,ixd ;eiptl micner zeaax `eaixe

oey`xd weqta eli`e ,xzeia axe lecb `ed xtqndy `l` ,laben

xtqn mdl oi`y aezkllk?épLîe:zvxzn `xnbde ±óìà" §©¥¤¤
ãeãb øtñî ¯ "'eëå ïéôìà©§¦§¦§©§

¯ ,ãçàweqta aezky dn ¤¨
"'eke oitl` sl`" ipyd

mihxtd xtqna xaecnd

,cg` mik`ln dpgnay

,øtñî ïéà ¯ åéãeãâì ìáà£¨¦§¨¥¦§¨
¯lr xaecn oey`xd weqta

oi` mdle ,zepgn ± "eicecb"

.llk xtqndén÷ ílëå§ª¨©¥
¯ ,éáéLç Lnî àìklke §¨©¨£¦¥

miaygp ,mixen`d dl`

,d"awd iabl melkl

,Lnî úeàéöna íéìèáe§¥¦©§¦©¨
Lnî ãçà øeac ìehák§¦¦¤¨©¨
Lôpä úeäî éaâì§©¥¨©¤¤
¯ ,dúeîöòå úøaãîä©§©¤¤§©§¨
gek z` zllek ytpd

,xeaicddøeac äéäL ãBòa,ytpd ly ±Bà dzáLçîa ïéãò §¤¨¨¦¨£©¦§©£©§¨
¯ :úeëéøàa ìéòì økæpk ,álä úcîçå ïBöøax`azpy itk ¦§§¤§©©¥©¦§¨§¥©£¦

llk jxr cigie cg` xeaicl oi` dnk cr ,`"ke 'k miwxta zekix`a

f`y) dlnd z` `hia xak mc`dy ixg`l mb ,zxacnd ytpd iabl

oiicr `vnp xeaicdyk oky lke ,(dnvrl ze`ivnk zi`xp `id

oiicr `vnp xeaicdyk - ,jkn xzeie ,zxacnd ytpd jeza

lkny) ald zcnga oiicr `vnp xeaicdyk ± jkn xzeie ,daygna

df iptl ayeg `edy dn xacn mc` ,oky ,xeaicd raep dl`

xeaic ± mye (xacl eala ok iptl cnege dvex `edy dne daygna

,dlrnl mb jk ;ze`ivnl llk ybxp epi`e ixnbl lha df cg`e cigi

lelk ± mi`xapde zenlerd ,mik`lnd miige mixvep epnn ,xeaicd

;ixnbl ze`ivna lha `ed `linne ,exewna cinz
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úáäàì ùîî ùôðä úåìëá íéîë åùôð êôúùúå
:êìîä

äæä ïåéæçä ìëëå äìàä íéøáãä ìëë äðäå
åðì äùò õ÷ ïéàì íééìôë éìôëá ãàî øúé ìåãâå
ááåñå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë åðéäìà
úåìëéää éåáéø ì"æ é"øàäå ÷ä"æî òãåðå ïéîìò ìë
àåáéø ìëéäå íìåò ìëáå øôñî ïéà ãò úåîìåòäå
áéúë 'îâá ù"îëå .úéìëúå õ÷ ïéàì íéëàìî úåááø
åáéøå äéðåùîùé ïéôìà óìà áéúëå åéãåãâì øôñî ùéä
ãåãâ øôñî 'åëå ïéôìà óìà éðùîå 'åë éäåîã÷ ïááø
ùîî àìë äéî÷ íìåëå øôñî ïéà åéãåãâì ìáà ãçà
ùîî 'à øåáã ìåèéáë ùîî úåàéöîá íéìèáå éáéùç
äéäù ãåòá äúåîöòå úøáãîä ùôðä úåäî éáâì
ì"ðë áìä úãîçå ïåöøá åà äúáùçîá ïééãò äøåáéã
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ב.4. יג, ג.5.חגיגה כה, י.6.איוב ז, דניאל



`xiiמו 'f iriax mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ז' רביעי יום

,130 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéìàåù íìåëå,eq 'nr cr.ä"á ñ"à øåàá

ílëå,mik`lnd lk ±¯ ,"BãBák íB÷î äià" :íéìàBLly §ª¨£¦©¥§§
,d"awd"BãBák õøàä ìë àìî" :íéðBòå7¯dpeekd "ux`d lk" §¦§Ÿ¨¨¨¤§

- oezgzd ,dfd mlerl¯ ,Bnò ìàøNé íälk z` `ln d"awd ¥¦§¨¥©
.my l`xyi ipa ly mze`vnid ici lr ± "eceak"a ux`dçépä ék¦¦¦©

úà àeä-Ceøa-LBãwä± ©¨¨¤
zenlerdúàå íéðBéìòä± ¨¤§¦§¤
zenlerd¯ ,íéðBzçzä©©§¦

zenlerd oi` :xnelk

mieedn mipezgze mipeilrd

d"awd ly dpeekd zilkz

,mlerd z`ixaaøça àìå§Ÿ¨©
ìàøNéa íà ék ílëa§ª¨¦¦§¦§¨¥
,íéøönî íàéöBäå ,Bnò©§¦¨¦¦§©¦
íB÷î ,õøàä úåøò¤§©¨¨¤§

¯ ,äàîhäå àîäfämy ©ª£¨§©ª§¨
z`fe ;l`xyi ipa e`vnp

xn`py dnl d`eeyda

dlrn jlndy ,lyna

ltye heicd"d z` `ivene

d"awde ± dty`n "miyp`

mixvnn mze` `ivedàìŸ
éãé ìò àìå Càìî éãé ìò©§¥©§¨§Ÿ©§¥

¯ ,'eë,j`ln ici lr `l

zenlera `xap `edy

mler" zbixcn `edy ,gily ici lr `le ,diyrÎdxiviÎd`ixa

,"zeliv`dì ãøé Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä àlà,íL ¤¨©¨¨¦§§©§¨©§¨
áeúkL Bîk8¯ ,"'Bâå Bìéväì ãøàå" :invr ip` :xne` d"awd §¤¨¨¥¥§©¦§

z` mixd jlndy ixg`y ,lyna enke .elivdl mixvnl izcxi

ez` cgiizd mye elkidl eqipkde e`iad ,"dty`"n "heicd yi`"d

mb xacd jk ± 'eke "weyipe weaiga izin` aexiwe xenb cegi"a

- lynpaúeøM÷úäa ,ézîà ãeçéå áeø÷a åéìà íáø÷ì éãk§¥§¨§¨¥¨§¥§¦£¦¦§¦§©§
Lnî Lôpämb jke ,d"awda dxeyw didz icedi ly eytpy ± ©¤¤©¨

"ziadi ziazk iytp `p`" :dxezd zxne` ,lekiak d"awd iabl

z` qipkd ,lekiak d"awdy (ikp` :zeaiz iy`x)ytpd z` ,"iytp"

,l`xyi liaya dxeza ,ely¯ ,äôì ät ïé÷éLð úðéçáaeity ¦§¦©§¦¦¤§¤
,dlrnly "xeaic"de "dt"d mr cg`zi icedi lyBæ 'ä øáã øaãì§©¥§©

¯ ,äëìäxeaica exeaic cg`zn ,dxez cnele xacn icediy drya £¨¨
,epyi "oiwiyp"ay myke ;dtl dt "oiwiyp" zpigaa ,dlrnly

cg`d ly "gex"dy ,xzei inipt ,sqep cegi ,mcewd wxta xen`k

:dxezl qgia mb xacd jk ± ipyd ly mr zcg`znúe÷acúàå§¦§©§
¯ ,àçeøa àçeøzecg`zde zewiac"gex" zpiga mr mc`d "gex" ¨§¨

,dlrnly¯ ,Búîëçå BðBöø úòéãéå äøBzä úâOä àéädrya ¦©¨©©¨¦¦©§§¨§¨
mircei ,dxezd lky z` oiadl ick ,dbyd jezn dxez micnely

xacy ,dxez ly dkldd wqt ± d"awd ly eznkge epevx z` jka

;xacd didi jky dvex d"awdy ,oevxd edf ,leqt e` xyk df

,d"awd ly eznkg `ed ,dkld dze`ay "lky"deãç àlëc§ª¨©
¯ ,Lnîenvr d"awd mr cg` xac md d"awd ly eznkge epevx ©¨

micg`zn ,dxez ici lre ±

mr ,gexa gex ,l`xyi ipa

.envr lekiak d"awdíâå§©
¯ ,÷eaç úðéçáa"cegi"d ¦§¦©¦

cg`zne cgiizn icediy

dxez ici lr ,d"awd mr

zpigaa mb `ed ,zeevne

mc` lynl enk ,"weaig"

eteba exag z` wagn

- eizerexfaeíei÷ àeä¦
ç"îøa úBiNòî úBönä± ©¦§©£¦¦§¨

248¯ ,íéøáàmpyiy ¥¨¦
icediy drya ,f`y ± mc`a

,zeiyrn zeevn miiwn

jka yi ,eixa` g"nxa

,"weaig" ly oipr meyn

dlrnly mixa`d g"nxy

g"nx z` miwagn ,lekiak

;eixa`ïä ïéãewt ç"îøc¦§¨¦¦¥
àkìîc ïéøáà ç"îø± §¨¥¨¦§©§¨

,lekiak dlrnly ,"jln"d ixa` 248 od dyrdÎzeevn 248økæpk©¦§¨
¯ ,ìéòì:ely ytpa gekl ilk `ed mc` xa`y enky ,b"k wxta §¥

jk ,d`ld jke ,drinyd gekl ± ofe`d ,di`xd gekl ilk ± oird

,oeilrd oevxd ly zcgein dkyndl cgein ilk `id devn lk ,mb

.devn dze` miiwi icediy dvexyïé÷ìçð ììk Cøãå248 ± §¤¤§¨¤§¨¦
,dyrdÎzeevnììLãñç ïäL ,òöîàå ìàîNe ïéîé :úBðéça L §¨Ÿ§¦¨¦§Ÿ§¤§©¤¥¤¤
¯ ,íéîçø ïécody zeevn yie ,"oini" zpigan ody zeevn opyi ¦©£¦

± "l`ny" ,cqg `id "oini" zpiga .d`ld jke ,"l`ny" zpigan

:mde ,irvn`d ewd ,mingx ± "rvn`"e ,oice dxeabïéòBøc ïéøz§¥§¦
.'eëå àôeâårexf ± dxeab ,zipni rexf ± cqg ,sebe "zerexf" izy ± §¨§

jka `hazn mc` ly eweaigy myk ,ixd .seb ± mingxe ,zil`ny

,dlrnl mb jk ,etebae eizerexf izya exag z` wagn `edy

,dlrnly ,sebde ± "`teb"e ,zerexfd izy ± "oirexc oixz"dy

.zeevnd z` miiwnd icedid z` "miwagn" ,zeevnay

¯ :íéøîBàL eäæå:devn meiw lr mikxany dkxaaeðLc÷ øLà" §¤¤§¦£¤¦§¨
¯ ,"åéúBöîad"awdycwnoeyln "epycw" .eizeevna epze` §¦§¨

z` ixd" ± dy` miycwny drya mixne`y enk ,oiyeciw

zycewn:`ed xacd zeevna mb ,oky ,"äMà Lc÷îä íãàk§¨¨©§©¥¦¨
áeúkL Bîk ,øeîb ãeçéa Bnò úãçéî úBéäì9BzLàa ÷áãå" : ¦§§ª¤¤¦§¦¨§¤¨§¨©§¦§
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íéøîà éèå÷éì
íéðåòå åãåáë íå÷î äéà íéìàåù íìåëå
ä"á÷ä çéðä éë .åîò ìàøùé íä åãåáë õøàä ìë àìî
íà éë íìåëá øçá àìå íéðåúçúä úàå íéðåéìòä úà
íå÷î õøàä úåøò íéøöîî íàéöåäå åîò ìàøùéá
ä"á÷ä àìà 'åë é"ò àìå êàìî é"ò àì äàîåèäå àîäåæä
éãë 'åâå åìéöäì ãøàå ù"îë íùì ãøé åîöòáå åãåáëá
ùôðä úåøù÷úäá éúéîà ãåçéå áåøé÷á åéìà íáø÷ì
äëìä åæ 'ä øáã øáãì äôì äô ïé÷éùð 'éçáá ùîî
úòéãéå äøåúä úâùä àéä àçåøá àçåø úå÷áãúàå
àåä ÷åáéç 'éçáá íâå .ùîî ãç àìåëã åúîëçå åðåöø
ïä ïéãå÷éô ç"îøã íéøáà ç"îøá úåéùòî úåöîä íåé÷
ùìùì ïé÷ìçð ììë êøãå .ì"æðë àëìîã ïéøáà ç"îø
ïéøú íéîçø ïéã ãñç ïäù òöîàå ìàîùå ïéîé 'éçá
íãàë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"æå .'åëå àôåâå ïéòåøã
ù"îë øåîâ ãåçéá åîò úãçåéî úåéäì äùà ùã÷îä
ïë ìò øúéå ùîî äëë .ãçà øùáì åéäå åúùàá ÷áãå
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ג.7. ו, ח.8.ישעי' ג, כד.9.שמות ב, בראשית

xii` 'g iying mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ח' חמישי יום

,eq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîìù ìéùîä ïëìå,eq 'nr cr.íäééçá íîìåò

Y "ãçà øNáì eéäåmdy cr ,d`ln zecg`zd o`k yiy ,ixd §¨§¨¨¤¨
."cg` xyal" miidpLnî äëk,oiyeciw ici lry "cegi"d enk ± ¨¨©¨

àeä ,õ÷ ïéàì ïk ìò øúéå§¤¤©¥§¥¥
úéäìàä Lôð ãeçé¦¤¤¨¡Ÿ¦
úBöîe äøBza ú÷ñBòä̈¤¤©¨¦§
ïäéLeáìe úéðeiçä Lôðå§¤¤©¦¦§¥¤

¯ ,ìéòì íéøkæpämicg`zn mlek mdy-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa ©¦§¨¦§¥§¥¨
.àeäepax .dy`e yi` ly cegidn "uw oi`l xzi" `ed df cegi ±

ly cegid z` oiivn owfd

zeinybay iptn ,dy`e yi`

,xzeia wfgd cegid ote` edf

.oiyeciw oeyla x`ezn dfe

äæ ãeçé ,"íéøéMä øéL"a íBìMä åéìò äîìL ìéLîä ïëìå§¨¥¦§¦§ŸŸ¨¨©¨§¦©¦¦¦¤
,zeevne dxez ici lr d"awde l`xyi ly ±,älëå ïúç ãeçéì§¦¨¨§©¨

¯:`edyä÷éáãa,zipevig `idy zewiac ±äöéôçå"utg"a ± ¦§¦¨©£¦¨
,xzei cer inipt `edy.÷eMðå ÷eaça,mixen`d mixacd lk ± §¦§¦

mr icedi ly ecegia mpyi

"awddxez miiwn `edyk d

:lirl epcnl .zeevne

`ed "epycw" dlndy

enk ,"oiyeciw" oeyln

"cegi"dy ,dhnl xacdy

."oiyeciw" ici lr dyrp

,owfd epax xiaqi oldl

,o`k "epycw" dlnay
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± d"awd ly ezyecwl dze` xywne ,l`xyi ipa ly mzyecwl
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siqen weqtd .miycwzn

± dlcad oeyla ynzyne

"dyecw"y ,"lica`e"

;dlcad ± drnyn

øîBàå11úà íúéNòå" : §¥©£¦¤¤
íúééäå éúBöî ìk̈¦§¨¦§¦¤
'ä éðà íëéäìàì íéLã÷§Ÿ¦¥Ÿ¥¤£¦

¯ ;"'Bâå íëéäìàenk ¡Ÿ¥¤§
didzy ,dy` ycwn mc`y

el wx zcgein12.ék ,Leøt¥¦
úBönä íei÷ éãé ìò©§¥¦©¦§

¯ ,íëlL dBìà éðéøäly £¥¦¡©¤¨¤
,l`xyi ipaBîk± §
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מז xii` 'g iying mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ח' חמישי יום

,eq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîìù ìéùîä ïëìå,eq 'nr cr.íäééçá íîìåò

Y "ãçà øNáì eéäåmdy cr ,d`ln zecg`zd o`k yiy ,ixd §¨§¨¨¤¨
."cg` xyal" miidpLnî äëk,oiyeciw ici lry "cegi"d enk ± ¨¨©¨

àeä ,õ÷ ïéàì ïk ìò øúéå§¤¤©¥§¥¥
úéäìàä Lôð ãeçé¦¤¤¨¡Ÿ¦
úBöîe äøBza ú÷ñBòä̈¤¤©¨¦§
ïäéLeáìe úéðeiçä Lôðå§¤¤©¦¦§¥¤

¯ ,ìéòì íéøkæpämicg`zn mlek mdy-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa ©¦§¨¦§¥§¥¨
.àeäepax .dy`e yi` ly cegidn "uw oi`l xzi" `ed df cegi ±

ly cegid z` oiivn owfd

zeinybay iptn ,dy`e yi`

,xzeia wfgd cegid ote` edf
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:lirl epcnl .zeevne
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"cegi"dy ,dhnl xacdy

."oiyeciw" ici lr dyrp

,owfd epax xiaqi oldl

,o`k "epycw" dlnay

dbixcnl mb mipeekzn

dyecwaicedi ycwzn da ,

dxez ici lr dlrzne

"ycw" zbixcn ± zeevne

zenlerdn dlrnly

:zenlern zlcaeneeäæå§¤
¯ :íéøîBàLmikxanyk ¤§¦

:devn lreðLc÷ øLà"£¤¦§¨
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BúMã÷ àéäL ,àeä-Ceøä¤¦§ª¨
àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨
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ìcáî àeä àeä-Ceøa-LBãwäM äî,dlrnle ±,úBîìBòäî ©¤©¨¨ª§¨¥¨¨
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áeúkL eäæå .Lnî10,'ä éðà LBã÷ ék íéLã÷ éì íúééäå" : ©¨§¤¤¨¦§¦¤¦§Ÿ¦¦¨£¦

¯ ,"éì úBéäì íénòä ïî íëúà ìcáàåmrh ozep weqtd ¨©§¦¤§¤¦¨©¦¦§¦
± d"awd ly ezyecwl dze` xywne ,l`xyi ipa ly mzyecwl

dil` ,"oeilrd ycew"

ici lr l`xyi ipa milrzn

md dae zeevne dxez

siqen weqtd .miycwzn

± dlcad oeyla ynzyne

"dyecw"y ,"lica`e"

;dlcad ± drnyn

øîBàå11úà íúéNòå" : §¥©£¦¤¤
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úðéça eéä úBáàäL¤¨¨¨§¦©
¯ ,Cøaúé Bì äákøî¤§¨¨¦§¨¥
lk mixeqn eid zea`d

oi`y ,dilr akexl dlhad "dakxn" enk d"awdl milhae mlek

,akexd ly epevx xy`n xg` oevx lk dakxnlíéììëðå íéìèáe§¥¦§¦§¨¦
¯ ,BøBàa.d"awd lyúòLa ìàøNiî Lôð ìëa àeä äëëå §§¨¨§¨¤¤¦¦§¨¥¦§©

.úBönäå äøBzä ÷ñòexe`a llkpe lha `ed dyrn zryay ± ¥¤©¨§©¦§
micner md ,l`xyi ipa x`ya eli`e ,cinz did df zea`a ;jxazi

wx dfk avnadrya.zeevnae dxeza miwqer mdyeáiç ïëìå§¨¥¦§
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`xiiמח 'h iyiy mei Ð en wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ט' שישי יום

,eq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óñà ù"æå,132 'nr cr:[úåìéöàä

,mixekia `ian `edy drya lynl enk ,devn miiwn `edy

,eiptn mewl mikixvBLôða Laìúîe ïëBMä 'ä éðtî eðéäå§©§¦§¥©¥¦§©¥§©§
.Bæ äòLamiiwn `edy ± §¨¨

mikixv okle ,devnd z`

,eiptn mewlïéàL ÷ø©¤¥
¯ ,úLbøî BLôðdyecwa ©§©§¤¤

`edy drya eytpa dxeyd

?dnl jk lke ,devn miiwn

-øîçä Cñî éðtî¦§¥§©©Ÿ¤
éðôebä,eytp dyeal ea ± ©¨¦

éLçîe ,Ckcæð àlL,"íéäìà úBàøî" úBàøî Lôpä éðéò C ¤Ÿ¦§©¥©£¦¥¥©¤¤¥§©§¡Ÿ¦

íîìBò eàøL ïäa àöBiëå úBáàä Bîk,`ad mlerd ±.íäéiça §¨¨§©¥¨¤¤¨¨¨§©¥¤
,zeiwl` zeielbzd zea`d e`x ,dfdÎmlera mzeida mby ±

Îmlera d`ex dnypdy

mteby iptn ,z`fe ± `ad

lr xizqd `le jkefn did

leki did zn`a jk ;zewl`

zrya ze`xl icedi lk

xnegd `lel ,devn eneiw

epi`e xizqnd ,ely iptebd

ze`xl ,eytp ipirl xyt`n

.devn miiwn `edy drya eytpa zkynpd dyecwd z`

óñà øîàL eäæå14ìàøNé úñðk ìk ãòa Lãwä çeøa §¤¤¨©¨¨§©©Ÿ¤§©¨§¤¤¦§¨¥
äìBbaL15¯ :dcna md ,dyecwe zewl` lr dxzqdde mlrdd ¤©¨

:sq` xn` ,zelbd onf lre ± zelb ly onfa xzei dwfgøòá éðàå"©£¦©©
øîBìk ,"Cnò ãéîz éðàå ,Cnò éúééä úBîäa ,òãà àìå16 §Ÿ¥¨§¥¨¦¦¦¨©£¦¨¦¦¨§©

äîäák éðàL ét ìò óàL¤©©¦¤£¦¦§¥¨
¯ ,Enò éúBéäadrya mby ¦§¦¦§

,devn miiwn ip`y

ip` ± jz` ize` zcg`nd

,dndal dnecòãà àìå§Ÿ¥©
ãeçé éLôða Lébøà àìå§Ÿ©§¦§©§¦¦

¯ ,äæ,d"awd mr iytp ly ¤
,devn ly dneiw ici lr

did ,jka izybxd el ixdy

- ritydl jixv xacd

äéìò ìtzL,ytpd lr ± ¤¦Ÿ¨¤¨
,älçz ãçôå äúîéà¥¨¨¨©©§¦¨

Ck øçàåytpd dzid ± §©©¨
zlawníéâeðòúa äaø äáäàbeprz ytpl yi day dad` ± ©£¨©¨§©£¦

,zewl`nBà,dad` ±¯ ,Là éôLøk,zewl`líé÷écvä úcîk §¦§¥¥§¦©©©¦¦
¯ ,íøîç CkcæpL,ok` ,md ,devn miniiwn miwicvdy drya ¤¦§©¥¨§¨

ici lr d"awd mr zcg`zn ytpd ji` ,"cegi"d z` miyibxn

± okn xg`le ,cgte `xen dligza ,ytpa rityn df xace ,devnd

,"rc` `le" zpigaa mdy dl` ,mxa ;d"awdl xzeia dlecb dad`

xxern xacd oi` ± devnd meiw zrya "cegi"a miyibxn mpi`y

,dad`e d`xi mdaòãBpëå,recike ±ì àeä úòcLäLbøä ïBL §©©¤©©§©§¨¨
àeäå ,Lôpa,ytpay ybxde "zrc"d zpiga ±äøeáâe ãñç ììBk ©¤¤§¥¤¤§¨

Yzrc opyiy dryay ± d`xi ± "dxeab"e ,dad` ± "cqg"

dad` e` ,mibeprza dax dad` ,xen`k ,xxern df ,dybxde

dzni` ± d`xie ,y` ityxk

ip`e"y oeeikn ,j` .cgte

ia oi`yk ,"rc` `le xra

oi` ± dybxdde zrcd

`xen ia xxern xacd

± "zrc"d on mi`ad dad`e

,j`éðà" ïë ét ìò óà©©¦¥£¦
¯ ,"Cnò ãéîz,d"awd mr ¨¦¦¨

ãeçé òðBî øîçä ïéà ék¦¥©Ÿ¤¥©¦
óBñ-ïéà-øBàa Lôpä©¤¤§¥
ìk àlînä àeä-Ceøä©§©¥¨

¯ ,ïéîìò,zenlerd lk ¨§¦
egeka .mewn lka `vnpe

didi `ly ,ytpa "cegi"d ly zelbzdd z` wx repnl "xneg"d ly

meiw zrya seq oi` xe` mr zcg`zn `idy ji` ytpa ybxene ielb

.repnl "xneg"d geka oi` "cegi"d mvr z` ,eli`e ,devnBîëe§
áeúkL17éLçé àì CLç íb" :äæáe ."jnî C,epcnly dna ± ¤¨©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨¨¤

ycew"n dyecw ,eznypa zkynp ,devn miiwnd icedi lkly

oi`yk mb ,z`fe ,`ed jexa seq oi` xe` ly cegi deedzne "oeilrd

lv` xacdy itk ,eytpa cegid z`e dyecwd z` yibxn `ed
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïëåùä 'ä éðôî åðééäå õøàä íòå øåá àåä íà óà
úùâøî åùôð ïéàù ÷ø åæ äòùá åùôðá ùáìúîå
éðéò êéùçîå êëãæð àìù éðôåâä øîåçä êñî éðôî
ïäá àöåéëå úåáàä åîë íéäìà úåàøî úåàøî ùôðä

.íäééçá íîìåò åàøù

ãòá ùã÷ä çåøá óñà ù"æå
úåîäá òãà àìå øòá éðàå äìåâáù ìàøùé úñðë ìë
éðàù ô"òàù øîåìë .êîò ãéîú éðàå êîò éúééä
ãåçé éùôðá ùéâøà àìå òãà àìå êîò éúåéäá äîäáë

æäáäà ë"çàå äìçú ãçôå äúîéà äéìò ìåôúù ä
êëãæðù 'é÷éãöä úãîë ùà éôùøë åà íéâåðòúá äáø
àåäå ùôðá äùâøä ïåùì àåä úòãù òãåðëå íøîåç
ïéà éë êîò ãéîú éðà ë"ôòà .äøåáâå ãñç ììåë
ìë àìîîä ä"á ñ"à øåàá ùôðä ãåçé òðåî øîåçä
ïáåé äæáå .êîî êéùçé àì êùåç íâ ù"îëå ïéîìò
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כבֿכג.14. עג, ˘ËÈÏ"‡15.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפשוט פי' בדא"פ: ויל"פ וכו'. ושברוה"ק הכתוב אמר מי לציין בתניא רגיל "אינו :

בנ"י בשם עכ"פ עצמו, בעד כו', לו וטוב רשע בשאלת מדבר שאסף שלפ"ז) הפסוקים פי' מוכרח ÙÓ„ÎÂ¯˘(וכן ,Â¯Â„·˘מקדשי אל אבוא :

ומפרש כ"כ. מסתיר החומר הי' לא הרי ואז קיים. שביהמ"ק הוא:„Ï‡אֿל, ˘‡Ó¯כן ‰ÊÂשלא (אף אסף כדלקמן) עמך" הייתי "בהמות (גם

(שיודעים הקודש ברוח זה) אמר אבל רש"י. לי' גריס לא בסד"ע דגם מוכח עולם, סדר רש"י שם ומדמזכיר א. יד, מגילה רש"י – נביא הי'

ידע (שעי"ז – נביא) הוי דלא שם, ברש"י הובא בגמרא, שמפורש אף דדניאל מהעתידות וכדמוכח נביאים. שאינם אלה גם – עי"ז עתידות

לאח"ז)". שנים כמה זה שהי' (אף שבגולה כנס"י כל בעד ˘ËÈÏ"‡16.ודיבר) ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰וכהפסוקים הפשוט כפי' "לא :Ê"ÙÏ˘שאסף ,

ÂÓˆÚמדבר „Ú·?"עמך הייתי ב"בהמות מוסיף מה אדע" ולא בער "ואני כופל) (וכאן אבינה (שאז) אֿל מקדשי אל אבוא עד בעיני היא דעמל ,

כפשוטו, אינו דהפי' צ"ל ÓÂÏÎ¯וע"כ ‡Ï‡בתניא שהובאו מה מובן ועפ"ז – כו'. כבהמה אני עמך בהיותי דאפילו אלא עוד ולא וגו' בער דאני ,

– והטעם כאן; להמדובר שייכות להם שאין אף אדע" ולא בער "ואני התיבות הפשוט".˘‰Ôגם כפי' דלא יב.17.המוכיחות קלט, תהלים

xii` 'i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י' קודש שבת יום

,154 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåãå øåã ìëá äðäå æî ÷øô,fq 'nr cr:ì"ùîë

,wicvçñôa õîçå úBúaLa äëàìî øeqà Lðò øîç ïáeé¨Ÿ¤Ÿ¤¦§¨¨§©¨§¨¥§¤©
¯ ,Lôð ìëì äåMäwicvl ribn didy xeng yper eze`did el ©¨¤§¨¤¤

yper eze` ,gqta ung lke` e` zaya dk`ln dyer melyeÎqg

lke ,zexiar oze` dyer `edyk ,"ux`d mr"le "xea"l ribn xeng

- ?dnl jkóàL éôì§¦¤©
õøàä íòå øea Lôða§¤¤§©¨¨¤
úMã÷ øBà øéàî øeîb̈¥¦§ª©
ïBcðå ,áBè íBéå úaL©¨§§¦

úøëa BLôðazlik` lr ± §©§§¨¥
,gqta ungäìé÷ñelr ± §¦¨

,zaya dk`ln ziiyrìò©
Bæ äMã÷ ìelç18¯ , ¦§ª¨

oeeikne ;ytpa dxi`nd

zexnly ,xen`kyoi`y

`edyibxnlka ,dyecwa

`id z`fdxi`nokl ,eytpa

yper eze` ozip recn oaen

yibxn epi`y inl mb xeng

bgd e` zayd zyecwa ,jk ici lr ,mbet `ed mb ,oky ,dyecwa

.eytpa dxi`ndõîç eäMî íâå,gqta ±äö÷î ìeèìè Bà19¯ §©©¤¨¥¦§ª§¤
,zayaBLôð ìòL äMãwa íâBt,ux`d mr ly ±Bîkxacdy ± ¥©§ª¨¤©©§§
mbeteðlëì úçà äøBz ék ,÷écvä Lôð úMã÷aipa lk itlk ± ¦§ª©¤¤©©¦¦¨©©§ª¨

,zaya dk`ln zeyrl xeqi`e oic eze` miiw ,deey dcna ,l`xyi

zexnly ,epcnl ,mipt lk lr .dnecke ,gqta ung lek`l e`

zkynpd dyecwa yibxn ippi`y zexnl ± "rc` `le xra ip`e"y

"e ,devn ici lr ytpazendaipi`e dnda zpigaa ip` ± "jnr iziid

`idy itk weica ux`dÎmra dyecwd zkynp z`f lka ± yibxn

ixg`) okn xg`l cin xne` weqtdy itk ,mkgÎcinlza zkynp

,jk oldl xaqen xacd ."jnr cinz ip`e" ± ("jnr iziid zenda"

" weqtd xne` oklyazend`le) miax oeyl ± zenda "jnr iziid

ly ote`a zeevn meiw ici lry yibcdl ick ,("jnr iziid dnda"

dlrnly dpigaa xacd xeyw ,dybxde zrcn dhnly ,"dnda"

da oi`y iptn ,"dnda" z`xwp ef dpiga mby ,dybxde zrcn

`idy m` ik ,"zrc"n dhnl `idy drnyn oi`y `l` ,"zrc"

efe ,"zrc"n dlrnl

"zenda" oeyla zernynd

zepiga izy ± (miax oeyl)

"dnda" zpigay ± dndaa

dxeyw ,"zrc"n dhnly

dlrnly "dnda" zpigaa

."zrc"náeúkM äîe]©¤¨
ì "úBîäa"Y íéaø ïBL §¥§©¦

df iptl ynzyn `edyk

cigi oeyla"xra ip`e"oke ,

" :okn xg`l cinip`e

,"cinzåéðôì ék ænøì§©¥¦§¨¨
úòc úðéça íb Cøaúé¦§¨¥©§¦©©©
ãñç ììBkä ,ïBéìòä̈¤§©¥¤¤

úéðôeb äiNòå úBîäák äîãð ,äøeáâediyrd mler enk `l ± §¨¦§¤¦§¥©£¦¨¨¦
"zipteb diyr"k m` ik ,ipgexdBîk ,óBñ-ïéà-øBà éaâì§©¥¥§

áeúkL20¯ ,"úéNò äîëça ílk" :oeyld z` qgiiny ixd ¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨
diyr enk `id dnkg mby iptn ,("ziyr dnkga") dnkgl diyr

,d"awd iabl¯ ,"äaø äîäa" àø÷ðådhnly dnda zpiga `l §¦§¨§¥¨©¨
,"zrc"n dlrnly ef m` ik ,"zrc"n,øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

àeäå,mipeilrd zenya ±'ï"a' íLdler 'ied my itexivn cg` ± §¥©
,o"a `xwpd (52) a"púeìéöàä éðôlL "äîäa" àiøèîéâa- §¦©§¦¨§¥¨¤¦§¥¨£¦

"zeliv`d mler"n dlrnly.[zpigaa zeevn meiwa mby ixd

zkynpd dyecwa yibxdl ilane zrcl ilan ,"dnda"e "xra"

dlrnly "dnda" zpigal ilk mc` ynyn ± dyrn zrya ytpa

rc"n."zeliv`d mler" ly "zrc"l ± ?zrc ly beq dfi`le - ,"z

.æî ÷øtmc` lkl deeyd ztqep jxc ,xiaqdl owfd epax lgd e"n wxta ¤¤
dxez miiwi ef dad` jezn xy`e ,d"awdl dlecb dad`l ribdl ,l`xyin

mraha mindy enk :"miptl miptd mink" ly dad`d `ide ± zeevne

mc`d al" mb jk ,mind jez l` elkzqda d`xn mc`y miptd z` mitwyn

,ef ezad` d`xn `edyk cgeinae ,ipyd z` ade` cg`y drya ± "mc`l

mb ,raha `ed xacd .eil` dad` ea xxerzzy ipyd lr rityn xacd

d`xn axe lecb jlnyk ,jk xacdy i`cee .dlrna mieey miyp`d ipyyk

eze` dlrn ,zegpd enewnl eil` cxei ,ltye heyt mc`l dlecb dad`

zecg`zda ez` cgiizn `ed mye ,jlnd lkiday ihxtd excgl e`iane

,jlnl dlecb dad` ,ltyde zegpd mc`a xxeri dfy ,xacd xexa ± dwfg

mihxtd lkky ,xiaqd owfd epaxe .jlnd zad`l ytpd zelk icil cr

± mdn xzei daxde ± ltyd mc`d l` lecbd jlnd ly ezad`a ehxety

xzeia zegpd avna l`xyi ipa zeiday ,l`xyi ipa epz` d"awd dyr

envrae eceaka jxazi `edy ,efk dlecb dad` d"awd epl d`xd ± mixvna
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íéøîà éèå÷éì
çñôá õîçå úåúáùá äëàìî øåñéà ùðåò øîåç
øåîâ õøàä íòå øåá ùôðá óàù éôì ùôð ìëì äåùä
úøëá åùôðá ïåãéðå è"éå úáù úùåã÷ øåà øéàî
åà õîç åäùî íâå .åæ äùåã÷ ìåìéç ìò äìé÷ñå
úùåã÷á åîë åùôð ìòù äùåã÷á íâåô äö÷åî ìåèìè
úåîäá ù"îå] .åðìåëì úçà äøåú éë ÷éãöä ùôð
ïåéìòä úòã 'éçá íâ 'úé åéðôì éë æîøì íéáø ïåùì
øåà éáâì úéðôåâ äééùòå úåîäáë äîãð â"åç ììåëä
ù"îë äáø äîäá '÷ðå úéùò äîëçá íìåë ù"îë ñ"à
:[úåìéöàä éðôìù ä"îäá 'îéâá ï"á íù àåäå .à"îá
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.18‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו שלכאורה (מה יובן "עי"ז :ÏÏÎÂ ÏÏÎוחמץ בשבתות מלאכה איסור וכרת) (סקילה עונש חומר (1 (

דשויו"ט מהקדושה מנהו שמץ שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אין – ע"ה ולכאורה זה, בזמן ששורה הקדושה את (דמחלל בפסח

להמתיק יש וכו'). מהקדושה מנהו שמץ רק יש שבע"ה (אף נפש לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מובן, אינו עדיין בע"ה, גם ישנו – שבצדיק

עבירה גופה "אין בשבת דמלאכה דוקא שויו"ט מאיסור ראי' דמביא ‰Â‡הדיוק ‡Ï‡לבאור ובפרט ג) פי"ג, שבת (ירוש' עבירה" עבר (האדם)

איסור שזהו הנ"ל) שבת (בירושלמי אחרונים לגברא".‚·¯‡כמה גברא בין חילוק אין בזה גם ובכ"ז חפצא) ‡„ÂÓ"¯19.(ולא ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘בשווה אסרו רבנן שגם – ומביא תמז. ר"ס שח ר"ס מה"ת): (ולא חכמים איסור הם דשניהם שלו בשו"ע לשיטתו – שניהם "משווה :

וצדיק". כד.20.לע"ה קד, תהלים



מט xii` 'i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר י' קודש שבת יום

,154 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåãå øåã ìëá äðäå æî ÷øô,fq 'nr cr:ì"ùîë

,wicvçñôa õîçå úBúaLa äëàìî øeqà Lðò øîç ïáeé¨Ÿ¤Ÿ¤¦§¨¨§©¨§¨¥§¤©
¯ ,Lôð ìëì äåMäwicvl ribn didy xeng yper eze`did el ©¨¤§¨¤¤

yper eze` ,gqta ung lke` e` zaya dk`ln dyer melyeÎqg

lke ,zexiar oze` dyer `edyk ,"ux`d mr"le "xea"l ribn xeng

- ?dnl jkóàL éôì§¦¤©
õøàä íòå øea Lôða§¤¤§©¨¨¤
úMã÷ øBà øéàî øeîb̈¥¦§ª©
ïBcðå ,áBè íBéå úaL©¨§§¦

úøëa BLôðazlik` lr ± §©§§¨¥
,gqta ungäìé÷ñelr ± §¦¨

,zaya dk`ln ziiyrìò©
Bæ äMã÷ ìelç18¯ , ¦§ª¨

oeeikne ;ytpa dxi`nd

zexnly ,xen`kyoi`y

`edyibxnlka ,dyecwa

`id z`fdxi`nokl ,eytpa

yper eze` ozip recn oaen

yibxn epi`y inl mb xeng

bgd e` zayd zyecwa ,jk ici lr ,mbet `ed mb ,oky ,dyecwa

.eytpa dxi`ndõîç eäMî íâå,gqta ±äö÷î ìeèìè Bà19¯ §©©¤¨¥¦§ª§¤
,zayaBLôð ìòL äMãwa íâBt,ux`d mr ly ±Bîkxacdy ± ¥©§ª¨¤©©§§
mbeteðlëì úçà äøBz ék ,÷écvä Lôð úMã÷aipa lk itlk ± ¦§ª©¤¤©©¦¦¨©©§ª¨

,zaya dk`ln zeyrl xeqi`e oic eze` miiw ,deey dcna ,l`xyi

zexnly ,epcnl ,mipt lk lr .dnecke ,gqta ung lek`l e`

zkynpd dyecwa yibxn ippi`y zexnl ± "rc` `le xra ip`e"y

"e ,devn ici lr ytpazendaipi`e dnda zpigaa ip` ± "jnr iziid

`idy itk weica ux`dÎmra dyecwd zkynp z`f lka ± yibxn

ixg`) okn xg`l cin xne` weqtdy itk ,mkgÎcinlza zkynp

,jk oldl xaqen xacd ."jnr cinz ip`e" ± ("jnr iziid zenda"

" weqtd xne` oklyazend`le) miax oeyl ± zenda "jnr iziid

ly ote`a zeevn meiw ici lry yibcdl ick ,("jnr iziid dnda"

dlrnly dpigaa xacd xeyw ,dybxde zrcn dhnly ,"dnda"

da oi`y iptn ,"dnda" z`xwp ef dpiga mby ,dybxde zrcn

`idy m` ik ,"zrc"n dhnl `idy drnyn oi`y `l` ,"zrc"

efe ,"zrc"n dlrnl

"zenda" oeyla zernynd

zepiga izy ± (miax oeyl)

"dnda" zpigay ± dndaa

dxeyw ,"zrc"n dhnly

dlrnly "dnda" zpigaa

."zrc"náeúkM äîe]©¤¨
ì "úBîäa"Y íéaø ïBL §¥§©¦

df iptl ynzyn `edyk

cigi oeyla"xra ip`e"oke ,

" :okn xg`l cinip`e

,"cinzåéðôì ék ænøì§©¥¦§¨¨
úòc úðéça íb Cøaúé¦§¨¥©§¦©©©
ãñç ììBkä ,ïBéìòä̈¤§©¥¤¤

úéðôeb äiNòå úBîäák äîãð ,äøeáâediyrd mler enk `l ± §¨¦§¤¦§¥©£¦¨¨¦
"zipteb diyr"k m` ik ,ipgexdBîk ,óBñ-ïéà-øBà éaâì§©¥¥§

áeúkL20¯ ,"úéNò äîëça ílk" :oeyld z` qgiiny ixd ¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨
diyr enk `id dnkg mby iptn ,("ziyr dnkga") dnkgl diyr

,d"awd iabl¯ ,"äaø äîäa" àø÷ðådhnly dnda zpiga `l §¦§¨§¥¨©¨
,"zrc"n dlrnly ef m` ik ,"zrc"n,øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

àeäå,mipeilrd zenya ±'ï"a' íLdler 'ied my itexivn cg` ± §¥©
,o"a `xwpd (52) a"púeìéöàä éðôlL "äîäa" àiøèîéâa- §¦©§¦¨§¥¨¤¦§¥¨£¦

"zeliv`d mler"n dlrnly.[zpigaa zeevn meiwa mby ixd

zkynpd dyecwa yibxdl ilane zrcl ilan ,"dnda"e "xra"

dlrnly "dnda" zpigal ilk mc` ynyn ± dyrn zrya ytpa

rc"n."zeliv`d mler" ly "zrc"l ± ?zrc ly beq dfi`le - ,"z

.æî ÷øtmc` lkl deeyd ztqep jxc ,xiaqdl owfd epax lgd e"n wxta ¤¤
dxez miiwi ef dad` jezn xy`e ,d"awdl dlecb dad`l ribdl ,l`xyin

mraha mindy enk :"miptl miptd mink" ly dad`d `ide ± zeevne

mc`d al" mb jk ,mind jez l` elkzqda d`xn mc`y miptd z` mitwyn

,ef ezad` d`xn `edyk cgeinae ,ipyd z` ade` cg`y drya ± "mc`l

mb ,raha `ed xacd .eil` dad` ea xxerzzy ipyd lr rityn xacd

d`xn axe lecb jlnyk ,jk xacdy i`cee .dlrna mieey miyp`d ipyyk

eze` dlrn ,zegpd enewnl eil` cxei ,ltye heyt mc`l dlecb dad`

zecg`zda ez` cgiizn `ed mye ,jlnd lkiday ihxtd excgl e`iane

,jlnl dlecb dad` ,ltyde zegpd mc`a xxeri dfy ,xacd xexa ± dwfg

mihxtd lkky ,xiaqd owfd epaxe .jlnd zad`l ytpd zelk icil cr

± mdn xzei daxde ± ltyd mc`d l` lecbd jlnd ly ezad`a ehxety

xzeia zegpd avna l`xyi ipa zeiday ,l`xyi ipa epz` d"awd dyr

envrae eceaka jxazi `edy ,efk dlecb dad` d"awd epl d`xd ± mixvna
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íéøîà éèå÷éì
çñôá õîçå úåúáùá äëàìî øåñéà ùðåò øîåç
øåîâ õøàä íòå øåá ùôðá óàù éôì ùôð ìëì äåùä
úøëá åùôðá ïåãéðå è"éå úáù úùåã÷ øåà øéàî
åà õîç åäùî íâå .åæ äùåã÷ ìåìéç ìò äìé÷ñå
úùåã÷á åîë åùôð ìòù äùåã÷á íâåô äö÷åî ìåèìè
úåîäá ù"îå] .åðìåëì úçà äøåú éë ÷éãöä ùôð
ïåéìòä úòã 'éçá íâ 'úé åéðôì éë æîøì íéáø ïåùì
øåà éáâì úéðôåâ äééùòå úåîäáë äîãð â"åç ììåëä
ù"îë äáø äîäá '÷ðå úéùò äîëçá íìåë ù"îë ñ"à
:[úåìéöàä éðôìù ä"îäá 'îéâá ï"á íù àåäå .à"îá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.18‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו שלכאורה (מה יובן "עי"ז :ÏÏÎÂ ÏÏÎוחמץ בשבתות מלאכה איסור וכרת) (סקילה עונש חומר (1 (

דשויו"ט מהקדושה מנהו שמץ שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אין – ע"ה ולכאורה זה, בזמן ששורה הקדושה את (דמחלל בפסח

להמתיק יש וכו'). מהקדושה מנהו שמץ רק יש שבע"ה (אף נפש לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מובן, אינו עדיין בע"ה, גם ישנו – שבצדיק

עבירה גופה "אין בשבת דמלאכה דוקא שויו"ט מאיסור ראי' דמביא ‰Â‡הדיוק ‡Ï‡לבאור ובפרט ג) פי"ג, שבת (ירוש' עבירה" עבר (האדם)

איסור שזהו הנ"ל) שבת (בירושלמי אחרונים לגברא".‚·¯‡כמה גברא בין חילוק אין בזה גם ובכ"ז חפצא) ‡„ÂÓ"¯19.(ולא ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘בשווה אסרו רבנן שגם – ומביא תמז. ר"ס שח ר"ס מה"ת): (ולא חכמים איסור הם דשניהם שלו בשו"ע לשיטתו – שניהם "משווה :

וצדיק". כד.20.לע"ה קד, תהלים



`xiiנ 'i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dxez ozn zrya ,miiniptd eixcgl ep`iadl ick ,mixvnn eplivdl cxi

ly xzeia dlecbd dcna ,d"awda icedi cg`zn ± zeevne dxez ici lry

ezkxaa xne` icediy ,"epycw" dlnd z` owfd epax yxit jka .zecg`zd

cegia ez` didzy dy` ycwnd mc`k ,"oiyeciw" oeyln `idy ,devn lr

dlnd zaqen ok enk ;xenb

dpeilrd dbixcnd lr "epycw"

da ,oeilrd ycew ,dyecw ly

meiw ici lr icedi ycwzn

"epycw" dlnd dxen oke .devn

dlcadd lr ,(dlcad oeyln)

milcaen miyrp l`xyi ipay

,zeevn meiw ici lr minxene

d"awd ly ezyecw enk

dlrnl `ide zlcaend

.zenlerdn

micner ep` eze` ,f"n wxta

owfd epax jiynn ,cenll

zxrd oeylae) xiaqdl

:uxzle :(`"hily iaxd

miyxec cvikmeikz`

miptd mink ly dad`d

dad`d z`y drya ,miptl

e`xd dlrnlniptlitl`

?mixvn z`ivi zrya ,mipy

,owfd epax xiaqn ,`l`

miptd mink ly dad`d zeidl dkixve dlekiy cala ef `ly

xkfipy ici lr ,miptlzrkcxi ,dxez ozne mixvn z`ivi zryay

,l`xyil dlecb dad` d`xd d"awd :xnelk) 'ek envra d"awd

cvn mb m` ik ,(envrae eceaka mdil` "ezcixi"adedd,oky ±

.meie mei lka mixvn z`ivi dpyi ± "'d cxi"e mixvn z`ivi znbec

Bîöò úBàøì íãà áiç ,íBéå íBé ìëå ,øBãå øBc ìëa ,äpäå§¦¥§¨¨§¨§©¨¨¨¦§©§
.íéøönî íBiä àöé àeä elàk,"'eke mc` aiig xece xec lka" ± §¦¨¨©¦¦§©¦

lke" :siqen owfd epaxe ,('d dpyn 'i wxt migqt) dpynd oeyl `ed

mb m` ik ,mixvn z`ivi ly oiprd epyi xec lka wx `ly ,"meie mei

,mixvn z`ivi oipr ,icedi ly zipgexd ezceara yi ,mei lkaàéäå§¦
¯ ,àéåçc àëLî ,óebä øñànî úéäìàä Lôð úàéöéxer" §¦©¤¤¨¡Ÿ¦¦©£©©¨§¨§¦§¨

ytpd iabl okle ,dtilwdn d`a ytpd ly dzeig ,oky ± "ygpd

z`vei ziwl`d ytpde ± xdeq ziale zelbl sebd aygp ,ziwl`d

,xq`nde zelbd onéãé ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà ãeçéa ììkì¦¨¥§¦¥¨©§¥
¯ ,ììëa úBönäå äøBzä ÷ñòdxez cnel icediy ici lry ¥¤©¨§©¦§¦§¨

mr zcg`zne ,sebd zelbn ziwl`d eytp z`vei ,zeevn miiwne

lawn `edy ici lr df xac dyrp cgeinae ± `ed jexa seq oi` xe`

:"`ipz"d oeylae .rny z`ixw zrya miny zekln ler envr lr

daL ,òîL úàéø÷a íéîL úeëìî úìa÷a èøôáez`ixwa ± ¦§¨§©¨©©§¨©¦¦§¦©§©¤¨
`ed rnyéLîîe ìa÷î:Bøîàa ,Leøôa Cøaúé Bãeçé åéìò C §©¥©§¦¨¨¦¦§¨¥§¥§¨§

¯ ,ìéòì øàaúpL Bîëe ,"ãçà 'ä eðéäìà 'ä",mcewd wxtaék ¡Ÿ¥¤¨§¤¦§¨¥§¥¦

äéäL éôì ,"'eëå íäøáà éäìà" Bîk àeä "eðéäìà"mdxa` ± ¡Ÿ¥§¡Ÿ¥©§¨¨§§¦¤¨¨
,epia`øa óBñ-ïéà øBà ãeçéa ììëðå ìèa¯ ;àeä-Ceawry ¨¥§¦§¨§¦¥¨

jk ,"mdxa` iwl`" d"awd `xwp ,d"awd mr ezecg`zde elehia

meiw ici lr ,oky ,icedi lk ly dwl`d ± "epiwl`" d"awd `xwp

cge`ne lha icedi ± devn

.`ed jexa seq oi` xe` mr

äæì äëæ íäøáàL ÷ø± ©¤©§¨¨¨¨¨¤
oi` xe` mr cge`n zeidl

,`ed jexa seqåéNòîa§©£¨
äâøãnî Lãwa Bëeläå§¦©Ÿ¤¦©§¥¨

¯ ,äâøãîìdlrzdy cr §©§¥¨
zeidl ,dpeilrd dbixcnl

oi` xe` mr cge`ne lha

,`ed jexa seqBîk§
áeúkL1íøáà òqiå" : ¤¨©¦©©§¨

¯ ,"'Bâå òñðå Cìä,dabpd ¨Ÿ§¨Ÿ©§
dbixcnn jld mdxa`

ribdy cr dbixcnl

lr fnxnd ,"dabpd"

xzeia dpeilrd dbixcnd

ixd ± d"awdl dad`a

ici lr `a df mdxa`ay

.zinvrd ezcearìáà£¨
eðçðà,mdxa` ipa ±äMøé £©§§ª¨

eðì ïúpL ,eðì àéä äðzîe©¨¨¦¨¤¨©¨
,d"awd ±da Léaìäå ,BúøBz úà,dxeza ±Búîëçå BðBöø ¤¨§¦§¦¨§§¨§¨

¯ ,ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå Búeäîa íéãçéîä ,Cøaúé¦§¨¥©§ª¨¦§¨§©§¦§¨¥§©§¦©¦
,jxazi ez` cg` xac md epevxe eznkgy ,jkïúð elàk äæ éøäå©£¥¤§¦¨©

¯ ,ìBëéák Bîöò úà eðìmiiwne dxez cnel icediy dn ici lr ¨¤©§¦§¨
.jxazi ez` cg`zie jxazi eze` "gwi" zeevnøäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©

LBãwä2÷eñt ìò3,"éúBà" øîBìk "éì"c] "äîeøz éì eç÷éå" : ©¨©¨§¦§¦§¨§¦§©¦
¯"xdef"a ,ik4,dnexz dlnd ,dxez ± "dnexz" dlnd z` yxtn

x`eane ± mei mirax`l dpzipy dxezd ± "'n dxez"n zakxen

,"il egwie"l mi`a ,dxez ici lr ,"dnexz" ici lry ,my "xdef"a

d z` ,ize` egwz,envr d"awøîéîì déì éåäå:xnel eilr dide ± ©£¥¥§¥©
¯ ,"äîeøúe"± "dnexz"e ,d"awdl oeekn "il"y oeeikn ± "e"`e"a §¨

eze` egwiy ,"dnexze il egwie" xnel weqtd lr did ,dxezl

jxazie- dxez (ici lr ± "dnexze" ± ?dn ici lr)íeMî àlà¤¨¦
¯ ,ãç àlëcokle ± cg` xac md dxeze d"awd .cg` xac lkd §ª¨©

cg` xac `ed "il"y zernynd dzid f` ik ,"dnexze" aezk `l

.cg` xac md ± "dnexz il" `l` ,sqep xac (dxez) dnexzeïiò©¥
íL,"xdf"a ±eäæå .[áèéäíéøîBàL5eðéäìà 'ä eðì ïzzå" : ¨¥¥§¤¤§¦©¦¤¨¡Ÿ¥

¯ ,"'eë äáäàaepl ozp ,l`xyil d"awd ly ezad` cvn :xnelk §©£¨
dwl` ± epiwl` 'd didiy ,dpzneplyez` micge`n didpy ,

,jxaziéðt øBàa ék"äæìå ."'eë eðéäìà 'ä eðì zúð E,okle ± ¦§¨¤¨©¨¨¡Ÿ¥§¨¤
± zinvrd ezcear ici lr eze` biyn icediy oipr df oi`y oeeikn
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íéøîà éèå÷éì
äðäå æî ÷øôáééç íåéå íåé ìëå øåãå øåã ìëá

àöé àåä åìéàë åîöò úåàøì íãà
àéäå .íéøöîî íåéäøñàîî úéäìàä ùôð úàéöé

à øåà ãåçéá ììëéì àéåçã àëùî óåâä"á ñ"ò ä"÷ñò é
äøåúäíéîù úåëìî úìá÷á èøôáå ììëá úåöîäå

÷á"ùåøéôá 'úé åãåçé åéìò êéùîîå ìá÷î äáù ù
ùîëå .ãçà 'ä åðéäìà 'ä åøîàá"àåä åðéäìà éë ì

ìèá äéäù éôì 'åëå íäøáà éäìà åîëãåçéá ììëðå
à øåà"á ñ"åëåìéäå åéùòîá äæì äëæ íäøáàù ÷ø ä

îë .äâøãîì äâøãîî ùãå÷á"êåìä íøáà òñéå ù
ïúðù åðì àéä äðúîå äùåøé åðçðà ìáà :'åâå òåñðå

úà åðìíéãçåéîä 'úé åúîëçå åðåöø äá ùéáìäå åúøåú
éøäå ãåçéä úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîáïúð åìàë äæ

îë .ìåëéáë åîöò úà åðì"ò ÷ä"æá ù"éì åç÷éå ô
éúåà øîåìë éìã] äîåøúìäå"íåùî àìà äîåøúå ì

ò ãç àìåëã"ä ùæå :[áèé"åðéäìà 'ä åðì ïúúå ù
éë 'åë äáäàáäæìå 'åë åðéäìà 'ä åðì úúð êéðô øåàá
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ט.1. יב, ב.2.בראשית קא, ב ב.3.חלק כה, א.4.שמות קעט, ג התפילה.5.חלק בנוסח

xii` 'i ycew zay mei Ð fn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zeidl dvegpd dbixcna `vnp cg` lk `ly ,xnel mewn yi ,f`y

dwl` `xwi d"awdy jk icil cr ,d"awd mr cge`nelym` ik ±

ezbxce eavn dpyn `l dyexil qgiae ,dpzne dyexi ly oipr df

enk ;yxei edixd ± "yxei" ly byena llkp wx `ed m` ± yxeid ly

,xky enk dppi` dpzn ok

zeki`e zenka ielz `edy

,xkyd lawn ly dceard

,dpzna el ozip df m` ik

,okl ± jk lr rbiiziy ilan

cg` lkl jiiyy oipr edf

xaqeiy itke ,l`xyin

:oldleðì òðBî ïéà¥¥©¨
Bãeçéa Lôpä úe÷ácî¦§¥©¤¤§¦

¯ ,Cøaúé BøBàåly eytpy §¦§¨¥
dweac didz icedi

seq oi` xe` mr zcge`ne

rpniy dn oi` ± `ed jexa

- jkn¯ ,ïBöøä àlà¤¨¨¨
,cala,'eë Ba ä÷áãì íBìLå ñç ììk äöBø íãàä ïéà íàL¤¦¥¨¨¨¤§¨©§¨§¨§¨

¯.df cegi ea oi` ,f`éLîîe ìa÷îe äöBøL ãiî ìáàåéìò C £¨¦¨¤¤§©¥©§¦¨¨
àìénî éøä ¯ "ãçà 'ä eðéäìà 'ä" øîBàå Cøaúé Búeäìà¡Ÿ¦§¨¥§¥¡Ÿ¥¤¨£¥¦¥¨

éLîàå çeø éúéà çeøc ,Cøaúé Bãeçéa BLôð úììëðçeø C6¯ , ¦§¤¤©§§¦¦§¨¥§©©§¦©§©§¦©
oevxd zexxerzde "gex"d ,oky ± gex dkiynne gex d`ian gexly

,okn xg`l ,dkiynne ,dlrnln zexxerzde "gex" d`ian ,mc`

.d"awda weac didie jyniiy ,mc`a "gex"àéäå,ytpl qgia ± §¦
.íéøöî úàéöé úðéçaz`ixwa miny zekln ler zlaw oipr ± §¦©§¦©¦§©¦

oipr df ± d"awd ly ecegia weac zeidl oevxd ze`hazde rny

.d"awd mr zcg`zne sebd zelbn z`vei ytpdy ,mixvn z`ivi

eðwz ïëìåxnel ,minkgd ±úòLa íéøöî úàéöé úLøt §¨¥¦§¨¨©§¦©¦§©¦¦§©
¯ à÷åc òîL úàéø÷,rny z`ixw mr cgiY àéäL ,óà §¦©§©©§¨©¤¦

,mixvn z`ivi zyxt zxin`e zxikfàìå ,dîöò éðôa äåöî¦§¨¦§¥©§¨§Ÿ
,òîL úàéø÷ úåöîî¦¦§©§¦©§©

àúéàãk`aeny enk ± ¦§¦¨
íé÷ñBôe àøîba7¯ , ©§¨¨§¦

devn `id mixvn z`iviy

,`eti` ,recn ,dnvr ipta

- ?cgi oxne`l epinkg exed

ãçà øác ïäL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¥¨¨¤¨
.Lnîzekln ler zlaw ± ©¨

oipre ,rny z`ixwa miny

xac md ,mixvn z`ivi

ici lr ,oky ,ynn cg`

miny zekln ler zlaw

oipr xvep ,rny z`ixwa

,zeipgexa mixvn z`ivi

.sebd zelabdn z`vei ziwl`d ytpdyt óBña ïëåúàéöé úLø §¥§¨¨©§¦©
Bîk ïk íb eðéäå ,"íëéäìà 'ä éðà" ïk íb íiñî íéøöî¦§©¦§©¥©¥£¦¡Ÿ¥¤§©§©¥§

¯ :ìéòì øàaúpL'd ip`" dyrp ± mixvn z`ivi ici lry ¤¦§¨¥§¥
lkay ,ixd .d"awd mr cg`zn icediy ,mkly dwl` ,"mkiwl`

dad`d ,xen`ky myke ± mixvn z`ivi oipr icedia yi mei

xxerl dkixv mixvn z`ivi zrya l`xyi ipal d"awd d`xdy

jk ,d"awdl dlecb dad` "miptl miptd mink" l`xyi ipaa

iehia icil d`a ,jka mby ,mei lkay mixvn z`ivi xxerl dkixv

.l`xyi ipal d"awd ly dlecbd ezad`
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íéøîà éèå÷éì
åðì òðåî ïéàïåöøä àìà 'úé åøåàå åãåçéá ùôðä úå÷éáãî

ç ììë äöåø íãàä ïéà íàù"åá ä÷áãì åìáà .'åë
'ä øîåàå 'úé åúåäìà åéìò êéùîîå ìá÷îå äöåøù ãéî

àìéîî éøä ãçà 'ä åðéäìàçåøã 'úé åãåçéá åùôð úììëð
ïëìå íéøöî úàéöé 'éçá àéäå çåø êéùîàå çåø éúééà

åð÷ú÷ úòùá íéøöî úàéöé 'ô"àéäù óà .à÷ååã ù
÷ úåöîî àìå äîöò éðôá äåöî"àøîâá àúéàãë ù

'ô óåñá ïëå .ùîî ãçà øáã ïäù éðôî àìà íé÷ñåôå
â íééñî íéøöî úàéöé"íëéäìà 'ä éðà ëíâ åðééäå
æîùîë ïë":ì
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ב.6. קסב, ב חלק אֿב.7.זהר סעי' סז סי' או"ח שו"ע א. כא, ברכות

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

 הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף ירושלים עיה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ט ניסן עם המצורף אליו ולפלא שאין נזכר ע"ד הכנות לנצול יום 

הל"ג בעומר, הן בהנוגע לביקור בכפר מירון והעיקר לפעולות על אתר בירושת"ו ככל האפשרי וכותב הנני 

יותר  רק  בירושת"ו  כיון שמספר הנשארים  תורה  ושוקל מצותי' של  יושב  ובעיקר, אף שאמרו אל תהי 

מאלה הנוסעים למירון, ובטח ימלאו במכתבם הבא.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



היום יום . . . נב

ה'תש"גד אייר, יט לעומריום ראשון

חומש: אמור, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק מו. ויש . . . סה חבירו אליו.

ִנים. ֹלׁש ׁשָ ינֹוק ַעד ְמֹלאת לֹו ׁשָ ֲערֹות ֹראׁש ּתִ ר ׂשַ ּלֹא ְלַסּפֵ ַח ְוׁשֶ ּלֹא ְלַגּלֵ ָרֵאל ׁשֶ ִמְנַהג ִיׂשְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ִמְנָהֵגי  ּבְ דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ ינֹוק( – הּוא  ּתִ ל  )ׁשֶ ְסּפֶֹרת[  ]=ּתִ ׁשֶערֶענֶעׁש  ָאּפְ ָערֹות –  ַהּשְׂ ִזיַזת  ּגְ
יל  ר ְלַהְרּגִ אֹות ָהֹראׁש ָנֲהגּו ְלַהּדֵ ַחת ּפֵ ִזיָזה ְוַהּנָ אֹות ָהֹראׁש. ּוִמּיֹום ַהּגְ ָאַרת ּפֵ ַהׁשְ ַהִחּנּוְך ּדְ רֹו הּוא ּבְ ְוִעּקָ

ה. ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ זֹון ּוְקִריַאת ׁשְ ת ַהּמָ ַחר ּוִבְרּכַ ית ָקָטן ּוִבְרכֹות ַהּשַׁ יַאת ַטּלִ ִעְנַין ְנׂשִ ינֹוק ּבְ ֶאת ַהּתִ

ה'תש"גה אייר, כ לעומריום שני

חומש: אמור, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה זהו . . . סה המלך.

רבינו הזקן קבל מר' מרדכי הצדיק ששמע מהבעש"ט: עס קומט ַארָאּפ א נשמה אויף 
דער וועלט און לעבט ָאּפ זיבעציג אכציג יָאהר, צוליב טָאן א אידען א טובה בגשמיות 

ובפרט אין רוחניות.

ם טֹוב: ַעל ׁשֵ ַמע ֵמַהּבַ ּשָׁ יק ׁשֶ ּדִ ַכי ַהּצַ ל ֵמר' ָמְרּדְ ֵקן ִקּבֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ִמּיּות ּוִבְפָרט  ַגׁשְ ֵדי ַלֲעׂשֹות ִליהּוִדי טֹוָבה ּבְ ָנה, ּכְ מֹוִנים ׁשָ ְבִעים־ׁשְ ָמה ָלעֹוָלם ְוָחָיה ׁשִ יֹוֶרֶדת ְנׁשָ

רּוָחִנּיּות. ּבְ

ה'תש"גו אייר, כא לעומריום שלישי

חומש: אמור, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והנה ככל . . . 130 באריכות.

אבותינו  כ"ק  הוד  ופירשו  הלכה,  דבר  מתוך  אלא  מחברו  אדם  יפטר  אל  אמרז"ל: 
רבותינו הקדושים, אזא דבר תורה ווָאס מַאכט איהם - דעם הערער - פאר א מהלך . 
ענין ההילוך הוא לעלות מדרגא לדרגא בעילוי אחר עילוי, מעלת הנשמות על מעלות 
המלאכים, דעלי' זו היא ביותר על ידי עבודה בפועל טוב, טָאן א טובה א אידען בגשמיות 

בכלל וברוחניות בפרט.

ּוֵפְרׁשּו  ֲהָלָכה",  ַבר  ּדְ ִמּתֹוְך  א  ֶאּלָ ֵמֲחֵברֹו  ָאָדם  ֵטר  ִיּפָ "ַאל  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 
ֲאִזין –  ה אֹותֹו – ֶאת ַהּמַ עֹוׂשֶ ֶזה, ׁשֶ ַבר ּתֹוָרה ּכָ ים, ּדְ דֹוׁשִ ת ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ בֹוד ְקֻדּשַׁ הֹוד ּכְ
מֹות ַעל ַמֲעלֹות  ׁשָ ִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי, ַמֲעַלת ַהּנְ א ּבְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ְך'. ִעְנַין ַהִהּלּוְך הּוא ַלֲעלֹות ִמּדַ ִל'ְמַהּלֵ
ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֹפַעל טֹוב, ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ִליהּוִדי  יֹוֵתר ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה ּבְ ה זֹו ִהיא ּבְ ֲעִלּיָ ּדַ ְלָאִכים,  ַהּמַ

ְפָרט. ְכָלל ּוְברּוָחִנּיּות ּבִ ּבִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



נג היום יום . . . 

ה'תש"גז אייר, כב לעומריום רביעי

חומש: אמור, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: וכולם . . . סו א"ס ב"ה.

ּדּור. ֲאָבל נֹוֲהִגין  ּסִ ר ּבַ ית ֲאׁשֶ ִהְלכֹות ִציּצִ תּוב ּבְ ּכָ יו, ּוְכמֹו ׁשֶ דֹול ֵאין ָצִריְך ְלַכּסֹות ֹראׁשֹו ַעד ּפִ ית ּגָ ֲעִטיַפת ַטּלִ ּבַ
ם ָהֵעיַנִים. דֹול ּגַ ית ּגָ ּלִ ל ַהּטַ ֶחְלקֹו ָהֶעְליֹון ׁשֶ ְלַכּסֹות ּבְ

ף ְליֹום. ף ְליֹום ּדַ בּוִעים – ּדַ עּוִרים ַהּקְ ֶכת סֹוָטה – נֹוָסף ַעל ׁשִ ִפיָרה ַמּסֶ יֵמי ַהּסְ נֹוֲהִגים ִלְלֹמד ּבִ

ה'תש"גח אייר, כג לעומריום חמישי

חומש: אמור, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ולכן המשיל . . . סו בחייהם.

א שליח איז דָאך איין זאך מיט דעם משלח, - ע"ד המבואר בענין שהמלאך נקרא בשם 
ה' ממש כשהוא שליח מלמעלה, ומכל שכן נשמות, ומבואר שבנשמות הוא עוד במעלה 
יתרה. - והנה חסידים זיינען שלוחים פון רבי'ן, פון אלטען רבי'ן, איז אז מ'טוט, איז 
מען מקושר, איז דאמָאלט איז ער אין אלץ מקושר: עס געהט א חסיד, עסט א חסיד, 

שלָאפט א חסיד.

הּוא  ׁשֶ ׁש ּכְ ם ה' ַמּמָ ׁשֵ ְלָאְך ִנְקָרא ּבְ ַהּמַ ִעְנַין ׁשֶ ֹבָאר ּבְ ֶרְך ַהּמְ ַח – ַעל ּדֶ ּלֵ ׁשַ ִליַח הּוא ְמֻאָחד ִעם ַהּמְ ׁשָ
ַמֲעָלה ְיֵתָרה. מֹות הּוא עֹוד ּבְ ׁשָ ּנְ ּבַ מֹות, ּוְמֹבָאר ׁשֶ ן ְנׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ַמְעָלה, ּוִמּכָ ִליַח ִמּלְ ׁשָ

ִרים  ִרים; ְוָאז ְמֻקּשָׁ ּפֹוֲעִלים ֲהֵרי ְמֻקּשָׁ ֵקן, ּוְכׁשֶ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ י, ׁשֶ לּוֵחי ָהַרּבִ ה ֲחִסיִדים ֵהם ׁשְ ְוִהּנֵ
ן ָחִסיד. ּכֹל: הֹוֵלְך ָחִסיד, אֹוֵכל ָחִסיד, ָיׁשֵ ּבַ

ה'תש"גט אייר, כד לעומריום ששי

חומש: אמור, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וז"ש אסף . . . האצילות.

ר ָהָאָדם רֹוֶאה אֹו ׁשֹוֵמַע, הּוא הֹוָרַאת ַהְנָהָגה  ָבר ְוָדָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ם טֹוב ָאַמר: ּכָ ַעל ׁשֵ מֹוֵרנּו ַהּבַ
ֲעבֹוַדת ה'. ֶרְך ּבַ יל ִמּכֹל, ּדֶ ּכִ ֲעבֹוַדת ה'. ְוֶזהּו ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה, ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ּבַ

ה'תש"גי אייר, כה לעומרשבת

חומש: אמור, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מז. והנה . . . כמש"ל.

רּוָסה. ַלח ַעל ַהּפְ ַלח, ְוֹלא ִלְזרֹוק ַהּמֶ ּמֶ ָעִמים ּבַ ֹלׁש ּפְ רּוַסת ַהּמֹוִציא ׁשָ יל ּפְ ַנֲהִגיָנן ]=ָאנּו נֹוֲהִגים[ ְלַהְטּבִ

בּועֹות תקנ"ה  ַהּשָׁ ַחג  ּדְ יֹום ב'  ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ר  ִסּפֵ עּוָדה  ּסְ ּבַ בּועֹות תרכ"א  ַהּשָׁ ַחג  ּדְ יֹום ב' 
עּוָדה  ּסְ בּועֹות תקכ"ח ּבַ ַחג ַהּשָׁ יֹום ב' ּדְ ֵקן( : ּבְ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ עּוָדה ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּסְ ּבַ
ירּות  ׁשֹון ַסּפִ ם הּוא ִמּלְ ם ָלֶכם", ּוְסַפְרּתֶ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש(, "ּוְסַפְרּתֶ ּגִ י )ַהּמַ ת מֹוִרי ְוַרּבִ בֹוד ְקֻדּשַׁ ָאַמר ּכְ
ת ֲאֹדִני ָאִבי  בֹוד ְקֻדּשַׁ ֵען ּכְ ּשָׁ ִהיר. ַוּיִ ֶכם" ּבָ ְהֶיה ַה"ּלָ ּיִ ם ָלֶכם", ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ּוְבִהירּות. "ּוְסַפְרּתֶ
דֹוָלה.  ְדֵבקּות ּגְ בֹות ּבִ ל ד' ּבָ ּגּון ׁשֶ ֵקן[ ַעל ְזרֹועֹות ָקְדׁשֹו, ַוְיׁשֹוֵרר ֶאת ַהּנִ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ֶכם"? ְותֹוְך  ִרים ֶאת ַה"ּלָ ה ְמַסּפְ ֵאָלה: ּוַבּמֶ ל ׁשְ ִנּגּון ׁשֶ דֹוׁש, ַוּיֹאֶמר – ּבְ יּהַ ֶאת ֹראׁשֹו ַהּקָ ְך ִהְגּבִ ַאַחר ּכָ
ה  ל ִמּדָ ּכָ ּדֹות, ׁשֶ ַבע ַהּמִ ֵברּור ׁשֶ ִמימֹות, ּבְ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ ׁשֶ ׁשּוָבה: ּבְ ל ּתְ ִנּגּון ׁשֶ ּבּור ָאַמר – ּבְ ֵדי ּדִ ּכְ
רּור. ת ֵאיָנּה ְצִריָכה ּבֵ ּבָ ׁשַ תֹות, ּדְ ּבָ ַבע ׁשַ ּדֹות ַעְצָמם ִיְהיּו ׁשֶ ַבע ַהּמִ ַבע, ְוׁשֶ לּוָלה ִמּשֶׁ ְהֶיה ּכְ ה ּתִ ּוִמּדָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"א אייר ד' ראשון יום בגדים וסחיטת פירות סחיטת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰àeä éøä Z íéãâa ñaëîä©§©¥§¨¦£¥

Z BaL íénä àéöBiL ãò ãâaä úà èçBqäå .áiçå ,ïaìî úãìBz¤¤§©¥§©¨§©¥¤©¤¤©¤¦©©¦¤

.àéä ñeak éëøvî äèéçqäL ;áiçå ,ñaëî äæ éøä£¥¤§©¥§©¨¤©§¦¨¦¨§¥¦¦

הזקן אדמו"ר סי"א)פסק שכ, סי' כבושים(או"ח וירקות פירות

מותר שבתוכם, הנוזל לצורך בשבת לסחטם אסור הכל שלדברי

בו אין שאז כך ידי על לאכילה לתקנם גופן "לצורך לסחטם

המתפרק". לדבר כלל צריך שאינו כיון מפרק משום

אך שנסחט, הדבר לצורך סחיטה היא מפרק מלאכת כלומר,

משום כאן ואין לסחוט מותר שנסחט, בנוזל צורך אין אם

בהמשך אמנם סכ"ד)'מפרק'. ספוג(שם, או שבגדים אדה"ז, פסק

שנסחט. ליין זקוק אינו אם גם לסחטם אסור יין בהם שבלוע

כבושים וירקות פירות בין ההבדל מה השאלה: ונשאלת

וספוג? לבגדים

מלבן תולדת הוא בגדים שכיבוס פוסק כאן הרמב"ם והנה,

בבגד מדבר שהרמב"ם אלא כיבוס, בכלל היא בגד וסחיטת

ראשונים יש אבל מים. בו שבתשבלועים ועוד)(רמב"ן א קיא,

ולפי משקים. ובשאר ביין גם שייך מכבס שאיסור שסוברים

מלבן. משום לסוחטו אסור יין בו שבלוע בגד זו, שיטה

בפשטות מובן לבגדים כבושים ירקות בין ההבדל כן, ואם

שהמים כיון מפרק, משום רק הוא שהאיסור כבושים בירקות –

משום איסור יש בבגדים אבל לסוחטם מותר לאיבוד הולכים

לאיבוד. הולך היין אם גם זאת לעשות אסור ולכן מלבן,

(cp 'iq zayd al)

ה'תשע"א אייר ה' שני יום להבות ללא אש

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰éãk ìæøaä úà ínçîä©§©¥¤©©§¤§¥

.áiçå ,øéòáî úãìBz äæ éøä Z íéna Bôøöì§¨§©©¦£¥¤¤¤©§¦§©¨

דעת ואת במתכת. מבעיר חיוב שאין וסובר חולק והראב"ד

אש של גחלת הזכירו "כבר משנה: המגיד מבאר הרמב"ם

אש כהבערת נחשב מתכת חימום גם ולכן גמור" אש בלשון

איסור על עובר בשבת חשמל נורת המדליק לכאורה זה ולפי

מדאורייתא. 'מבעיר'

לצרפו" כדי הברזל את "המחמם בלשון מדייקים יש אך

מצאנו לא כי הבערה איסור יש צירוף למטרת בחימום שדוקא

והכסף הזהב בצורפי אלא במשכן מתכת רכ"ט)הבערת או"ח .(אבנ"ז

כי הבערה משום אין נשרפת שאינה במתכת כי שהוסיפו ויש

הבעירה חומר בכליון מותנית מ"זהבערה או"ח מרדכי .ח)-(לבושי

כך על שתמהו יש י"ב)אך סי' קמא שלמה הבערת(מנחת אם :

מלאכה, נחשבת לצירוף הבערה מדוע מבעיר, בכלל אינה מתכת

אלא החומר בכיליון תלויה אינה הבערה הרמב"ם שלדעת אלא

מסתבר לא ואף כאש. נחשבת גחלת וגם האש במציאות

את המדליק גם שהרי במשכן, היה כך כי צירוף כוונת שנדרשת

אף אסור ההלכה) בתחילת (כמבואר להאיר או להתחמם הנר

כוונתו לצרף" "כדי הרמב"ם שנקט ומה למשכן. דומה שאינו

'מקלקל' מדין עליה שפטור כלל, לתועלת שאינה הבערה למעט

אף ולהאיר" "להתחמם של דוגמא הנר בהדלקת שנקט (וכשם

לתועלת נעשית כשהמלאכה אך חייב) בישול לצורך שגם

החשמל. אור הדלקת זה ובכלל עליה, חייבים

עצם לגבי אינה והשגתו לכך, מודה הראב"ד שגם ויתכן

היא הבערה מלאכת שלדעתו אלא כאש, רותחת מתכת הגדרת

אותם ומכלה בעצים הנתפסת כאש חדשה, אש נוצרת כאשר רק

אין נאכלת שאינה במתכת אך חדשות, להבות נוצרות ומכך

בהדלקת זה, ולפי למתכת. נכנס שחומה אלא מתרבית האש

בכלל שהיא יודה הראב"ד אף חדשה בעירה היוצרת חשמל

שם)מבעיר .(מנח"ש

ה'תשע"א אייר ו' שלישי יום שיעור? לו יש 'לחי' האם

:·È ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰elôàå ...íééçì ïéNBò ìka©Ÿ¦§¨©¦©£¦

äNòL äøLà Bà dîöò úBìfîe íéáëBk úãBáò Z äéðä éøeqàa§¦¥£¨¨£©¨¦©¨©§¨£¥¨¤¨¨

.àeäL ìk Béáò éçläL ;øLk Z éçì dúBà¨§¦¨¥¤©§¦¨§¨¤

יהיה שניתן המבוא את (לתקן 'לחי' להעמיד אפשר כלומר,

כגון בהנאה אסור בדבר אפילו היחיד) רשות כדין בו לטלטל

הוא עוביו אם אפילו כשר – 'לחי' כי זרה, עבודה של לחי

כלשהו.

כלשהו אפילו להיות יכול ה'לחי' עובי אכן הראב"ד: ומקשה

לחי כן אם ולמה טפחים), (עשרה הלחי לגובה שיעור יש אבל

כשר? בהנאה שאסור

והביאור:

למרות כמציאות להיחשב יכול אינו בהנאה אסור דבר

היינו שיעוריה", מיכתת "כתותי כי קיים, הוא שבפועל

מתבטל. לא קיומו עצם אך אינו, וכאילו מתבטל כמו ה'שיעור'

כשר, לחי, אותה שעשה "אשרה הרמב"ם דברי פשר וזהו

שהוא": כל עוביו שהלחי

פרוץ שהוא למרות "מבוי", בתוך לטלטל ניתן שיהיה כדי

וניתן המבוי את שתתחום מחיצה להעמיד יש הרבים, לרשות

טפחים, עשרה בגובה עמוד 'לחי', באמצעות זאת לעשות

הלחי שעובי מאחר אבל הרבים. רשות בפני כמחיצה שנחשב

כי שיעוריה", מיכתת "כתותי כאן חל לא כלשהו, אפילו הוא

יחשב שהעמוד וכדי קיים, הלחי עצם מתבטל, שה'שיעור' אף

של ב'כלשהו' די אלא לחי עובי של ב'שיעור' צורך אין כ'לחי'

בהנאה. אסור שהלחי לכך משמעות אין וממילא לחי,

בשיעור להיות צריך הלחי שגובה כיון הראב"ד לדעת אך

איך מתבטל, כמו זה שיעור הנאה ובאיסור טפחים, עשרה

עשרה בעלת אינה אם כשרה תהיה שהלחי לומר אפשר

טפחים?!
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אלא בלחי דין אינו הלחי גובה שיעור הרמב"ם לפי ואילו

עשרה של בגובה מחיצות מוקף להיות שצריך המבוי, במקום

סוף כי שיעוריה, מיכתת כתותי דין כאן שייך לא ולכן טפחים,

מצב. בכל טפחים עשרה כאן יש המקום מבחינת סוף

(ield miig epiax iyecig)

ה'תשע"א אייר ז' רביעי יום ובשכירות במכירה בהמתו שביתת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰Bà ìéàLäì ìàøNéì øeñà̈§¦§¨¥§©§¦

éøäå ,úaLa äëàìî da äNòé àlL ;éøëðì äqâ äîäa øékNäì§©§¦§¥¨©¨§¨§¦¤Ÿ©£¤¨§¨¨§©¨©£¥

äqâ äîäa økîì íéîëç eøñà .Bzîäa úúéáL ìò äeöî àeä§ª¤©§¦©§¤§¨§£¨¦¦§Ÿ§¥¨©¨

.øékNé Bà ìéàLé ànL ,éøëðì§¨§¦¤¨©§¦©§¦

הרמב"ם הוסיף גסה בהמה מכירת ד)לענין "מותר(בהלכה -

לא אדם לרכיבת אלא עומד הסוס שאין סוס, להם למכור

השכרה או השאלה לענין אבל עצמו", את נושא והחי למשאוי,

עוברת שהבהמה במכירה, והטעם: האיסור. בכלל הסוס גם

שאלה להתיר יבואו שמא מדרבנן, רק ואיסורה הגוי לבעלות

לרכיבה כלל בדרך המיועד סוס למכור אסרו לא ושכירות,

יצאה לא הבהמה השכרה, או בשאלה אך מלאכה), (שאינה

גם לכן, שביתתה, על התורה מן מצווה והוא ישראל מבעלות

לעגלה יקשרנו או משא עליו יטעין שמא לחשוש יש (ביאורבסוס

ד"ה רמו סי' או"ח .בהמתו)הלכה

ערוך ד)ובשלחן קנ"א, בכל",(יור"ד היתר נהגו "עכשיו כתב:

כי מלאכה, לצורך אפילו לגוי גסה בהמה למכור שמותר היינו

יש אך לגוי. בהמה להשכיר או להשאיל הדרך אין הזה בזמן

ובוודאי לגוי, גסה בהמה במכירת ולמעט לחשוש נפש לבעל

היתר בנוהגים למחות ויש לגוי, השכרה או השאלה לאסור שיש

ה) ס"ק שם יור"ד .(ט"ז

אברהם' ה'מגן ה)ומוסיף ס"ק שם שכורה(או"ח הבהמה שאם

ש"שכירו כיון הרי מגוי, היהודי שיכולביד לומר יש קניא" לא ת

שאוסר מי יש אך אחר. לגוי להשאילה או ולהשכירה לחזור

li`ydlאותה קנה שמא להסתפק יש כי לו השכורה בהמה לגוי

שביתת משום יעבור בשבת לגוי ישאילה ואם השכירות, ידי על

אבל מגוי,xikydlבהמתו, בשכירות אצלו שנמצאת בהמה

לגוי בהשכרתו הרי – קניא' 'שכירות אם נפשך': 'ממה מותר

ואם שביתתה, על מצווה ואינו מבעלותו הבהמה יוצאת

מלכתחילה. לבעלותו הבהמה נכנסה לא קניא', לא 'שכירות

ה'תשע"א אייר ח' חמישי יום ומשקה באוכל ריח הולדת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰Láãe ïéé áøòì øzîª¨§¨¥©¦§©

;øeñà Z ïBîñøôà ïîLå íéîe ïéé ìáà ;ïìëàì úaLa ïéìtìôe¦§§¦§©¨§¨§¨£¨©¦©¦§¤¤£©§§¨

.íéàéøa úìéëàì éeàø äæ ïéàL¤¥¤¨©£¦©§¦¦

לעשותה ומותר לשתיה נעשית ופלפלין ודבש יין תערובת

את לצנן מיועדת אפרסמון ושמן ומים יין תערובת אבל בשבת,

שחיקת משום גזירה בשבת האסורה לרפואה ודומה הגוף, חום

שם)סממנים ורש"י א, ק"מ, .(שבת

בכסף' ה'נחפה בעל רצה זו ד')ומהלכה סי' שאף(או"ח להוכיח

חדשה" מלאכה לעושה הוא קרוב חדש דבר (ש"ע"שהמוליד

ס"ז) תקיא סי' או"ח באוכליןאדה"ז – בשבת ריח להוליד אסור ולכן

אף ופלפלין", ודבש יין לערב "מותר שהרי האיסור חל לא

ושמן ומים יין לערב שאסור מכך גם מוכח וכן ריח. שמוליד

ודומה בריאים" לאכילת ראוי זה "שאין משום אפרסמון

לעשותו. מותר היה רפואה חשש שאלמלא משמע לרפואה,

ריח. להוליד איסור אין ומשקין שבאוכלין ומכאן,

אברהם' ה'מגן על י"א)ותמה ס"ק שם דבר(או"ח "ליתן שאוסר

ודבש יין לערב התירו והרי שיריחו" כדי המים לתוך המריח

כשהם ריח מולידין שהפלפלין הרואות ש"עינינו אף ופלפלין

נידוכים"?

ריח להוליד שאסור אברהם' כה'מגן סובר הזקן ואדמו"ר

א)(שםבאוכלין ס"ק וקו"א ז' אםסע' רק הוא שהאיסור מחדש אך ,

להוסיף להוסיףgixכוונתו רק כוונתו אם אףmrhאבל הרי

שאינה ריח, הולדת כי מותר, ריח גם בו נתווסף שממילא

אם מותרת חדשה מלאכה לעושה 'קרוב' אלא ממש מלאכה

לכך. מתכוין אינו

ריח להוליד שאסור אף ופלפלין ודבש יין לערב מותר ולכן

את להוסיף היא הכוונה כי באוכלין, אתmrhגם ולא הפלפלין

.mgixבכוונה הנעשית אפרסמון ושמן ומים יין בתערובת גם וכך

האפרסמון שמן טעם את .להוסיף

(208 'nr ,18 c"ag qcxt)

ה'תשע"א אייר ט' שישי יום לחנך? צריך מי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰øác úaLa äNòL ïè÷̈¨¤¨¨§©¨¨¨

Bçépä íà ïëå .BLéøôäì ïéeöî ïéc-úéa ïéà ...úeáL íeMî àeäL¤¦§¥¥¦§ª¦§©§¦§¥¦¦¦

.Bãéa ïéçîî ïéà Z åéáà̈¦¥§©¦§¨

דין בית אין שבות משום האסור בדבר שרק מכאן משמע

הרי ולכאורה חייבים. דאורייתא באיסור אבל להפרישו, מצווין

אסורות מאכלות בהלכות הרמב"ם לדברי סותר הכ"ז)זה :(פי"ז

בשבת מלאכה שעשה או אסורות ממאכלות אחד שאכל "קטן

באי שאפילו הרי להפרישו", מצווין דין בית דאורייתאאין סור

להפרישו! צריך אין

יוסף' ה'בית כאן)ומתרץ כס"מ וראה שמ"ג, סי' :(או"ח

לקטן ביחס דין בית חובת על מדובר אסורות מאכלות בהל'

באיסור אפילו להפרישו צריכים שאין נפסק כך ועל עצמו,

חובת אודות מדובר זו הלכה של השני בחלקה אך דאורייתא,

מוחים ובזה איסור, לעבור לבן שמניח על באב למחות דין בית

דאורייתא. באיסור רק

מחלק:(שם)והב"ח



נה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אלא בלחי דין אינו הלחי גובה שיעור הרמב"ם לפי ואילו

עשרה של בגובה מחיצות מוקף להיות שצריך המבוי, במקום

סוף כי שיעוריה, מיכתת כתותי דין כאן שייך לא ולכן טפחים,

מצב. בכל טפחים עשרה כאן יש המקום מבחינת סוף

(ield miig epiax iyecig)

ה'תשע"א אייר ז' רביעי יום ובשכירות במכירה בהמתו שביתת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰Bà ìéàLäì ìàøNéì øeñà̈§¦§¨¥§©§¦

éøäå ,úaLa äëàìî da äNòé àlL ;éøëðì äqâ äîäa øékNäì§©§¦§¥¨©¨§¨§¦¤Ÿ©£¤¨§¨¨§©¨©£¥

äqâ äîäa økîì íéîëç eøñà .Bzîäa úúéáL ìò äeöî àeä§ª¤©§¦©§¤§¨§£¨¦¦§Ÿ§¥¨©¨

.øékNé Bà ìéàLé ànL ,éøëðì§¨§¦¤¨©§¦©§¦

הרמב"ם הוסיף גסה בהמה מכירת ד)לענין "מותר(בהלכה -

לא אדם לרכיבת אלא עומד הסוס שאין סוס, להם למכור

השכרה או השאלה לענין אבל עצמו", את נושא והחי למשאוי,

עוברת שהבהמה במכירה, והטעם: האיסור. בכלל הסוס גם

שאלה להתיר יבואו שמא מדרבנן, רק ואיסורה הגוי לבעלות

לרכיבה כלל בדרך המיועד סוס למכור אסרו לא ושכירות,

יצאה לא הבהמה השכרה, או בשאלה אך מלאכה), (שאינה

גם לכן, שביתתה, על התורה מן מצווה והוא ישראל מבעלות

לעגלה יקשרנו או משא עליו יטעין שמא לחשוש יש (ביאורבסוס

ד"ה רמו סי' או"ח .בהמתו)הלכה

ערוך ד)ובשלחן קנ"א, בכל",(יור"ד היתר נהגו "עכשיו כתב:

כי מלאכה, לצורך אפילו לגוי גסה בהמה למכור שמותר היינו

יש אך לגוי. בהמה להשכיר או להשאיל הדרך אין הזה בזמן

ובוודאי לגוי, גסה בהמה במכירת ולמעט לחשוש נפש לבעל

היתר בנוהגים למחות ויש לגוי, השכרה או השאלה לאסור שיש

ה) ס"ק שם יור"ד .(ט"ז

אברהם' ה'מגן ה)ומוסיף ס"ק שם שכורה(או"ח הבהמה שאם

ש"שכירו כיון הרי מגוי, היהודי שיכולביד לומר יש קניא" לא ת

שאוסר מי יש אך אחר. לגוי להשאילה או ולהשכירה לחזור

li`ydlאותה קנה שמא להסתפק יש כי לו השכורה בהמה לגוי

שביתת משום יעבור בשבת לגוי ישאילה ואם השכירות, ידי על

אבל מגוי,xikydlבהמתו, בשכירות אצלו שנמצאת בהמה

לגוי בהשכרתו הרי – קניא' 'שכירות אם נפשך': 'ממה מותר

ואם שביתתה, על מצווה ואינו מבעלותו הבהמה יוצאת

מלכתחילה. לבעלותו הבהמה נכנסה לא קניא', לא 'שכירות

ה'תשע"א אייר ח' חמישי יום ומשקה באוכל ריח הולדת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰Láãe ïéé áøòì øzîª¨§¨¥©¦§©

;øeñà Z ïBîñøôà ïîLå íéîe ïéé ìáà ;ïìëàì úaLa ïéìtìôe¦§§¦§©¨§¨§¨£¨©¦©¦§¤¤£©§§¨

.íéàéøa úìéëàì éeàø äæ ïéàL¤¥¤¨©£¦©§¦¦

לעשותה ומותר לשתיה נעשית ופלפלין ודבש יין תערובת

את לצנן מיועדת אפרסמון ושמן ומים יין תערובת אבל בשבת,

שחיקת משום גזירה בשבת האסורה לרפואה ודומה הגוף, חום

שם)סממנים ורש"י א, ק"מ, .(שבת

בכסף' ה'נחפה בעל רצה זו ד')ומהלכה סי' שאף(או"ח להוכיח

חדשה" מלאכה לעושה הוא קרוב חדש דבר (ש"ע"שהמוליד

ס"ז) תקיא סי' או"ח באוכליןאדה"ז – בשבת ריח להוליד אסור ולכן

אף ופלפלין", ודבש יין לערב "מותר שהרי האיסור חל לא

ושמן ומים יין לערב שאסור מכך גם מוכח וכן ריח. שמוליד

ודומה בריאים" לאכילת ראוי זה "שאין משום אפרסמון

לעשותו. מותר היה רפואה חשש שאלמלא משמע לרפואה,

ריח. להוליד איסור אין ומשקין שבאוכלין ומכאן,

אברהם' ה'מגן על י"א)ותמה ס"ק שם דבר(או"ח "ליתן שאוסר

ודבש יין לערב התירו והרי שיריחו" כדי המים לתוך המריח

כשהם ריח מולידין שהפלפלין הרואות ש"עינינו אף ופלפלין

נידוכים"?

ריח להוליד שאסור אברהם' כה'מגן סובר הזקן ואדמו"ר

א)(שםבאוכלין ס"ק וקו"א ז' אםסע' רק הוא שהאיסור מחדש אך ,

להוסיף להוסיףgixכוונתו רק כוונתו אם אףmrhאבל הרי

שאינה ריח, הולדת כי מותר, ריח גם בו נתווסף שממילא

אם מותרת חדשה מלאכה לעושה 'קרוב' אלא ממש מלאכה

לכך. מתכוין אינו

ריח להוליד שאסור אף ופלפלין ודבש יין לערב מותר ולכן

את להוסיף היא הכוונה כי באוכלין, אתmrhגם ולא הפלפלין

.mgixבכוונה הנעשית אפרסמון ושמן ומים יין בתערובת גם וכך

האפרסמון שמן טעם את .להוסיף

(208 'nr ,18 c"ag qcxt)

ה'תשע"א אייר ט' שישי יום לחנך? צריך מי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰øác úaLa äNòL ïè÷̈¨¤¨¨§©¨¨¨

Bçépä íà ïëå .BLéøôäì ïéeöî ïéc-úéa ïéà ...úeáL íeMî àeäL¤¦§¥¥¦§ª¦§©§¦§¥¦¦¦

.Bãéa ïéçîî ïéà Z åéáà̈¦¥§©¦§¨

דין בית אין שבות משום האסור בדבר שרק מכאן משמע

הרי ולכאורה חייבים. דאורייתא באיסור אבל להפרישו, מצווין

אסורות מאכלות בהלכות הרמב"ם לדברי סותר הכ"ז)זה :(פי"ז

בשבת מלאכה שעשה או אסורות ממאכלות אחד שאכל "קטן

באי שאפילו הרי להפרישו", מצווין דין בית דאורייתאאין סור

להפרישו! צריך אין

יוסף' ה'בית כאן)ומתרץ כס"מ וראה שמ"ג, סי' :(או"ח

לקטן ביחס דין בית חובת על מדובר אסורות מאכלות בהל'

באיסור אפילו להפרישו צריכים שאין נפסק כך ועל עצמו,

חובת אודות מדובר זו הלכה של השני בחלקה אך דאורייתא,

מוחים ובזה איסור, לעבור לבן שמניח על באב למחות דין בית

דאורייתא. באיסור רק

מחלק:(שם)והב"ח
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ולכן לחינוך הגיע שלא בקטן מדובר אסורות מאכלות בהל'

מדובר כאן ואילו דאורייתא, מאיסור אפילו להפרישו צריך אין

חייבים לא דין בית דרבנן באיסור ולכן לחינוך שהגיע בקטן

לו כשיש ולכן למחות. חייבים דאורייתא באיסור אך להתערב,

חייבים אב לו וכשאין לעבור, לו יניח שלא האב ביד מוחים אב

להפרישו. דין בית

מבארים: ויש

עצמו, לצורך עושה כשהקטן מדובר אסורות מאכלות בהל'

דאורייתא, באיסור אפילו להפרישו דין בית על חיוב אין ולכן

בקטן מדובר כאן ואילו האב, על רק מוטל חינוך חיוב כי

נאמר שהרי בגדול למחות דין בית וחובת הגדול לדעת שעושה

שביתת על שמוזהר וכשם ובנך...', אתה מלאכה כל תעשה 'לא

באיסורי שרק הרמב"ן כתב ולכן בנו. שביתת על מוזהר בהמתו

אך גדול, לצורך כשעושה להפרישו מצווים דין בית אין שבות

מהתורה באיסורים א)לא קיד, יבמות לנר .(ערוך

ה'תשע"א אייר י' קודש שבת שבת במוצאי בשמים ברכת

:ËÎ ‰ÎÏ‰ ,ËÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ìò íéëøáî änìå§¨¨§¨§¦©

,úaL úàéöéì úáàBc LôpäL éðtî ?úaL éàöBîa íéîNaä©§¨¦§¨¥©¨¦§¥¤©¤¤¤¤¦¦©©¨

.áBè çéøa dúBà ïéáMéîe dúBà ïéçnNî§©§¦¨§©§¦¨§¥©

ב)בגמרא כז, באדם(תענית בו ניתנה יתירה "נשמה נאמר:

'שבת שנאמר ממנו, אותה נוטלין שבת במוצאי שבת, בערב

ראשונים וכתבו נפש". אבדה וי ששבת כיון – פסחיםוינפש' (תוס'

ועוד) כי, ד"ה ב, כלקב, בבשמים להריח חכמים תקנו זה שמטעם

ה'נשמה איבוד על הדואבת הנפש את להשיב כדי שבת, מוצאי

יתירה'.

דואבת שהנפש "מפני הרמב"ם מלשון zaydאך z`ivil"

ליציאת אלא היתירה, הנשמה לאיבוד כוונתו שאין משמע

השינוי. משמעות את להבין וצריך – השבת

את 'היד' בספר כותב הרמב"ם אין כלל בדרך להבין: יש כן

בשמים לברכת הטעם את כאן כתב ומדוע ההלכות, טעמי

שבת? במוצאי

והביאור:

הפרק ביום(ה"א)בתחילת קידוש שמצוות הרמב"ם כתב

לזכרהו וצריך וקידוש", שבת "זכירת לזכור היא השבת

הבדלה, שגם היינו בהבדלה", וביציאתו וביציאתו... "בכניסתו

ומטרתה לקדשו, השבת יום את לזכור ענינה קידוש, רק ולא

לאחריה. הבאים החול לימי גם השבת זכרון 'המשכת'

כאשר ולא שמחה מתוך להיות צריכה וקידוש' שבת ו'זכירת

'הפרדס' בספר רש"י שביאר כפי דואבת, הבדלה)נפשו הלכות ,(ריש

ימי ששת בזוכרו ליבו אל יתעצב "לא הבשמים הרחת ידי שעל

שמח ויהא בלבו שבת זכרון שיהא כדי תיקנו זה וכל המעשה,

בצאתו". אף

היא שבת במוצאי בשמים שהרחת הרמב"ם כתב לא ולכן

אלא יתירה', ה'נשמה יציאת על הדואבת הנפש את להשיב כדי

מודגשת בכך כי השבת" ליציאת דואבת שהנפש "מפני

ליציאת הקשורה הבדלה לחיוב הבשמים ברכת של השייכות

אינה הבשמים ברכת כי יתירה'. ה'נשמה ליציאת רק ולא השבת,

'להמשיך' אלא שבת, במוצאי הנפש דאבון את לתקן רק באה

השלמה מהווה היא ולכן הבאים, לימים השבת פעולת את

בהבדלה שבת 197)לזכירת עמ' לא, שיחות .(ליקוטי

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

ולפלא שאינו מאשר  בו רשימת ההגרלה,  מיום החמישי עם המוסגר  הנני קבלת מכתבו  מאשר 

קבלת המכתב-תמי' על מה שלא ביקר בירושלים עיה"ק ת"ו למסור פ"ש מכאן. ואף שאחרים עשו זה, 

ידוע מרז"ל לא מכל אחד אדם לומד. ובפרט במסירת פ"ש, שכל אחד מוסר וואס ער האט גענומען מער, 

והלא אין דיעותיהם שוות. והעיקר - שמה שאחרים ימסרו הנ"ל אפילו את"ל שלא יחסר מאומה בהנוגע 

להשומעים, אבל בודאי שחסר הענין אצל זה הצריך למסור הפ"ש. ומי לנו גדול מרבותינו נשיאינו וידוע 

נוסח פ"נ של כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע שכתבו לפני אמירת דא"ח "שיפעלו בי ובהשומעים".

בעומר  ל"ג  הבהיר  יום  לנצול  מיוחדה  להתעוררות  זקוקים  אין  ת"ו  באה"ק  הנמצאים  בודאי 

הבע"ל, ובכל זה גם עד"ז מזכיר הנני בזה, ולו יהא ע"ד הפתגם לא נצרכה אלא להעדפה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך בריאות הנכונה.

מ. שניאורסאהן.

zay zekld - xii` 'c oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd xii` 'iÎ'c -

ה'תשע"א אייר ד' ראשון יום

zAW zFkld¦§©¨
ּתׁשיעי 1ּפרק

¤¤§¦¦

הּפת,3ּכגרֹוגרת2האֹופה‡. את האֹופה אחד חּיב. - ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
המחּמם אֹו הּסממנין, את אֹו הּמאכל את המבּׁשל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָאֹו

אחד ענין הּכל - הּמים את4את המחּמם ׁשעּור הּוא. ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
לרחץ ּכדי - קטן5הּמים אבר מבּׁשל6ּבהן וׁשעּור . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לֹו.7סממנין אֹותן ׁשּמבּׁשלין לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּמחם8הּנֹותן·. ּבצד ׁשּתתּגלּגל9ּביצה ,10ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

ּכמבּׁשל - האּור ּבתֹולדת ׁשהמבּׁשל חּיב; - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָונתּגלּגלה
וכן עצמּה. הּיׁשן11ּבאּור מליח ּדג ּבחּמין אֹו12הּמדיח ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
האסּפנין חּיב;13קֹוליס זה הרי - ּביֹותר ור ּדק ּדג והּוא , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּגמר הּוא זה ּבחּמין ּבהן.14ׁשהדחתן ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׁשּולן. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּדרכים15הּמפקיע‚. ּובאבק ּבחֹול אֹו חם ּבבגד הּביצה את ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
הּׁשמׁש מּפני חּמים ּפטּור16ׁשהן - ׁשּנצלית אףֿעלּֿפי ,17; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

האׁש ּכתֹולדֹות אינם חּמה עליהן18ׁשּתֹולדֹות ּגזרּו אבל , ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָ
טבריה ּבחּמי המבּׁשל וכן האּור. ּתֹולדֹות וכּיֹוצא19מּפני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּפטּור - המבּׁשל20ּבהם ּכל21. מבּׁשל ׁשהיה ּדבר האּור על ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ּפטּור22צרּכֹו - ּכלל ּבּׁשּול צרי ׁשאינֹו דבר .23אֹו ְְִִֵֶָָָָָָ

האּור24אחד„. את ואחד25נתן העצים, את נתן ואחד , ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּקדרה את את26נתן נתן ואחד הּמים, את נתן ואחד , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

והגיס אחד ּובא הּתבלין, את נתן ואחד ּכּלם27הּבׂשר, - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
הּבּׁשּול, מּצרכי דבר העֹוׂשה ׁשּכל מבּׁשל; מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָחּיבים

אבל מבּׁשל. זה ּתחּלה,28הרי הּקדרה את אחד ׁשפת אם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּובא הּבׂשר, את ונתן אחר ּובא הּמים, את ונתן אחר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּובא
ּובא האּור, את ונתן אחר ּובא הּתבלין, את ונתן ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאחר
ׁשנים - והגיס אחר ּובא האּור, על עצים ונתן 29אחר ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

מבּׁשל. מּׁשּום חּיבין ּבלבד ְְֲִִִִֵַַַַָָהאחרֹונים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המיסך,1) נירין, בתי שני העושה הטווה, הצובע, המנפץ, המלבן, הגוזז, [האופה, שביעי פרק שניות הנמנות מלאכות עשר בו כלל
בראשונות. כדרכו בהן רבינו ודרך והבוצע]. (לצבע2)האורג סממנים בישול מלאכת אם כי במשכן, הייתה לא אפייה מלאכת

שרק מכיוון ב), הלכה ז פרק שבת מסכת (ירושלמי תולדה היא ואפייה מלאכה אב הוא בישול זה ולפי שני), ותולעת וארגמן תכלת
שמנתה א) עמוד עג דף שבת (מסכת המשנה כלשון כתב רבינו אולם א). הלכה ז פרק (למעלה אב נקראת במשכן שהייתה מלאכה
אפיית עד וכו' הטוחן הזורע, החורש, המלאכות את מנה התנא נקט", דפת סידורא "תנא מפורש: ובגמרא מלאכות אבות בין "אופה"

(הר"ן). סממנים מבישול יותר המצוייה ג.3)הפת, הלכה ח פרק למעלה ראה גרוגרת, ושיעור י) פרק שבת פעולה4)(תוספתא
קשה. דבר לרכך או רך דבר להקשות כגון שהיה, מכמות דבר לשנות או להרתיח האש כוח לרחיצה5)באמצעות מים מחמם סתם

חדש). חדש).6)(פרי פרי - ב הלכה י"ח פרק (להלן סיכה כשיעור יומו בן קטן רגל של קטנה באיכות,7)אצבע השיעור זהו
סבכה" פי של קטן בגד בהם לצבוע "כדי אחר: שיעור יש המים בכמות אבל משנה), (לחם הדרוש הצבע מהם לעשות ראוי שיהיה

י). פרק שבת בתוספתא והמקור ח הלכה י"ח בפרק (רבינו ראשיהן על הבנות ב).8)שמניחות עמוד לח דף שבת (מסכת משנה
ג).9) פרק שבת מסכת המשניות (פירוש המים" בו שייחמו הכלי (שם).10)"שם קצת" שתתבשל (מסכת11)"תתערב, משנה

ב). עמוד קמה דף ובספר12)שבת משמלחו" שנה עליו שעברה מליח "דג ורש"י: רבינו ופירשו הישן" "מליח כתוב במשנה
"דג". המלה חסרה התימנים יד כתב ברמב"ם וגם הרבה, מלוח בשר כתוב: לרש"י רכה13)הפרדס שקליפתו ספרד מארץ דג

לאכילה. אותו לאכלם14)ומולחים שאפשר דברים אבל כבישול, הדחתם נחשבת בחמין, הודחו לא אם לאכלם אפשר שאי מכיוון
חמים. במים אף להדיחם שמותר אומרים יש צוננים, במים הדחה ידי שובר15)על המבקיע, במשנה) ב עמוד לה דף שבת (מסכת

הביצה. בשמש.16)את מדרבנן.17)שנתחממו אסור אבל התורה.18)מעונש, מן עמוד19)האסורות מ דף שבת (מסכת
טבריה. עלֿיד כינרת ים חוף שעל החמים המעיינות מסכת20)ב) (רש"י חמה" בתולדות או בחמה לבשל בכך בישול דרך "שאין

א). עמוד לט דף ב).21)שבת עמוד קמה דף שבת (מסכת כל22)משנה נתבשל לא שאפילו מהראשונים וכמה הרשב"א דעת
למעלה (ראה רש"י לדעת בישולו ושליש רבינו לדעת בישולו חצי שהוא דרוסאי" בן "כמאכל נתבשל אם בישול, משום בו אין צרכו

ג). סובר23)בפרק הסמ"ג הראשונים, בין מחלוקת יש פעם, נצלה או שנאפה דבר בבישול אבל בישול; אחר בישול שאין משום
כך ואחר שנאפתה במצה פסח של הראשון בלילה מצה חובת ידי יוצא אדם שאין מהדין וראייתו וצלייה, אפייה אחר בישול שיש

ש שלעניין כתב ראבי"ה בשם המרדכי אבל ו), הלכה ו פרק ומצה חמץ בהלכות (רבינו וצלייהנתבשלה אפייה אחר בישול אין בת
שהוא פי על אף השבת, קודם שנתבשל "דבר ח): הלכה כ"ב פרק (להלן רבינו שכתב כמו לכתחילה, ומותר שיח). סימן חיים (אורח

בשבת". בחמין לשרותו מותר צונן, לד.)24)עכשיו דף ביצה מסכת יב; פרק שבת מסכת האש25)(תוספתא את שהביא כיוון
(רש"י). חייבים וכולם היא בישול מלאכת כך אחר שנעשה מה כל שחיוב26)בתחילה, (שם) הגמרא מדברי כאן השיג הראב"ד

לא שלאחריה הברייתא כי ביאר עוז מגדל בעל אבל ליבון, ידי על המתחזקת חרס, של חדשה בקדירה רק הוא הקדירה את השופת
שם. הרי"ף פסק וכן לישנה חדשה בין לבשל.27)חילקה וסייע הקדירה בכף הקודמים28)בחש האחרונה, הייתה האש כשהבאת

פטורים. מבעיר29)לה משום חייב האור את המביא אבל רבינו) (כלשון מבשל משום חייבים והלאה האש מהבאת שעסקו אלה
הרב ומורנו מבשל, משום חייב האור את המביא זה ולפי האחרונים" "שלושה הנוסח: רוקח, במעשה מובא קס"ב משנת יד ובכתב
"ובא זה אחר בזה עשו השנייה ובחלוקה עשו, בישול צורך כולם ולכן אחת בבת כולם עשו ראשונה בחלוקה כי ביאר בירב יעקב

משנה). (כסף האחרונים רק בבישול נתחייבו ולא והגיס" אחר "ובא ונתן" אחר
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הּפת,3ּכגרֹוגרת2האֹופה‡. את האֹופה אחד חּיב. - ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
המחּמם אֹו הּסממנין, את אֹו הּמאכל את המבּׁשל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָאֹו

אחד ענין הּכל - הּמים את4את המחּמם ׁשעּור הּוא. ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
לרחץ ּכדי - קטן5הּמים אבר מבּׁשל6ּבהן וׁשעּור . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לֹו.7סממנין אֹותן ׁשּמבּׁשלין לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּמחם8הּנֹותן·. ּבצד ׁשּתתּגלּגל9ּביצה ,10ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

ּכמבּׁשל - האּור ּבתֹולדת ׁשהמבּׁשל חּיב; - ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָונתּגלּגלה
וכן עצמּה. הּיׁשן11ּבאּור מליח ּדג ּבחּמין אֹו12הּמדיח ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
האסּפנין חּיב;13קֹוליס זה הרי - ּביֹותר ור ּדק ּדג והּוא , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּגמר הּוא זה ּבחּמין ּבהן.14ׁשהדחתן ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׁשּולן. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּדרכים15הּמפקיע‚. ּובאבק ּבחֹול אֹו חם ּבבגד הּביצה את ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
הּׁשמׁש מּפני חּמים ּפטּור16ׁשהן - ׁשּנצלית אףֿעלּֿפי ,17; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

האׁש ּכתֹולדֹות אינם חּמה עליהן18ׁשּתֹולדֹות ּגזרּו אבל , ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָ
טבריה ּבחּמי המבּׁשל וכן האּור. ּתֹולדֹות וכּיֹוצא19מּפני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּפטּור - המבּׁשל20ּבהם ּכל21. מבּׁשל ׁשהיה ּדבר האּור על ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ּפטּור22צרּכֹו - ּכלל ּבּׁשּול צרי ׁשאינֹו דבר .23אֹו ְְִִֵֶָָָָָָ

האּור24אחד„. את ואחד25נתן העצים, את נתן ואחד , ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּקדרה את את26נתן נתן ואחד הּמים, את נתן ואחד , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

והגיס אחד ּובא הּתבלין, את נתן ואחד ּכּלם27הּבׂשר, - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
הּבּׁשּול, מּצרכי דבר העֹוׂשה ׁשּכל מבּׁשל; מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָחּיבים

אבל מבּׁשל. זה ּתחּלה,28הרי הּקדרה את אחד ׁשפת אם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּובא הּבׂשר, את ונתן אחר ּובא הּמים, את ונתן אחר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּובא
ּובא האּור, את ונתן אחר ּובא הּתבלין, את ונתן ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאחר
ׁשנים - והגיס אחר ּובא האּור, על עצים ונתן 29אחר ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

מבּׁשל. מּׁשּום חּיבין ּבלבד ְְֲִִִִֵַַַַָָהאחרֹונים
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המיסך,1) נירין, בתי שני העושה הטווה, הצובע, המנפץ, המלבן, הגוזז, [האופה, שביעי פרק שניות הנמנות מלאכות עשר בו כלל
בראשונות. כדרכו בהן רבינו ודרך והבוצע]. (לצבע2)האורג סממנים בישול מלאכת אם כי במשכן, הייתה לא אפייה מלאכת

שרק מכיוון ב), הלכה ז פרק שבת מסכת (ירושלמי תולדה היא ואפייה מלאכה אב הוא בישול זה ולפי שני), ותולעת וארגמן תכלת
שמנתה א) עמוד עג דף שבת (מסכת המשנה כלשון כתב רבינו אולם א). הלכה ז פרק (למעלה אב נקראת במשכן שהייתה מלאכה
אפיית עד וכו' הטוחן הזורע, החורש, המלאכות את מנה התנא נקט", דפת סידורא "תנא מפורש: ובגמרא מלאכות אבות בין "אופה"

(הר"ן). סממנים מבישול יותר המצוייה ג.3)הפת, הלכה ח פרק למעלה ראה גרוגרת, ושיעור י) פרק שבת פעולה4)(תוספתא
קשה. דבר לרכך או רך דבר להקשות כגון שהיה, מכמות דבר לשנות או להרתיח האש כוח לרחיצה5)באמצעות מים מחמם סתם

חדש). חדש).6)(פרי פרי - ב הלכה י"ח פרק (להלן סיכה כשיעור יומו בן קטן רגל של קטנה באיכות,7)אצבע השיעור זהו
סבכה" פי של קטן בגד בהם לצבוע "כדי אחר: שיעור יש המים בכמות אבל משנה), (לחם הדרוש הצבע מהם לעשות ראוי שיהיה

י). פרק שבת בתוספתא והמקור ח הלכה י"ח בפרק (רבינו ראשיהן על הבנות ב).8)שמניחות עמוד לח דף שבת (מסכת משנה
ג).9) פרק שבת מסכת המשניות (פירוש המים" בו שייחמו הכלי (שם).10)"שם קצת" שתתבשל (מסכת11)"תתערב, משנה

ב). עמוד קמה דף ובספר12)שבת משמלחו" שנה עליו שעברה מליח "דג ורש"י: רבינו ופירשו הישן" "מליח כתוב במשנה
"דג". המלה חסרה התימנים יד כתב ברמב"ם וגם הרבה, מלוח בשר כתוב: לרש"י רכה13)הפרדס שקליפתו ספרד מארץ דג

לאכילה. אותו לאכלם14)ומולחים שאפשר דברים אבל כבישול, הדחתם נחשבת בחמין, הודחו לא אם לאכלם אפשר שאי מכיוון
חמים. במים אף להדיחם שמותר אומרים יש צוננים, במים הדחה ידי שובר15)על המבקיע, במשנה) ב עמוד לה דף שבת (מסכת

הביצה. בשמש.16)את מדרבנן.17)שנתחממו אסור אבל התורה.18)מעונש, מן עמוד19)האסורות מ דף שבת (מסכת
טבריה. עלֿיד כינרת ים חוף שעל החמים המעיינות מסכת20)ב) (רש"י חמה" בתולדות או בחמה לבשל בכך בישול דרך "שאין

א). עמוד לט דף ב).21)שבת עמוד קמה דף שבת (מסכת כל22)משנה נתבשל לא שאפילו מהראשונים וכמה הרשב"א דעת
למעלה (ראה רש"י לדעת בישולו ושליש רבינו לדעת בישולו חצי שהוא דרוסאי" בן "כמאכל נתבשל אם בישול, משום בו אין צרכו

ג). סובר23)בפרק הסמ"ג הראשונים, בין מחלוקת יש פעם, נצלה או שנאפה דבר בבישול אבל בישול; אחר בישול שאין משום
כך ואחר שנאפתה במצה פסח של הראשון בלילה מצה חובת ידי יוצא אדם שאין מהדין וראייתו וצלייה, אפייה אחר בישול שיש

ש שלעניין כתב ראבי"ה בשם המרדכי אבל ו), הלכה ו פרק ומצה חמץ בהלכות (רבינו וצלייהנתבשלה אפייה אחר בישול אין בת
שהוא פי על אף השבת, קודם שנתבשל "דבר ח): הלכה כ"ב פרק (להלן רבינו שכתב כמו לכתחילה, ומותר שיח). סימן חיים (אורח

בשבת". בחמין לשרותו מותר צונן, לד.)24)עכשיו דף ביצה מסכת יב; פרק שבת מסכת האש25)(תוספתא את שהביא כיוון
(רש"י). חייבים וכולם היא בישול מלאכת כך אחר שנעשה מה כל שחיוב26)בתחילה, (שם) הגמרא מדברי כאן השיג הראב"ד

לא שלאחריה הברייתא כי ביאר עוז מגדל בעל אבל ליבון, ידי על המתחזקת חרס, של חדשה בקדירה רק הוא הקדירה את השופת
שם. הרי"ף פסק וכן לישנה חדשה בין לבשל.27)חילקה וסייע הקדירה בכף הקודמים28)בחש האחרונה, הייתה האש כשהבאת

פטורים. מבעיר29)לה משום חייב האור את המביא אבל רבינו) (כלשון מבשל משום חייבים והלאה האש מהבאת שעסקו אלה
הרב ומורנו מבשל, משום חייב האור את המביא זה ולפי האחרונים" "שלושה הנוסח: רוקח, במעשה מובא קס"ב משנת יד ובכתב
"ובא זה אחר בזה עשו השנייה ובחלוקה עשו, בישול צורך כולם ולכן אחת בבת כולם עשו ראשונה בחלוקה כי ביאר בירב יעקב

משנה). (כסף האחרונים רק בבישול נתחייבו ולא והגיס" אחר "ובא ונתן" אחר
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נצלה30הּניח‰. אם גחלים: ּגּבי על ּכגרֹוגרת,31ּבׂשר ּבֹו ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
חּיב32אפּלּו - מקֹומֹות ּוׁשלׁשה ּבֹו33ּבׁשנים נצלה לא ; ְְְְֲִִִִַַָָָֹ

ּכּלֹו נתּבּׁשל אבל חּיב35חצי34ּכגרֹוגרת, - נתּבּׁשל36ּבּׁשּול ; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
חצי ויתּבּׁשל ּבֹו ׁשּיהפ עד ּפטּור, - אחד מּצד ּבּׁשּול ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָחצי

ׁשכח צדדין. מּׁשני ּבׁשּבת,37ּבּׁשּול ּבתּנּור ּפת והדּביק ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
מּתר38ונזּכר לידי40לֹו39- ויבֹוא ׁשּתאפה קדם לרּדֹותּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ְָָמלאכה.
.Âהמחּמם41הּמּתי אֹו ׁשהּוא, ּכל מּתכֹות מּמיני 42אחד ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - גחלת ׁשּתעׂשה עד הּמּתכֹות ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאת
הּדֹונג43וכן את הּזפת44הממּסס את אֹו החלב את אֹו ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ

מבּׁשל46והּגפרית45והּכפר ּתֹולדת זה הרי - ּבהם ,47וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
אדמה ּכלי המבּׁשל וכן חּיב48וחּיב. - חרס ׁשּיעׂשּו עד ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבאׁש קׁשה גּוף ׁשרּפה ּבין ּדבר: ׁשל ּכללֹו מבּׁשל. ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּׁשּום
מבּׁשל. מּׁשּום חּיב זה הרי - ר גּוף ׁשהקׁשה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָאֹו

.Êהחּיה49הּגֹוזז מן ּבין הּבהמה, מן ּבין - ׂשער אֹו ,50צמר ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּׁשלח מן אפּלּו הּמת, מן ּבין החי, מן חּיב.51ּבין - ׁשּלהן ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

הּסיט ּכרחב ׁשארּכֹו חּוט מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? 52ּכּמה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
ּבהן מן למּתח ּכדי הּסיט? רחב וכּמה עד53ּכפּול. יד ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

קרֹוב והּוא ּכחֹו, ּבכל ּביניהן ּכׁשּיפּתח הראׁשֹונה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאצּבע
זרת ׁשליׁשי ּתֹולדת54לׁשני זה הרי - העֹוף מן ּכנף הּתֹולׁש . ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּגזיזה55ּגֹוזז ּדר ׁשאין ּפטּור; - החי מן הּצמר את הּטֹווה . ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
56ּבכ.ּבכ טוּיה ּדר ואין ,ּבכ נּפּוץ ּדר ואין , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

.Áזה57הּנֹוטל הרי - זקנֹו אֹו ׂשפמֹו אֹו ׂשערֹו אֹו צּפרניו ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ
וחּיב ּגֹוזז, נטלן58ּתֹולדת אם אבל ּבכלי; ׁשּיּטל והּוא, . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

החֹות וכן ּפטּור. - לאחר ּבין לֹו ּבין מּגּופֹו,59ּבידֹו, יּבלת ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּבכלי ּבין ּבּיד לחּת60ּבין ּומּתר לאחר. ּבין לֹו ּבין ּפטּור, - ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֻ

ּבּיד61יּבלת ּבכלי62ּבּמקּדׁש לא אבל יבׁשה63, היתה ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ועֹובד ּבכלי אף חֹותכּה ֹודה.עב64- ְְְֲִִֵַָָ

.Ëׂשערֹו ׁשּתי65הּנֹוטל חּיב? ויהיה יּטל ּכּמה ּבכלי, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
אחת אפּלּו ׁשחרֹות, מּתֹו לבנֹות לּקט ואם -66ׂשערֹות. ְְְְֲִִִִֵַַָָֹ

וציצין67חּיב רּבּה ׁשּפרׁשה צּפרן רּבן68. ׁשּפרׁשּו עֹור :69ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻֻ
אֹותן לּטל מּתר - אֹותֹו ּומצערֹות מעלה ּכלּפי ּפרׁשּו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֻאם
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א).30) עמוד נז דף מנחות גמורה.31)(מסכת שלושה32)צלייה או שניים בצירוף אלא גרוגרת, כשיעור במקום נצלה לא
בכך.33)מקומות. צלייה החתיכה.34)שדרך שהיו35)כל נודדים לשודדים ראש דרוסאי", בן "כמאכל בתלמוד: הנקרא

בישולם. בחצי מאכליהם לאכול לגמרי.36)רגילים שיתבשל עד להמתין פנאי לו שאין למי הוא בישול (מסכת37)שדרך
א). עמוד ד דף סקילה.38)שבת - במזיד ואם חטאת, - בשוגג אם ויתחייב הפת יאפה כך יניחנו ואם שבת, להוציא39)שהיום

איסור על לעבור חכמים לו התירו א), הלכה כ"ב פרק להלן (רבינו מדרבנן הוא שבות איסור הפת שרדיית ואף התנור, מן הפת את
התורה. מן האסורה מלאכה לידי יבוא שלא יבוא40)דרבנן שלא כדי התנור מן הפת את לרדות התירו לא אחר לאדם אבל

חבירך". שיזכה כדי חטא לאדם לו אומרים "וכי א): עמוד ד דף שבת (מסכת שאמרו מטעם סקילה, או חטאת איסור לידי ֲֵהמדביק
ב).41) עמוד ו דף יבמות (מסכת מבשל" משום חייב (עופרת) אבר "המתיך ב); הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
להלן42) (רבינו מבעיר" תולדת זה הרי במים, (לחסמו) לצרפו כדי הברזל את "המחמם אבל מבשל, תולדת הוא להתיכו כדי

א). הלכה י"ב ב).43)בפרק עמוד עד דף שבת זפת.45)שעווה.44)(מסכת באדמה.46)כעין הנמצא שריפה חומר
(ר"ן).47) בו ניכר הבישול ואין ומתקשה חוזר שהוא פי על סיכתא48)אף דשדא מאן "האי ב) עמוד עד דף שבת (מסכת

"מבשל הגאונים: בשם העיתים בספר ופירש מבשל" משום חייב שללאתונא, יתד "השליך פירש: רש"י אולם דקין", אדמה כלי
שיתקשה". לייבשו החם לתנור רך ט).49)עץ פרק שבת מסכת העופות".50)(תוספתא "ומן כתוב: העור51)בתוספתא

דוד). (חסדי גזיזה דרך כך שגם והשמיענו השחיטה. אחר האורך.52)הנפשט מידת עמוד53)שם קה דף שבת (מסכת אגודל
ו)54)ב). פרק מציעא בבא כלים (תוספתא טפחים שישה של אמה חצי הוא טז), עמוד כח, פרק (שמות בתורה האמורה זרת

שבת מסכת רש"י (עיין אצבעות י"ב היא שהזרת נמצא ו) הלכה י"ז פרק (להלן אצבעות ארבע הוא והטפח טפיח, שלושה שהוא
שהוא מפני הפירוש, זה אצלי "ונחזק הסיט: שיעור על ב) משנה ג פרק ערלה המשניות (בפירוש רבינו לשון וזה א). עמוד קו דף

האחרון". מן בלשון חכם יותר הוא והקדמון הקדמונים, ב).55)פירוש עמוד עד דף שבת אמר:56)(מסכת ולמעלה (שם)
הטוויה. אחר לגזוז - גזיזה דרך שאין רבינו כוונת אולם בכך? גזיזה שדרך הרי חייב" החי מן צמר (מסכת57)"הגוזז משנה

בכלי. נטלן אם רק חייב שאינו כחכמים פסק ורבינו ב) עמוד צד דף יהודה:58)שבת כרבי א) (בפרק שפסק רבינו לדעת וזהו
חייב אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה שאינה מלאכה הסוברים הראשונים לדעת אבל עליה, חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה

ב). עמוד צד דף שבת מסכת (תוספות לציפורניים או לשער צריך אם א).59)רק עמוד קג דף עירובין מסכת שם60)(משנה
(רש"י). בחול" שעושים מהאופן משנה ואינו הואיל הוא מלאכה "שאב אסור", במקדש) (אף וכאן כאן בכלי "ואם כתוב: במשנה
מגוזז פטור שבאמת כתב מדווינסק להגאון פענח" וב"צפנת בכלי, הפוטר הרמב"ם על רוקח" וב"מעשה משנה" ב"מגיד והקשו
מכה משום וחייב מום בעלי יהיו שלא הבהמה או האדם את שמתקן - תיקון משום המשנה חייבתו ובעירובין רבינו, שכתב כמו

י"ז). הלכה י פרק להלן (ראה להקרבה.61)בפטיש אסורה יבלת בה שיש והבהמה בעבודה, ואסור בכהן עובר מום הוא
ט"ז).62) הלכה א פרק פסח קרבן הלכות (רבינו כלל" במקדש שבות "ואין מדרבנן, שאיסורו היא63)כיוון גמורה שמלאכה

במקדש. אף שבין64)האסורה כיוון נאמר שלא רבינו שכוונת רוקח במעשה וכתב "עבודה". המלה חסרה ויניציא בדפוס
מכיוון לעבוד, לו מותר היבלת שהסיר כיוון אלא השבת, כל לעבוד יוכל לא היבלת, מסיבת לעבודה ראוי היה לא השמשות

מקודם. כמסולקת חשובה ונפרכת, יבשה ב).65)שהייתה עמוד צד דף שבת נראה66)(מסכת יהא שלא כדי כן עושה שהוא
(רש"י). אחת על אפילו ומקפיד שדרך67)כזקן ה), פסוק כב פרק (דברים אשה" שמלת גבר ילבש "ולא משום אסור בחול ואף

י). הלכה י"ב פרק כוכבים עבודת בהלכות (רבינו זה על להקפיד סביב68)הנשים האצבע מעור הפורשות דקות רצועות כעין
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (רש"י כבר.69)הציפורן נתלשו וכאילו להינתק קרובות הן שאז

zay zekld - xii` 'c oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אינן70ּבידֹו ואם ּפטּור; - ּבכלי נטלן ואם ּבכלי; לא אבל , ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָֹ
אפּלּו רּבן, ּפרׁשּו לא ואם אסּור. ּבּיד אפּלּו - אֹותֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָֹֻמצערֹות
חּיב. - ּבכלי נטלן ואם ּבידֹו; לנטלן אסּור - אֹותֹו ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָמצערֹות

.Èהּׁשני71המלּבן את אֹו הּפׁשּתן את אֹו הּצמר וכן72את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - להתלּבן ּׁשּדרּכן מּמה ּבהן ּכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכל

הּסיט רחב ּכמלא ארּכֹו אחד חּוט מּמּנּו לטוֹות ּכפּול,73ּכדי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
טפחים. ארּבעה אר ְְִֶֶַָָָֹׁשהּוא

.‡Èמלּבן ּתֹולדת הּוא הרי - ּבגדים וחּיב.74המכּבס , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּמים75והּסֹוחט ׁשּיֹוציא עד הּבגד זה76את הרי - ׁשּבֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

מּצרכי ׁשהּסחיטה וחּיב; ׁשההגסה77מכּבס, ּכמֹו היא, ּכּבּוס ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבׂשער סחיטה ואין הּבּׁשּול. לעֹור78מּצרכי הּדין והּוא .79, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

סחיטתֹו. על חּיבין ְִִֵֶַַָָׁשאין
.·Èוכּיֹוצא80המנּפץ הּׁשני את אֹו הּפׁשּתן את אֹו הּצמר את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - אחד81ּבהן חּוט מּמּנּו לטוֹות ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּגידים את והמנּפץ טפחים. ארּבעה ׁשּיעׂשּו82ארּכֹו עד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

וחּיב. מנּפץ, ּתֹולדת זה הרי - אֹותן לטוֹות ּכדי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכצמר
.‚Èׁשאפׁשר83הּצֹובע דבר אֹו טפחים, ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּיהא עד חּיב הּצֹובע ואין חּיב. - ּכזה חּוט מּמּנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלטוֹות
הּמתקּים ּכגֹון84צבע ּכלל, מתקּים ׁשאינֹו צבע אבל . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

סרק ׁשׁשר85ׁשהעביר -86אֹו ּוצבעֹו נחׁשת אֹו ּברזל ּגּבי על ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
וכל87ּפטּור ּכלּום; צֹובע ואינֹו לׁשעתֹו, מעבירֹו אּתה ׁשהרי ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּפטּור. - ּבׁשּבת מתקּימת מלאכּתֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָׁשאין
.„Èצֹובע ּתֹולדת זה הרי - הּצבע עין וחּיב.88העֹוׂשה , ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

קנקנּתֹום ׁשּנתן ּכגֹון עפצא89ּכיצד? מי ׁשּנעׂשה90לתֹו , ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָ
אסטיס ׁשּנתן אֹו ׁשחר; ּכרּכם91הּכל מי ׁשּנעׂשה92לתֹו , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ּבֹו לצּבע ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ירק. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹהּכל
טפחים. ארּבעה ׁשארּכֹו ְְְִֶַָָָָחּוט

.ÂËחּיב.93הּטֹווה - הּנטוה ּדבר מּכל טפחים ארּבעה אר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
את אֹו הּנֹוצה את אֹו הּפׁשּתן את אֹו הּצמר את הּטֹווה ְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
את העֹוׂשה ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּגידין את אֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהׂשער

ּדבר94הּלבד ׁשּילּבד והּוא, וחּיב. טֹווה, ּתֹולדת זה הרי - ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבינֹוני. ּבעבי טפחים ארּבעה אר חּוט מּמּנּו לטוֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשאפׁשר

.ÊËנירין95העֹוׂשה ּבּתי נפה96ׁשני העֹוׂשה חּיב. אֹו97- ְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
סבכה98ּכברה אֹו סל אֹו ּבחבלים99, מּטה ׁשּסרג אֹו ,100- ְְֲִִֶַַַָָָָָָָ

נירין עֹוׂשה ּתֹולדת זה ּבאחד101הרי ּבּתים ׁשני ּומּׁשּיעׂשה ; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
ּבדבר נירין ּבּתי ׁשני העֹוׂשה ּכל וכן חּיב. - אּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָמּכל

חּיב. - אּלּו ּכגֹון ּבּתים ּבּתים אֹותֹו ְִִִֵֶַָָָׁשעֹוׂשין
.ÊÈ102ּדרּבאר ּתחּלה החּוטין ׁשּמֹותחין האֹורגין: ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אלא70) אסור אינו בכלי גם - רובן שפירשו שמכיוון בכלי כן יעשה שמא גזרו ולא ביד. ליטול חכמים אסרו לא צערו משום
לבן.71)מדרבנן. שיהיה הגזיזה אחרי הצמר את המכבס א) עמוד קו דף שבת (מסכת לפני72)משנה תחילה אותו שמלבנים

לאדום. ז.73)צביעתו בהלכה למעלה אחת.74)מבואר מלאכה והסוחט המכבס י) פרק (שבת סחיטה75)תוספתא דיני
טו. הלכה כב בפרק להלן ב).76)ראה עמוד צד דף זבחים (מסכת חייב" - למים בגד זרק רבא הליבון,77)"אמר את מקרבת

המשנה). (מרכבת הבישול את מקרבת שההגסה (רש"י).78)כמו בולע" ואינו קשה "שהוא ב) עמוד קכח דף שבת (מסכת
א).79) עמוד צד דף זבחים מפסולת.80)(מסכת לנקותו ביד הצמר את ומנער מפריד ב) עמוד קה דף שבת (מסכת משנה
ז.81) בהלכה למעלה רוקח.82)כמו מעשה ועיין ב) הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי דף83)(תלמוד שבת (מסכת משנה

ב). עמוד ויכתוב84)קה ועומד... הרושם בדבר שיכתוב עד חייב "אינו כותב: לעניין ט"ו) הלכה יא פרק (להלן רבינו וכדברי
של דבר על קיימא של בדבר שיכתוב עד חייב "אינו י"ב): פרק שבת (מסכת בתוספתא ומקורו עליו" הכתב שמתקיים דבר על
העושה כל הכלל "זה ב) עמוד קב דף שבת (מסכת ממשנה מלאכות, בשאר גם הדין שכן ראייה משנה" ב"מגיד והביא קיימא".
אותה שמקיימים בשבת, מלאכה העושה שכל הרע"ב), (וכן זו משנה פירש הר"ן אבל חייב", - בשבת מתקיימת ומלאכתו מלאכה
כתב עוז" "מגדל ובעל רבינו, לדעת ראייה משם אין ולדבריהם חייב, - נגמרה שמלאכתה עליה, להוסיף צורך ואין שהיא כמות
צובעת משום חייבת ואינה שבות" משום (כוחלת) אוסרים "וחכמים ב): עמוד צד דף שבת (מסכת מהגמרא הוא הרמב"ם שמקור

מתקיים. אינו הכחל שצבע צהוב.85)כיוון יד).86)צבע פסוק כב פרק (ירמי' בששר" "ומשוח אדוםֿבהיר ודעת87)צבע
דף שבת (מסכת רב מדברי ראייה והביאו התורה, מן עליו חייב לשעה, רק הוא אם אף לאדם, הרצוי צבע שכל והיראים הסמ"ג

מתקיים. אינו הדם שצבע ואף השחיטה), (בדם צובע" משום - חייב" מה משום "שוחט א): עמוד יח88)עה דף שבת (מסכת
וב"צפנת צבע. מי בעושה ולא בכך צביעה מלאכת נגמרה אם רק צובע משום חייב שאינו דבריו, על השיג הראב"ד א) עמוד
שני תערובת ידי שעל כאן רבינו וכוונת צבע, תערובת רק והם צביעה, נעשית לא צבע במי שבאמת רבינו, דברי ביאר פענח"

חדש. דבר נולד פעולתו ידי שעל צובע תולדת וזהו חדש, צבע נוצר להשחירה.89)המינים כדי בדיו ששמים הנחושת חומצת
עורות.90) בו ומעבדים בדיו אותו שנותנים קטן, אגוז כעין האלון, בגדים.91)פרי לצביעת כחול צבע עושים שממנו צמח
נודף.92) ריח שלפרחיו כתום מצבע ּבצלי צמח ב).93)זעפרן, עמוד קה דף שבת מסכת בלתי94)(משנה וכבוש טרוף צמר ְִָ

גבי על ושוטחו ומנופץ, מלובן צמר לוקח שהוא לפי לטווייה דומה אינה הלבד עשיית מלאכת "כי כאן: משיג הראב"ד ארוג;
ע ומהדקו הבגד עם וכורכו במים, ומטפיחו עבה, שנעשה עד מוך על מוך ונותן ונראהבגד, הלבד ונעשה ומתקשה שמתחבר ד

את מקבץ שהוא הטווייה, למלאכת דומה הלבד עשיית שמלאכת העלה רוקח" ב"מעשה אבל בונה"; תולדת כמגבן שהוא יותר
הטווה. תולדת - יחד ומחברם הפשתים או הצמר מן הנפרדים ב).95)החלקים עמוד קה דף שבת חוטי96)(מסכת המכניס

הערב חוטי להכניס כדי השני, וירד אחד שיעלה נירים), בשם נקרא והורדתם השתי חוטי להעלאת הקנים של (המכון בנירין השתי
והפסולת.97)בשתי. הסובין מן ולנקותו הקמח לנפות קטנים, נקבים עשוייה הנפה.98)רשת משל גדולים מכסה99)נקביה

רשת. מעשה עשוי הראש, דבר.100)על ובכל בתבן חוטי101)או את בראשונה מותח הוא וכו' וכברה נפה הנזכרים שבכל
שני עושה נקרא במסכת החוטים שני המתקן שכל וחייב, (הרוחב) "הערב" חוטי את בהם קולע הוא כך ואחר "השּתי" - ִֶֶֶַַהאורך
יארוג ולא אותיות שתי יכתוב שלא "מניין ז: פרשה אחרי בספרא מובא וכן חייב, בארג בתים שני של קליעה העושה וכן ניר, בתי

מלאכה". לומר: תלמוד ובכברה בנפה בתים שני יעשה ולא חוטין ב).102)שני עמוד עה ודף א עמוד עג דף שבת (מסכת
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אינן70ּבידֹו ואם ּפטּור; - ּבכלי נטלן ואם ּבכלי; לא אבל , ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָֹ
אפּלּו רּבן, ּפרׁשּו לא ואם אסּור. ּבּיד אפּלּו - אֹותֹו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָֹֻמצערֹות
חּיב. - ּבכלי נטלן ואם ּבידֹו; לנטלן אסּור - אֹותֹו ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָָמצערֹות

.Èהּׁשני71המלּבן את אֹו הּפׁשּתן את אֹו הּצמר וכן72את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - להתלּבן ּׁשּדרּכן מּמה ּבהן ּכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכל

הּסיט רחב ּכמלא ארּכֹו אחד חּוט מּמּנּו לטוֹות ּכפּול,73ּכדי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
טפחים. ארּבעה אר ְְִֶֶַָָָֹׁשהּוא

.‡Èמלּבן ּתֹולדת הּוא הרי - ּבגדים וחּיב.74המכּבס , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּמים75והּסֹוחט ׁשּיֹוציא עד הּבגד זה76את הרי - ׁשּבֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

מּצרכי ׁשהּסחיטה וחּיב; ׁשההגסה77מכּבס, ּכמֹו היא, ּכּבּוס ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבׂשער סחיטה ואין הּבּׁשּול. לעֹור78מּצרכי הּדין והּוא .79, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

סחיטתֹו. על חּיבין ְִִֵֶַַָָׁשאין
.·Èוכּיֹוצא80המנּפץ הּׁשני את אֹו הּפׁשּתן את אֹו הּצמר את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - אחד81ּבהן חּוט מּמּנּו לטוֹות ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּגידים את והמנּפץ טפחים. ארּבעה ׁשּיעׂשּו82ארּכֹו עד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

וחּיב. מנּפץ, ּתֹולדת זה הרי - אֹותן לטוֹות ּכדי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכצמר
.‚Èׁשאפׁשר83הּצֹובע דבר אֹו טפחים, ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּיהא עד חּיב הּצֹובע ואין חּיב. - ּכזה חּוט מּמּנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלטוֹות
הּמתקּים ּכגֹון84צבע ּכלל, מתקּים ׁשאינֹו צבע אבל . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

סרק ׁשׁשר85ׁשהעביר -86אֹו ּוצבעֹו נחׁשת אֹו ּברזל ּגּבי על ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
וכל87ּפטּור ּכלּום; צֹובע ואינֹו לׁשעתֹו, מעבירֹו אּתה ׁשהרי ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּפטּור. - ּבׁשּבת מתקּימת מלאכּתֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָׁשאין
.„Èצֹובע ּתֹולדת זה הרי - הּצבע עין וחּיב.88העֹוׂשה , ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

קנקנּתֹום ׁשּנתן ּכגֹון עפצא89ּכיצד? מי ׁשּנעׂשה90לתֹו , ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָ
אסטיס ׁשּנתן אֹו ׁשחר; ּכרּכם91הּכל מי ׁשּנעׂשה92לתֹו , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ּבֹו לצּבע ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ירק. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹֹהּכל
טפחים. ארּבעה ׁשארּכֹו ְְְִֶַָָָָחּוט

.ÂËחּיב.93הּטֹווה - הּנטוה ּדבר מּכל טפחים ארּבעה אר ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
את אֹו הּנֹוצה את אֹו הּפׁשּתן את אֹו הּצמר את הּטֹווה ְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
את העֹוׂשה ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּגידין את אֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהׂשער

ּדבר94הּלבד ׁשּילּבד והּוא, וחּיב. טֹווה, ּתֹולדת זה הרי - ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבינֹוני. ּבעבי טפחים ארּבעה אר חּוט מּמּנּו לטוֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשאפׁשר

.ÊËנירין95העֹוׂשה ּבּתי נפה96ׁשני העֹוׂשה חּיב. אֹו97- ְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
סבכה98ּכברה אֹו סל אֹו ּבחבלים99, מּטה ׁשּסרג אֹו ,100- ְְֲִִֶַַַָָָָָָָ

נירין עֹוׂשה ּתֹולדת זה ּבאחד101הרי ּבּתים ׁשני ּומּׁשּיעׂשה ; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
ּבדבר נירין ּבּתי ׁשני העֹוׂשה ּכל וכן חּיב. - אּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָמּכל

חּיב. - אּלּו ּכגֹון ּבּתים ּבּתים אֹותֹו ְִִִֵֶַָָָׁשעֹוׂשין
.ÊÈ102ּדרּבאר ּתחּלה החּוטין ׁשּמֹותחין האֹורגין: ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אלא70) אסור אינו בכלי גם - רובן שפירשו שמכיוון בכלי כן יעשה שמא גזרו ולא ביד. ליטול חכמים אסרו לא צערו משום
לבן.71)מדרבנן. שיהיה הגזיזה אחרי הצמר את המכבס א) עמוד קו דף שבת (מסכת לפני72)משנה תחילה אותו שמלבנים

לאדום. ז.73)צביעתו בהלכה למעלה אחת.74)מבואר מלאכה והסוחט המכבס י) פרק (שבת סחיטה75)תוספתא דיני
טו. הלכה כב בפרק להלן ב).76)ראה עמוד צד דף זבחים (מסכת חייב" - למים בגד זרק רבא הליבון,77)"אמר את מקרבת

המשנה). (מרכבת הבישול את מקרבת שההגסה (רש"י).78)כמו בולע" ואינו קשה "שהוא ב) עמוד קכח דף שבת (מסכת
א).79) עמוד צד דף זבחים מפסולת.80)(מסכת לנקותו ביד הצמר את ומנער מפריד ב) עמוד קה דף שבת (מסכת משנה
ז.81) בהלכה למעלה רוקח.82)כמו מעשה ועיין ב) הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי דף83)(תלמוד שבת (מסכת משנה

ב). עמוד ויכתוב84)קה ועומד... הרושם בדבר שיכתוב עד חייב "אינו כותב: לעניין ט"ו) הלכה יא פרק (להלן רבינו וכדברי
של דבר על קיימא של בדבר שיכתוב עד חייב "אינו י"ב): פרק שבת (מסכת בתוספתא ומקורו עליו" הכתב שמתקיים דבר על
העושה כל הכלל "זה ב) עמוד קב דף שבת (מסכת ממשנה מלאכות, בשאר גם הדין שכן ראייה משנה" ב"מגיד והביא קיימא".
אותה שמקיימים בשבת, מלאכה העושה שכל הרע"ב), (וכן זו משנה פירש הר"ן אבל חייב", - בשבת מתקיימת ומלאכתו מלאכה
כתב עוז" "מגדל ובעל רבינו, לדעת ראייה משם אין ולדבריהם חייב, - נגמרה שמלאכתה עליה, להוסיף צורך ואין שהיא כמות
צובעת משום חייבת ואינה שבות" משום (כוחלת) אוסרים "וחכמים ב): עמוד צד דף שבת (מסכת מהגמרא הוא הרמב"ם שמקור

מתקיים. אינו הכחל שצבע צהוב.85)כיוון יד).86)צבע פסוק כב פרק (ירמי' בששר" "ומשוח אדוםֿבהיר ודעת87)צבע
דף שבת (מסכת רב מדברי ראייה והביאו התורה, מן עליו חייב לשעה, רק הוא אם אף לאדם, הרצוי צבע שכל והיראים הסמ"ג

מתקיים. אינו הדם שצבע ואף השחיטה), (בדם צובע" משום - חייב" מה משום "שוחט א): עמוד יח88)עה דף שבת (מסכת
וב"צפנת צבע. מי בעושה ולא בכך צביעה מלאכת נגמרה אם רק צובע משום חייב שאינו דבריו, על השיג הראב"ד א) עמוד
שני תערובת ידי שעל כאן רבינו וכוונת צבע, תערובת רק והם צביעה, נעשית לא צבע במי שבאמת רבינו, דברי ביאר פענח"

חדש. דבר נולד פעולתו ידי שעל צובע תולדת וזהו חדש, צבע נוצר להשחירה.89)המינים כדי בדיו ששמים הנחושת חומצת
עורות.90) בו ומעבדים בדיו אותו שנותנים קטן, אגוז כעין האלון, בגדים.91)פרי לצביעת כחול צבע עושים שממנו צמח
נודף.92) ריח שלפרחיו כתום מצבע ּבצלי צמח ב).93)זעפרן, עמוד קה דף שבת מסכת בלתי94)(משנה וכבוש טרוף צמר ְִָ

גבי על ושוטחו ומנופץ, מלובן צמר לוקח שהוא לפי לטווייה דומה אינה הלבד עשיית מלאכת "כי כאן: משיג הראב"ד ארוג;
ע ומהדקו הבגד עם וכורכו במים, ומטפיחו עבה, שנעשה עד מוך על מוך ונותן ונראהבגד, הלבד ונעשה ומתקשה שמתחבר ד

את מקבץ שהוא הטווייה, למלאכת דומה הלבד עשיית שמלאכת העלה רוקח" ב"מעשה אבל בונה"; תולדת כמגבן שהוא יותר
הטווה. תולדת - יחד ומחברם הפשתים או הצמר מן הנפרדים ב).95)החלקים עמוד קה דף שבת חוטי96)(מסכת המכניס

הערב חוטי להכניס כדי השני, וירד אחד שיעלה נירים), בשם נקרא והורדתם השתי חוטי להעלאת הקנים של (המכון בנירין השתי
והפסולת.97)בשתי. הסובין מן ולנקותו הקמח לנפות קטנים, נקבים עשוייה הנפה.98)רשת משל גדולים מכסה99)נקביה

רשת. מעשה עשוי הראש, דבר.100)על ובכל בתבן חוטי101)או את בראשונה מותח הוא וכו' וכברה נפה הנזכרים שבכל
שני עושה נקרא במסכת החוטים שני המתקן שכל וחייב, (הרוחב) "הערב" חוטי את בהם קולע הוא כך ואחר "השּתי" - ִֶֶֶַַהאורך
יארוג ולא אותיות שתי יכתוב שלא "מניין ז: פרשה אחרי בספרא מובא וכן חייב, בארג בתים שני של קליעה העושה וכן ניר, בתי

מלאכה". לומר: תלמוד ובכברה בנפה בתים שני יעשה ולא חוטין ב).102)שני עמוד עה ודף א עמוד עג דף שבת (מסכת
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ואחד מּכאן, וזה מּכאן זה אֹוחזין ּוׁשנים ּוברחּבּה, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָהיריעה
ּבׁשבט עד103ׁשֹובט זה ּבצד זה אֹותן ּומתּקן החּוטין על ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

ׁשתי ּכּלּה ערב104ׁשּתעׂשה ּכדר105ּבלא החּוטין ּומתיחת . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
הּמּסכת הנסכת היא מס.106האֹורגין, נקרא הּמֹותח וזה . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

נקרא - ּבערב הּׁשתי להכניס ּומתחיל אֹותּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּוכׁשּכֹופלין
ֵאֹורג.

.ÁÈמלאכֹות.107הּמס מאבֹות מלאכה והּוא חּיב. - ְְְֲֵֵֵַַָָָָ
ּתֹולדת זה הרי - ויתּקנם ׁשּיּפרקּו עד החּוטין על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָוהּׁשֹובט
וכן אצּבעֹות. ׁשּתי רחב מּׁשּיתּקן ׁשעּורֹו? וכּמה .ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמס

ׁשארגן108האֹורג ּבין חּיב. - אצּבעֹות ׁשּתי ּברחב חּוטין ׁשני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
- הארּוג על וארג ארּוג הּבגד מקצת ׁשהיה ּבין ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבּתחּלה,

אחד חּוט ארג ואם חּוטין. ׁשני הּבגד109ׁשעּורֹו ּבֹו והׁשלים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבׂשפת ארג חּיב. ּבּתי110- ׁשלׁשה ּברחב חּוטין ׁשני היריעה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

צלצּול לאֹורג ּדֹומה? זה למה הא חּיב. - קטן111נירין ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
נירין. ּבּתי ׁשלׁשה ְְִִֵַָָֹּברחב

.ËÈהרי112המדקּדק - האריגה ּבעת ּומפרידן החּוטין את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּקֹולע וכן אֹורג. ּתֹולדת ּתֹולדת113זה זה הרי - הּנימין את ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַ

אצּבעֹות. ׁשּתי ּבאר קליעה מּׁשּיעׂשה - וׁשעּורֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹורג.
.Îאת114הּבֹוצע הּמפריׁש הּוא ּובֹוצע חּיב. - חּוטין ׁשני ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָ

הּׁשתי ׁשהעביר אֹו הּׁשתי מן הערב ׁשהֹוציא ּבין ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהארּוג.
יהא ׁשּלא והּוא, וחּיב. ּבֹוצע זה הרי - הערב ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמעל

ׁשּמאחין115מקלקל אּלּו ׁשעֹוׂשין ּכדר לתּקן. יתּכּון אּלא ,116 ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
מאחין, ּכ ואחר ׁשּבֹוצעין ּביֹותר, הּקּלים הּבגדים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָאת
אֹו הּבגדים ׁשני ׁשּיעׂשּו עד ׁשּבצעּו, חּוטין ואֹורגין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוחֹוזרין

והּסֹותר אחד. הּקרעים זה117ׁשני הרי - לתּקן הּקליעה את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּבֹוצע. ּכׁשעּור - וׁשעּורֹו ּבֹוצע. ְְִִֵֵֶֶַַַּתֹולדת

עׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּכגֹון:‡. חּיב. - אּמן מעׂשה והּוא קימא ׁשל קׁשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּקֹוׁשר
וסנּדל מנעל רצּועֹות וקׁשרי הּסּפנין, וקׁשר הּגּמלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָקׁשר
אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשּיתן, ּבׁשעת הרצענין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּקֹוׁשרין
וקׁשר ּפטּור. - אּמן מעׂשה ואינֹו קימא ׁשל קׁשר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהּקֹוׁשר
לכּתחּלה. לקׁשרֹו מּתר - אּמן מעׂשה ואינֹו קימא ׁשל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻׁשאינֹו

ּוקׁשרֹו,·. החבל נפסק ּוקׁשרּה, רצּועה לֹו נפסקה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּכיצד?
ּפטּור. זה הרי - ּבהמה רסן ׁשּקׁשר אֹו ּבדלי, חבל ׁשּקׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

אדם וכל הדיֹוט מעׂשה ׁשהן הּקׁשרים, ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוכן
קׁשרֹו אם קימא, ׁשל ׁשאינֹו קׁשר וכל לקימא. אֹותן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָקֹוׁשר

אסּור. זה הרי - אּמן ֲֵֶֶֶָָֻקׁשר
ׁשני‚. לֹו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי החלּוק, מפּתחי אּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָקֹוׁשרת

ּבראׁשּה; רפּוי ׁשהּוא אףֿעלּֿפי סבכה, וחּוטי ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּפתחים;
ּבׁשעת הרגל על אֹותן ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל, מנעל ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּורצּועֹות
אזנים; ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי וׁשמן, יין ונֹודֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמלּבּוׁש;
ולא הּבׂשר להֹוציא ׁשּיכֹולה אףֿעלּֿפי ּבׂשר, ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּוקדרה
ּבֹו, וכּיֹוצא ּבאבנט אֹו ּבמׁשיחה ּדלי וקֹוׁשרין הּקׁשר. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָּתּתיר
ּבׁשביל ּברגלּה אֹו הּבהמה לפני וקֹוׁשרין ּבחבל. לא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאבל
ׁשהיה וחבל אּסרֹות. ׁשני לּה ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ּתצא, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
קֹוׁשרֹו ּבאבּוס, קׁשּור היה ּבאבּוס; קֹוׁשרֹו ּבּפרה, ְְֵֵַָָָָָָָָקׁשּור
ּבּפרה ויקׁשר ּביתֹו מּתֹו חבל יביא לא אבל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבּפרה.
זה הרי - לטלטלֹו ׁשּמּתר ּגרּדי חבל היה ואם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּובאבּוס.
הּקׁשרים אּלּו ׁשּכל מּפני ּובאבּוס. ּבּפרה וקֹוׁשר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָמביא
ּופעם קֹוׁשר ּפעם אּלא קימא, ׁשל ואינן הן הדיֹוט ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמעׂשה
ׁשל חֹותלֹות לכּתחּלה. אֹותן לקׁשר מּתר ּולפיכ ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֻמּתיר,
ואֹוכל. ונֹוטל ,וחֹות ּומפקיע מּתיר - ּגרֹוגרֹות וׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּתמרים

ּבׁשּבת.„. אֹותֹו לקׁשר מּתר - ּבהמה למאכל ׁשראּוי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכל
לח ּגמי נֹוטל - ּבכרמלית סנּדלֹו רצּועת נפסקה אם ,ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָלפיכ
לֹו נׁשמטה הּגמי. וקֹוׁשר עליו, וכֹור ּבהמה, למאכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהראּוי
להחזיר מּתר - הרגל רב ׁשּנׁשמט אֹו וסנּדל, מנעל ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻרצּועת

יקׁשר. ׁשּלא ּובלבד למקֹומן, ְְְְִִִֶַָָֹֹהרצּועֹות
ּבקׁשירה.‰. מתחּלפת ׁשאינּה לפי מּתרת, - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהעניבה

עליו וכֹור קצֹותיו, ׁשני מקּבץ - ׁשּנפסק החבל ,ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלפיכ
עניבה. ועֹונב ְְֲִִֵָָמׁשיחה,

.Âּכגֹון מצוה, לדבר קימא ׁשל ׁשאינֹו קׁשר לקׁשר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר
- ׁשּנפסק ּכּנֹור נימת הּתֹורה. מּׁשעּורי ׁשעּור למּדד ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשּיקׁשר

א ּבּמקּדׁש, אֹותּה נימאקֹוׁשרין יקׁשר ולא ּבּמדינה. לא בל ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹֹֹ
ּבּמקּדׁש. אפּלּו ְְְֲִִִַַָָלכּתחּלה

.Êוכל הּתרֹו. על חּיבין ּכ קּׁשּורֹו, על ׁשחּיבין קׁשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
קׁשר וכל ּפטּור. אֹותֹו הּמּתיר ּכ ּפטּור, אֹותֹו ׁשהּקֹוׁשר ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָקׁשר

להּתירֹו. מּתר ּכ לקׁשרֹו, ְְְִֶַָָָָֻֻׁשּמּתר
.Áצמר מחּוטי אֹו החלף, ּומן ההּוצין מן חבלים ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּפֹותל

זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ׂשער חּוטי אֹו פׁשּתן מחּוטי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ולמטה.103) למעלה בתנועותיהם יסתבכו שלא האריג של השתי חוטי את ומותח חוטי104)חובט הם שבאריג האורך חוטי
הערב. את מכניסים שבהם שבאריג.105)היסוד הרוחב את106)חוטי להכניס כדי השתי חוטי הערב.מתיחת חוטי

ב).107) עמוד עה דף שבת חוטין108)(מסכת שלושה האורג אומר, אליעזר "רבי א): עמוד קה דף שבת (מסכת במשנה
חייב). אחד בחוט גם אריג, שם כבר לו ויש מקודם, חוטים הרבה בו שנארגו בארג (כלומר: חייב - האריג על ואחת בתחילה,
להלן. כמבואר האריג, בהמשך אלא ממש "בסוף" הכוונה אין ו"בסוף" חוטין". שני שיעורו בסוף בין בתחילה בין אומרים וחכמים

ב).109) עמוד קד דף שבת א).110)(מסכת עמוד קה דף שבת ב)112)חגורה.111)(מסכת עמוד צז דף שבת (מסכת
(רש"י). במחט" אותם משווה זה עם זה כרוכים חוטים שני כשיש האריגה, י113)"משווה פרק שבת (מסכת ירושלמי תלמוד

במסכת (תוספות אריגה דרך אין בשער אבל בבגד, וזהו אריג" משום חייב - באדם נימין שלוש "הקולע יוחנן: רבי בשם ז) הלכה
ב). עמוד צד דף הוא114)שבת וכבר לתפור, מנת על לקורע נוטה הפירוש "זה כתב: הראב"ד א), עמוד עג דף שבת (מסכת

מן הארוג את חותך אריגתו, שהשלים שאחר חוטים ב' שחותך חתוך, לשון והוא פוצע, כמו בוצע מקובלים, ואנו במשנה שנוי
זו". בחתיכה חייב חוטים, שני ממנו חתך ואם שבמסכת, יז.115)המשוייר הלכה א פרק למעלה ומחברים.116)ראה תופרים

א).117) עמוד קה דף שבת הקורע,1)(מסכת התופר, המתיר, [הקושר, ז פרק שלישיות הנמנות מלאכות ה' ביאור בו כלל

zay zekld - xii` 'c oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ּכדי - וׁשעּורֹו וחּיב. קֹוׁשר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּתֹולדת
את הּמפריד וכן מתקּימת. מלאכּתֹו ׁשּנמצאת קׁשירה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבלא
יתּכּון ׁשּלא והּוא, וחּיב. מּתיר, ּתֹולדת זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפתיל

הּפֹותל. ּכׁשעּור - וׁשעּורֹו ּבלבד. ְְְְְִִִֵֵַַַלקלקל
.Ëהחּוט ראׁשי ׁשּקׁשר והּוא, חּיב. - ּתפירֹות ׁשּתי ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹופר

אם אבל ּתּׁשמט. ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמּכאן
חּיב, - קׁשר ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּתפירֹות, ׁשּתי על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּתפר
- ּבׁשּבת ּתפירה ׁשל חּוט והּמֹותח הּתפירה. מתקּימת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהרי

הּתפירה. מּצרכי ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֶַַָָָחּיב,
.Èׁשּתי לתּפר מנת על ּתפירֹות ׁשּתי לתּפר ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹֹהּקֹורע

ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - להפסידּה הּקֹורע אבל חּיב. - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּתפירֹות
עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ּבחמתֹו הּקֹורע ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹמקלקל.
והֹואיל יצרֹו; וינּוח זה ּבדבר ּדעּתֹו את ׁשּמיּׁשב מּפני חיב, -ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
והּפֹותח וחּיב. ּכמתּקן, הּוא הרי - זה ּבדבר ׁשֹוככת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוחמתֹו

חּיב. - ּבׁשּבת הּצּואר ְֵַַַַָָָּבית
.‡Èּבֹו וכּיֹוצא סֹופרים ׁשל ּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות ְְְְְִֵֵֶַַַָָהמדּבק

אֹו ּדבּוקין נירֹות המפרק וכן וחּיב. ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתֹולדת זה הרי - ּבלבד לקלקל נתּכּון ולא ּדבּוקין, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹעֹורֹות

וחּיב. ְֵַַָקֹורע,
.·È,ּבּבית הּקרקע ּפני הּמׁשוה חּיב. - ׁשהּוא ּכל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהּבֹונה

ּבֹונה, זה הרי - גיא אֹו גּמא מּלא אֹו ּתל ׁשהׁשּפיל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָֻּכגֹון
הּנֹותן - הּטיט את נתן ואחד האבן, את נתן אחד ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוחּיב.
והּניחּה האבן את העלה אפּלּו העליֹון, ּובּנדּב חּיב. ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּטיט
אחר. טיט עליה מּניחין אין ׁשהרי חּיב, - הּטיט ּגּבי ֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל

ּפטּור. - ּכלים ּגּבי על ְִֵֵֶַַַָוהּבֹונה
.‚Èוכן וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - קבּוע אהל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהעֹוׂשה

הרי - ׁשּיׂשרפּו קדם וחבית ּתּנּור ּכגֹון אדמה, ּכלי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהעֹוׂשה
זה הרי - הּגבינה את המגּבן וכן וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה
יד הּמכניס ּכגרֹוגרת. ׁשּיגּבן עד חּיב ואינֹו ּבֹונה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּתֹולדת
ּכל וכן ּבֹונה. ּתֹולדת זה הרי - ׁשּלֹו העץ ּבתֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹהּקרּדם
ּבין ּבמסמר, ׁשּתקע ּבין - ּבעץ עץ הּתֹוקע וכן ּבֹו. ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָּכּיֹוצא
ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - ׁשּנתאחד עד עצמֹו ּבעץ ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּתקע

ְַָוחּיב.
.„Èׁשּיּכנס ּכדי ּתרנגֹולים, ׁשל ּבלּול ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹוׂשה

וׁשל ּבֹור ׁשל ּדלת הּמחזיר ּבֹונה. מּׁשּום חּיב - האֹורה ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלהן
ּבֹונה. מּׁשּום חּיב - יציע וׁשל ְִִֶֶַַָָּדּות

.ÂË;לבנֹות מנת על ׁשּיסּתר והּוא, חּיב. - ׁשהּוא ּכל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּסֹותר
אֹו קבּוע, אהל הּסֹותר ּפטּור. - הׁשחתה ּדר סתר אם ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאבל

ּתֹולד זה הרי - ּתקּוע עץ והּוא,ׁשּפרק וחּיב. סֹותר, ת ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לתּקן. ְְִֵֵֶַַׁשּיתּכּון

.ÊËדבר העֹוׂשה וכל חּיב. - אחת הּכאה ּבפּטיׁש ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּמּכה
וחּיב. ּבפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - מלאכה גמר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
מקצת אפּלּו צּורה, ּבכלי והּצר זכּוכית, ּבכלי המנּפח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָּכיצד?
ּבין - ׁשהּוא ּכל נקב והעֹוׂשה ׁשהּוא, ּכל והמגרד ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּצּורה,
ּתֹולדת זה הרי - ּבכלים ּבין ּבבנין, ּבין ּבמּתכת, ּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָּבעץ,
ּולהֹוציא להכניס עׂשּוי ׁשאינֹו ּפתח וכל וחּיב. ּבפּטיׁש, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּכה

עׂשּיתֹו. על חּיבין אין -ֲִִֵַַָָ
.ÊÈּכדר הּמּכה, ּפי להרחיב ּכדי ּבׁשּבת ׁשחין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמפיס

הּמּכה ּפי להרחיב ּברפּואה מתּכּונין ׁשהן עֹוׂשין, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרֹופאין
הרֹופא. מלאכת היא ׁשּזֹו ּבפּטיׁש, מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מּתר. זה הרי - ׁשּבּה הּלחה מּמּנה להֹוציא הפיסּה ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻואם

.ÁÈמּכה מּׁשּום חּיב - ׁשהּוא ּכל האבן את ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהמסּתת
ּבידֹו, ותּקנּה הּבנין, ּביסֹוד האבן את המצּדד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבפּטיׁש.
ּבפּטיׁש. מּכה מּׁשּום חּיב - לּה הראּוי ּבּמקֹום ְְִִִֶַַַַָָָָָָוהֹוׁשיבּה
היבֹולֹות אּלּו ּכגֹון ּבידֹו, ּבגדים ּגּבי ׁשעל יבלת ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּלֹוקט
ׁשּיקּפיד והּוא, ּבפּטיׁש. מּכה מּׁשּום חּיב - צמר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבכלי
המנער ּפטּור. זה הרי - עסק ּדר הסירן אם אבל ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעליהן;
הּלבן הּצמר ּולהסיר לנאֹותּה ּכדי ׁשחרה חדׁשה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹטּלית
אינֹו ואם חּטאת. חּיב - עֹוׂשין ׁשהאּמנין ּכדר ּבּה, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּנתלה

מּתר. - ְִַָֻמקּפיד
.ËÈחּיה ּכגֹון: חּיב. - אֹותֹו לצּוד מינֹו ׁשּדר ּדבר ְִֶֶֶַַַָָָָָָהּצד

מחּסר ׁשאינֹו למקֹום אֹותן ׁשּיצּוד והּוא, ודגים. ְְְְִֵֶֶַָָָָָֻועֹופֹות
אֹו לבית ׁשהכניסֹו עד צבי אחרי ׁשרדף ּכגֹון ּכיצד? ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָצידה.
עד העֹוף את ׁשהפריח אֹו ּבפניו; ונעל לחצר, אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלגינה
הּים מן דגים ׁשּׁשלה אֹו ּבפניו; ונעל למגּדל, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהכניסֹו
צּפֹור הפריח אם אבל חּיב. זה הרי - מים ׁשל ספל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבתֹו
לברכה הּים מן ועקרֹו ּדג ׁשהבריח אֹו ּבפניו; ונעל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָלבית,
רחב, לטרקלין ׁשּנכנס עד צבי אחר ׁשרדף אֹו מים; ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשל
ׁשאם גמּורה; צידה זֹו ׁשאין ּפטּור, זה הרי - ּבפניו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָונעל
,לפיכ מּׁשם. אֹותֹו ולצּוד אחריו לרּדף צרי - לקחּתֹו ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹיבֹוא
נאסר ׁשהּוא ׁשּלֹו לּכּפה ׁשּיכניסּנּו עד חּיב אינֹו - ארי ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּצד

ָּבּה.
.Îאֹו אחת, ּבׁשחּיה לחּיה יּגיע ּבֹו ירּוץ ׁשאם מקֹום ְִִִִֶַַַַַַָָָָָּכל

לאמצע ׁשניהם צל ׁשּיּפל עד לזה זה קרֹובין הּכתלים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיּו
ּבֹו וכּיֹוצא הּצבי הבריח ואם קטן; מקֹום זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכאחד
ועֹוף חּיה הּמבריח מּזה, גדֹול ׁשהּוא ּומקֹום חּיב. - ְְִִֶֶַַַַַָָָָָלתֹוכֹו

ּפטּור. - ְָלתֹוכֹו
.‡Îׁשאר ואחד ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ׁשמנה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֹאחד

ּבין - מּכּלן אחד הּצד צידה, למינן ׁשּיׁש ּורמׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשקצים
ונתּכּון הֹואיל חּיב, - ּבהן לׂשחק אֹו לצר ׁשּלא ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלצר
עליה. חּיב - לגּופּה צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה וצד. ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָלצּוד

חּיב. - הּסּומא ואת הּיׁשן את ְֵֶֶַַַַָָָָהּצד
.·Îוכּיֹוצא וארנבים צבאים ׁשּיצּודּו ּכדי ּכלבים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

הּצבי אחר רֹודף הּוא והיה הּכלב, מּפני הּצבי ּוברח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבהן,
הרי - ּותפׂשֹו הּכלב ׁשהּגיע עד והבהילֹו ּבפניו ׁשעמד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹו
ּבעֹופֹות. הּזֹו ּכּדר העֹוׂשה וכן וחּיב. הּצד, ּתֹולדת ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

.‚Îנעלּוהּו חּיב. - ּבפניו אחד ונעל לבית, ׁשּנכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָצבי
- ׁשנים ּונעלּוהּו לנעל, יכֹול אחד אין אם ּפטּורין. - ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹׁשנים
הּׁשני ויׁשב מּלאהּו, ולא הּפתח על אחד יׁשב ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹחּיבין.
הּׁשני ּובא ּומּלאהּו, הראׁשֹון יׁשב חּיב. הּׁשני - ְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּומּלאהּו
הראׁשֹון - לֹו והל הראׁשֹון ׁשעמד אףֿעלּֿפי ּבצּדֹו, ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָויׁשב
עד ּבמקֹומֹו ליׁשב לֹו ּומּתר ּכלּום. עׂשה לא והּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻחּיב,
לׁשמרֹו ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הּצבי. ולֹוקח ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהערב,
צּפֹור לֹו נכנסה ּכלּום. עׂשה ׁשּלא ּבתֹוכֹו, ׁשמּור צבי ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹונמצא

ּומּתר. ,ׁשּתחׁש עד ּומׁשּמרּה יֹוׁשב - ּכנפיו ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֻּתחת
.„Î.ּפטּור - קטן אֹו חֹולה אֹו חּגר אֹו זקן צבי ְִִֵֵֶַָָָָָהּצד
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ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ּכדי - וׁשעּורֹו וחּיב. קֹוׁשר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּתֹולדת
את הּמפריד וכן מתקּימת. מלאכּתֹו ׁשּנמצאת קׁשירה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבלא
יתּכּון ׁשּלא והּוא, וחּיב. מּתיר, ּתֹולדת זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּפתיל

הּפֹותל. ּכׁשעּור - וׁשעּורֹו ּבלבד. ְְְְְִִִֵֵַַַלקלקל
.Ëהחּוט ראׁשי ׁשּקׁשר והּוא, חּיב. - ּתפירֹות ׁשּתי ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹופר

אם אבל ּתּׁשמט. ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמּכאן
חּיב, - קׁשר ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּתפירֹות, ׁשּתי על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּתפר
- ּבׁשּבת ּתפירה ׁשל חּוט והּמֹותח הּתפירה. מתקּימת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהרי

הּתפירה. מּצרכי ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֶַַָָָחּיב,
.Èׁשּתי לתּפר מנת על ּתפירֹות ׁשּתי לתּפר ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹֹהּקֹורע

ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - להפסידּה הּקֹורע אבל חּיב. - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּתפירֹות
עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ּבחמתֹו הּקֹורע ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹמקלקל.
והֹואיל יצרֹו; וינּוח זה ּבדבר ּדעּתֹו את ׁשּמיּׁשב מּפני חיב, -ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
והּפֹותח וחּיב. ּכמתּקן, הּוא הרי - זה ּבדבר ׁשֹוככת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוחמתֹו

חּיב. - ּבׁשּבת הּצּואר ְֵַַַַָָָּבית
.‡Èּבֹו וכּיֹוצא סֹופרים ׁשל ּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות ְְְְְִֵֵֶַַַָָהמדּבק

אֹו ּדבּוקין נירֹות המפרק וכן וחּיב. ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתֹולדת זה הרי - ּבלבד לקלקל נתּכּון ולא ּדבּוקין, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹעֹורֹות

וחּיב. ְֵַַָקֹורע,
.·È,ּבּבית הּקרקע ּפני הּמׁשוה חּיב. - ׁשהּוא ּכל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָהּבֹונה

ּבֹונה, זה הרי - גיא אֹו גּמא מּלא אֹו ּתל ׁשהׁשּפיל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָֻּכגֹון
הּנֹותן - הּטיט את נתן ואחד האבן, את נתן אחד ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוחּיב.
והּניחּה האבן את העלה אפּלּו העליֹון, ּובּנדּב חּיב. ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּטיט
אחר. טיט עליה מּניחין אין ׁשהרי חּיב, - הּטיט ּגּבי ֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל

ּפטּור. - ּכלים ּגּבי על ְִֵֵֶַַַָוהּבֹונה
.‚Èוכן וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - קבּוע אהל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהעֹוׂשה

הרי - ׁשּיׂשרפּו קדם וחבית ּתּנּור ּכגֹון אדמה, ּכלי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהעֹוׂשה
זה הרי - הּגבינה את המגּבן וכן וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָזה
יד הּמכניס ּכגרֹוגרת. ׁשּיגּבן עד חּיב ואינֹו ּבֹונה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּתֹולדת
ּכל וכן ּבֹונה. ּתֹולדת זה הרי - ׁשּלֹו העץ ּבתֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹהּקרּדם
ּבין ּבמסמר, ׁשּתקע ּבין - ּבעץ עץ הּתֹוקע וכן ּבֹו. ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָּכּיֹוצא
ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - ׁשּנתאחד עד עצמֹו ּבעץ ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּתקע

ְַָוחּיב.
.„Èׁשּיּכנס ּכדי ּתרנגֹולים, ׁשל ּבלּול ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹוׂשה

וׁשל ּבֹור ׁשל ּדלת הּמחזיר ּבֹונה. מּׁשּום חּיב - האֹורה ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלהן
ּבֹונה. מּׁשּום חּיב - יציע וׁשל ְִִֶֶַַָָּדּות

.ÂË;לבנֹות מנת על ׁשּיסּתר והּוא, חּיב. - ׁשהּוא ּכל ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּסֹותר
אֹו קבּוע, אהל הּסֹותר ּפטּור. - הׁשחתה ּדר סתר אם ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאבל

ּתֹולד זה הרי - ּתקּוע עץ והּוא,ׁשּפרק וחּיב. סֹותר, ת ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לתּקן. ְְִֵֵֶַַׁשּיתּכּון

.ÊËדבר העֹוׂשה וכל חּיב. - אחת הּכאה ּבפּטיׁש ְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּמּכה
וחּיב. ּבפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - מלאכה גמר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
מקצת אפּלּו צּורה, ּבכלי והּצר זכּוכית, ּבכלי המנּפח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָּכיצד?
ּבין - ׁשהּוא ּכל נקב והעֹוׂשה ׁשהּוא, ּכל והמגרד ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּצּורה,
ּתֹולדת זה הרי - ּבכלים ּבין ּבבנין, ּבין ּבמּתכת, ּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָּבעץ,
ּולהֹוציא להכניס עׂשּוי ׁשאינֹו ּפתח וכל וחּיב. ּבפּטיׁש, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּכה

עׂשּיתֹו. על חּיבין אין -ֲִִֵַַָָ
.ÊÈּכדר הּמּכה, ּפי להרחיב ּכדי ּבׁשּבת ׁשחין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמפיס

הּמּכה ּפי להרחיב ּברפּואה מתּכּונין ׁשהן עֹוׂשין, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרֹופאין
הרֹופא. מלאכת היא ׁשּזֹו ּבפּטיׁש, מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי -ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מּתר. זה הרי - ׁשּבּה הּלחה מּמּנה להֹוציא הפיסּה ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻואם

.ÁÈמּכה מּׁשּום חּיב - ׁשהּוא ּכל האבן את ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהמסּתת
ּבידֹו, ותּקנּה הּבנין, ּביסֹוד האבן את המצּדד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבפּטיׁש.
ּבפּטיׁש. מּכה מּׁשּום חּיב - לּה הראּוי ּבּמקֹום ְְִִִֶַַַַָָָָָָוהֹוׁשיבּה
היבֹולֹות אּלּו ּכגֹון ּבידֹו, ּבגדים ּגּבי ׁשעל יבלת ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּלֹוקט
ׁשּיקּפיד והּוא, ּבפּטיׁש. מּכה מּׁשּום חּיב - צמר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבכלי
המנער ּפטּור. זה הרי - עסק ּדר הסירן אם אבל ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעליהן;
הּלבן הּצמר ּולהסיר לנאֹותּה ּכדי ׁשחרה חדׁשה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹטּלית
אינֹו ואם חּטאת. חּיב - עֹוׂשין ׁשהאּמנין ּכדר ּבּה, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּנתלה

מּתר. - ְִַָֻמקּפיד
.ËÈחּיה ּכגֹון: חּיב. - אֹותֹו לצּוד מינֹו ׁשּדר ּדבר ְִֶֶֶַַַָָָָָָהּצד

מחּסר ׁשאינֹו למקֹום אֹותן ׁשּיצּוד והּוא, ודגים. ְְְְִֵֶֶַָָָָָֻועֹופֹות
אֹו לבית ׁשהכניסֹו עד צבי אחרי ׁשרדף ּכגֹון ּכיצד? ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָצידה.
עד העֹוף את ׁשהפריח אֹו ּבפניו; ונעל לחצר, אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלגינה
הּים מן דגים ׁשּׁשלה אֹו ּבפניו; ונעל למגּדל, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהכניסֹו
צּפֹור הפריח אם אבל חּיב. זה הרי - מים ׁשל ספל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבתֹו
לברכה הּים מן ועקרֹו ּדג ׁשהבריח אֹו ּבפניו; ונעל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָלבית,
רחב, לטרקלין ׁשּנכנס עד צבי אחר ׁשרדף אֹו מים; ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשל
ׁשאם גמּורה; צידה זֹו ׁשאין ּפטּור, זה הרי - ּבפניו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָונעל
,לפיכ מּׁשם. אֹותֹו ולצּוד אחריו לרּדף צרי - לקחּתֹו ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹיבֹוא
נאסר ׁשהּוא ׁשּלֹו לּכּפה ׁשּיכניסּנּו עד חּיב אינֹו - ארי ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּצד

ָּבּה.
.Îאֹו אחת, ּבׁשחּיה לחּיה יּגיע ּבֹו ירּוץ ׁשאם מקֹום ְִִִִֶַַַַַַָָָָָּכל

לאמצע ׁשניהם צל ׁשּיּפל עד לזה זה קרֹובין הּכתלים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיּו
ּבֹו וכּיֹוצא הּצבי הבריח ואם קטן; מקֹום זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכאחד
ועֹוף חּיה הּמבריח מּזה, גדֹול ׁשהּוא ּומקֹום חּיב. - ְְִִֶֶַַַַַָָָָָלתֹוכֹו

ּפטּור. - ְָלתֹוכֹו
.‡Îׁשאר ואחד ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ׁשמנה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֹאחד

ּבין - מּכּלן אחד הּצד צידה, למינן ׁשּיׁש ּורמׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשקצים
ונתּכּון הֹואיל חּיב, - ּבהן לׂשחק אֹו לצר ׁשּלא ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלצר
עליה. חּיב - לגּופּה צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה וצד. ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָלצּוד

חּיב. - הּסּומא ואת הּיׁשן את ְֵֶֶַַַַָָָָהּצד
.·Îוכּיֹוצא וארנבים צבאים ׁשּיצּודּו ּכדי ּכלבים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

הּצבי אחר רֹודף הּוא והיה הּכלב, מּפני הּצבי ּוברח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבהן,
הרי - ּותפׂשֹו הּכלב ׁשהּגיע עד והבהילֹו ּבפניו ׁשעמד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹו
ּבעֹופֹות. הּזֹו ּכּדר העֹוׂשה וכן וחּיב. הּצד, ּתֹולדת ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

.‚Îנעלּוהּו חּיב. - ּבפניו אחד ונעל לבית, ׁשּנכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָצבי
- ׁשנים ּונעלּוהּו לנעל, יכֹול אחד אין אם ּפטּורין. - ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹׁשנים
הּׁשני ויׁשב מּלאהּו, ולא הּפתח על אחד יׁשב ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹחּיבין.
הּׁשני ּובא ּומּלאהּו, הראׁשֹון יׁשב חּיב. הּׁשני - ְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּומּלאהּו
הראׁשֹון - לֹו והל הראׁשֹון ׁשעמד אףֿעלּֿפי ּבצּדֹו, ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָויׁשב
עד ּבמקֹומֹו ליׁשב לֹו ּומּתר ּכלּום. עׂשה לא והּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻחּיב,
לׁשמרֹו ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הּצבי. ולֹוקח ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהערב,
צּפֹור לֹו נכנסה ּכלּום. עׂשה ׁשּלא ּבתֹוכֹו, ׁשמּור צבי ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹונמצא

ּומּתר. ,ׁשּתחׁש עד ּומׁשּמרּה יֹוׁשב - ּכנפיו ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֻּתחת
.„Î.ּפטּור - קטן אֹו חֹולה אֹו חּגר אֹו זקן צבי ְִִֵֵֶַָָָָָהּצד
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חּיה הּצד ּפטּור. - הּמצּודה מן ועֹוף חּיה ּבהמה ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָהמפרק
ּפטּור. - עלּיה ויֹוני ותרנגֹולין אּוזין ּכגֹון: ׁשּברׁשּותֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָועֹוף
צרעין הּגּזין חגבים ּכגֹון: צידה, ּבמינֹו ׁשאין ּדבר ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָהּצד

ּפטּור. זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּופרעֹוׁשין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָויּתּוׁשין
.‰Î,ּבהן וכּיֹוצא ועקרּבים נחׁשים ּכגֹון: הּמּזיקין, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָרמׂשים

לצּוד מּתר - ונֹוׁשכין הֹואיל ממיתין, ׁשאינן ְְְִִִִִֵֶַַָָָֻאףֿעלּֿפי
הּוא ּכיצד מּנׁשיכתן. להּנצל ׁשּיתּכּון והּוא, ּבׁשּבת. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותם
ּכדי קֹוׁשרן, אֹו עליהן, מּקיף אֹו עליהן, ּכלי ּכֹופה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָעֹוׂשה?

יּזיקּו. ִֶַֹׁשּלא

עׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

נׁשמה‡. הּנֹוטל ּכל אּלא ּבלבד, ׁשֹוחט ולא חּיב. - ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט
ּבׁשחיטה ּבין וׁשרץ, ודג ועֹוף ּובהמה חּיה מיני מּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלאחד
ׁשּימּות עד החי את החֹונק חּיב. - ּבהּכאה אֹו ּבנחירה ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹו
ׁשל מּספל דג העלה אם ,לפיכ ׁשֹוחט. ּתֹולדת זה הרי -ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
ׁשּימּות, עד ולא חֹונק. מּׁשּום חּיב - ׁשּמת עד והּניחֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמים
אינֹו ׁשעֹוד חּיב, - סנּפיריו ּבין ּכסלע ּבֹו ׁשּיבׁש ּכיון ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ׁשּבמעיה עּבר ודלּדל הּבהמה למעי ידֹו הֹוׁשיט לחיֹות. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻיכֹול

חּיב. -ַָ
מן·. נהוין אֹו ּונקבה, מּזכר ורבין ּפרין ׁשהן ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָרמׂשים

ּבהמה ּכהֹורג חּיב - אֹותן ההֹורג הּפרעֹוׁשין, ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָהעפר,
הּפרֹות ּומן הּגללים מן ׁשהויתן רמׂשים אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָוחּיה.
ותֹולעים ּבׂשר ׁשל ּתֹולעים ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהבאיׁשּו

ּפטּור. - ההֹורגן הּקטנּיֹות, ְְְִִֶַַָָׁשּבתֹו
ּומּתר‚. וזֹורקן. הּכּנים את מֹולל - ּבׁשּבת ּכליו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהמפּלה

הּזעה. מן ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, הּכּנים את ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלהרג
זבּוב„. ּכגֹון: וּדאי, ּוממיתין נֹוׁשכין ׁשהן ורמׂש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָחּיה

ׁשּבארץ ונחׁש ׁשּבחדיב, ועקרב ׁשּבנינוה, וצרעה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבמצרים,
ּבׁשּבת להֹורגן מּתר - מקֹום ּבכל ׁשֹוטה וכלב ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֻיׂשראל,
מּתר - אחריו רצין היּו אם הּמּזיקין: ּכל ּוׁשאר ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּכׁשּיראּו.
אסּור - מּלפניו ּבֹורחין אֹו ּבמקֹומן יֹוׁשבין היּו ואם ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָלהרגן,
מּתר. - והֹורגן הּלּוכֹו ּבׁשעת ּתּמֹו לפי ּדֹורסן ואם ְְְְְְְְִִִִַָָָָָֻֻלהרגן.

המעּבד‰. וכן חּיב. - קמיע לעׂשֹות ּכדי העֹור מן ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּמפׁשיט
ואחד הּמֹולח ואחד חּיב. - קמיע לעׂשֹות ּכדי העֹור ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמן
וכן ּבאכלין. עּבּוד ואין הּוא. עּבּוד מין ׁשהּמליחה ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהמעּבד,

ח - קמיע לעׂשֹות ּכדי העֹור מן מֹוחק?הּמֹוחק זהּו ואי ּיב. ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
עד מיתה אחר העֹור מעל הּצמר אֹו ׂשער הּמעביר ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָזה

העֹור. ּפני ְֲִֵֶַָׁשּיחליק
.Âּתֹולדת זה הרי - הּקלף מעל ּדּוכסּוסטֹוס ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָהמפרק

חּיב.) - קמיע לעׂשֹות ּכדי העֹור מן (המפרק וחּיב. ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמפׁשיט,
ּבידֹו המרּככֹו אֹו ׁשּיתקּׁשה, עד ּברגלֹו העֹור על ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָהּדֹורס
זה הרי - עֹוׂשין ׁשהרצענין ּכדר אֹותֹו, ּומׁשוה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָּומֹוׁשכֹו
זה הרי - האברה מן נֹוצה הּמֹורט וחּיב. מעּבד, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּתֹולדת
ׁשעוה אֹו ׁשהּוא, ּכל רטּיה הממרח וכן וחּיב. מֹוחק, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּתֹולדת
ׁשּיחליק עד הּמתמרחין, מּדברים ּבהן וכּיֹוצא זפת, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאֹו

הּמתּוח העֹור על ּבידֹו הּׁשף וכן מֹוחק. מּׁשּום חּיב - ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּפניהם
מֹוחק. מּׁשּום חּיב - העּמּודים ִִֵֵַַָָּבין

.Ê,והּוא חּיב. - קמיע לעׂשֹות ּכדי העֹור מן ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָהמחּת
ׁשהיא ּבכּונה, ויחּת רחּבֹו ּומּדת ארּכֹו למּדת ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיתּכּון
למּדתֹו, ּכּונה ּבלא אֹו הפסד ּדר חת אם אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמלאכה;
הּכנף את הּקֹוטם ּפטּור. זה הרי - ּכמׂשחק אֹו ּכמתעּסק ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ּכלֹונסֹות ראׁשי המגרד וכן וחּיב. ,מחּת ּתֹולדת זה הרי -ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּיחּת חתיכה ּכל וכן .מחּת מּׁשּום חּיב - ארז ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל
חּיב - הּמּתכֹות מן חרׁשֿמּתכת אֹו העצים מן ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחרׁשֿעץ
ּבֹו לחצץ ּוקטמֹו מּלפניו עץ ׁשל קיסם הּנֹוטל .מחּת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמּׁשּום

חּיב. - הּדלת את ּבֹו לפּתח אֹו ְִִֶֶֶַַַָָֹׁשּניו
.Áועׂשבים ּתבן ּכגֹון: ּבהמה, למאכל ראּוי ׁשהּוא ּדבר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

מּפני ּבׁשּבת, אֹותן לקטם מּתר - ּבהן וכּיֹוצא והּוצין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻלחים
להריח בׂשמים עצי לקטם ּומּתר ּכלים. ּתּקּון ּבהן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשאין
מה ּכל מהן ּומפּׁשח ויבׁשין. קׁשים ׁשהן אףֿעלּֿפי ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהן,

קטן. עץ ׁשּפּׁשח ּבין ּגדֹול עץ ׁשּפּׁשח ּבין ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּׁשּירצה,
.Ëלכּתב מנת על ּכתב הּמֹוחק חּיב. - אֹותּיֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹהּכֹותב

ּגדֹולה אחת אֹות הּכֹותב חּיב. - אֹותּיֹות ׁשּתי הּמחק ְְְְִִֵֵַַַַַָָָּבמקֹום
ּכדי ּבמקֹומּה ויׁש ּגדֹולה אחת אֹות מחק ּפטּור. - ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכׁשּתים
הּספר את ּבּה והׁשלים אחת אֹות ּכתב חּיב. - ׁשּתים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלכּתב
חּיּובֹו ׁשאין חּיב; - העֹור לקלקל מנת על הּכֹותב חּיב. -ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
מנת על הּמֹוחק אבל הּכתב. על אּלא הּכתב, מקֹום ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָעל
נפלה אֹותּה, ּומחק ספר ּגּבי על דיֹו נפלה ּפטּור. - ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָָלקלקל
ּכדי ּבמקֹומּה יׁש אם אֹותּה, ּומחק הּפנקס ּגּבי על ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָׁשעוה

חּיב. - אֹותּיֹות ׁשּתי ְְִִֵַָֹלכּתב
.È,ּדד ּכמֹו: אחד, ׁשם והּוא ּפעמים, ּכפּולה אֹות ְְְֲִֵֵֶַַַַָָהּכֹותב

ּובכל ּכתב ּבכל והּכֹותב חּיב. - חח סס, ׁשׁש, רר, ּגג, ְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָּתת,
סימנּיֹות. מּׁשני ואפּלּו חּיב, - ְֲִִִִֵַַָָָלׁשֹון

.‡È;ּכתב ּגּבי על ּכתב אֹו לּכתב, סמּו אחת אֹות ְְְֵֵַַַַַַָָָָהּכֹותב
ּבזה ּכּיֹוצא וכן זיני"ן, ׁשני וכתב חי"ת לכּתב ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹוהּמתּכּון
ּבּקֹורה, אחת ואֹות ּבארץ אחת אֹות והּכֹותב אֹותּיֹות; ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּבׁשאר
ּבׁשני אֹותּיֹות ׁשּתי ׁשּכתב אֹו זה; עם זה נהּגין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָׁשהרי
ּכתלי ּבׁשני ּכתבן ּפטּור. - זה עם זה נהּגין ואינן ּפנקס, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָדּפי
חּיב. - זה עם זה נהּגין והן ּפנקס, דּפי ּבׁשני אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזוית

.·È,זֹו ּבמדינה אחת אֹות עליו וכתב ּבֹו, וכּיֹוצא ּגויל ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלקח
ּבמגּלה אחרת ּבמדינה ׁשנּיה אֹות וכתב הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהל
ואינן זה, עם זה נהּגין ׁשּמקרבן ׁשּבזמן חּיב; - ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאחרת

מעׂש לקריבתן.מחּסרין ה ְְֲִִִֶַָָָֻ
.‚Èּתבה מּמּנה ׁשּקֹורים אףֿעלּֿפי אחת, אֹות ִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכֹותב

אֹותּה קֹורין והּכל מ, ׁשּכתב ּכגֹון ּכיצד? ּפטּור. - ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹׁשלמה
ׁשּכתב ּכמֹו היא ׁשהרי מנין, ּבמקֹום ׁשּכתבּה אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמעׂשר;
אֹותּה ועׂשה אחת אֹות הּמּגיּה ּפטּור. זה הרי - ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָארּבעים
וכן חּיב. - זיני"ן ׁשני ונעׂשה החי"ת ּגג ׁשחּלק ּכגֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּתים,

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.„Èּובמרּפקֹו ּבפיו ּברגלֹו, ידֹו, לאחר אֹו ּבׂשמאלֹו ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָֹהּכֹותב
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והצד]. בפטיש המכה הסותר, ח'1)הבונה, ביאור בו הממחק,כלל המעבד, המפשיט, [השוחט, ז פרק רביעיות הנמנות מלאכות

zay zekld - xii` 'd ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

- אדם ּכל ּכׂשמאל לֹו ׁשהיא ּבימינֹו, ׁשּכתב אּטר ּפטּור. -ְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ידיו ּבׁשּתי והּׁשֹולט חּיב. - ּבׂשמאלֹו ּכתב ואם ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹּפטּור.
אֹוחז קטן חּיב. - ּבׂשמאלֹו ּבין ּבימינֹו ּבין וכתב ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבׁשוה,
אֹוחז ּגדֹול חּיב; - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז וגדֹול ְְְְֵֵֵַַָָָָֻּבּקלמֹוס

ּפטּור. - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז וקטן ְְְְֵֵַָָָָֻּבּקלמֹוס
.ÂË:ּכגֹון ועֹומד, הרֹוׁשם ּבדבר ׁשּיכּתב עד חּיב הּכֹותב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאין

ויכּתב ּבהם; וכּיֹוצא וקנקנּתֹום וקּומֹוס וסקרא ּוׁשחֹור ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹּדיֹו
ועץ ּוניר ּוקלף עֹור ּכגֹון: עליו, הּכתב ׁשּמתקּים ּדבר ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָעל
ּכגֹון עֹומד, רּׁשּומֹו ׁשאין ּבדבר הּכֹותב אבל ּבהם. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ירקֹות עלי על בֹו וכּיֹוצא ּבדיֹו ׁשּכתב אֹו פרֹות; ּומי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמׁשקין
ׁשּיכּתב עד חּיב אינֹו ּפטּור. - עֹומד ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹועל
עד חּיב הּמֹוחק אין וכן העֹומד. ּדבר על העֹומד ְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּבדבר

העֹומד. ּדבר מעל העֹומד ּכתב ְְִֵֵֵֶַָָָָָֹׁשּימחק
.ÊËאףֿעלּֿפי עֹור. ׁשהּוא מּפני חּיב, - ּבׂשרֹו על ְְִִֵֵֶַַַַַָָהּכֹותב

ּדֹומה זה הרי - זמן לאחר הּכתב מעברת ּבׂשרֹו ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשחמימּות
ּפטּור. - ּכתב צּורת ּבׂשרֹו על המׂשרט אבל ׁשּנמחק. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָלכתב

הר ּכֹותב. מּׁשּום חּיב - ּכתב ּכתבנית העֹור על ֹוׁשםהּקֹורע ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
סקרא ּגּבי על ּדיֹו הּמעביר ּפטּור. - ּכתב ּכתבנית העֹור ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָעל
העביר מֹוחק. מּׁשּום ואחת ּכֹותב, מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב -ְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָ
ּגּבי על סקרא אֹו סקרא, ּגּבי על וסקרא ּדיֹו, ּגּבי על ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָּדיֹו

ּפטּור. - ְָדיֹו
.ÊÈרׁשמים הרֹוׁשם ּכיצד? הּוא. ּכֹותב ּתֹולדת - ְִֵֵֵֵֶֶַָָרֹוׁשם

רֹוׁשמים ׁשהּצּירין ּכדר ּבהן, וכּיֹוצא ּובׁשׁשר ּבּכֹותל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָוצּורֹות
לתּקן הרׁשּום את הּמֹוחק וכן ּכֹותב. מּׁשּום חּיב זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּתי לכּתב ּכדי המׂשרטט וחּיב. מֹוחק, ּתֹולדת זה הרי -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשּמעבירין העצים חרׁשי חּיב. - ׂשרטּוט אֹותֹו ּתחת ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותּיֹות
זה הרי - ּבׁשוה ׁשּינסר ּכדי הּקֹורה ּגּבי על סקרא ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחּוט
ּכדי ּבאבנים ּכן ׁשעֹוׂשים הּגּבלים וכן מׂשרטט. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתֹולדת
צבע ּבלא אֹו ּבצבע המׂשרטט ואחד ּבׁשוה. האבן ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיפּצל

חּיב. זה הרי -ֲֵֶַָ

ה'תשע"א אייר ה' שני יום

עׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

ׁשהּוא2הּמבעיר‡. לאפר3ּכל צרי ׁשּיהא והּוא, חּיב. -4. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - הׁשחתה ּדר הבעיר אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

חּיב,5והּמבעיר - ּדירתֹו הׂשֹורף אֹו חברֹו ׁשל ּגדיׁשֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
מׂשֹונאֹו, להּנקם ׁשּכּונתֹו מּפני מׁשחית; ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאףֿעלּֿפי
מתֹו על ּכקֹורע ונעׂשה חמתֹו, וׁשככה דעּתֹו נתקררה ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהרי
ׁשּכל מריבה, ּבׁשעת ּבחברֹו ּוכחֹובל חּיב, ׁשהּוא ּבחמתֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו

הּמדליק וכן הרע. יצרן אצל הן מתּקנים אֹו6אּלּו הּנר את ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
חּיב. זה הרי - להאיר ּבין להתחּמם ּבין העצים, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאת

לצרפֹו7המחּמם ּכדי הּברזל ּתֹולדת9ּבּמים8את זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
וחּיב.10מבעיר , ְְִַַָ
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והמשרטט]. המוחק הכותב, מרשות1)המחתך, ההוצאה מהן ואחרונה והמכבה] [המבעיר אחרונות מלאכות ג' ביאור בו כלל
תולדותיה. ומהות מהותה קצת זה בפרק ונתבאר הרבה. פרקים לה לייחד הצורך שהביא עד מרובים, וענייניה כתוב2)לרשות,

א) עמוד ע דף שבת (מסכת ז"ל חכמינו ושאלו השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא ג): פסוק לה, פרק (שמות בתורה
רבי - במיוחד?) (נכתבה יצאת ולמה מלאכה") כל תעשה ב"לא שנכלל המשכן מלאכות ל"ט (בכלל הייתה בכלל הבערה "הלא
"הבערה נתן: רבי ודעת לאו)"; על רק עוברים אלא מלאכות כשאר וסקילה כרת עליה חייבין (שאין יצאת ללאו הבערה סובר יוסי
וחייב מלאכה אב שהיא הבערה מה לך: ולומר מלאכות, שאר אליה (להשוות) להקיש יצאת? ולמה הייתה, המלאכות כל בכלל
לחילוק ומכאן עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף עצמה), בפני לאו אזהרת לה יש (שהרי עצמה בפני עליה
מלאכה, אב שהיא כל אף ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות הרבה בשוגג עשה שאם - התורה" מן מלאכות
מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות הרבה בשוגג עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק ומכאן עצמה, בפני עליה חייבין
- (ויקהל) ובמכילתא מלאכות; בשאר כמו חייב, שהוא כל המבעיר רבינו: פוסק וכך אחד, ממקרא נלמדו שכולם אף ומלאכה,
מדורה ולעשות החמין, את לו להטמין הנר, את להדליק רשאי יהא אני, "שומע יונתן: רבי דעת מובאה - הרמב"ן נוסח לפי
מלאכות שמותרות כמו שבת, עונג לשם מהן נהנה שאדם המלאכות כל מותרות יהיו מלאכה, כל תעשה לא שנאמר (ואף בשבת?
וב"ספר טוב"; ביום מבעיר אתה אבל מבעיר, אתה אי השבת ביום השבת, ביום אש תבערו לא לומר: תלמוד טוב) ביום נפש אוכל
תבערו לא אמרו: והוא השבת ביום עליהן הדינין ולהעביר החוטא על הגדרים מענוש "הזהיר רבינו: פירש שכב) (מצוה המצוות"
יוסי רבי לדעת (בניגוד חייב שהמבעיר רבינו כתב ולפיכך שריפה". שנתחייב מי יישרף שלא בזה: רצה השבת. ביום וגו' אש

עליה) חייבים ואין יצאה ללאו בישול,3).שהבערה לצורך תבשילו תחת המבעיר אבל שהוא, בכל חייב לאפר וצריך במבעיר רק
משנה). (מגיד ט בפרק למעלה כמבואר קלה, ביצה לבשל כדי בו יש אם אלא חייב "תני4)אינו ב): עמוד קו דף שבת (מסכת

יוחנן: רבי לו אמר מקלקלים), הם אם אף חייבים (שהם ומבעיר מחובל חוץ פטורין המקלקלין כל יוחנן, רבי לפני אבוה רבי
ומבעיר לכלבו הדם) (את בצריך - חובל משנה, לומר תמצי ואם לאיסור), המדרש בבית אותם שנו (לא משנה אינה ובישול הבערה

צורך). לאיזה האפר את שצריך כיוון לתיקון נחשבים (שאז לאפרו" בצריך ח.5)- והלכה ז הלכה שמיני פרק למעלה מבואר
א).6) עמוד כ דף כריתות ב).7)(מסכת עמוד מא דף שבת כיבה8)(מסכת שאם כתב ושם ב. בהלכה כמבואר ולחזקו לחסמו

(למעלה הוא ימות" ולא רישיה "פסיק בו לומר ראוי אין מתכוון שאינו שכל משנה המגיד שם וכתב פטור. צירוף בכוונת שלא
לעשות רוצה אינו שהרי כלל מלאכה בו אין מתכוון וכשאינו מלאכה עושה הוא מתכוון שכשהוא מפני וליחייב, ו) הלכה א פרק
בקטימתו לכך שראוי פי על אף שיניו בו לחצוץ קוטמו שאינו שכל ז) הלכה יא פרק (למעלה קיסם קטימת לזה ודומה כלי ממנו

ב. עמוד קיא דף שבת מסכת רמב"ן ועיין פטור. מתכוון אינו ואם לכך שיתכוון צריך כלי תיקון מפני שהוא שכל פטור, אבל9)-
הראב"ד שהעיר וכמו מבשל, משום שחיובו ו) הלכה ט (פרק למעלה רבינו כתב כבר כלי, לעשותו או לתקנו או לעקמו כדי אם

רוקח). (מעשה ודעת10)כאן בזה; חסומו את שגומר בפטיש, מכה משום חיובו ב) עמוד מא דף שבת (מסכת רש"י לדעת
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- אדם ּכל ּכׂשמאל לֹו ׁשהיא ּבימינֹו, ׁשּכתב אּטר ּפטּור. -ְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ידיו ּבׁשּתי והּׁשֹולט חּיב. - ּבׂשמאלֹו ּכתב ואם ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹּפטּור.
אֹוחז קטן חּיב. - ּבׂשמאלֹו ּבין ּבימינֹו ּבין וכתב ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבׁשוה,
אֹוחז ּגדֹול חּיב; - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז וגדֹול ְְְְֵֵֵַַָָָָֻּבּקלמֹוס

ּפטּור. - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז וקטן ְְְְֵֵַָָָָֻּבּקלמֹוס
.ÂË:ּכגֹון ועֹומד, הרֹוׁשם ּבדבר ׁשּיכּתב עד חּיב הּכֹותב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאין

ויכּתב ּבהם; וכּיֹוצא וקנקנּתֹום וקּומֹוס וסקרא ּוׁשחֹור ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹּדיֹו
ועץ ּוניר ּוקלף עֹור ּכגֹון: עליו, הּכתב ׁשּמתקּים ּדבר ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָעל
ּכגֹון עֹומד, רּׁשּומֹו ׁשאין ּבדבר הּכֹותב אבל ּבהם. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ירקֹות עלי על בֹו וכּיֹוצא ּבדיֹו ׁשּכתב אֹו פרֹות; ּומי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָמׁשקין
ׁשּיכּתב עד חּיב אינֹו ּפטּור. - עֹומד ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹועל
עד חּיב הּמֹוחק אין וכן העֹומד. ּדבר על העֹומד ְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּבדבר

העֹומד. ּדבר מעל העֹומד ּכתב ְְִֵֵֵֶַָָָָָֹׁשּימחק
.ÊËאףֿעלּֿפי עֹור. ׁשהּוא מּפני חּיב, - ּבׂשרֹו על ְְִִֵֵֶַַַַַָָהּכֹותב

ּדֹומה זה הרי - זמן לאחר הּכתב מעברת ּבׂשרֹו ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשחמימּות
ּפטּור. - ּכתב צּורת ּבׂשרֹו על המׂשרט אבל ׁשּנמחק. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָלכתב

הר ּכֹותב. מּׁשּום חּיב - ּכתב ּכתבנית העֹור על ֹוׁשםהּקֹורע ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
סקרא ּגּבי על ּדיֹו הּמעביר ּפטּור. - ּכתב ּכתבנית העֹור ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָעל
העביר מֹוחק. מּׁשּום ואחת ּכֹותב, מּׁשּום אחת ׁשּתים: חּיב -ְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָ
ּגּבי על סקרא אֹו סקרא, ּגּבי על וסקרא ּדיֹו, ּגּבי על ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָּדיֹו

ּפטּור. - ְָדיֹו
.ÊÈרׁשמים הרֹוׁשם ּכיצד? הּוא. ּכֹותב ּתֹולדת - ְִֵֵֵֵֶֶַָָרֹוׁשם

רֹוׁשמים ׁשהּצּירין ּכדר ּבהן, וכּיֹוצא ּובׁשׁשר ּבּכֹותל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָוצּורֹות
לתּקן הרׁשּום את הּמֹוחק וכן ּכֹותב. מּׁשּום חּיב זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּתי לכּתב ּכדי המׂשרטט וחּיב. מֹוחק, ּתֹולדת זה הרי -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשּמעבירין העצים חרׁשי חּיב. - ׂשרטּוט אֹותֹו ּתחת ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותּיֹות
זה הרי - ּבׁשוה ׁשּינסר ּכדי הּקֹורה ּגּבי על סקרא ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחּוט
ּכדי ּבאבנים ּכן ׁשעֹוׂשים הּגּבלים וכן מׂשרטט. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתֹולדת
צבע ּבלא אֹו ּבצבע המׂשרטט ואחד ּבׁשוה. האבן ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיפּצל

חּיב. זה הרי -ֲֵֶַָ

ה'תשע"א אייר ה' שני יום

עׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

ׁשהּוא2הּמבעיר‡. לאפר3ּכל צרי ׁשּיהא והּוא, חּיב. -4. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - הׁשחתה ּדר הבעיר אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

חּיב,5והּמבעיר - ּדירתֹו הׂשֹורף אֹו חברֹו ׁשל ּגדיׁשֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
מׂשֹונאֹו, להּנקם ׁשּכּונתֹו מּפני מׁשחית; ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאףֿעלּֿפי
מתֹו על ּכקֹורע ונעׂשה חמתֹו, וׁשככה דעּתֹו נתקררה ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהרי
ׁשּכל מריבה, ּבׁשעת ּבחברֹו ּוכחֹובל חּיב, ׁשהּוא ּבחמתֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו

הּמדליק וכן הרע. יצרן אצל הן מתּקנים אֹו6אּלּו הּנר את ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
חּיב. זה הרי - להאיר ּבין להתחּמם ּבין העצים, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאת

לצרפֹו7המחּמם ּכדי הּברזל ּתֹולדת9ּבּמים8את זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
וחּיב.10מבעיר , ְְִַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והמשרטט]. המוחק הכותב, מרשות1)המחתך, ההוצאה מהן ואחרונה והמכבה] [המבעיר אחרונות מלאכות ג' ביאור בו כלל
תולדותיה. ומהות מהותה קצת זה בפרק ונתבאר הרבה. פרקים לה לייחד הצורך שהביא עד מרובים, וענייניה כתוב2)לרשות,

א) עמוד ע דף שבת (מסכת ז"ל חכמינו ושאלו השבת", ביום מושבותיכם בכל אש תבערו "לא ג): פסוק לה, פרק (שמות בתורה
רבי - במיוחד?) (נכתבה יצאת ולמה מלאכה") כל תעשה ב"לא שנכלל המשכן מלאכות ל"ט (בכלל הייתה בכלל הבערה "הלא
"הבערה נתן: רבי ודעת לאו)"; על רק עוברים אלא מלאכות כשאר וסקילה כרת עליה חייבין (שאין יצאת ללאו הבערה סובר יוסי
וחייב מלאכה אב שהיא הבערה מה לך: ולומר מלאכות, שאר אליה (להשוות) להקיש יצאת? ולמה הייתה, המלאכות כל בכלל
לחילוק ומכאן עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף עצמה), בפני לאו אזהרת לה יש (שהרי עצמה בפני עליה
מלאכה, אב שהיא כל אף ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות הרבה בשוגג עשה שאם - התורה" מן מלאכות
מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות הרבה בשוגג עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק ומכאן עצמה, בפני עליה חייבין
- (ויקהל) ובמכילתא מלאכות; בשאר כמו חייב, שהוא כל המבעיר רבינו: פוסק וכך אחד, ממקרא נלמדו שכולם אף ומלאכה,
מדורה ולעשות החמין, את לו להטמין הנר, את להדליק רשאי יהא אני, "שומע יונתן: רבי דעת מובאה - הרמב"ן נוסח לפי
מלאכות שמותרות כמו שבת, עונג לשם מהן נהנה שאדם המלאכות כל מותרות יהיו מלאכה, כל תעשה לא שנאמר (ואף בשבת?
וב"ספר טוב"; ביום מבעיר אתה אבל מבעיר, אתה אי השבת ביום השבת, ביום אש תבערו לא לומר: תלמוד טוב) ביום נפש אוכל
תבערו לא אמרו: והוא השבת ביום עליהן הדינין ולהעביר החוטא על הגדרים מענוש "הזהיר רבינו: פירש שכב) (מצוה המצוות"
יוסי רבי לדעת (בניגוד חייב שהמבעיר רבינו כתב ולפיכך שריפה". שנתחייב מי יישרף שלא בזה: רצה השבת. ביום וגו' אש

עליה) חייבים ואין יצאה ללאו בישול,3).שהבערה לצורך תבשילו תחת המבעיר אבל שהוא, בכל חייב לאפר וצריך במבעיר רק
משנה). (מגיד ט בפרק למעלה כמבואר קלה, ביצה לבשל כדי בו יש אם אלא חייב "תני4)אינו ב): עמוד קו דף שבת (מסכת

יוחנן: רבי לו אמר מקלקלים), הם אם אף חייבים (שהם ומבעיר מחובל חוץ פטורין המקלקלין כל יוחנן, רבי לפני אבוה רבי
ומבעיר לכלבו הדם) (את בצריך - חובל משנה, לומר תמצי ואם לאיסור), המדרש בבית אותם שנו (לא משנה אינה ובישול הבערה

צורך). לאיזה האפר את שצריך כיוון לתיקון נחשבים (שאז לאפרו" בצריך ח.5)- והלכה ז הלכה שמיני פרק למעלה מבואר
א).6) עמוד כ דף כריתות ב).7)(מסכת עמוד מא דף שבת כיבה8)(מסכת שאם כתב ושם ב. בהלכה כמבואר ולחזקו לחסמו

(למעלה הוא ימות" ולא רישיה "פסיק בו לומר ראוי אין מתכוון שאינו שכל משנה המגיד שם וכתב פטור. צירוף בכוונת שלא
לעשות רוצה אינו שהרי כלל מלאכה בו אין מתכוון וכשאינו מלאכה עושה הוא מתכוון שכשהוא מפני וליחייב, ו) הלכה א פרק
בקטימתו לכך שראוי פי על אף שיניו בו לחצוץ קוטמו שאינו שכל ז) הלכה יא פרק (למעלה קיסם קטימת לזה ודומה כלי ממנו

ב. עמוד קיא דף שבת מסכת רמב"ן ועיין פטור. מתכוון אינו ואם לכך שיתכוון צריך כלי תיקון מפני שהוא שכל פטור, אבל9)-
הראב"ד שהעיר וכמו מבשל, משום שחיובו ו) הלכה ט (פרק למעלה רבינו כתב כבר כלי, לעשותו או לתקנו או לעקמו כדי אם

רוקח). (מעשה ודעת10)כאן בזה; חסומו את שגומר בפטיש, מכה משום חיובו ב) עמוד מא דף שבת (מסכת רש"י לדעת



zayסד zekld - xii` 'd ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּיב11המכּבה·. - ׁשהּוא הּנר12ּכל את המכּבה אחד . ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ׁשל ּגחלת המכּבה אבל עץ. ׁשל הּגחלת את המכּבה ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָואחד

ּפטּור - לֹוטׁשי13מּתכת ׁשּכן חּיב; - לצרף נתּכּון ואם . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
גחלת, ׁשּיעׂשה עד הּברזל את מחּמים עֹוׂשים: ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָהּברזל
אֹותֹו ׁשהעֹוׂשה לצרף, וזהּו לחסמֹו. ּכדי ּבּמים אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומכּבין

ּומּתר מכּבה. ּתֹולדת והּוא מּתכת14חּיב, ׁשל ּגחלת 15לכּבֹות ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
הּנֹותן רּבים. ּבּה יּזֹוקּו ׁשּלא ּכדי הרּבים, ׁשמן16ּברׁשּות ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

הּׁשמן מן והּמסּתּפק מבעיר, מּׁשּום חּיב - הּדֹולק הּנר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָלתֹו
מכּבה מּׁשּום חּיב - .17ׁשּבּנר ְִֵֶֶַַַָ

.‚- ממֹון אּבּוד מּפני אֹותּה המכּבה ּבׁשּבת, ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּדלקה
נפׁשֹות18חּיב אּבּוד אּלא ׁשּבת, ּדֹוחה ממֹון אּבּוד ׁשאין ;19. ְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּתלהט, האׁש ויּניחּו ימּותּו, ׁשּלא ּכדי אדם ּבני יצאּו ,ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלפיכ
ּכּלּה. ּדירתֹו ּכל ׂשֹורפת ֲִִֶֶַָָָֻואפּלּו

ּבין20מּתר„. מלאים ּבין הּכלים, ּבכל מחּצה לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻ
חדׁשים חרׂש ּכלי אפּלּו הּדלקה. ּתעבר ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹריקנים,
ׁשּוּדאי אףֿעלּֿפי מחּצה, מהן עֹוׂשין - מים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמלאים

ּכּבּוי ׁשּגרם ּומכּבין; קערה22מּתר21מתּבּקעין וכֹופין על23. ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֻ
ּבּקֹורה. ּתאחז ׁשּלא ּבׁשביל הּנר ְִִֵֵֶַַַַָֹֹּגּבי

עֹור26ּומגּדל25ׁשּדה24ּתבה‰. מביא - האּור ּבהן ׁשאחז ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
אֹותן,27ּגדי מלהטת האּור ׁשאין מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשם ּתעבר ׁשּלא ּכדי נׂשרף, לא ׁשעדין הּקצה על ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּופֹורׂשֹו
.28האׁש ֵָ

.Âואם29טּלית ּבּה, ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּה - האּור ּבּה ׁשאחז ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ּכבתה - ּפֹוׁשטֹו30ּכבתה - האּור ּבֹו ׁשאחז ּתֹורה ספר וכן . ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָ

ונֹותן ּכבה. - ּכבה ואם ּבֹו, ׁשעדין31וקֹורא הּצד מן מים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשכח ּכבתה. - ּכבתה ואם האּור, ּבֹו נתלה ּדלּוק32לא נר ְְְְִִֵַָָָָָָָָֹ

מנער - טבלא ּגּבי ּכבה33על ואם נֹופל, והּוא הּטבלא את ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
אףֿעלּֿפי מּבערב, הּניחֹו אבל ּכבה. אסּור- - ׁשּכבה ֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

.34לטלטלֹו ְְְַ
.Êאין35נכרי - לכּבֹות ו'אל36ׁשּבא 'ּכּבה' לֹו 37אֹומרים ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

לכּבֹות ׁשּבא קטן אבל עלינּו. ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּתכּבה',
אביו ּדעת על עֹוׂשה ׁשּיהיה והּוא, לֹו. ׁשֹומעין אין אבל38- ; ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מבשל. משום הוא כאן חיובו ועיקר מדרבנן, רק הוא שצירוף בהשגה, ב).11)הראב"ד עמוד כט דף שבת רבינו12)(מסכת
הכיבוי, לגוף צריך שאינו פי על "אף לכבות והמתכוון חייב, לגופה צריכה שאינה שמלאכה יהודה כרבי ז) הלכה א (פרק סובר
הרשב"א הרמב"ן, ובכללם - הראשונים רוב אבל חייב". זה הרי הפתילה, מפני או הכלי מפני או השמן מפני אלא כיבה ולא
כיבה אם רק בכיבוי חייב אינו כן אם פטור, לגופה צריכה שאינה שמלאכה שמעון כרבי פסקו - והרי"ף חננאל רבינו בשם והטור
לצורך שלא כיבה אבל הכיבוי. לגוף צריך הוא שאז יפה שיבעיר האור את להאחיז פתילה הבהוב של כיבוי או פחמין, לעשות כדי

פטור. - עיקר13)הנ"ל מדרבנן, אלא עליה חייב אין מתכת של גחלת וכיבוי התורה מן עליו חייב עץ של גחלת דכיבוי והטעם
של גחלת אבל מדאורייתא, האסור הכיבוי הוא זה פחם ותעשה אחר לדבר ישתנה וכשיכבה אש שתחילתו דבר כל כי זה: דבר
נתלית האש גוף שאין כיבוי זה שאין לפי התורה מן כיבוייה אין בתחילה כשהייתה מתכת היא וכשתכבה מתכת שתחילתה מתכת
(כתב בפירושו פרחיה (רבינו מדרבנן [זה] כיבוי הילכך צונן ברזל הוא הכיבוי אחר ועכשיו היה חם (שהוא) [ה]ברזל אלא בברזל
רוקח). מעשה ספר בהקדמת הובא וכן לתלמוד בפירושו הרמב"ם רבינו בשם א עמוד מב דף שבת למסכת אוקספורד) יד

רבנן.14) גזרו לא לרבים נזק שבמקום שם.15)לכתחילה, שבת א).16)מסכת עמוד כב דף ביצה שעל17)(מסכת משום
שעה "דבאותה הוא הטעם אלא ד), הלכה (להלן ומותר כיבוי גרם רק שזה כתבו והתוספות (הרא"ש), הכיבוי את ממהר זה ידי

בנר". שמן מעט כשיש יפה הנר אור שאין אורו, ומכסה קצת מכבה ממנו יהודה,18)שמסתפק כרבי שפסק למעלה רבינו לסברת
דרבנן. איסור רק כאן אין לגופה, צריכה שאינה במלאכה שמעון כרבי הסוברים הפוסקים לרוב העומד19)אבל דבר לך שאין

אלא אינו שזה הפוסקים כתבו כולה" המדינה כל שורפת "ואפילו רבינו שכתב ובמה א. הלכה ב בפרק וראה נפש, פיקוח בפני
מתגברת שכשהדליקה נפשות סכנת בה שיש מפני בשבת דליקה לכבות מותר הגויים בין שהם בזמן אבל אדמתם, על שישראל בזמן
מותר גויים שם אין שאפילו שכתבו ויש כז). סעיף שלד סימן חיים (אורח אותו הורגים נגדם עומד וכשאדם ושוללים חוטפים הם

ברורה). (משנה לברוח יכולים שאינם חולה או זקן שם נשאר א).20)שמא עמוד קכ דף שבת מסכת הדין21)(משנה הוא
שלד). סימן ברורה (משנה מלאכות מסכת22)בשאר - מותר (=גרם שרי" גרמא הא דאסור, הוא עשייה מלאכה, כל תעשה "לא

אסור. גרם אף אחר באופן אבל הפסד, למנוע רק מותר שגרם המרדכי וכתב ב). עמוד קכ דף קכא23)שבת דף שבת (מסכת
א). א).24)עמוד עמוד קכ דף שבת מסכת לרמב"ם).25)(משנה המשניות (פירוש קטנה הנפתחת26)תיבה גבוהה תיבה

לשמירה. דברים בה ושמים הצד העץ"27)מן אל מהגיע האש וימנע יתלהב ולא יתחרך הוא כי - גדי של עור פריסת "תועלת
המשניות). לעכב28)(פירוש שמותר שכן וכל מותר כיבוי שגרם ד בהלכה למעלה כתב כבר שהרי עיון צריכים רבינו [דברי

זו]. הלכה להביא הוצרך ולמה י"ד).29)הדליקה פרק שבת מסכת מותר.30)(תוספתא כיבוי דף31)שגרם שבת (מסכת
א). עמוד ב).32)קכ עמוד קכ דף שבת שהמחסר33)(מסכת למעלה כתב ורבינו השמן, נשפך כשמנער הרי הקשו: הראשונים

בעל נתן רבינו לדעת אולם א)? בפרק (ראה רישיה" "פסיק זה הרי לזה מתכוון אינו אם וגם מכבה, משום חייב הנר מן שמן
שכאן אומרים ויש מהשמן. נהנה אינו שהרי לנער מותר כאן גם מותר, מהדבר) נהנה (שאינו לו ניחא שלא רישיה שפסיק הערוך,

שמנו. שכלה בנר או שעווה, של בנר לדבר34)מדובר בסיס נעשה במניח אבל בשוכח, אלא שנו לא ינאי: רבי דבי "אמרי
ב). עמוד קכ דף שבת מסכת רש"י - לנערה כדי לטלטלה ואסור האסור, לדבר בסיס נעשתה (הטבלא מסכת35)אסור" (משנה

א). עמוד קכא דף א.36)שבת הלכה ו פרק למעלה כמבואר שבות", לנכרי כי37)ש"אמירה תכבה, אל לו לומר צריך אין
יעשה. אם יפסיד שלא בדעתו עצמו, להנאת עצמו דעת על עושה ועושה38)הנכרי לאביו נוח הזה שהכיבוי להבחין שיודע

שם). שבת (מסכת בשבילו.
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מצּוין ּביתּֿדין אין - עצמֹו ּובדלקה39מּדעת להפריׁשֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָֻ
לֹומר מפסיד.40הּתירּו אינֹו המכּבה ּכל : ְְִִִֵֶַַַַָ

.Áמאבֹות42והכנסה41הֹוצאה מלאכה - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְֲִֵֵַָָָָָָ
מּפי ּתֹורה ּגּופי ּכל עם זה ׁשּדבר ואףֿעלּֿפי היא. ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמלאכֹות
אל ואּׁשה איׁש ּבּתֹורה: אֹומר הּוא הרי נאמרּו, מּסיני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמׁשה
הא מהביא; העם וּיּכלא הּקדׁש, לתרּומת מלאכה עֹוד ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹיעׂשּו

אֹותּה43למדּת קֹורא מלאכה - ׁשההבאה מּפי44, למדּו וכן . ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ארּבע45הּׁשמּועה מּתחּלת הרּבים ּברׁשּות ׁשהּמעביר ,46 ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָ

וחּיב. לרׁשּות, מרׁשּות ּכמֹוציא הּוא הרי - ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵַַַָלסֹוף
.Ëּכׁשעּור ׁשּיֹוציא עד חּיב לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא 47אין ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

הּיחיד מרׁשּות הרּבים48הּמֹועיל מרׁשּות אֹו הרּבים לרׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
ויעקר הּיחיד, ׁשנּיה.49לרׁשּות ּברׁשּות ויּניח זֹו מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹ

ׁשהֹוציא50אבל אֹו עקר, ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם ְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹֹ
וכן51ּפחֹות ּפטּור. - ארּבע52מּכּׁשעּור מּתחּלת הּמעביר ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָ

ּכּׁשעּור ׁשּיעקר עד חּיב אינֹו הרּבים ּברׁשּות ארּבע ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹלסֹוף
אחרת. מּצד ויּניחּנּו זה ְִִִֶֶֶֶַַַַמּצד

.Èּתֹולדת53הּזֹורק זה הרי - הּמֹוׁשיט אֹו לרׁשּות מרׁשּות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַ
וחּיב מּתחּלת54מֹוציא, ּבידֹו הּמֹוׁשיט אֹו הּזֹורק וכן . ְְְְִִִִֵֵַַַַָָ

והּזֹורק55ארּבע וחּיב. מֹוציא, ּתֹולדת זה הרי - ארּבע לסֹוף ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
יד ּפטּור.56ּכלאחר - ְִַַָָ

.‡Èאּלּו57הּמֹוציא רׁשּיֹות מּׁשתי מרׁשּות החפץ 58מקצת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻ
ׁשנּיה ּכּלֹו59לרׁשּות החפץ ּכל את ׁשּיֹוציא עד ּפטּור, - ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

אפּלּו חפצים, מלאה ׁשהיא קּפה זֹו. לרׁשּות זֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָֻמרׁשּות
חרּדל ּפטּור,60מלאה - זֹו לרׁשּות זֹו מרׁשּות רּבּה והֹוציא , ְְְְְִִֵֵַָָָָֻ
ׁשּיֹוציא ׁשהּכלי61עד לזה. הּדֹומה ּכל וכן הּקּפה. ּכל את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

אחד ּכחפץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכל .62מׂשים ְִֵֵֵֶֶֶָֹ
.·Èּבין63הּמֹוציא חיקֹו,64- ּבתֹו ּבין ּבׂשמאלֹו, ּבין ּבימינֹו, ְְִִִִֵֵֵֵַֹ

ּבסדינֹו לֹו צרּורין ּבמעֹות ׁשּיצא ׁשהֹוציא65אֹו מּפני חּיב, - ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ
אףֿעלּֿפי חּיב, - ּכתפֹו על הּמֹוציא וכן הּמֹוציאין. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּכדר
ׁשּכן הרּבים; ּברׁשּות טפחים מעׂשרה למעלה 66ׁשהּמׂשאֹוי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבּכתף ׁשּנאמר: מעׂשרה, למעלה ּבּמׁשּכן קהת ּבני מׂשא ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהיה
אֹותן לֹומדין מּמׁשּכן הּמלאכֹות וכל .67יׂשאּו, ְְְְִִִִַָָָָָ
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רבי39) לפני בא הרבים, ברשות המדרש בית מפתחות לו שאבדו ביסני בר יצחק ברבי מעשה א) עמוד קיד דף יבמות (מסכת
"קטן מינה: שמע לך, ויביאו המפתחות וימצאו שם שישחקו ותינוקת תינוק לשם הנהג לו: אמר בשבת) לעשות מה (לשאול פדת
- נאמר? למה מקדשכם, ד' אני כי "לדעת מובא: (תשא) ישמעאל דרבי ובמכילתא להפרישו". מצּווין דין בית אין נבלות ְִאוכל
אלא אמרתי לא - ד' אני כי לדעת לומר תלמוד וקטן, שוטה חרש אפילו אני שומע השבת, את ישראל בני ושמרו אומר שהוא לפי

דעת". לו שיש א).40)במי עמוד קכא דף שבת (מסכת הגויים א41)בפני (פרק ובירושלמי ב) עמוד צו דף שבת (מסכת
שנמנעו וכשם לגזברים... וליתן מבתיהן מלהוציא העם נמנע מהביא, העם וייכלא - וכו' מלאכה? קרוייה שהוצאה "מניין א) הלכה

ללשכה. ולהכניס לידם מלקבל הגזברים נמנעו כך לגזברים, וליתן מבתיהן מלהוציא הוצאה42)העם "מצינו אמרו: שם בגמרא
מרשות (הרי) מכדי הוא, סברא - מניין? היחיד) לרשות הרבים (מרשות הכנסה הרבים). לרשות היחיד מרשות הוצאה (איסור
אולם אב. שהכנסה נראה רבינו ומדברי תולדה" "הכנסה שם: אמרו שהרי קשה אבל מכניס". לי מה מוציא לי מה הוא, לרשות

משנה). במגיד נראה (וכן "והכנסה" המלה כאן חסרה התימנים יד ב).43)בכתב עמוד צו דף שבת רבינו44)(מסכת כשיטת
כשאר במשכן הייתה הוצאה שמלאכת ואף וכו'". קאי דבשבת "וממאי גורסים: ולא שם, שבת במסכת הסוגיא בפירוש חננאל
ואתם זרעו הם במשכן, הייתה בה שכיוצא מלאכה על אלא חייבין "אין ב): עמוד מט דף שבת (מסכת בברייתא כמבואר מלאכות,
מעגלה הקרשים את הורידו הם היחיד, לרשות הרבים מרשות תכניסו לא ואתם לעגלה, מקרקע הקרשים את העלו הם תזרעו... אל
- בכתוב? רמז לנו שאין אף עליה, חייבים במשכן שהייתה מלאכה וכל הרבים" לרשות היחיד מרשות תוציאו לא ואתם לקרקע,
ראייה הביאו ולכן מלאכה, שתיחשב מחייב השכל ואין גרועה" "מלאכה שהיא המלאכות), לשאר דומה (שאינה שאני הוצאה

ז. בפרק למעלה וראה א) עמוד ב דף שבת מסכת (תוספות מלאכות כשאר בשבת האסורה מלאכה שהיא שלא45)מהכתוב דבר
מסיני" למשה "הלכה הנקרא והוא השלום, עליו רבינו משה עד איש מפי איש וקיבלו שמעו ז"ל שחכמינו אלא בתורה, נכתב

א). עמוד כז דף ראשונים הוצאת - המאור" א).46)("ספר עמוד צז דף שבת שיעורי47)(מסכת מבוארים י"ח פרק להלן
בשבת. הרשויות.48)ההוצאה מהות על א הלכה י"ד פרק להלן עקירה49)ראה דיני וֿב א הלכות י"ג בפרק להלן ראה

א).50)והנחה. עמוד ב דף שבת במסכת ראשונה ב).51)(משנה עמוד צג דף שבת במסכת ה52)(משנה דף שבת (מסכת
ב). א).53)עמוד עמוד צו דף שבת במסכת המשכן54)(משנה את ופרקו הענן עמוד אחר כשהלכו הלויים עבודת הייתה שכך
מסיני.55)(רש"י). למשה הלכה והיא - לה" גמירי "גמרא ב): עמוד צו דף שבת מכתפיו56)(מסכת כגון זריקה כדרך "שלא

ב). עמוד קנג דף שבת מסכת (רש"י ב).57)ולאחוריו" עמוד צא דף שבת במסכת הרבים58)משנה ורשות היחיד רשות
ט. בהלכה היחיד.59)שנזכרו לרשות הרבים מרשות או הרבים לרשות היחיד בחוץ.60)מרשות כבר מהחרדל הרבה שיש

שלא61) לפי חייב, אינו להוציאה וגמר עקרה זו, ברשות ומקצתה זו ברשות מקצתה הקופה שהניח אחר אם אבל אחת, בפעם
משנה"). ("מגיד אחת בבת הוצאה שנייה עקירה בשעת -62)הייתה אגד" שמו כלי "אגד הסובר שם, יוחנן כרבי פסק רבינו

השנייה, לרשות שבכלי החפצים יצאו אם ואף יחד, מאגדם שהכלי מפני אחד, דבר הם כאילו בכלי המונחים הדברים כל ונחשבים
שנייה. לרשות כולו יצא עצמו שהכלי עד חייב א).63)אינו עמוד צב דף שבת במסכת (מסכת64)(משנה ירושלמי בתלמוד

התמיד ומנחת הסמים וקטורת המאור שמן הכהן אהרן בן אלעזר "ופקודת טז): פסוק ד, פרק (במדבר "כתוב ג): הלכה י פרק שבת
בזרועו". תלוייה יום של התמיד ומנחת בשמאלו, - הסמים וקטורת בימינו - המאור שמן המשחה", במסכת65)ושמן (ברייתא

א). עמוד קמז דף (להלן66)שבת פטור מקום הוא מזה ולמעלה טפחים, עשרה עד אלא הרבים כרשות אינו הרבים רשות ואוויר
עבודת "כי עבודה בתורה שנקראה כיוון חייב מקום מכל בהם, וכיוצא לסבלים אלא בכך הוצאה דרך שאין ואף ג), הלכה י"ד פרק

רוקח). (מעשה ישאו" בכתף עליהם ז.67)הקודש בפרק ראה



סה zay zekld - xii` 'd ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מצּוין ּביתּֿדין אין - עצמֹו ּובדלקה39מּדעת להפריׁשֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָֻ
לֹומר מפסיד.40הּתירּו אינֹו המכּבה ּכל : ְְִִִֵֶַַַַָ

.Áמאבֹות42והכנסה41הֹוצאה מלאכה - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְֲִֵֵַָָָָָָ
מּפי ּתֹורה ּגּופי ּכל עם זה ׁשּדבר ואףֿעלּֿפי היא. ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמלאכֹות
אל ואּׁשה איׁש ּבּתֹורה: אֹומר הּוא הרי נאמרּו, מּסיני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמׁשה
הא מהביא; העם וּיּכלא הּקדׁש, לתרּומת מלאכה עֹוד ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹיעׂשּו

אֹותּה43למדּת קֹורא מלאכה - ׁשההבאה מּפי44, למדּו וכן . ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ארּבע45הּׁשמּועה מּתחּלת הרּבים ּברׁשּות ׁשהּמעביר ,46 ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָ

וחּיב. לרׁשּות, מרׁשּות ּכמֹוציא הּוא הרי - ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵַַַָלסֹוף
.Ëּכׁשעּור ׁשּיֹוציא עד חּיב לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא 47אין ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

הּיחיד מרׁשּות הרּבים48הּמֹועיל מרׁשּות אֹו הרּבים לרׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
ויעקר הּיחיד, ׁשנּיה.49לרׁשּות ּברׁשּות ויּניח זֹו מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹ

ׁשהֹוציא50אבל אֹו עקר, ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם ְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹֹ
וכן51ּפחֹות ּפטּור. - ארּבע52מּכּׁשעּור מּתחּלת הּמעביר ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָ

ּכּׁשעּור ׁשּיעקר עד חּיב אינֹו הרּבים ּברׁשּות ארּבע ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹלסֹוף
אחרת. מּצד ויּניחּנּו זה ְִִִֶֶֶֶַַַַמּצד

.Èּתֹולדת53הּזֹורק זה הרי - הּמֹוׁשיט אֹו לרׁשּות מרׁשּות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַ
וחּיב מּתחּלת54מֹוציא, ּבידֹו הּמֹוׁשיט אֹו הּזֹורק וכן . ְְְְִִִִֵֵַַַַָָ

והּזֹורק55ארּבע וחּיב. מֹוציא, ּתֹולדת זה הרי - ארּבע לסֹוף ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
יד ּפטּור.56ּכלאחר - ְִַַָָ

.‡Èאּלּו57הּמֹוציא רׁשּיֹות מּׁשתי מרׁשּות החפץ 58מקצת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻ
ׁשנּיה ּכּלֹו59לרׁשּות החפץ ּכל את ׁשּיֹוציא עד ּפטּור, - ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

אפּלּו חפצים, מלאה ׁשהיא קּפה זֹו. לרׁשּות זֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָֻמרׁשּות
חרּדל ּפטּור,60מלאה - זֹו לרׁשּות זֹו מרׁשּות רּבּה והֹוציא , ְְְְְִִֵֵַָָָָֻ
ׁשּיֹוציא ׁשהּכלי61עד לזה. הּדֹומה ּכל וכן הּקּפה. ּכל את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

אחד ּכחפץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכל .62מׂשים ְִֵֵֵֶֶֶָֹ
.·Èּבין63הּמֹוציא חיקֹו,64- ּבתֹו ּבין ּבׂשמאלֹו, ּבין ּבימינֹו, ְְִִִִֵֵֵֵַֹ

ּבסדינֹו לֹו צרּורין ּבמעֹות ׁשּיצא ׁשהֹוציא65אֹו מּפני חּיב, - ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ
אףֿעלּֿפי חּיב, - ּכתפֹו על הּמֹוציא וכן הּמֹוציאין. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּכדר
ׁשּכן הרּבים; ּברׁשּות טפחים מעׂשרה למעלה 66ׁשהּמׂשאֹוי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבּכתף ׁשּנאמר: מעׂשרה, למעלה ּבּמׁשּכן קהת ּבני מׂשא ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהיה
אֹותן לֹומדין מּמׁשּכן הּמלאכֹות וכל .67יׂשאּו, ְְְְִִִִַָָָָָ
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רבי39) לפני בא הרבים, ברשות המדרש בית מפתחות לו שאבדו ביסני בר יצחק ברבי מעשה א) עמוד קיד דף יבמות (מסכת
"קטן מינה: שמע לך, ויביאו המפתחות וימצאו שם שישחקו ותינוקת תינוק לשם הנהג לו: אמר בשבת) לעשות מה (לשאול פדת
- נאמר? למה מקדשכם, ד' אני כי "לדעת מובא: (תשא) ישמעאל דרבי ובמכילתא להפרישו". מצּווין דין בית אין נבלות ְִאוכל
אלא אמרתי לא - ד' אני כי לדעת לומר תלמוד וקטן, שוטה חרש אפילו אני שומע השבת, את ישראל בני ושמרו אומר שהוא לפי

דעת". לו שיש א).40)במי עמוד קכא דף שבת (מסכת הגויים א41)בפני (פרק ובירושלמי ב) עמוד צו דף שבת (מסכת
שנמנעו וכשם לגזברים... וליתן מבתיהן מלהוציא העם נמנע מהביא, העם וייכלא - וכו' מלאכה? קרוייה שהוצאה "מניין א) הלכה

ללשכה. ולהכניס לידם מלקבל הגזברים נמנעו כך לגזברים, וליתן מבתיהן מלהוציא הוצאה42)העם "מצינו אמרו: שם בגמרא
מרשות (הרי) מכדי הוא, סברא - מניין? היחיד) לרשות הרבים (מרשות הכנסה הרבים). לרשות היחיד מרשות הוצאה (איסור
אולם אב. שהכנסה נראה רבינו ומדברי תולדה" "הכנסה שם: אמרו שהרי קשה אבל מכניס". לי מה מוציא לי מה הוא, לרשות

משנה). במגיד נראה (וכן "והכנסה" המלה כאן חסרה התימנים יד ב).43)בכתב עמוד צו דף שבת רבינו44)(מסכת כשיטת
כשאר במשכן הייתה הוצאה שמלאכת ואף וכו'". קאי דבשבת "וממאי גורסים: ולא שם, שבת במסכת הסוגיא בפירוש חננאל
ואתם זרעו הם במשכן, הייתה בה שכיוצא מלאכה על אלא חייבין "אין ב): עמוד מט דף שבת (מסכת בברייתא כמבואר מלאכות,
מעגלה הקרשים את הורידו הם היחיד, לרשות הרבים מרשות תכניסו לא ואתם לעגלה, מקרקע הקרשים את העלו הם תזרעו... אל
- בכתוב? רמז לנו שאין אף עליה, חייבים במשכן שהייתה מלאכה וכל הרבים" לרשות היחיד מרשות תוציאו לא ואתם לקרקע,
ראייה הביאו ולכן מלאכה, שתיחשב מחייב השכל ואין גרועה" "מלאכה שהיא המלאכות), לשאר דומה (שאינה שאני הוצאה

ז. בפרק למעלה וראה א) עמוד ב דף שבת מסכת (תוספות מלאכות כשאר בשבת האסורה מלאכה שהיא שלא45)מהכתוב דבר
מסיני" למשה "הלכה הנקרא והוא השלום, עליו רבינו משה עד איש מפי איש וקיבלו שמעו ז"ל שחכמינו אלא בתורה, נכתב

א). עמוד כז דף ראשונים הוצאת - המאור" א).46)("ספר עמוד צז דף שבת שיעורי47)(מסכת מבוארים י"ח פרק להלן
בשבת. הרשויות.48)ההוצאה מהות על א הלכה י"ד פרק להלן עקירה49)ראה דיני וֿב א הלכות י"ג בפרק להלן ראה

א).50)והנחה. עמוד ב דף שבת במסכת ראשונה ב).51)(משנה עמוד צג דף שבת במסכת ה52)(משנה דף שבת (מסכת
ב). א).53)עמוד עמוד צו דף שבת במסכת המשכן54)(משנה את ופרקו הענן עמוד אחר כשהלכו הלויים עבודת הייתה שכך
מסיני.55)(רש"י). למשה הלכה והיא - לה" גמירי "גמרא ב): עמוד צו דף שבת מכתפיו56)(מסכת כגון זריקה כדרך "שלא

ב). עמוד קנג דף שבת מסכת (רש"י ב).57)ולאחוריו" עמוד צא דף שבת במסכת הרבים58)משנה ורשות היחיד רשות
ט. בהלכה היחיד.59)שנזכרו לרשות הרבים מרשות או הרבים לרשות היחיד בחוץ.60)מרשות כבר מהחרדל הרבה שיש

שלא61) לפי חייב, אינו להוציאה וגמר עקרה זו, ברשות ומקצתה זו ברשות מקצתה הקופה שהניח אחר אם אבל אחת, בפעם
משנה"). ("מגיד אחת בבת הוצאה שנייה עקירה בשעת -62)הייתה אגד" שמו כלי "אגד הסובר שם, יוחנן כרבי פסק רבינו

השנייה, לרשות שבכלי החפצים יצאו אם ואף יחד, מאגדם שהכלי מפני אחד, דבר הם כאילו בכלי המונחים הדברים כל ונחשבים
שנייה. לרשות כולו יצא עצמו שהכלי עד חייב א).63)אינו עמוד צב דף שבת במסכת (מסכת64)(משנה ירושלמי בתלמוד

התמיד ומנחת הסמים וקטורת המאור שמן הכהן אהרן בן אלעזר "ופקודת טז): פסוק ד, פרק (במדבר "כתוב ג): הלכה י פרק שבת
בזרועו". תלוייה יום של התמיד ומנחת בשמאלו, - הסמים וקטורת בימינו - המאור שמן המשחה", במסכת65)ושמן (ברייתא

א). עמוד קמז דף (להלן66)שבת פטור מקום הוא מזה ולמעלה טפחים, עשרה עד אלא הרבים כרשות אינו הרבים רשות ואוויר
עבודת "כי עבודה בתורה שנקראה כיוון חייב מקום מכל בהם, וכיוצא לסבלים אלא בכך הוצאה דרך שאין ואף ג), הלכה י"ד פרק

רוקח). (מעשה ישאו" בכתף עליהם ז.67)הקודש בפרק ראה



zayסו zekld - xii` 'd ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚Èהּמֹוציא ּבפיו68אבל ּברגלֹו ידֹו, ּובמרּפקֹו,69לאחר ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָ
למּטה הּכיס ּופי ּבבגדֹו ׁשּתפּור ּובכיס ּובׂשערֹו, ּבין70ּבאזנֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּלא ּפטּור, - ּובסנּדלֹו ּבמנעלֹו בגדֹו, ּבפי לבגד, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹּבגד
הּמֹוציאין. ּכדר ְִִִֶֶַהֹוציא

.„Èּכגֹון71הּמֹוציא ּכבד, מׂשאֹוי היה אם ראׁשֹו: על מׂשאֹוי ְִִֵַַַַָָָֹ
על מׂשים ׁשהּוא ּבהן, וכּיֹוצא ּומגּדל ּתבה אֹו מלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׂשק
ונמצא הּמֹוציאין, ּדר ׁשּכן חּיב; - ּבידֹו ותֹופׂש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹראׁשֹו
ּכגֹון קל, חפץ לקח אם אבל ּבידֹו. אֹו ּכתפֹו על ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּכמֹוציא
אינֹו והּוא והֹוציאֹו, ראׁשֹו על סּכין אֹו ספר אֹו ּבגד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשהּניח

ּבידֹו הּמֹוציאין;72אֹוחז ּכדר הֹוציא ׁשּלא ּפטּור, זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ראׁשיהם. על מּנחין החפצין להֹוציא העֹולם רב ּדר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאין

הרּבים,73הּמעביר ּברׁשּות ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת חפץ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָ
חּיב. - מראׁשֹו למעלה ׁשהעבירֹו ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹאףֿעלּֿפי

.ÂËלטלטל74מּתר ארּבע75לאדם ּבתֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻ
לטלטל לֹו ויׁש ּבצּדן, עֹומד ׁשהּוא אּמֹות ארּבע על ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָאּמֹות

ׁשּלֹו ּובאּמה הּזה. המרּבע נּנס76ּבכל היה ואם מֹודדין. ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּכבינֹונּיֹות אּמֹות ארּבע לֹו נֹותנין - אדם.77ּבאיבריו ּכל ׁשל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

איׁש "ׁשבּו ּבּתֹורה ׁשּנאמר ׁשּזה אמרּו, הּקּבלה ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּומּפי
זה,78ּתחּתיו" ּבמרּבע אּלא זה; למרּבע חּוץ יטלטל ׁשּלא - ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻ

יׁש ּבלבד ּבֹו ורגליו, ידיו ּכׁשּיפׁשט אדם אר ּכמּדת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהּוא
ְְֵַלטלטל.

.ÊËארּבע80ׁשנים79היּו לתֹו זה ׁשל אּמֹות ארּבע מקצת , ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָ
יֹוציא ׁשּלא ּובלבד ּבאמצע. ואֹוכלין מביאין - זה ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹאּמֹות
והאמצעי ׁשלׁשה, היּו ואם חברֹו. ׁשל לתֹו ׁשּלֹו מּתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָזה

ּוׁשנים81מבלע עּמֹו, מּתרין והן עּמהן מּתר הּוא - ּבינתים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻֻ
אסּורים זה.82החיצֹונים עם זה ֲִִִִֶֶַ

.ÊÈולּתנֹו84מּתר83לפיכ הרּבים מרׁשּות חפץ לעקר לאדם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ
ּבתֹו ׁשעּמֹו האחר85לחברֹו לחברֹו חברֹו וכן אּמֹות, ארּבע ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָ

ּכּמה הֹול ׁשהחפץ עלּֿפי ואףֿ מאה. הן אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבצּדֹו,
אּלא86מילין טלטל לא מהן אחד ׁשּכל מּפני מּתר, - ּבׁשּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

ׁשּלֹו. אּמֹות ארּבע ְְֶַַַּבתֹו
.ÁÈׁשהּוא87הֹואיל המרּבע ּבכל לטלטל לאדם לֹו ויׁש ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻ

אלכסֹונֹו ּבאר מטלטל נמצא אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָֹארּבע
אּמה חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות חמׁש זה מרּבע אין88ׁשל לפיכ . ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻ

חּיב הרּבים ּברׁשּות הּזֹורק אֹו חּוץ89הּמעביר ׁשּיעביר עד ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָ
אּמה חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות ׁשאמרנּו:90לחמׁש מקֹום וכל . ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻ

חּיב אּמֹות ארּבע הּמעביר אֹו: ארּבע, לסֹוף ארּבע ְְְְְֲִִִַַַַַַַַַַַָמּתחּלת
סֹופֹו עד אּמֹות ארּבע ׁשל האלכסֹון מּתחּלת הּוא ואם91- ; ְְְְֲִִִֶַַַַַַָ

ּפטּור. - מּזה ּפחֹות ֱִִֶֶָָהעביר
.ËÈמרׁשּות חפץ העֹוקר ּכיצד? מּדֹות: ׁשלׁש ּכאן ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָנמצא

אם הרּבים: ּברׁשּות אחר ּבמקֹום והּניחֹו זה מּמקֹום ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָהרּבים
מּתר; זה הרי - אּמֹות ארּבע עד הּמקֹומֹות ׁשני ּבין ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָֻהיה
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א).68) עמוד צב דף שבת במסכת הוא69)(משנה וכן בפיו, הוציאו אם אף חייב אוכל שהוא בדבר אבל אוכל, שאינו בדבר
משנה"). ("מגיד א עמוד קב דף שבת בכך.70)במסכת הוצאה דרך שאין פטור, ממנו נופל החפץ שאין צר הכיס אם אף

הוצל71) וכי - כן עושין הוצל אנשי שכן חייב, בשבת ראשו על משאוי המוציא חייא: רבי "אמר א) עמוד צב דף שבת (מסכת
בטלה - כן? עושין הוצל אנשי לומר: תמצא ואם פטור, ראשו על משאוי המוציא אמרו: כך אלא העולם)? (רוב דעלמא רובא
ראשו, על הוציאו אם פטור קל ומשא חייב, בידו תופסו ואם להוציא אדם כל דרך כבד שמשא רבינו, וסובר אדם" כל אצל דעתם

ג. הלכה י פרק שבת מסכת ירושלמי בתלמוד פירושו72)ועיין שלמעלה בידו" "ותופש ואילו בידו, המשאוי אין כלומר:
משנה). (לחם ראשו על לסוף73)שהמשאוי ארבע מתחילת חפץ המעביר רבא: "אמר א) עמוד ט דף שבת ברשות(מסכת ארבע

בצד ונותנו ימינו מצד חפץ ונוטל במקומו עומד שהאדם אחר, באופן פירש הראב"ד אבל חייב"; עליו דרך והעבירו הרבים,
י.74)שמאלו. הלכה י"ג פרק להלן שלא75)ראה ובלבד - הרבים ברשות "ומטלטל ב עמוד צח דף עירובין במסכת משנה

ואילו א). עמוד ח דף שבת במסכת נראה (וכן אמות ארבע בתוך הרבים ברשות לטלטל שמותר הרי אמות", מארבע חוץ יוציא
ועיין ז). הלכה כ פרק (להלן שהחשיך במי אלא התירו לא אמות מארבע פחות פחות טלטול ידי על אמות מארבע חוץ להוציא

א. קטן סעיף שמט סימן חיים באורח משנה ומגיד שאר76)ראב"ד משל גדולות אמותיו ד' ביותר, ארוך הזה האיש היה ואם
אדם. ל"ו.77)בני הלכה י"ז פרק להלן כמבואר טפחים, שישה בת ובמכילתא)78)אמה א עמוד מח דף עירובין (מסכת

ורגליו, ידיו לפשוט כדי אמה ועוד אמות, שלוש שהוא גופו כל אורך - "תחתיו" כשיעור תהיה השבת ביום איש כל ישיבת
שמט). סימן חיים (אורח למקום ממקום חפצים לטלטל אדם יכול זה א).79)ובשיעור עמוד מה דף עירובין (מסכת משנה

בתוך80) אלו מובלעות אחד, כל של אמות ששתי נמצא אמה, שש הפסק יש וביניהם אמותיו, בד' מונח מאכל לו יש אחד שכל
שניהם.81)אלו. בתוך מובלעות אמותיו ארבע ונמצא מאכל, מונח ידו ועל האמות, שמונה באמצע עומד שלא82)שהוא

אמות. לארבע חוץ אמות.83)יוציאו ארבע תוך הרבים ברשות חפץ לטלטל עמוד84)שמותר צה דף עירובין (מסכת משנה
הוא85)א). שאז אמות, ארבע בתוך אף אחרת לרשות ולהעבירו אחת מרשות להוציאו אסור אבל אחת, רשות בתוך הוא אם

לבית תורה ספר שנותנים בשבת, קהילות באיזה שראיתי מה על תגר, קראתי כן "על אסור. לכרמלית ואפילו לרשות מרשות מוציא
הושטה" מועילה לא שלזה לרחוב, הבית מן שמוציאים במה איסור ועושים אמות, מארבע בפחות הרחוב דרך והולכים הכנסת

שמט). סימן זהב שחפצי86)(טורי נורי בן יוחנן כרבי רבינו דעת ללכת, מותר שלבעליו ממה יותר חפץ להוליך שאסור ואף
י). הלכה ה פרק טוב יום בהלכות להלן (ראה במקומם שביתה קונים א).87)הפקר עמוד נא דף עירובין לפי88)(מסכת

מסכת - באלכסונה חמישיות ושתי אמה היא - בריבועה אמה (כל באלכסונא" חומשי ותרי אמתא בריבועא אמתא "כל הכלל
א). עמוד נז דף מזה.89)עירובין בפחות אף יש איסור פניו,90)אבל כנגד אמות ד' מעביר כשהוא הסוברים מהראשונים ויש

בלבד. אמות בד' אף שהרי91)חייב פטור, זה שיעור בתוך מונח החפץ מקצת אם אבל זה, לשיעור מחוץ תהיה שההנחה היינו,
יא. בהלכה כמבואר בשלימות, ואלכסונן הן אמות ארבע החפץ העביר לא

zay zekld - xii` 'd ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּמֹות חמׁש ּבתֹו הן ועדין אּמֹות, מארּבע יתר ּביניהן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה
ּפטּור - אּמה חמׁשי אּמֹות92ּוׁשלׁשה חמׁש ּביניהן היה ; ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

העביר ׁשהרי חּיב, זה הרי - ּבׁשוה אּמה חמׁשי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּוׁשלׁשה
מרּבע. ׁשל לאלכסֹונֹו חּוץ ְְֲֵֶֶַַַָֻהחפץ

עׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

הרּבים‡. ּברׁשּות הּמעביר אֹו לרׁשּות, מרׁשּות הּמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָאין
מקֹום ּגּבי מעל חפץ ׁשּיעקר עד חּיב, אּמֹות, לארּבע ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹחּוץ
ויּניח יתר אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּיׁש

טפחים. ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּגּבי ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
.·,לפיכ ארּבעה. על ּכארּבעה לֹו חׁשּובה אדם ׁשל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָידֹו

אדם ּביד והּניחֹו זֹו ּברׁשּות העֹומד אדם מּיד החפץ עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאם
ּבאחת עֹומד היה אם וכן חּיב. - ׁשנּיה ּברׁשּות העֹומד ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָאחר
החפץ ועקר ׁשנּיה, לרׁשּות ידֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּׁשתי
חּיב. - אליו ידֹו והחזיר ּבּה, העֹומד אדם מּיד אֹו ְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָמּמּנה
ּבֹו, עֹומד ׁשהּוא ּבמקֹום החפץ הּניח ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹואףֿעלּֿפי

ּבארץ. ּכמּנח הּוא הרי - ּבידֹו והּוא ְְְֲִֵֶָָָָֻהֹואיל
האכל‚. להֹוציא וחּׁשב לרׁשּות, מרׁשּות ויֹוצא אֹוכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֹהיה

ּפיו מׂשימּה ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני חּיב; - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבפיו
וכן הּמֹוציאין. ּכדר הֹוציא ׁשּלא עלּֿפי אףֿ ארּבעה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמקֹום
אֹו מים והׁשּתין אּלּו רׁשּיֹות מּׁשתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻמי
והּניח זֹו מרׁשּות עקר ׁשהרי חּיב; - ׁשנּיה ּברׁשּות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָרקק
ּגּבי מעל עקר ּכאּלּו אֹותֹו עֹוׂשה ּומחׁשבּתֹו ׁשנּיה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָּברׁשּות
ּברׁשּות אּמה ּופי זֹו, ּברׁשּות עֹומד היה ארּבעה. ְְְְִִִֵַַָָָָָמקֹום

ּפטּור. - ּבּה והׁשּתין ְְְִִִָָָׁשנּיה,
ׁשנּיה,„. לרׁשּות ידֹו ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשתי ּבאחת עֹומד ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻהיה

חּיב, - והֹוציאן מים, מלאה גּמא ּגּבי מעל מים מּׁשם ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻונטל
ה ּכאּלּו ּכּלן ּכליׁשהּמים היה אם אבל הארץ. על מּנחין ן ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

מן ולקח ידֹו ּופׁשט הּכלי, ּבתֹו ּופרֹות מים ּגּבי על ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָצף
ּגּבי על הּפרֹות נחּו לא ׁשהרי ּפטּור; - והֹוציא ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּפרֹות
צרי ואין ארּבעה. מקֹום ּגּבי מעל עקר ׁשּלא ונמצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהארץ,
ׁשהּוא והֹוציאם, הּמים ּפני על צפין הּפרֹות היּו אם ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלֹומר,
הּׁשמן מן וקלט הּמים, ּפני על צף ׁשמן היה אם וכן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּפטּור.

ּפטּור. - ְִָוהֹוציאֹו
עד‰. חּיב לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ׁשאין אמרנּו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר

עקר ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם אבל ויּניח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעקר
ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי ,לפיכ ּפטּור. -ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשּנתן אֹו מּמּנּו; אחר ּונטלֹו ּבידֹו, וחפץ ׁשנּיה לרׁשּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָידֹו
ׁשּזה ּפטּורים, ׁשניהם - אליו ידֹו והחזיר חפץ, לידֹו ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאחר

הּניח. וזה ְִִֶַַָעקר
.Â,מּׁשלׁשה למעלה ידֹו ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּבּמה

ּכמי זה הרי - לארץ סמּו ׁשלׁשה ּבתֹו ידֹו היתה ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָאבל
וחּיב. ּבארץ, ְִִֶֶַַָָָׁשהּניח

.Êיד חברֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשתי ּבאחת עֹומד ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֻהיה
והכניסֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד זה מּיד חפץ ונטל ׁשנּיה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמרׁשּות
זה - העֹומד זה ּביד והּניח מאצלֹו, חפץ ׁשהֹוציא אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָאצלֹו;
וחברֹו מּידֹו; נטל אֹו ּבידֹו נתן ׁשהרי ּכלּום, עׂשה לא ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהעֹומד

והּניח. עקר ׁשהרי ְֲִִֵֶַַַָָחּיב,
.Áחפץ חברֹו ונתן אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשתי ּבאחת עֹומד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהיה

ועמד ׁשנּיה, לרׁשּות החפץ ּבאֹותֹו ויצא ּגּביו, על אֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבידֹו
ּכעקירת - ׁשעליו ּבחפץ ּגּופֹו ׁשעקירת מּפני חּיב; - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשם
החפץ ּכהּנחת - החפץ ּבאֹותֹו ועמידתֹו רׁשּות, מאֹותּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָחפץ
על אֹו ׁשּבידֹו ּבחפץ יצא אם ,לפיכ ּבּה. ׁשעמד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבּקרקע
ּבידֹו, והּוא ונכנס חזר אּלא ׁשנּיה, ּברׁשּות עמד ולא ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹּגּביו
לפי ּפטּור, - הּיֹום ׁשּיצא עד ּכּלֹו הּיֹום ּכל ונכנס יצא ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻאפּלּו
עדין - ׁשעליו הּמׂשאֹוי לתּקן עמד ואפּלּו הּניח. ולא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשעקר

לנּוח. ׁשּיעמד עד ּפטּור, ֲֶַַַָָֹהּוא
.Ëּכל אפּלּו ּבּה ורץ ּכתפֹו על חבילתֹו ׁשהיתה מי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

אם אבל ּבּה; רץ ׁשּיהיה והּוא, ׁשּיעמד. עד חּיב אינֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּיֹום,
מי ,לפיכ ואסּור. ּומּניח, ּכעֹוקר זה הרי - מעט מעט ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהל
ׁשּיּגיע עד ּבּה רץ - ּכתפֹו על וחבילתֹו הּיֹום עליו ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּקדׁש

יד. ּכלאחר ׁשם וזֹורקּה ְְְְִֵַַָָָלביתֹו
.Èאּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו והל הרּבים, מרׁשּות החפץ ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעקר

ּכל אפּלּו ועמד, אּמֹות מארּבע ּפחֹות והל וחזר ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָועמד,
לנּוח; ּבׁשעמד אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפטּור. - ּכּלֹו ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻהּיֹום
חּוץ ּוכׁשּיעמד ,ּכמהּל זה הרי - מׂשאֹו לתּקן עמד אם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאבל
אּמֹות לארּבע חּוץ ׁשּיעמד והּוא, חּיב. - אּמֹות ְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלארּבע
.ּכמהּל הּוא עדין - מׂשאֹו לתּקן יעמד אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹלנּוח;

אּמֹות. לארּבע חּוץ לנּוח ׁשּיעמד עד חּיב ְְְֲֵֶַַַַַַַָָֹואינֹו
.‡Èוהגּביּה הארץ, על מּנח ּבֹו וכּיֹוצא רמח אֹו קנה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻהיה

והׁשליכֹו ּבארץ, מּנח הּׁשני הּקצה והיה האחד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּקצה
והׁשליכֹו ּבארץ מּנח ׁשהיה הּׁשני הּקצה והגּביּה וחזר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלפניו,
ּפטּור, - מילין ּכּמה החפץ ׁשהעביר עד זֹו, ּדר על ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלפניו
החפץ מׁש ואם הארץ. ּגּבי מעל ּכּלֹו החפץ עקר ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלפי

ע חּיב,ּוגררֹו - ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת הארץ ל ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
הּוא. עֹוקר ְְֵֵֶַַׁשהמגלּגל

.·Èזֹו ׁשּנמצאת אחרת, ּבזוית להּניחֹו זֹו מּזוית החפץ ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעקר
ׁשנּיה לרׁשּות והֹוציאֹו ּבּדר ונמל הּמּתרת, עקירה ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻהעקירה
ונמצאת ,לכ ראׁשֹונה עקירה היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; -ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹ
חברֹו על והּניחֹו חפץ העֹוקר וכן עקירה. ּבלא הּנחה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכאן
ּגּבי מעל נטלֹו לעמד חברֹו ׁשּירצה ּובעת ,מהּל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכׁשהּוא
הּנחה. ּבלא עקירה ּכאן יׁש ׁשהרי ּפטּור, זה הרי - ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹחברֹו

.‚Èלסֹוף ארּבע מּתחּלת אֹו לרׁשּות מרׁשּות חפץ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּזֹורק
אֹו ּבידֹו, אחר קלטֹו ׁשּינּוח וקדם הרּבים, ּברׁשּות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹארּבע
ׁשּנתּכּון הּנחה זֹו ׁשאין מּפני ּפטּור, - נׂשרף אֹו ּכלב, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָקלטֹו

חּיב. - לכ זריקה ּבׁשעת נתּכּון אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָלּה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואלכסונן"92) הן שמעביר עד חייב אינו אמות ארבע "המעביר א): עמוד נא דף עירובין (מסכת שאמרו ממה ומקורו אסור, אבל
לכתחילה אף שמותר נראה א עמוד ח דף שבת ומסכת ב עמוד צח דף עירובין ובמסכת כן. לעשות אסור אבל חייב" ש"אינו הרי
חמש בתוך מארבע יותר לבין מארבע פחות בין חילוק שיש כורחך ועל טו) הלכה למעלה (ראה אמות מארבע בפחות לטלטל

שמט). סימן וב"ח משנה מגיד (ועיין חומשים והפטור.1)ושלושה בהם המחוייב תולדותיה, ואיכות ההוצאה איכות לבאר



סז zay zekld - xii` 'd ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּמֹות חמׁש ּבתֹו הן ועדין אּמֹות, מארּבע יתר ּביניהן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה
ּפטּור - אּמה חמׁשי אּמֹות92ּוׁשלׁשה חמׁש ּביניהן היה ; ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

העביר ׁשהרי חּיב, זה הרי - ּבׁשוה אּמה חמׁשי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּוׁשלׁשה
מרּבע. ׁשל לאלכסֹונֹו חּוץ ְְֲֵֶֶַַַָֻהחפץ

עׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

הרּבים‡. ּברׁשּות הּמעביר אֹו לרׁשּות, מרׁשּות הּמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָאין
מקֹום ּגּבי מעל חפץ ׁשּיעקר עד חּיב, אּמֹות, לארּבע ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹחּוץ
ויּניח יתר אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּיׁש

טפחים. ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּגּבי ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
.·,לפיכ ארּבעה. על ּכארּבעה לֹו חׁשּובה אדם ׁשל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָידֹו

אדם ּביד והּניחֹו זֹו ּברׁשּות העֹומד אדם מּיד החפץ עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאם
ּבאחת עֹומד היה אם וכן חּיב. - ׁשנּיה ּברׁשּות העֹומד ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָאחר
החפץ ועקר ׁשנּיה, לרׁשּות ידֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּׁשתי
חּיב. - אליו ידֹו והחזיר ּבּה, העֹומד אדם מּיד אֹו ְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָמּמּנה
ּבֹו, עֹומד ׁשהּוא ּבמקֹום החפץ הּניח ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹואףֿעלּֿפי

ּבארץ. ּכמּנח הּוא הרי - ּבידֹו והּוא ְְְֲִֵֶָָָָֻהֹואיל
האכל‚. להֹוציא וחּׁשב לרׁשּות, מרׁשּות ויֹוצא אֹוכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֹהיה

ּפיו מׂשימּה ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני חּיב; - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבפיו
וכן הּמֹוציאין. ּכדר הֹוציא ׁשּלא עלּֿפי אףֿ ארּבעה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמקֹום
אֹו מים והׁשּתין אּלּו רׁשּיֹות מּׁשתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻמי
והּניח זֹו מרׁשּות עקר ׁשהרי חּיב; - ׁשנּיה ּברׁשּות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָרקק
ּגּבי מעל עקר ּכאּלּו אֹותֹו עֹוׂשה ּומחׁשבּתֹו ׁשנּיה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָּברׁשּות
ּברׁשּות אּמה ּופי זֹו, ּברׁשּות עֹומד היה ארּבעה. ְְְְִִִֵַַָָָָָמקֹום

ּפטּור. - ּבּה והׁשּתין ְְְִִִָָָׁשנּיה,
ׁשנּיה,„. לרׁשּות ידֹו ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשתי ּבאחת עֹומד ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻהיה

חּיב, - והֹוציאן מים, מלאה גּמא ּגּבי מעל מים מּׁשם ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻונטל
ה ּכאּלּו ּכּלן ּכליׁשהּמים היה אם אבל הארץ. על מּנחין ן ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

מן ולקח ידֹו ּופׁשט הּכלי, ּבתֹו ּופרֹות מים ּגּבי על ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָצף
ּגּבי על הּפרֹות נחּו לא ׁשהרי ּפטּור; - והֹוציא ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּפרֹות
צרי ואין ארּבעה. מקֹום ּגּבי מעל עקר ׁשּלא ונמצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהארץ,
ׁשהּוא והֹוציאם, הּמים ּפני על צפין הּפרֹות היּו אם ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלֹומר,
הּׁשמן מן וקלט הּמים, ּפני על צף ׁשמן היה אם וכן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּפטּור.

ּפטּור. - ְִָוהֹוציאֹו
עד‰. חּיב לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ׁשאין אמרנּו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר

עקר ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם אבל ויּניח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעקר
ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי ,לפיכ ּפטּור. -ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשּנתן אֹו מּמּנּו; אחר ּונטלֹו ּבידֹו, וחפץ ׁשנּיה לרׁשּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָידֹו
ׁשּזה ּפטּורים, ׁשניהם - אליו ידֹו והחזיר חפץ, לידֹו ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאחר

הּניח. וזה ְִִֶַַָעקר
.Â,מּׁשלׁשה למעלה ידֹו ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָּבּמה

ּכמי זה הרי - לארץ סמּו ׁשלׁשה ּבתֹו ידֹו היתה ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָאבל
וחּיב. ּבארץ, ְִִֶֶַַָָָׁשהּניח

.Êיד חברֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשתי ּבאחת עֹומד ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֻהיה
והכניסֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד זה מּיד חפץ ונטל ׁשנּיה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמרׁשּות
זה - העֹומד זה ּביד והּניח מאצלֹו, חפץ ׁשהֹוציא אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָאצלֹו;
וחברֹו מּידֹו; נטל אֹו ּבידֹו נתן ׁשהרי ּכלּום, עׂשה לא ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהעֹומד

והּניח. עקר ׁשהרי ְֲִִֵֶַַַָָחּיב,
.Áחפץ חברֹו ונתן אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשתי ּבאחת עֹומד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהיה

ועמד ׁשנּיה, לרׁשּות החפץ ּבאֹותֹו ויצא ּגּביו, על אֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבידֹו
ּכעקירת - ׁשעליו ּבחפץ ּגּופֹו ׁשעקירת מּפני חּיב; - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשם
החפץ ּכהּנחת - החפץ ּבאֹותֹו ועמידתֹו רׁשּות, מאֹותּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָחפץ
על אֹו ׁשּבידֹו ּבחפץ יצא אם ,לפיכ ּבּה. ׁשעמד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבּקרקע
ּבידֹו, והּוא ונכנס חזר אּלא ׁשנּיה, ּברׁשּות עמד ולא ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹּגּביו
לפי ּפטּור, - הּיֹום ׁשּיצא עד ּכּלֹו הּיֹום ּכל ונכנס יצא ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻאפּלּו
עדין - ׁשעליו הּמׂשאֹוי לתּקן עמד ואפּלּו הּניח. ולא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשעקר

לנּוח. ׁשּיעמד עד ּפטּור, ֲֶַַַָָֹהּוא
.Ëּכל אפּלּו ּבּה ורץ ּכתפֹו על חבילתֹו ׁשהיתה מי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

אם אבל ּבּה; רץ ׁשּיהיה והּוא, ׁשּיעמד. עד חּיב אינֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּיֹום,
מי ,לפיכ ואסּור. ּומּניח, ּכעֹוקר זה הרי - מעט מעט ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהל
ׁשּיּגיע עד ּבּה רץ - ּכתפֹו על וחבילתֹו הּיֹום עליו ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּקדׁש

יד. ּכלאחר ׁשם וזֹורקּה ְְְְִֵַַָָָלביתֹו
.Èאּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו והל הרּבים, מרׁשּות החפץ ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעקר

ּכל אפּלּו ועמד, אּמֹות מארּבע ּפחֹות והל וחזר ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָועמד,
לנּוח; ּבׁשעמד אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפטּור. - ּכּלֹו ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻהּיֹום
חּוץ ּוכׁשּיעמד ,ּכמהּל זה הרי - מׂשאֹו לתּקן עמד אם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאבל
אּמֹות לארּבע חּוץ ׁשּיעמד והּוא, חּיב. - אּמֹות ְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלארּבע
.ּכמהּל הּוא עדין - מׂשאֹו לתּקן יעמד אם אבל ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹלנּוח;

אּמֹות. לארּבע חּוץ לנּוח ׁשּיעמד עד חּיב ְְְֲֵֶַַַַַַַָָֹואינֹו
.‡Èוהגּביּה הארץ, על מּנח ּבֹו וכּיֹוצא רמח אֹו קנה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻהיה

והׁשליכֹו ּבארץ, מּנח הּׁשני הּקצה והיה האחד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּקצה
והׁשליכֹו ּבארץ מּנח ׁשהיה הּׁשני הּקצה והגּביּה וחזר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלפניו,
ּפטּור, - מילין ּכּמה החפץ ׁשהעביר עד זֹו, ּדר על ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלפניו
החפץ מׁש ואם הארץ. ּגּבי מעל ּכּלֹו החפץ עקר ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלפי

ע חּיב,ּוגררֹו - ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת הארץ ל ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
הּוא. עֹוקר ְְֵֵֶַַׁשהמגלּגל

.·Èזֹו ׁשּנמצאת אחרת, ּבזוית להּניחֹו זֹו מּזוית החפץ ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעקר
ׁשנּיה לרׁשּות והֹוציאֹו ּבּדר ונמל הּמּתרת, עקירה ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻהעקירה
ונמצאת ,לכ ראׁשֹונה עקירה היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; -ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹ
חברֹו על והּניחֹו חפץ העֹוקר וכן עקירה. ּבלא הּנחה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכאן
ּגּבי מעל נטלֹו לעמד חברֹו ׁשּירצה ּובעת ,מהּל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּכׁשהּוא
הּנחה. ּבלא עקירה ּכאן יׁש ׁשהרי ּפטּור, זה הרי - ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹחברֹו

.‚Èלסֹוף ארּבע מּתחּלת אֹו לרׁשּות מרׁשּות חפץ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּזֹורק
אֹו ּבידֹו, אחר קלטֹו ׁשּינּוח וקדם הרּבים, ּברׁשּות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹארּבע
ׁשּנתּכּון הּנחה זֹו ׁשאין מּפני ּפטּור, - נׂשרף אֹו ּכלב, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָקלטֹו

חּיב. - לכ זריקה ּבׁשעת נתּכּון אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָלּה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואלכסונן"92) הן שמעביר עד חייב אינו אמות ארבע "המעביר א): עמוד נא דף עירובין (מסכת שאמרו ממה ומקורו אסור, אבל
לכתחילה אף שמותר נראה א עמוד ח דף שבת ומסכת ב עמוד צח דף עירובין ובמסכת כן. לעשות אסור אבל חייב" ש"אינו הרי
חמש בתוך מארבע יותר לבין מארבע פחות בין חילוק שיש כורחך ועל טו) הלכה למעלה (ראה אמות מארבע בפחות לטלטל

שמט). סימן וב"ח משנה מגיד (ועיין חומשים והפטור.1)ושלושה בהם המחוייב תולדותיה, ואיכות ההוצאה איכות לבאר



zayסח zekld - xii` 'd ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„Èואגדֹו ּבחבל קׁשּור והיה לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּזֹורק
ּכאן אין ׁשהרי ּפטּור; - אצלֹו החפץ למׁש יכֹול אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבידֹו,

הּניח. ולא ׁשעקר ּכמי ונמצא גמּורה, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹהּנחה
.ÂËחברֹו עמד אם חברֹו: ׁשל ידֹו ּבתֹו ונחה ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּזֹורק

נעקר ואם והּניח; עקר ׁשהרי חּיב, הּזֹורק - וקּבלּה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו
אחר עצמֹו הּזֹורק ורץ זרק, ּפטּור. - וקּבלּה מּמקֹומֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָחברֹו
- אּמֹות לארּבע חּוץ אֹו אחרת ּברׁשּות ּבידֹו וקּבלֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָהחפץ
עד גמּורה ההּנחה ׁשאין וקּבלֹו. אחר נעקר ּכאּלּו ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּפטּור,
עקירה. ּבׁשעת ּבֹו לנּוח לֹו ׁשהיה ּבּמקֹום החפץ ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּינּוח

.ÊËהרּבים ּורׁשּות הּיחיד לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּזֹורק
- הרּבים רׁשּות ּבאויר החפץ ׁשעבר עלּֿפי אףֿ ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבאמצע,
עבר אם אבל טפחים; מּׁשלׁשה למעלה ׁשּיעבר והּוא, ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָֹּפטּור.
אףֿעלּֿפי מּׁשהּו, ּגּבי על ונח לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבפחֹות
לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות החפץ ויצא נתּגלּגל אֹו ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנעקר
הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשּנׁשאר ּכמי הּוא הרי - אחרת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּיחיד
הרּבים לרׁשּות הרּבים מרׁשּות הּזֹורק וכן חּיב. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּולפיכ
ּבפחֹות החפץ עבר ואם ּפטּור. - ּבאמצע הּיחיד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּורׁשּות
ׁשחזר אףֿעלּֿפי מּׁשהּו, ּגּבי על ונח לארץ, סמּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּׁשלׁשה
ּכמי הּוא הרי - הּׁשנּיה הרּבים לרׁשּות ויצא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָונתּגלּגל

חּיב. ּולפיכ הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשּנׁשאר
.ÊÈרׁשּות עם זֹו הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְֲִִִִַַַַַַָהּמעביר

רׁשּיֹות ּבׁשּתי אּמֹות ׁשארּבע מּפני חּיב; - הּׁשנּיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻהרּבים
ׁשּביניהן. ּברׁשּות החפץ נח ׁשּלא מּפני מצטרפים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהרּבים

.ÁÈהרּבים ּורׁשּות הּיחיד לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִִֵַַַַָָָהּמֹוׁשיט
הרּבים. רׁשּות מאויר למעלה הֹוׁשיט ואפּלּו חּיב. - ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָּבאמצע
הּקרׁשים את מֹוׁשיטין ּבּמׁשּכן: הלוּים עבֹודת היתה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּכן
עגלה וכל העגלֹות, ׁשּתי ּבין הרּבים ּורׁשּות לעגלה, ְְְֲֲֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָָָמעגלה

הּוא. הּיחיד רׁשּות ְֲִַַָָָועגלה
.ËÈּבאר הּיחיד רׁשּיֹות ׁשּתי ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּמה

זֹו הרּבים ּברׁשּות מהּלכֹות ׁשהעגלֹות ּכמֹו הרּבים, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָרׁשּות
הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני הרׁשּיֹות ׁשּתי היּו אם אבל זֹו; ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻאחר
ׁשּכנגּדּה הּיחיד לרׁשּות זֹו הּיחיד מרׁשּות הּמֹוׁשיט אף -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ָּפטּור.
.Îזֹו מחצר והֹוציאּה ּפרֹות, מלאה והיא ידֹו ּופׁשט ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשכח

ידֹו והרי ׁשּיכניס, קדם ונזּכר ׁשּבצּדּה, לחצר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהכניסּה
לחצרֹו; אליו להחזירּה מּתר - הרּבים רׁשּות ּבאויר ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻּתלּויה
ׁשּלא ּכדי אסּור, - הּׁשנּיה החצר לאֹותּה להכניסּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
ּבמזיד ידֹו הֹוציא ואם ׁשגגה. ּבׁשעת ׁשחׁשב מחׁשבּתֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָיעׂשה
ידֹו ׁשּתהא אֹותֹו קנסּו אּלא אצלֹו, להחזירּה אסּור זה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

.ׁשּתחׁש עד ְְֶֶַָָּתלּויה
.‡Îהחפץ ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ׁשמנה לזרק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּמתּכּון

ונעׂשית הּמלאכה; ּכׁשעּור נעׂשה ׁשהרי חּיב, - ארּבע ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָּבסֹוף
ׁשמֹונה לסֹוף מּגיע החפץ זה ׁשאין ידּוע ׁשהּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמחׁשבּתֹו,
אם אבל הּׁשמנה. מּכל ּומקֹום מקֹום ּכל על ׁשּיעבר ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹעד
לפי ּפטּור; - ׁשמנה ּבסֹוף החפץ ונח ארּבע, לזרק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹנתּכּון

ׁשּתנּוח. ׁשּכן וכל ּבֹו, ׁשּתעבר חׁשב ׁשּלא ּבמקֹום ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנח
מקֹום ּבכל החפץ ׁשּינּוח זריקה ּבעת חׁשב אם ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלפיכ

חּיב. - ְִֶֶַָׁשּירצה
.·Î- אּמֹות לארּבע חּוץ ונתּגלּגל אּמֹות, ארּבע לתֹו ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָזרק

אּמֹות: ארּבע לתֹו ונתּגלּגל אּמֹות, לארּבע חּוץ זרק ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָָּפטּור.
נתּגלּגל ּכ ואחר אּמֹות, לארּבע חּוץ מּׁשהּו ּגּבי על נח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָאם
זה הרי - ּכלל נח לא ואם חיב; - אּמֹות ארּבע לתֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹונכנס

ָּפטּור.

עׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

הרּבים,‡. ּורׁשּות הּיחיד, רׁשּות לׁשּבת: רׁשּיֹות ְְְְְִִַַַַַָָָֻארּבע
מדּברֹות הרּבים? רׁשּות היא זֹו אי ּפטּור. ּומקֹום ְְְְְְְִִִִֵַַָָוכרמלית,
רחב ׁשּיהיה ּובלבד להן. המפּלׁשין ּודרכים ּוׁשוקים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻועירֹות
רׁשּות זֹו ואי ּתקרה. עליו יהיה ולא אּמה, עׂשרה ׁשׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּדר
על טפחים ארּבעה ורחב טפחים עׂשרה ׁשּגבֹוּה ּתל ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָהּיחיד?
עׂשרה עמק ׁשהּוא חריץ וכן ּכן. על יתר אֹו טפחים ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹארּבעה
ׁשהּוא מקֹום וכן ּכן. על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָורחב
ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן עׂשרה ּגבהן מחּצֹות, ארּבע ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻמּקף
לדירה, הּקף אם מילין, ּכּמה ּבֹו יׁש אפּלּו ּכן, על יתר ְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֻאֹו
ּבּלילה, ננעלֹות ׁשּדלתֹותיה חֹומה הּמּקפת מדינה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכגֹון
וכן רביעית, ּברּוח ּולחי ּכתלים ׁשלׁשה להן ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּומבֹואֹות
ּגמּורה הּיחיד רׁשּות ּכּלן - לדירה ׁשהּקפּו וסהר ודיר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻחצר

ֵהן.
וכּיֹוצא·. וכּורת עץ ׁשל מגּדל אֹו ספינה ּכגֹון ּכלים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאפּלּו

יתר אֹו עׂשרה ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבהן יׁש אם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבהן,
ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות הן הרי - זה ְְֲִֵֵֶַַָָעל

לאחרים‚. הּיחיד; ּכרׁשּות - הּיחיד רׁשּות ׁשל הּכתלים ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַַָָָעבי
- הּיחיד רׁשּות אויר ּכלֿׁשּכן. לא לעצמֹו מחּצה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹעֹוׂשה
אינֹו הרּבים רׁשּות אויר אבל לרקיע. עד הּיחיד, ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָּכרׁשּות
מעׂשרה ּולמעלה טפחים, עׂשרה עד אּלא הרּבים ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָּכרׁשּות

הּוא. ּפטּור מקֹום הרּבים, רׁשּות ְְְֲִִַַָּבאויר
אֹו„. ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ּתל ּכרמלית? היא זֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאי

אינּה ׁשהּכרמלית עׂשרה. ועד מּׁשלׁשה וגבהֹו ּכן על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָיתר
על מארּבעה ּפחֹות רחבה ואינּה עׂשרה, עד אּלא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּתֹופׂשת
על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש חריץ וכן ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָארּבעה.
ּבארּבע ׁשהּקף מקֹום וכן עׂשרה. עד מּׁשלׁשה ועמק ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּכן

מּׁשלׁש ּגבהן עלמחּצֹות, ארּבעה ּוביניהן עׂשרה ועד ה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
לרׁשּות הּסמּוכה זוית קרן וכן ּכן. על יתר אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָארּבעה
הרביעית והרּוח מחּצֹות ׁשלׁש ׁשּמּקף הּמקֹום והּוא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֻהרּבים,
ּברּוח קֹורה אֹו לחי לֹו ׁשאין מבֹוי ּכגֹון הרּבים, ְְְְִִֵֶַַָָָרׁשּות
ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ּבין והּבקעה, הּיּמים וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָרביעית.

הן. ּכרמלית אּלּו ּכל - ְְְִִֵֵַַָָהּגׁשמים
טפחים,‰. עׂשרה עד ּכּכרמלית הּוא הרי - הּכרמלית ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָאויר

מקֹום הּוא הרי הּכרמלית ּבאויר טפחים מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָּולמעלה
עד וׁשּבּנהרֹות: ׁשּבּיּמים הּמים ּפני מעל ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּפטּור.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לבאר1) דינים קצת בהכרח לזה ונמשך גדריהן. ולבאר לרשות, מרשות וההעתקה הוצאה תהיה בהן אשר הרשויות מהות לבאר

zay zekld - xii` 'd ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מקֹום - מעׂשרה ּולמעלה ּכרמלית, ּכאויר - טפחים ְְְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָעׂשרה
עבה. ּכקרקע הּוא הרי מים, הּמלאה העמק ּכל אבל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּפטּור.

.Âמאה עמק אפּלּו ּכּכרמלית, הּוא הרי - ׁשּבכרמלית ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹּבֹור
עליה ׁשהיתה הרּבים רׁשּות ארּבעה. ּבֹו אין אם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָאּמה,
היא הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּברחּבּה ׁשאין אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתקרה,
הרּבים ּברׁשּות העֹומדים העּמּודים ׁשּבין אצטּבא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּככרמלית.
אבל ּככרמלית. - הרּבים רׁשּות וצּדי ּככרמלית. היא הרי -ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָ
רׁשּות הן הרי - ּביניהן ּדֹורסין ורּבים הֹואיל העּמּודים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָּבין

ִַָהרּבים.
.Êעל מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּפטּור? מקֹום זהּו ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָאי

הרי מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל לרקיע, עד ׁשלׁשה וגבהֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָארּבעה
הרּבים, ּברׁשּות גללים אֹו ּוברקנים קֹוצים אפּלּו ּכארץ. ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָהּוא
מקֹום הן הרי - ארּבעה על ארּבעה רחּבן ואין ׁשלׁשה ְְְְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָָּגבהן
ועמקֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשאין חריץ וכן ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּפטּור.
על ארּבעה ּבֹו ׁשאין הּמּקף מקֹום וכן הּתהֹום. עד ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמּׁשלׁשה
ּפחֹות ארּבעה ורחּבֹו מיל אלף ארּכֹו היה אפּלּו ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָארּבעה,
וכן ּפטּור. מקֹום זה הרי - ּולמעלה מּׁשלׁשה וגבהֹו ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָׂשעֹורה,
הרי - מעׂשרה למעלה ּכרמלית אויר אֹו הרּבים רׁשּות ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָאויר

ּפטּור. מקֹום ְְהּוא
.Áּפחֹות לא מצמצמים, טפחים ּתׁשעה ּבגבהֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹֻמקֹום

ואין הרּבים. ּכרׁשּות הּוא הרי - הרּבים ּברׁשּות יתר, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹולא
קצר, ּבין רחב ּבין רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו מּדת על ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָמׁשּגיחין
ּתׁשעה על יתר היה אם אבל עליו. מכּתפין ׁשרּבים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמּפני
הרי - יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו היה אם ּפחֹות: ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָאֹו
הּוא הרי - ארּבעה על ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית, ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָהּוא

ּפטּור. ְְמקֹום
.Ëהֹואיל - טפחים עׂשרה ּבתֹו הרּבים לרׁשּות הּסמּו ְְְֲִִִִַַַָָָָָּגג

סּלם ּלֹו ׁשּיעׂשה עד ּבּגג לטלטל אסּור עליו, מכּתפין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻורּבים
ורחב עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות עּמּוד להּתירֹו. ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָקבּוע
ׁשהּוא, ּכל יתד ּבגבהֹו נעץ הּיחיד. רׁשּות זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָארּבעה
ּבּיתד לתלֹות וראּוי הֹואיל ׁשלׁשה, גבֹוהה אינּה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָאפּלּו
ואין ּכרמלית. ונעׂשה ממעטֹו זה הרי - ּבֹו ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַּולהׁשּתּמׁש
ּכּלֹו מלאהּו ואפּלּו ּולמעלה. הּיתד מן אּלא לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻמֹודדין
היתדֹות ּבאֹותן ּתֹולין ׁשהרי ּגבהֹו, ממעט זה הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיתדֹות

ּבהן. ְְִִֶַָּומׁשּתּמׁשים
.Èחֹורי אבל הּיחיד. ּכרׁשּות הן הרי - הּיחיד רׁשּות ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָחֹורי

ּכפי הן הרי אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינם - הרּבים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָרׁשּות
ארּבעה ּבֹו יׁש אם הרּבים: רׁשּות ּבצד חֹור ּכיצד? ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמּדתן.
אין ואם הּיחיד; רׁשּות הּוא הרי - עׂשרה וגבֹוּה ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָעל
על ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית; זה הרי - עׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּגבֹוּה
ׁשּכל ׁשלׁשה; ׁשּגבֹוּה והּוא, ּפטּור. מקֹום זה הרי - ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעה

ּכארץ. הּוא הרי - מּׁשלׁשה ְֲִֵֶַָָָָהּפחֹות
.‡Èאפּלּו ּבכּלן. לטלטל מּתר - ּפטּור ּומקֹום הּיחיד ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻֻרׁשּות

ּבכּלּה. מטלטל - מילין ּכּמה מׁשּתיהן אחת ּכל אר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהיה
אּלא ּבהן מטלטלין אין - והּכרמלית הרּבים רׁשּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאבל
לארּבע חּוץ זרק אֹו הֹוׁשיט אֹו העביר ואם אּמֹות. ְְְְְֱִִִֶַַַַַַָּבארּבע
ׁשאּסּור ּפטּור. - ּובכרמלית חּיב, - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִֶַַַַָָָאּמֹות:
הרּבים, לרׁשּות דֹומה ׁשהיא מּפני מּדבריהם, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּכרמלית

צרי היה לא אם ,לפיכ הרּבים. ּברׁשּות ּתתחּלף ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּמא
יּזֹוקּו ׁשּלא ּכדי ּבכרמלית קֹוץ ׁשהעביר ּכגֹון ההֹוצאה, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹלגּוף
ּכל וכן אּמֹות. ּכּמה העבירֹו ואפּלּו מּתר, זה הרי - רּבים ְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבֹו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.·Èלהכניס מּתר ּכ ּפטּור, מקֹום ּבכל לטלטל ׁשּמּתר ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻֻּכׁשם

לֹומר צרי ואין הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמּמּנּו
ואין הרּבים, ּומרׁשּות הּיחיד מרׁשּות לֹו ּומֹוציאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָלכרמלית.

הּכרמלית. מן לֹומר ְְִִִַַַָצרי
.‚Èלהֹוציא אסּור ּכ הּכרמלית, ּבכל לטלטל ׁשאסּור ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּכׁשם

להכניס אֹו הרּבים; לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות ְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּמּנה
אֹו הֹוציא ואם הרּבים. מרׁשּות אֹו הּיחיד מרׁשּות ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלּכרמלית

ּפטּור. - ְִִָהכניס
.„Èמרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַָָהּמֹוציא

וכן ּפטּור. - ּבאמצע וכרמלית הרּבים לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהרּבים
ּפטּור. - ּבאמצע וכרמלית לזֹו מּזֹו הּזֹורק אֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוׁשיט
וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הרּבים מרׁשּות חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוציא
ׁשהֹוציאֹו אֹו הּיחיד; לרׁשּות והכניסֹו מּכרמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקרֹו
מּכרמלית ועקרֹו וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הּיחיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמרׁשּות

ּפטּור. זה הרי - הרּבים לרׁשּות ְְֲִִִֵֶַָָוהֹוציאֹו
.ÂËמקֹום על ועבר הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּמֹוציא

ּכעֹומד. אינֹו ׁשּמהּל חּיב, - ּבהליכתֹו ּביניהן ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפטּור
ׁשאינֹו ּפטּור, ּבמקֹום החפץ ׁשעבר ּבזֹורק, לֹומר צרי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואין
חפץ ונטל ּפטּור, ּבמקֹום עֹומד היה ׁשם. ׁשּנח ּכמי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָחׁשּוב
הרּבים ּברׁשּות והּניחֹו ׁשם, העֹומד מאדם אֹו הּיחיד ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמרׁשּות
מרׁשּות הכניס אם וכן ּפטּור. - ׁשם העֹומד אדם ּביד ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָאֹו

ּפטּור. - ּפטּור ּבמקֹום ועמד הּיחיד, לרׁשּות ְְְְִִִִַַַָָָָהרּבים
.ÊËואין ארּבעה, ורחב עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָעּמּוד

הּוא הרי - ׁשלׁשה ׁשּלֹו הּקצר ּבּגבּה ויׁש ארּבעה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבעּקרֹו
חּיב. - ּגּביו על ונח הרּבים מרׁשּות זרק ואם הּיחיד, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָרׁשּות
- אּמֹות ארּבע אר מּתֹו טפחים עׂשרה ּגבּה הּמתלּקט ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּתל
ּגּביו על ונח הרּבים מרׁשּות זרק ואם הּיחיד, רׁשּות הּוא ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָהרי

חּיב. -ַָ
.ÊÈוזרק אּמה, מאה גבֹוּה אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות קנה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנעץ

עֹולה הּיחיד ׁשרׁשּות חּיב, - ּגּביו על ונח הרּבים ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמרׁשּות
נֹוטה ונֹופֹו הּיחיד ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן לרקיע. ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָעד
הֹול הּנֹוף ׁשאין ּפטּור, - נֹופֹו על ונח וזרק הרּבים, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלרׁשּות

העּקר. ִַַָָאחר
.ÁÈעל ונח וזרק טרסקל, ּובראׁשֹו הרּבים ּברׁשּות קנה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹנעץ

הּזֹורק עׂשרה. עד אּלא הרּבים רׁשּות ׁשאין ּפטּור, - ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּגּביו
ׁשּזרק ּכגֹון ּבכתל, החפץ ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹארּבע

אֹו מעׂשרהחלב למעלה נדּבק אם ּבכתל: ונדּבק ּבצק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הרּבים ּברׁשּות מעׂשרה ׁשּלמעלה ּבאויר, ּכזֹורק - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָטפחים
ּכזֹורק - טפחים מעׂשרה למּטה נדּבק הּוא; ּפטּור ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָמקֹום
- ׁשהּוא ּכל ּבחֹור ונח מעׂשרה, למעלה זרק וחּיב. ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבארץ,

ָּפטּור.
.ËÈהרּבים ּברׁשּות ונתקע הּיחיד, מרׁשּות רמח אֹו קנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹזרק

ּכלי זרק ּפטּור. ּבמקֹום מקצתֹו ׁשהרי ּפטּור, - עֹומד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשהּוא
ּבֹו ויׁש ּגדֹול ּכלי אֹותֹו והיה הרּבים, לרׁשּות הּיחיד ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמרׁשּות
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מקֹום - מעׂשרה ּולמעלה ּכרמלית, ּכאויר - טפחים ְְְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָעׂשרה
עבה. ּכקרקע הּוא הרי מים, הּמלאה העמק ּכל אבל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּפטּור.

.Âמאה עמק אפּלּו ּכּכרמלית, הּוא הרי - ׁשּבכרמלית ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹּבֹור
עליה ׁשהיתה הרּבים רׁשּות ארּבעה. ּבֹו אין אם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָאּמה,
היא הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּברחּבּה ׁשאין אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתקרה,
הרּבים ּברׁשּות העֹומדים העּמּודים ׁשּבין אצטּבא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָּככרמלית.
אבל ּככרמלית. - הרּבים רׁשּות וצּדי ּככרמלית. היא הרי -ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָ
רׁשּות הן הרי - ּביניהן ּדֹורסין ורּבים הֹואיל העּמּודים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָּבין

ִַָהרּבים.
.Êעל מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּפטּור? מקֹום זהּו ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָאי

הרי מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל לרקיע, עד ׁשלׁשה וגבהֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָארּבעה
הרּבים, ּברׁשּות גללים אֹו ּוברקנים קֹוצים אפּלּו ּכארץ. ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָהּוא
מקֹום הן הרי - ארּבעה על ארּבעה רחּבן ואין ׁשלׁשה ְְְְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָָּגבהן
ועמקֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשאין חריץ וכן ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּפטּור.
על ארּבעה ּבֹו ׁשאין הּמּקף מקֹום וכן הּתהֹום. עד ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמּׁשלׁשה
ּפחֹות ארּבעה ורחּבֹו מיל אלף ארּכֹו היה אפּלּו ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָארּבעה,
וכן ּפטּור. מקֹום זה הרי - ּולמעלה מּׁשלׁשה וגבהֹו ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָׂשעֹורה,
הרי - מעׂשרה למעלה ּכרמלית אויר אֹו הרּבים רׁשּות ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָאויר

ּפטּור. מקֹום ְְהּוא
.Áּפחֹות לא מצמצמים, טפחים ּתׁשעה ּבגבהֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹֻמקֹום

ואין הרּבים. ּכרׁשּות הּוא הרי - הרּבים ּברׁשּות יתר, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹולא
קצר, ּבין רחב ּבין רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו מּדת על ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָמׁשּגיחין
ּתׁשעה על יתר היה אם אבל עליו. מכּתפין ׁשרּבים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָמּפני
הרי - יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו היה אם ּפחֹות: ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָאֹו
הּוא הרי - ארּבעה על ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית, ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָהּוא

ּפטּור. ְְמקֹום
.Ëהֹואיל - טפחים עׂשרה ּבתֹו הרּבים לרׁשּות הּסמּו ְְְֲִִִִַַַָָָָָּגג

סּלם ּלֹו ׁשּיעׂשה עד ּבּגג לטלטל אסּור עליו, מכּתפין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻורּבים
ורחב עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות עּמּוד להּתירֹו. ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָקבּוע
ׁשהּוא, ּכל יתד ּבגבהֹו נעץ הּיחיד. רׁשּות זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָארּבעה
ּבּיתד לתלֹות וראּוי הֹואיל ׁשלׁשה, גבֹוהה אינּה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָאפּלּו
ואין ּכרמלית. ונעׂשה ממעטֹו זה הרי - ּבֹו ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַּולהׁשּתּמׁש
ּכּלֹו מלאהּו ואפּלּו ּולמעלה. הּיתד מן אּלא לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻמֹודדין
היתדֹות ּבאֹותן ּתֹולין ׁשהרי ּגבהֹו, ממעט זה הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיתדֹות

ּבהן. ְְִִֶַָּומׁשּתּמׁשים
.Èחֹורי אבל הּיחיד. ּכרׁשּות הן הרי - הּיחיד רׁשּות ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָחֹורי

ּכפי הן הרי אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינם - הרּבים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָרׁשּות
ארּבעה ּבֹו יׁש אם הרּבים: רׁשּות ּבצד חֹור ּכיצד? ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמּדתן.
אין ואם הּיחיד; רׁשּות הּוא הרי - עׂשרה וגבֹוּה ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָעל
על ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית; זה הרי - עׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּגבֹוּה
ׁשּכל ׁשלׁשה; ׁשּגבֹוּה והּוא, ּפטּור. מקֹום זה הרי - ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָארּבעה

ּכארץ. הּוא הרי - מּׁשלׁשה ְֲִֵֶַָָָָהּפחֹות
.‡Èאפּלּו ּבכּלן. לטלטל מּתר - ּפטּור ּומקֹום הּיחיד ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻֻרׁשּות

ּבכּלּה. מטלטל - מילין ּכּמה מׁשּתיהן אחת ּכל אר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהיה
אּלא ּבהן מטלטלין אין - והּכרמלית הרּבים רׁשּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאבל
לארּבע חּוץ זרק אֹו הֹוׁשיט אֹו העביר ואם אּמֹות. ְְְְְֱִִִֶַַַַַַָּבארּבע
ׁשאּסּור ּפטּור. - ּובכרמלית חּיב, - הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִֶַַַַָָָאּמֹות:
הרּבים, לרׁשּות דֹומה ׁשהיא מּפני מּדבריהם, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּכרמלית

צרי היה לא אם ,לפיכ הרּבים. ּברׁשּות ּתתחּלף ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּמא
יּזֹוקּו ׁשּלא ּכדי ּבכרמלית קֹוץ ׁשהעביר ּכגֹון ההֹוצאה, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹלגּוף
ּכל וכן אּמֹות. ּכּמה העבירֹו ואפּלּו מּתר, זה הרי - רּבים ְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּבֹו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.·Èלהכניס מּתר ּכ ּפטּור, מקֹום ּבכל לטלטל ׁשּמּתר ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻֻּכׁשם

לֹומר צרי ואין הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמּמּנּו
ואין הרּבים, ּומרׁשּות הּיחיד מרׁשּות לֹו ּומֹוציאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָלכרמלית.

הּכרמלית. מן לֹומר ְְִִִַַַָצרי
.‚Èלהֹוציא אסּור ּכ הּכרמלית, ּבכל לטלטל ׁשאסּור ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּכׁשם

להכניס אֹו הרּבים; לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות ְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּמּנה
אֹו הֹוציא ואם הרּבים. מרׁשּות אֹו הּיחיד מרׁשּות ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלּכרמלית

ּפטּור. - ְִִָהכניס
.„Èמרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַָָהּמֹוציא

וכן ּפטּור. - ּבאמצע וכרמלית הרּבים לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהרּבים
ּפטּור. - ּבאמצע וכרמלית לזֹו מּזֹו הּזֹורק אֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּמֹוׁשיט
וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הרּבים מרׁשּות חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוציא
ׁשהֹוציאֹו אֹו הּיחיד; לרׁשּות והכניסֹו מּכרמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקרֹו
מּכרמלית ועקרֹו וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הּיחיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמרׁשּות

ּפטּור. זה הרי - הרּבים לרׁשּות ְְֲִִִֵֶַָָוהֹוציאֹו
.ÂËמקֹום על ועבר הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּמֹוציא

ּכעֹומד. אינֹו ׁשּמהּל חּיב, - ּבהליכתֹו ּביניהן ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּפטּור
ׁשאינֹו ּפטּור, ּבמקֹום החפץ ׁשעבר ּבזֹורק, לֹומר צרי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואין
חפץ ונטל ּפטּור, ּבמקֹום עֹומד היה ׁשם. ׁשּנח ּכמי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָחׁשּוב
הרּבים ּברׁשּות והּניחֹו ׁשם, העֹומד מאדם אֹו הּיחיד ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמרׁשּות
מרׁשּות הכניס אם וכן ּפטּור. - ׁשם העֹומד אדם ּביד ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָאֹו

ּפטּור. - ּפטּור ּבמקֹום ועמד הּיחיד, לרׁשּות ְְְְִִִִַַַָָָָהרּבים
.ÊËואין ארּבעה, ורחב עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָעּמּוד

הּוא הרי - ׁשלׁשה ׁשּלֹו הּקצר ּבּגבּה ויׁש ארּבעה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבעּקרֹו
חּיב. - ּגּביו על ונח הרּבים מרׁשּות זרק ואם הּיחיד, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָרׁשּות
- אּמֹות ארּבע אר מּתֹו טפחים עׂשרה ּגבּה הּמתלּקט ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּתל
ּגּביו על ונח הרּבים מרׁשּות זרק ואם הּיחיד, רׁשּות הּוא ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָהרי

חּיב. -ַָ
.ÊÈוזרק אּמה, מאה גבֹוּה אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות קנה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנעץ

עֹולה הּיחיד ׁשרׁשּות חּיב, - ּגּביו על ונח הרּבים ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמרׁשּות
נֹוטה ונֹופֹו הּיחיד ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן לרקיע. ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָעד
הֹול הּנֹוף ׁשאין ּפטּור, - נֹופֹו על ונח וזרק הרּבים, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלרׁשּות

העּקר. ִַַָָאחר
.ÁÈעל ונח וזרק טרסקל, ּובראׁשֹו הרּבים ּברׁשּות קנה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹנעץ

הּזֹורק עׂשרה. עד אּלא הרּבים רׁשּות ׁשאין ּפטּור, - ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּגּביו
ׁשּזרק ּכגֹון ּבכתל, החפץ ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹארּבע

אֹו מעׂשרהחלב למעלה נדּבק אם ּבכתל: ונדּבק ּבצק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הרּבים ּברׁשּות מעׂשרה ׁשּלמעלה ּבאויר, ּכזֹורק - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָטפחים
ּכזֹורק - טפחים מעׂשרה למּטה נדּבק הּוא; ּפטּור ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָמקֹום
- ׁשהּוא ּכל ּבחֹור ונח מעׂשרה, למעלה זרק וחּיב. ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבארץ,

ָּפטּור.
.ËÈהרּבים ּברׁשּות ונתקע הּיחיד, מרׁשּות רמח אֹו קנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹזרק

ּכלי זרק ּפטּור. ּבמקֹום מקצתֹו ׁשהרי ּפטּור, - עֹומד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשהּוא
ּבֹו ויׁש ּגדֹול ּכלי אֹותֹו והיה הרּבים, לרׁשּות הּיחיד ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמרׁשּות
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זה ׁשּכלי מּפני ּפטּור; - עׂשרה ּבגבּה ארּבעה על ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹארּבעה
לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכמֹוציא ונמצא ּגמּורה, הּיחיד ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָרׁשּות

ִַָהּיחיד.
.Îמּקרקעיתֹו חליא ועקר הרּבים, ּברׁשּות ּתׁשעה ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻּבֹור

ועׂשּית החפץ ׁשעקירת אףֿעלּֿפי לעׂשרה, ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָוהׁשלימֹו
הּמחּצה היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור, - ּכאחת ּבאין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּמחּצה
ּומעטֹו חליא ּבֹו והׁשלי עׂשרה, הּבֹור היה ּבּתחּלה. ְְְְֲֲֲִִִִַַָָָָָָָָֻעׂשרה
ּבאין הּמחּצה וסּלּוק החפץ הּנחת ׁשהרי ּפטּור, - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמעׂשרה

ְֶָּכאחת.
.‡Îונעׂשה הרּבים ּברׁשּות יתדֹות ּגּבי על ונח ּדף ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּזֹורק

ׁשהרי ּפטּור, - הּדף ּגּבי על ּכלי היה אפּלּו הּיחיד, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָרׁשּות
ּכאחת. ּבאין הּכלי נּוחת עם הּמחּצה ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָעׂשּית

.·Î,הרּבים ּברׁשּות ׁשמנה ורחב עׂשרה עמק ׁשהּוא ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹּבֹור
- לׁשנים ּברחּבֹו הּבֹור וחּלקה הרּבים ּברׁשּות מחצלת ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָוזרק
ּכל ונעׂשה הּמחּצֹות, ּבטלּו הּכלי הּנחת עם ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּפטּור;

ארּבעה. על מארּבעה ּפחֹות מהן ְְֵֵֶַַַָָָָָָמקֹום
.‚Îמּלא ארּבעה, ורחב עׂשרה עמק הרּבים ּברׁשּות ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹּבֹור

הּמים ׁשאין חּיב, - הּמים ּגּבי על ונח חפץ לתֹוכֹו וזרק ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמים
ּפטּור, - לתֹוכֹו וזרק ּפרֹות מלא היה הּמחּצֹות. ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָמבּטלין

ׁשעּורֹו. את הּפרֹות מעטּו ֲֲִִֵֵֶֶַׁשהרי
.„Îמהּלכין ורּבים הרּבים, ּברׁשּות עֹובר ׁשהּוא מים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָרקק

ּכרׁשּות הּוא הרי - טפחים עׂשרה ּבעמקֹו אין אם ְְְְֲֲִִִֵֵָָָָּבֹו:
היה ׁשּלא ּבין אּמֹות, ארּבע אפּלּו רחב ׁשהיה ּבין ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהרּבים;
ואין עליו מדּלגין העם רב ׁשהרי טפחים, ארּבעה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּברחּבֹו
רׁשּות הּוא הרי - עׂשרה ּבעמקֹו ואין הֹואיל ּבתֹוכֹו, ְְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָמהּלכין
ּככרמלית הּוא הרי - יתר אֹו עׂשרה ּבעמקֹו יׁש ואם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָהרּבים.

יתר אֹו טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש והּוא, הּיּמים. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכׁשאר
מארּבעה. ּפחּותה ּכרמלית ׁשאין ּכן, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָעל

ה'תשע"א אייר ו' שלישי יום

עׂשר חמּׁשה 1ּפרק
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ּומטלטל2עֹומד‡. הרּבים ּברׁשּות הּיחיד3אדם ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
ּובלבד הרּבים, ּברׁשּות ּומטלטל הּיחיד ּברׁשּות ועֹומד ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻּכּלּה.

ּפטּור - הֹוציא ואם אּמֹות. לארּבע חּוץ יֹוציא מּפני4ׁשּלא ,5 ְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
וכן אחרת. ּברׁשּות הּיחיד6ׁשהּוא ּברׁשּות אדם עֹומד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּופֹותח7ּופֹותח הרּבים ּברׁשּות הרּבים, ּברׁשּות8ּברׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַַַָָ
ּבהמה רּבּה9הּיחיד. -10ׁשהיתה ּבפנים וראׁשּה ּבחּוץ ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ

ּובגמל11אֹובסין ּבפנים,12אֹותּה; ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּיהא עד - ְְְְְִִִֵֶַָָָֹֻ
אר וצּוארֹו .13הֹואיל ְִַָָֹ

הרּבים,14לא·. ּברׁשּות ויׁשּתה הּיחיד ּברׁשּות אדם יעמד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹ
הכניס אםּֿכן אּלא הּיחיד, ּברׁשּות ויׁשּתה הרּבים ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּברׁשּות
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשֹותה. ׁשהּוא לּמקֹום ורּבֹו ְְֲִִֶֶֶַַָָֹֻראׁשֹו

להן צרי ׁשהּוא נאים, ּבכלים ׁשֹותה ׁשּמא15ּכׁשהיה ּגזרה , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
להן, צרי ׁשאינֹו נאים, ׁשאינן ּכלים היּו אם אבל ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָיֹוציאם;

ּבכרמלית הּבֹור ׁשהיה -16אֹו נאים ׁשהּכלים אףֿעלּֿפי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּלא17מכניס ואףֿעלּֿפי ּבמקֹומֹו, וׁשֹותה ּבלבד ראׁשֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹ

ורּבֹו. ראׁשֹו ְְִִֹֻהכניס
וקֹולט18עֹומד‚. הרּבים ּברׁשּות הּמים19אדם מן האויר מן ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָ

וׁשֹותה הּכתל, מן אֹו הּצּנֹור מן ׁשּלא20המקּלחין ּובלבד . ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַֹֹ
היה21יּגע אם נגע: ואם ּגּבן. מעל ויקלט ּבּכתל אֹו ּבּצּנֹור ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

מּׁשלׁשה ּבפחֹות מעׂשרה למעלה ּבֹו ׁשּנגע סמּו22מקֹום ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ההוצאה. מתולדות תולדתה שמותר1)איכות מה ביאור לזה ונמשך ותולדותיה. ההוצאה בדיני דבריהם של גזירות בו נתבארו
שם. כמבואר להם), דמיון קצת לו מהיות לו לחוש באפשר ב).2)(שהיה עמוד צח דף עירובין במסכת שאין3)(משנה דברים

ב). הלכה להלן (ראה הרבים לרשות יוציאם שמא לדברי4)לחוש זה דין דימו שבגמרא שמכיוון רבינו, על כאן השיג הראב"ד
י"ב בפרק למעלה כמובא - כרבא ההלכה ונפסקה חייב", - עליו דרך והעבירו ארבע לסוף ארבע מתחילת חפץ "המעביר רבא:
צריך היה זה שלפי אלא חייב" הוציא "ואם אחר: נוסח מביא משנה" ה"מגיד ובעל חייב, להיות צריך כאן גם ולכן - י"ד הלכה

משנה). (מגיד אחרת" ברשות שהוא פי על "אף הלכה5)לכתוב: י"ב בפרק למעלה שכתב למה מכאן הסתירה ליישב כן כתב
כ דף עירובין במסכת התוספות שכתבו (וכמו פטור כמקום ידו נחשבת אחרת ברשות שהוא שכאן שלמעלה) בהערה (ראה י"ד

המשנה. מרכבת - יעמוד) לא המתחיל דיבור א ּפטמים6)עמוד של בשוק "מעשה א עמוד קא דף עירובין במסכת ִַָמשנה
שעל בחלון המפתח את ומניחים הרבים), ברשות ועומדים חנותם (פתח נועלים שהיו בירושלים, שהיה למכירה) עופות (המפטמים

משנה"). ("מגיד כחכמים והלכה הפתח" (רש"י).7)גבי החנות את שם ופותח הרבים שברשות המפתח המונח8)נוטל במפתח
ב).9)שם. עמוד כ דף עירובין אברבנאל).10)(מסכת יד (כתב בחוץ" שהייתה "בהמה אחרת: אותה11)בנוסחה מאכילים

הרבים. לרשות החוצה הדלי את ויוציא פרתו אחרי יימשך שמא חוששים ואין כורחה, על את12)הרבה (מכניסים מלעיטים
(תוספות). מלעיטין" אלא הגמל את אובסים "אין קנה:) דף שבת (מסכת שנינו שהרי להחזיר). יכול שהוא למקום עד לפיו, המאכל

(מער"ק).13) בפנים ורובו ראשו אין אם הרבים לרשות שיוציא וחוששים צווארו אחר דף14)יימשך עירובין במסכת (משנה
א). עמוד יכניסם15)צט שמא חוששים לו, צריך שהוא דבר בכל להרשב"א אבל נאים. בכלים אלא גזרו שלא רבינו דעת

משנה"). ("מגיד שותה שהוא למקום ורובו ראשו יכניס או יוציא כן אם אלא דומה16)לרשותו, שהיא "מפני איסורה שעיקר
את ושמרתם שנאמר "משום לגזירה, גזירה גוזרין ואין י"א), הלכה י"ד בפרק (רבינו הרבים" ברשות תתחלף שמא הרבים, לרשות
כרבא וזהו ב) עמוד ב דף ביצה מסכת (רש"י למשמרת" משמרת ולא לתורתי, גזירה כלומר: למשמרתי. משמרת עשו משמרתי,

לגזירה. גזירה לגזור ב"הוצאה" שהחמירו שסובר כאביי ולא ב) עמוד י"א דף שבת א).17)(מסכת עמוד יא דף שבת (מסכת
ב).18) עמוד צט דף עירובין במסכת הנזחלים.19)(משנה המים מן בכלי ומקבל טפחים20)תופס מעשרה למעלה אוויר כי

גם ידו הלא גמורה, הרבים רשות שהיא מעשרה למטה הוא אם ואפילו ז), הלכה י"ד בפרק (ראה הוא פטור מקום הרבים ברשות
היא. הרבים ברשות לצינו21)כן הכלי את הגג22)ר.לקרב מן קלט כאילו הוא והרי (כמחובר), כלבוד משלושה פחות שכל

zay zekld - xii` 'e iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ּכעֹוקר ׁשּנמצא אסּור; זה הרי - ׁשהּוא23לּגג הּגג, מעל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבין ארּבעה, על ארּבעה ּבּצּנֹור היה אם וכן הּיחיד. ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָרׁשּות

ּבתֹו הּצּנֹור למעלה24ׁשהיה ׁשהיה ּבין מעׂשרה,25עׂשרה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
חּיב אינֹו ולמה אסּור. זה הרי - מים מּמּנּו מּפני26וקלט ?27 ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

נחּו והֹולכין.28ׁשּלא נזחלין הן הרי אּלא הּמים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אם29זיז„. הרּבים, רׁשּות ׁשעל ּבאויר יֹוצא החּלֹון ׁשּלפני ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מעׂשרה למעלה להׁשּתּמׁש30היה מּתר - עליו,31טפחים ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֻ
לפיכ טפחים. עׂשרה אּלא ּתֹופסת הרּבים רׁשּות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאין

הּתחּתֹונים.32מּתר טפחים עׂשרה עד הּכתל ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
אמּורים‰. ּדברים ּבאויר;33ּבּמה יֹוצא אחד זיז ּכׁשהיה ? ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

מּזה, למּטה זה זיזין ׁשני ּבּכתל יֹוצאים היּו אם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאבל
העליֹון ּבּזיז יׁש אם מעׂשרה, למעלה ׁשּׁשניהם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאףֿעלּֿפי
להׁשּתּמׁש אסּור - ארּבעה על ארּבעה רחב החּלֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּלפני
רׁשּות ׁשּתחּתיו והּזיז עצמֹו, ּבפני רׁשּות ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָעליו;

מׁשּתּמׁשֹות34אחרת רׁשּיֹות ׁשּתי ׁשאין זה. על זה ואסרּו , ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
אחת. ְִֶָּברׁשּות

.Âמׁשּתּמׁש35אין - ארּבעה ּבּתחּתֹון ואין ארּבעה ּבעליֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּתחּתֹונים טפחים עׂשרה עד הּכתל ּבכל וכן .36ּבׁשניהן, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

אינֹו - ארּבעה ּבֹו אין ּובעליֹון ארּבעה ּבּתחּתֹון ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה
חּלֹונֹו ּכנגד אּלא ּבעליֹון הּזיז37מׁשּתּמׁש ּבׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּתחּתיו זה מּפני להׁשּתּמׁש, אסּור - החּלֹון צדדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבׁשני
לעצמֹו רׁשּות .38ׁשחלק ְְְֶַַָ

.Êׁשּמּתר40זיז39ּכל הרּבים רׁשּות אויר על הּיֹוצא ְֲִִִֵֶַַַָָָֻ
ואין עליו נֹותנין אין - ּבֹו מׁשּתּמׁש ּכׁשהּוא עליו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהׁשּתּמׁש
יּפלּו ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּוזכּוכית חרס ּכלי אּלא מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָנֹוטלין
- ואכלין ּכלים ׁשאר אבל יּׁשברּו; - הרּבים ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָלרׁשּות

ויביאם.41אסּורים הרּבים לרׁשּות יּפלּו ׁשּמא , ְְֲִִִִִִֵֶַָָ
.Áזרק42ׁשני הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני לזֹו43ּבּתים מּזֹו ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּפטּור - מעׂשרה אֹו44למעלה ׁשּלֹו ׁשניהם ׁשּיהיּו והּוא, . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ערּוב ּביניהם מּתכֹות45ׁשּיהיה ּוכלי ּבגדים ואפּלּו מּתר46. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אסּור47לזרק - ּבׁשוה היה ולא מּזה למעלה זה היה ואם . ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ויביאּנּו יּפל ׁשּמא ּבֹו, וכּיֹוצא ּבגד חרס48לזרק ּכלי אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
זֹורק. - ּבהן ְֵֵֶַָוכּיֹוצא

.Ëוחּלֹון49ּבֹור הרּבים וחליתֹו50ּברׁשּות הּבֹור - ּגּביו 51על ְְְְִִַַַַַָָָֻ
ּדברים ּבּמה ּבׁשּבת. מּמּנּו ּוממלאין לעׂשרה, ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָמצטרפים

טפחים ארּבעה ּבתֹו לּכתל סמּו ּכׁשהיה ׁשאין52אמּורים? , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ממלאין אין - מפלג היה אם אבל ׁשם; לעבר יכֹול ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹֻאדם
ׁשּנמצא עׂשרה; ּגבֹוהה חליתֹו היתה אםּֿכן אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמּמּנּו,

ּפטּור למקֹום יצא החליא, מן ּכׁשּיצא .53הּדלי, ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ
.Èעׂשרה54אׁשּפה ּגבֹוהה הרּבים וחּלֹון55ּברׁשּות טפחים ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָ

ּבׁשּבת מים לּה ׁשֹופכין - ּגּבּה אמּורים?56על ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ
- יחיד ׁשל אבל להּפנֹות; ּדרּכּה ׁשאין רּבים, ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבאׁשּפה

ּתתּפּנה ׁשּמא עליה; ׁשֹופכין ּכדרּכן57אין ׁשֹופכין ונמצאּו ,58 ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
הרּבים. ְִִַָּברׁשּות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היחיד. רשות ההלכה).23)שהוא בסוף (כמבואר היחיד מרשות הוציא כאילו נחשב לא מקום ארבעה24)ומכל של מקום שכל
י"ג). הלכה י"ד (פרק הרבים לרשות בה להשתמש מדרבנן ואסור ככרמלית, דינו עשרה, ועד משלושה הגבוה הרבים ברשות טפחים

היחיד.25) רשות הוא הרבים ברשות ארבעה ורחב עשרה גבוה מים.26)שמקום ממנו וקלט בצינור נגע אם (תלמוד27)חטאת,
ו). הלכה י פרק עירובין מסכת בפרק28)ירשלמי כמבואר החפץ, שנח ממקום עקר אם אלא לרשות, מרשות במוציא חייב ואינו

ד. הלכה (רבינו29)י"ג זולתם" או אבן או עץ או מבניין הכותל, מן היוצא "קצה ב). עמוד צח דף עירובין במסכת (משנה
המשניות). פטור.30)בפירוש מקום ז.31)שהוא בהלכה הלכה32)כמבואר י"ד (פרק להשתמש מותר פטור" ב"מקום כי

שאין33)ז). אסור בשתיים אבל באחד, אלא אמר "לא ד): הלכה י פרק עירובין (מסכת ירושלמי תלמוד בזיז; להשתמש שמותר
אחת". ברשות משתמשות רשויות הרבים34)שתי רשות בני שבזכות שלו, אינם הרבים רשות כלפי הכותל מן הבולטים "הזיזין

לכל רשות ויש הם, שלהם הזיזים אותם כל מקום מכל מעשרה, למעלה עולה הרבים רשות אוויר אין התורה שמן ואף עומדים,
על (ואוסרים בתחתון משתמשים הרבים רשות בני מזה, למעלה זה זיזים שני וכשיש בהם, להשתמש הרבים רשות מבני אחד
רבינו דברי את משווה משנה" ב"מגיד אולם (הריטב"א); בו" תדיר שתשמישם החלון לבני הוא הרי אחד זיז רק וכשיש העליון),

מותר. אחד באדם אבל זה, על זה אוסרים ולכן אדם בני לשני השייכים זיזים בשני מדובר שכאן הרשב"א, (מסכת35)לשיטת
ב). עמוד צח דף פטור.36)עירובין מקום כמבואר37)שהוא היחיד, רשות כחורי ודינו (רש"י) והרחבתו החלון כזווית שהוא
י. הלכה י"ד פרק עד38)למעלה עולה היחיד רשות שהוא התחתון שאוויר "לפי החלון, כנגד שלא להשתמש העליון על ואוסר

ביתו בתוך ששבתו בכלים בו להשתמש שאסור חבירו, לחצר זיז למוציא - דומה? הדבר למה תחתון, של באווירו והעליון לרקיע,
ח. בהלכה וראה (רשב"א) שיערבו" ב).39)עד עמוד צח דף עירובין ארבעה.40)(מסכת רחב שאינו בין ארבעה רחב שהוא בין

ושולחן41) (ריטב"א, הכלים בכל להשתמש מותר הכלי, עם שם עומד שהמשתמש כגג, רחב דבר אבל בו, וכיוצא בזיז ודווקא
שנג). סימן חיים אורח ב).42)ערוך עמוד פה דף עירובין והוא43)(מסכת מעשרה למעלה לזו מזו "זורק אחרת: בנוסחה
ושונצינו). (מער"ק לכתחילה.44)פטור" שמותר נכון וכן מותר אחרת: אדם45)בנוסחה בני לשני שייכים הבתים היו שאם

אֿב. הלכות עירובין מהלכות א בפרק כמבואר היחיד, ברשות לטלטל סופרים מדברי אסור עירוב, עשו יפלו46)ולא שאם אף
אליו. ויביאם ירד שמא חוששים אין יישברו, לא הרבים ידיו47)לרשות לאמן צריך אינו זה, מול זה מכּוונים שהמקומות ְִָכיוון

(בגמרא). למטה החפץ יפול שלא אחד48)לזריקה בית אפילו מותר כרמלית, אלא הרבים רשות היה לא שביניהם המקום ואם
הרשב"א). בשם משנה" ("מגיד מחבירו מכונסים.49)גבוה מים א) עמוד צט דף עירובין במסכת הבור,50)(משנה מול בכותל

ומער"ק). (ויניציאה גביו" על "וחוליא אחרת: בנוסחה אבל במשנה, הוא הבור.51)וכן לשפת מסביב אשר העפר צבור
פטור.52) למקום ונחשב רבים, שם הולכים אין מארבעה פחות דרך53)שבהפסק היחיד לרשות היחיד מרשות לטלטל ומותר

פטור. ב).54)מקום עמוד צט דף עירובין במסכת הרבים55)(משנה מרשות לזרוק ואסור כרמלית, היא מעשרה פחותה אבל
פטור.56)לכרמלית. מקום דרך היחיד לרשות היחיד מרשות לטלטל הפינוי.58)בחול.57)שמותר לפני כהרגלם
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ּכעֹוקר ׁשּנמצא אסּור; זה הרי - ׁשהּוא23לּגג הּגג, מעל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבין ארּבעה, על ארּבעה ּבּצּנֹור היה אם וכן הּיחיד. ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָרׁשּות

ּבתֹו הּצּנֹור למעלה24ׁשהיה ׁשהיה ּבין מעׂשרה,25עׂשרה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
חּיב אינֹו ולמה אסּור. זה הרי - מים מּמּנּו מּפני26וקלט ?27 ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

נחּו והֹולכין.28ׁשּלא נזחלין הן הרי אּלא הּמים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
אם29זיז„. הרּבים, רׁשּות ׁשעל ּבאויר יֹוצא החּלֹון ׁשּלפני ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מעׂשרה למעלה להׁשּתּמׁש30היה מּתר - עליו,31טפחים ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֻ
לפיכ טפחים. עׂשרה אּלא ּתֹופסת הרּבים רׁשּות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאין

הּתחּתֹונים.32מּתר טפחים עׂשרה עד הּכתל ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
אמּורים‰. ּדברים ּבאויר;33ּבּמה יֹוצא אחד זיז ּכׁשהיה ? ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

מּזה, למּטה זה זיזין ׁשני ּבּכתל יֹוצאים היּו אם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאבל
העליֹון ּבּזיז יׁש אם מעׂשרה, למעלה ׁשּׁשניהם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאףֿעלּֿפי
להׁשּתּמׁש אסּור - ארּבעה על ארּבעה רחב החּלֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּלפני
רׁשּות ׁשּתחּתיו והּזיז עצמֹו, ּבפני רׁשּות ׁשהּוא מּפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָעליו;

מׁשּתּמׁשֹות34אחרת רׁשּיֹות ׁשּתי ׁשאין זה. על זה ואסרּו , ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
אחת. ְִֶָּברׁשּות

.Âמׁשּתּמׁש35אין - ארּבעה ּבּתחּתֹון ואין ארּבעה ּבעליֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
הּתחּתֹונים טפחים עׂשרה עד הּכתל ּבכל וכן .36ּבׁשניהן, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

אינֹו - ארּבעה ּבֹו אין ּובעליֹון ארּבעה ּבּתחּתֹון ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה
חּלֹונֹו ּכנגד אּלא ּבעליֹון הּזיז37מׁשּתּמׁש ּבׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּתחּתיו זה מּפני להׁשּתּמׁש, אסּור - החּלֹון צדדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבׁשני
לעצמֹו רׁשּות .38ׁשחלק ְְְֶַַָ

.Êׁשּמּתר40זיז39ּכל הרּבים רׁשּות אויר על הּיֹוצא ְֲִִִֵֶַַַָָָֻ
ואין עליו נֹותנין אין - ּבֹו מׁשּתּמׁש ּכׁשהּוא עליו, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהׁשּתּמׁש
יּפלּו ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּוזכּוכית חרס ּכלי אּלא מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָנֹוטלין
- ואכלין ּכלים ׁשאר אבל יּׁשברּו; - הרּבים ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָלרׁשּות

ויביאם.41אסּורים הרּבים לרׁשּות יּפלּו ׁשּמא , ְְֲִִִִִִֵֶַָָ
.Áזרק42ׁשני הרּבים, רׁשּות צּדי ּבׁשני לזֹו43ּבּתים מּזֹו ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

ּפטּור - מעׂשרה אֹו44למעלה ׁשּלֹו ׁשניהם ׁשּיהיּו והּוא, . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ערּוב ּביניהם מּתכֹות45ׁשּיהיה ּוכלי ּבגדים ואפּלּו מּתר46. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אסּור47לזרק - ּבׁשוה היה ולא מּזה למעלה זה היה ואם . ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ויביאּנּו יּפל ׁשּמא ּבֹו, וכּיֹוצא ּבגד חרס48לזרק ּכלי אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
זֹורק. - ּבהן ְֵֵֶַָוכּיֹוצא

.Ëוחּלֹון49ּבֹור הרּבים וחליתֹו50ּברׁשּות הּבֹור - ּגּביו 51על ְְְְִִַַַַַָָָֻ
ּדברים ּבּמה ּבׁשּבת. מּמּנּו ּוממלאין לעׂשרה, ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָמצטרפים

טפחים ארּבעה ּבתֹו לּכתל סמּו ּכׁשהיה ׁשאין52אמּורים? , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ממלאין אין - מפלג היה אם אבל ׁשם; לעבר יכֹול ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹֻאדם
ׁשּנמצא עׂשרה; ּגבֹוהה חליתֹו היתה אםּֿכן אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמּמּנּו,

ּפטּור למקֹום יצא החליא, מן ּכׁשּיצא .53הּדלי, ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ
.Èעׂשרה54אׁשּפה ּגבֹוהה הרּבים וחּלֹון55ּברׁשּות טפחים ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָ

ּבׁשּבת מים לּה ׁשֹופכין - ּגּבּה אמּורים?56על ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ
- יחיד ׁשל אבל להּפנֹות; ּדרּכּה ׁשאין רּבים, ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבאׁשּפה

ּתתּפּנה ׁשּמא עליה; ׁשֹופכין ּכדרּכן57אין ׁשֹופכין ונמצאּו ,58 ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
הרּבים. ְִִַָּברׁשּות
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היחיד. רשות ההלכה).23)שהוא בסוף (כמבואר היחיד מרשות הוציא כאילו נחשב לא מקום ארבעה24)ומכל של מקום שכל
י"ג). הלכה י"ד (פרק הרבים לרשות בה להשתמש מדרבנן ואסור ככרמלית, דינו עשרה, ועד משלושה הגבוה הרבים ברשות טפחים

היחיד.25) רשות הוא הרבים ברשות ארבעה ורחב עשרה גבוה מים.26)שמקום ממנו וקלט בצינור נגע אם (תלמוד27)חטאת,
ו). הלכה י פרק עירובין מסכת בפרק28)ירשלמי כמבואר החפץ, שנח ממקום עקר אם אלא לרשות, מרשות במוציא חייב ואינו

ד. הלכה (רבינו29)י"ג זולתם" או אבן או עץ או מבניין הכותל, מן היוצא "קצה ב). עמוד צח דף עירובין במסכת (משנה
המשניות). פטור.30)בפירוש מקום ז.31)שהוא בהלכה הלכה32)כמבואר י"ד (פרק להשתמש מותר פטור" ב"מקום כי

שאין33)ז). אסור בשתיים אבל באחד, אלא אמר "לא ד): הלכה י פרק עירובין (מסכת ירושלמי תלמוד בזיז; להשתמש שמותר
אחת". ברשות משתמשות רשויות הרבים34)שתי רשות בני שבזכות שלו, אינם הרבים רשות כלפי הכותל מן הבולטים "הזיזין

לכל רשות ויש הם, שלהם הזיזים אותם כל מקום מכל מעשרה, למעלה עולה הרבים רשות אוויר אין התורה שמן ואף עומדים,
על (ואוסרים בתחתון משתמשים הרבים רשות בני מזה, למעלה זה זיזים שני וכשיש בהם, להשתמש הרבים רשות מבני אחד
רבינו דברי את משווה משנה" ב"מגיד אולם (הריטב"א); בו" תדיר שתשמישם החלון לבני הוא הרי אחד זיז רק וכשיש העליון),

מותר. אחד באדם אבל זה, על זה אוסרים ולכן אדם בני לשני השייכים זיזים בשני מדובר שכאן הרשב"א, (מסכת35)לשיטת
ב). עמוד צח דף פטור.36)עירובין מקום כמבואר37)שהוא היחיד, רשות כחורי ודינו (רש"י) והרחבתו החלון כזווית שהוא
י. הלכה י"ד פרק עד38)למעלה עולה היחיד רשות שהוא התחתון שאוויר "לפי החלון, כנגד שלא להשתמש העליון על ואוסר

ביתו בתוך ששבתו בכלים בו להשתמש שאסור חבירו, לחצר זיז למוציא - דומה? הדבר למה תחתון, של באווירו והעליון לרקיע,
ח. בהלכה וראה (רשב"א) שיערבו" ב).39)עד עמוד צח דף עירובין ארבעה.40)(מסכת רחב שאינו בין ארבעה רחב שהוא בין

ושולחן41) (ריטב"א, הכלים בכל להשתמש מותר הכלי, עם שם עומד שהמשתמש כגג, רחב דבר אבל בו, וכיוצא בזיז ודווקא
שנג). סימן חיים אורח ב).42)ערוך עמוד פה דף עירובין והוא43)(מסכת מעשרה למעלה לזו מזו "זורק אחרת: בנוסחה
ושונצינו). (מער"ק לכתחילה.44)פטור" שמותר נכון וכן מותר אחרת: אדם45)בנוסחה בני לשני שייכים הבתים היו שאם

אֿב. הלכות עירובין מהלכות א בפרק כמבואר היחיד, ברשות לטלטל סופרים מדברי אסור עירוב, עשו יפלו46)ולא שאם אף
אליו. ויביאם ירד שמא חוששים אין יישברו, לא הרבים ידיו47)לרשות לאמן צריך אינו זה, מול זה מכּוונים שהמקומות ְִָכיוון

(בגמרא). למטה החפץ יפול שלא אחד48)לזריקה בית אפילו מותר כרמלית, אלא הרבים רשות היה לא שביניהם המקום ואם
הרשב"א). בשם משנה" ("מגיד מחבירו מכונסים.49)גבוה מים א) עמוד צט דף עירובין במסכת הבור,50)(משנה מול בכותל

ומער"ק). (ויניציאה גביו" על "וחוליא אחרת: בנוסחה אבל במשנה, הוא הבור.51)וכן לשפת מסביב אשר העפר צבור
פטור.52) למקום ונחשב רבים, שם הולכים אין מארבעה פחות דרך53)שבהפסק היחיד לרשות היחיד מרשות לטלטל ומותר

פטור. ב).54)מקום עמוד צט דף עירובין במסכת הרבים55)(משנה מרשות לזרוק ואסור כרמלית, היא מעשרה פחותה אבל
פטור.56)לכרמלית. מקום דרך היחיד לרשות היחיד מרשות לטלטל הפינוי.58)בחול.57)שמותר לפני כהרגלם



zayעב zekld - xii` 'e iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Èעֹוברת60הּמים59אּמת ּבגבהּה61ׁשהיא יׁש אם 62ּבחצר: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
עׂשר עד ּכן על יֹותר אֹו ארּבעה, ּוברחּבּה טפחים ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעׂשרה

לּה63אּמֹות עׂשּו אםּֿכן אּלא ּבׁשּבת, מּמּנה ממלאין אין - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּוביציאה ּבּכניסה טפחים עׂשרה גבֹוהה אין64מחּצה ואם . ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָ

מּמּנה ממלאין - ארּבעה ּברחּבּה ׁשאין אֹו עׂשרה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבגבהּה
מחּצה .65ּבלא ְְִָֹ

.·Èׁשאין67ּברחּבּה66היה אףֿעלּֿפי אּמֹות, מעׂשר יתר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מחּצה. לּה ׁשּיעׂשה עד מּמּנה ממלאין אין - עׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבגבהּה
ּומהּו הּמחּצֹות. ּומפסדת היא, ּפרצה - עׂשר על יתר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכל

ּפס הּפרצה מּצד נׁשאר אם החצר? ּבכל ּופס68לטלטל מּכאן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
אחת מרּוח טפחים ארּבעה רחב ּפס אֹו ׁשהּוא, ּבכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹמּכאן
מן למּלאת אּלא אסּור ואין החצר, ּבכל לטלטל מּתר -ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

ּבלבד לטלטל69האּמה אסּור - ּכלל ּפס נׁשאר לא אם אבל ; ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ
ּכרמלית. ׁשהּוא לים חצר נפרצה ׁשהרי החצר, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבכל

.‚Èלמעלה70והיא היתה אם ּבּמים? הּמחּצה את מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
יֹורד הּמחּצה מן טפח ׁשּיהיה צרי הּמים, ּבתֹו71מן ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

יֹורדת ּכּלּה הּמחּצה היתה ואם צרי72הּמים; הּמים, ּבתֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
למעלה יֹוצא מּמּנה טפח ׁשּיהיּו73ׁשּיהיה ּכדי הּמים, מן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

עד מּגעת הּמחּצה ׁשאין אףֿעלּֿפי מבּדלין. ׁשּבחצר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻהּמים

מּתרת.74הּקרקע זֹו הרי - טפחים עׂשרה ּבּה ויׁש הֹואיל , ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
טלטּול ׁשאּסּור ּבלבד; ּבמים אּלא ּתלּויה מחּצה הּתירּו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹולא
לעׂשֹות ּכדי אּלא ׁשאינּה ּבמחּצה והקּלּו מּדבריהם, - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבמים

ֵֶהּכר.
.„Èהחצרֹות75אּמת ּבין העֹוברת ּפתּוחֹות76הּמים וחּלֹונֹות ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

ּכּׁשעּור ּבּה אין אם החּלֹונֹות77אליה, מן ּדלי מׁשלׁשלין - ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּבׁשאינּה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבׁשּבת. מּמּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּוממלאים
מפלגת היתה אם אבל טפחים; ׁשלׁשה הּכתל מן ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻמפלגת
אםּֿכן אּלא מּמּנה, ממלאים אין - טפחים ׁשלׁשה הּכתל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמן
האּמה ׁשּנמצא ּומּכאן, מּכאן הּכתלים מן יֹוצאין ּפּסין ְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָָהיּו

החצר. ּבתֹו עֹוברת היא ְְִִֵֶֶֶָּכאּלּו
.ÂËעל79ׁשהיא78ּכצּוצרה ּבתֹוכּה וחּלֹון הּים מן למעלה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָ

ּבׁשּבת מּמּנה ממלאים אין - הּמים עׂשּו80ּגּבי אםּֿכן אּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
החּלֹון ּכנגד הּמים ּגּבי על טפחים עׂשרה גבֹוהה 81מחּצה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

יֹורדת הּמחּצה ּתהיה אֹו ּכנגד82ׁשּבּכצּוצרה; הּכצּוצרה מן ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּמים עד ונגעה ירדה ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין ּוכׁשם83הּמים, . ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָ

הּים, על מּמּנה ׁשֹופכין ּכ מחּצה, לּה ׁשעׂשּו מּזֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּממלאין
הּכרמלית על ׁשֹופכין.84ׁשהרי הן ְְְֲִִֵֵֶַַַ

.ÊË85חצר- אּמֹות ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחּותה ׁשהיא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָ
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א).59) עמוד פז דף עירובין במסכת מהמעיין.60)(משנה היוצאת רחבה לא מצד61)תעלה ויוצאת האחד מצד לחצר נכנסת
הכתלים. שתחת בתעלה המים.62)השני ואסור63)בעומק החצר, בתוך גם לעצמם כרמלית רשות המים נעשו זה בשיעור

ממנה. מים יג.64)למלא בהלכה צורך65)כמבואר (ואין מחיצה משום תדון החצר) (של גביו שעל כותל אומר: יהודה "רבי
על בשבת הימנה ממלאין והיו לציפורי, מקום) (שם מאבל באה שהייתה המים באמת מעשה יהודה: רבי אמר מיוחדת), במחיצה
לעצמה רשות חולקת שאינה ארבעה ורחבה עשרה עמוקה הייתה (שלא כשיעור בה היה שלא מפני חכמים: לו אמרו הזקנים. פי

היחיד)". רשות בתוך כרמלית אין66)להיות הכותל) פירצת (דרך לחצר הנכנס ים "לשון א): עמוד יב דף עירובין (מסכת
אבל אמות, מעשר ביותר שפירצתו אמורים, דברים במה טפחים, עשרה גבוהה מחיצה לו יש כן אם אלא בשבת, הימנו ממלאין
לבין בחצר העוברת המים אמת דין בין חילוק שיש הראב"ד דעת אבל אלה, עניינים שני השווה ורבינו כלום", צריך אין עשר
מלבד מיוחדות, מחיצות צריכה ולכן עצמה, בפני רשות היא בחצר ועוברת ממעיין הזורמת המים שאמת לחצר, הנכנס ים לשון
עומדים שהמים מכיוון לחצר, הנכנס ים בלשון כן שאין מה היחיד, ברשות לכללה כדי תחתיהן, עוברת שהיא החצר מחיצות
הריטב"א דעת וכן אותם, להתיר יכולות שאינן החצר, מחיצות נפרצו אלאֿאםֿכן אסורים ואינם שנשפכו כמים הם הרי בחצר,

בהם". להאריך כדי מצויים אלה דברים "ואין כתב: משנה" וב"מגיד ראשונים, הפירצה67)ושאר נחשבת אמות עשר עד כי
ט"ז). הלכה ט"ז (פרק המחיצות פריצת כאן ואין ויציאה, לכניסה המשמש נקרא68)כפתח במבוי מחיצה, להיכר הנעשה עמוד

א). עמוד יב דף עירובין במסכת (תוספות "פס" נקרא ובחצר טלטול69)"לחי" לעניין למחיצה נחשב הפס אם הקשו: בתוספות
ניכר המחיצה טלטול שלעניין ותירצו: ממנו? מים למלא להתיר מחיצה ייחשב לא למה מיםבחצר, למלא אבל החצר, לבני ת

להתיר. היכר ואין מהמחיצה רחוקים שהבתים אסור, לבתים א).70)ולהכניס עמוד פו דף עירובין בתוכם71)(מסכת שוקע
שבפנים. למים כרמלית שהם שבחוץ המים בין לחלק (מער"ק).72)כדי המים" בתוך "כולה אחרת: שתהיה73)בנוסחה

המפסיקה. המחיצה שהקילו74)ניכרת הוא קל במים, אלא מתרת תלוייה מחיצה "אין בגמרא: ואמרו תלוייה", "מחיצה ונקראת
במים". א).75)חכמים עמוד פז דף עירובין שפתה.76)(מסכת על ומכאן מכאן ארבעה77)ובתים ורוחב עשרה עומק

כרמלית. נחשבת היחיד78)שאינה רשות מכותל יוצא מקורה מקום "והוא "גזוזטרה": ובמשנה "כצוצטרה" התימנים: בכתבֿיד
המשניות). בפירוש (רבינו הנהר" או המעיין מן הנקב מאותו וממלאים נקב בו ונוקבים זיז, או עץ כמו והנהרות המים מעיינות על

ב).79) עמוד פז דף עירובין במסכת היחיד.80)(משנה לרשות כרמלית שהוא הים מן לטלטל אומרים81)שאסור אנו שאז
בה, ודבקה שבגזוזטרא הנקב אל המחיצה הגיעה "וכאילו הגזוזטרא עד למעלה המחיצה את והעלה משוך - מחיצתא" אסיק "גוד

(שם). המחיצה" תוך השאיבה (ראה82)ותהיה הנחל עד המחיצה את והורד משוך - מחיצתא" אחית "גוד אומרים אנו שאז
לב). דף ראשונים הוצאת המאור היכר83)בספר שיש כיוון המים, בתוך המחיצה טפח שיהיה צריך אין שכאן כתבו, בתוספות

יוסף" ה"בית מדברי אבל בגזוזטרא, זה בלא היכר שיש כיוון המים, בתוך המחיצה טפח שיהיה צריך אבל בגזוזטרא, זה בלא
(מעשה יג בהלכה למעלה המבוארים התנאים כל להיות צריכים אלו שבמחיצות רבינו שדעת משמע, שנה) סימן חיים (אורח

(שם).84)רוקח). בלבד זו במחיצה די מדרבנן רק הוא לכרמלית השפיכה שאיסור פח85)וכיוון דף עירובין במסכת משנה
א). עמוד

zay zekld - xii` 'e iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבׁשּבת מים ּבתֹוכּה ׁשֹופכין לרׁשּות86אין יֹוצאין ׁשהן מּפני , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ
סאתים מחזקת ּגּמא לעׂשֹות צרי לפיכ ּבמהרה. 87הרּבים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּיהיּו ּכדי החצר, ּבצד הרּבים ּברׁשּות אֹו החצר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבתֹו
ּבתֹוכּה נקּבצים ּכּפה88הּמים עליה לבנֹות וצרי מּבחּוץ,89. ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָ

העּוקה90ּכדי ּתראה והחצר91ׁשּלא הרּבים. ּברׁשּות הּזאת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הּמקֹום הּוא וכּמה אּמֹות. לארּבע מצטרפין ְְְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָוהאכסדרה
ׁשלׁשה ּברּום אּמה חצי על אּמה חצי סאתים? ְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָׁשּמחזיק

אּמה. ְֵַָֻחמׁשי
.ÊÈלּה92היתה ׁשֹופכין - מּסאתים ּפחּותה העּוקה ְְְִִִַָָָָָָָ

ׁשּׁשים93ּבמלֹואּה אפּלּו לּה ׁשֹופכין - סאתים מחזקת היתה . ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ
מים ׁשל מעל94סאה ויפּוצּו יתּגּברּו ׁשהּמים ואףֿעלּֿפי , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

הּגׁשמים, ּבימֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּוץ. ְְֲִִִִֶַַַַָָָֻהּגּמא
מתקלקלֹות יבֹואּו95ׁשהחצרֹות ולא מקּלחין, צּנֹורֹות ּוסתם , ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

יֹוצאים והּמים הרּבים ּברׁשּות מׁשּתּמׁש ׁשּזה לֹומר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהרֹואים
היתה אם החּמה: ּבימֹות אבל הרּבים; ּברׁשּות ְְֲִִִִִַַַָָָָָֹמּכחֹו
היתה סאתים; אּלא לּה ׁשֹופכין אין - סאתים ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמחזקת

עּקר ּכל לּה ׁשֹופכין אין - מּסאתים .96ּפחּותה ְְִִִִֵַָָָָָ
.ÁÈּתחת97ּביב והֹולכין נזחלין והן מים, לֹו ׁשּׁשֹופכין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ּפיו על ׁשּׁשֹופכין צּנֹור וכן הרּבים; לרׁשּות ויֹוצאין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָהּקרקע

אפּלּו הרּבים; לרׁשּות ויֹורדין הּכתל על נזחלין והן ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹמים,
- אּמה מאה הארץ ׁשּתחת הּדר אר אֹו הּכתל אר ֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹהיה

ׁשהּמים98אסּור מּפני הּצּנֹור, ּפי על אֹו הּביב ּפי על לׁשּפ ְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
והן לּביב, חּוץ ׁשֹופ אּלא הרּבים; לרׁשּות מּכחֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹיֹוצאין

לּביב. ְִִַיֹורדין
.ËÈּבימֹות99ּבּמה אבל החּמה, ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָ

מקּלחין צּנֹורֹות ׁשּסתם נמנע; ואינֹו וׁשֹונה ׁשֹופ - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּגׁשמים
היה ּבמקֹומן. הּמים ׁשּיּבלעּו רֹוצה ואדם על100הן, ׁשֹופ ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ואפּלּו מּתר זה הרי - לכרמלית יֹוצאין והּמים הּביב ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָֻּפי
ּבכרמלית ּכחֹו על גזרּו ׁשּלא החּמה, מּתר101ּבימֹות לפיכ . ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻ

לּים יֹורדין והם הּספינה, ּכתלי על 102לׁשּפ. ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ
.Îהּים104ימּלא103לא מן מים ּבתֹו105אדם והּוא ְְְִִֵַַַָָָֹ

אםּֿכן106הּספינה אּלא ארּבעה107, מקֹום על108עׂשה ְְִִֵֶַַַָָָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּים. על הּספינה מן יֹוצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָארּבעה

עׂשרה, ּתֹו מןּכׁשהיה מעׂשרה למעלה היה אם אבל ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָ
זיז109הּים מֹוציא -110ּדר ׁשהרי ּוממּלא; ׁשהּוא 111ּכל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּכר. מּׁשּום אּלא זה לזיז צרי ואינֹו ממּלא, ּפטּור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָמקֹום
.‡Îונתּגלּגל112הּקֹורא ּבכרמלית, הּספר113ּבספר מקצת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

הרּבים לחּוץ114לרׁשּות נתּגלּגל אם ּבידֹו: 115ּומקצתֹו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ
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החצר86) אם אבל אמות, ד' של בקרקע נבלע זה ושיעור בערך, מים סאתיים יום בכל לתשמישו צריך אדם שכל חכמים שיערו
המשניות). בפירוש (רבינו מכוחו" הרבים ברשות שותתים "המים זה משיעור פחותה קבים87)היא שישה הוא סאה שיעור

בערך. ליטר 13 זמננו ובמידת האיפה, שלישית ביצים, קמ"ד שהרי88)שהם כלום, בכך אין הרבים לרשות יצאו אם אפילו ואז
לכך. כוונתו קשת.89)אין בצורת עשוי רשות90)כיסוי כחורי הגומא נעשית הכיסוי שעלֿידי הסבירו והריטב"א הראב"ד

לא כיסוי, לעשיית טעם נתן שנז) סימן חיים (אורח משה" וב"דרכי המים, את שמה לשפוך ומותר היחיד כרשות שדינם היחיד,
בה. ייכשלו שלא הרבים ברשות בור תקלת משום אלא שבת, איסור (שם).91)משום המים" שם שמתקבצים "החפירה הגומא,

ב).92) עמוד פח דף שתתמלא.93)(עירובין לרשות94)עד יצאו אם גם החצר לתוך לשפוך איסור אין התורה שמן כיוון
א ויוציא ישכח שלא גזרו חכמים ורק ישכח.הרבים, ולא היכר לו יש גומא שעשה וכיוון הרבים, לרשות המים אדם95)ת ואין

החוצה. שיצאו מתכוון ואינו חצירו לכלוך על סאתיים96)מקפיד לשפוך יבוא שמא הגומא, שמכילה כמידה לא ואפילו כלל,
ליום. בינוני אדם של תשמישו שיעור פח97)- דף עירובין במסכת (רש"י הרבים לרשות שבחצר שופכים לקלח העשוי חריץ

א). ארבע98)עמוד (מכוסה) קמור שהוא "ביב יעקב: בן אליעזר כרבי פסקו ראשונים ושאר הרא"ש אבל כחכמים, פוסק רבינו
שנז). סימן חיים (אורח האחרונים דעת וכן בשבת", מים לתוכו שופכים הרבים ברשות יז.99)אמות בהלכה כמבואר

ב).100) עמוד ק דף שבת בהלכה101)(מסכת כמבואר הרבים ברשות גם מותר יעקב, בן אליעזר כרבי ההלכה שנפסקה מה ולפי
(תשובות102)הקודמת. גזרו" לא בכרמלית שכוחו לפי לנהר, או לים ממנה יורדים והם הספינה שפת על מים לשפוך "ומותר

סז). סימן פריימן ב).103)הרמב"ם עמוד ק דף שבת (כתבֿיד104)(מסכת כן" אם אלא הספינה מן ימלא "לא אחרת: בנוסחה
כרמלית.105)התימנים). בין106)שהוא גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר הספינה בכל "והטלטול היחיד. רשות שהיא

סז). סימן פריימן הרמב"ם" ("תשובות בעמידתה" בין עד107)בהליכתה הכרמלית שיעור אחת דעה לפי דעות, שתי יש בגמרא
מטלטל והרי פטור מקום הוא מעשרה למעלה שהוא המים שטח זה ולפי הקרקע, מן נמדד ד) הלכה י"ד (פרק טפחים עשרה
המים, משפת נמדדים טפחים שעשרה סוברת לפנינו, להלכה שנפסקה אחרת, ודעה פטור. מקום דרך היחיד לרשות מכרמלית

היחיד. לרשות מכרמלית לטלטל אסור עשרה והכול108)ובתוך המים עד למחיצות ונמשכים למטה נכפפים כאילו המקום צדדי
הכול לסדר ביכולתו ואין בביתו הוא שאין כיוון הקילו, בספינה עשרה, מחיצות הצריכו טו) (הלכה שלמעלה ואף היחיד, רשות
(רב וממלא" ד' על ד' בה חוקק אמות ד' על ד' בה שיש "גזוזטרא ב) עמוד פז דף עירובין (מסכת חנניה שיטת על סמכו כראוי,

גאון). פטור.109)האי מקום דרך היחיד לרשות מכרמלית מטלטל רוקח).110)שאז (מעשה נקב בו משמע111)ועושה
שנה) סימן חיים באורח ועוד, (הב"ח האחרונים דעת אבל משנה"), ("מגיד וממלא כליו משלשל ודרכו באמצעיתו, חלול שהזיז
על "ההולך רבינו: כתב סז) (סימן הרמב"ם" וב"תשובות במקומו. שלא אפילו למלא יכול להיכר, רק הוא הזיז עיקר שכל כיוון
מרשות טלטול שהוא לפי לים, הספינה מן זולתו או מים לשפוך או הספינה, מן הנהר או הים ממי לדלות אסור כרמלית שהוא מים
ובלבד עליו, וישתמש היתר בו שיהא עד שהוא כל זיז שיוציא אלא אסור הוא ולפיכך היחיד, לרשות מכרמלית או לכרמלית היחיד
ובין הזיז בין היה אם אבל פטור, למקום מכרמלית התשמיש שיהיה כדי טפחים מעשרה יותר המים שטח ובין הזיז בין שיהא
ממנו מים שופך או באמצעיתו, מים לדלות מותר יהיה כך ואחר ד', על ד' בו להיות צריך פחות או טפחים עשרה המים שטח

ב).112)לים". עמוד צז דף עירובין (במסכת שלנו.113)משנה תורה כספר מגילות עשויים היו התלמוד בימי הספרים
שם.114) שאפיל115)ונח והטור הרא"ש אורחדעת ערוך בשולחן ספק וכן אצלו לגוללו מותר אמות לארבע חוץ נתגלגל אם ו
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ּבׁשּבת מים ּבתֹוכּה ׁשֹופכין לרׁשּות86אין יֹוצאין ׁשהן מּפני , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ
סאתים מחזקת ּגּמא לעׂשֹות צרי לפיכ ּבמהרה. 87הרּבים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּיהיּו ּכדי החצר, ּבצד הרּבים ּברׁשּות אֹו החצר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבתֹו
ּבתֹוכּה נקּבצים ּכּפה88הּמים עליה לבנֹות וצרי מּבחּוץ,89. ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָ

העּוקה90ּכדי ּתראה והחצר91ׁשּלא הרּבים. ּברׁשּות הּזאת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
הּמקֹום הּוא וכּמה אּמֹות. לארּבע מצטרפין ְְְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָוהאכסדרה
ׁשלׁשה ּברּום אּמה חצי על אּמה חצי סאתים? ְְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָׁשּמחזיק

אּמה. ְֵַָֻחמׁשי
.ÊÈלּה92היתה ׁשֹופכין - מּסאתים ּפחּותה העּוקה ְְְִִִַָָָָָָָ

ׁשּׁשים93ּבמלֹואּה אפּלּו לּה ׁשֹופכין - סאתים מחזקת היתה . ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ
מים ׁשל מעל94סאה ויפּוצּו יתּגּברּו ׁשהּמים ואףֿעלּֿפי , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

הּגׁשמים, ּבימֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּוץ. ְְֲִִִִֶַַַַָָָֻהּגּמא
מתקלקלֹות יבֹואּו95ׁשהחצרֹות ולא מקּלחין, צּנֹורֹות ּוסתם , ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

יֹוצאים והּמים הרּבים ּברׁשּות מׁשּתּמׁש ׁשּזה לֹומר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהרֹואים
היתה אם החּמה: ּבימֹות אבל הרּבים; ּברׁשּות ְְֲִִִִִַַַָָָָָֹמּכחֹו
היתה סאתים; אּלא לּה ׁשֹופכין אין - סאתים ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמחזקת

עּקר ּכל לּה ׁשֹופכין אין - מּסאתים .96ּפחּותה ְְִִִִֵַָָָָָ
.ÁÈּתחת97ּביב והֹולכין נזחלין והן מים, לֹו ׁשּׁשֹופכין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

ּפיו על ׁשּׁשֹופכין צּנֹור וכן הרּבים; לרׁשּות ויֹוצאין ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָהּקרקע

אפּלּו הרּבים; לרׁשּות ויֹורדין הּכתל על נזחלין והן ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹמים,
- אּמה מאה הארץ ׁשּתחת הּדר אר אֹו הּכתל אר ֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹהיה

ׁשהּמים98אסּור מּפני הּצּנֹור, ּפי על אֹו הּביב ּפי על לׁשּפ ְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
והן לּביב, חּוץ ׁשֹופ אּלא הרּבים; לרׁשּות מּכחֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹיֹוצאין

לּביב. ְִִַיֹורדין
.ËÈּבימֹות99ּבּמה אבל החּמה, ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָ

מקּלחין צּנֹורֹות ׁשּסתם נמנע; ואינֹו וׁשֹונה ׁשֹופ - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּגׁשמים
היה ּבמקֹומן. הּמים ׁשּיּבלעּו רֹוצה ואדם על100הן, ׁשֹופ ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ואפּלּו מּתר זה הרי - לכרמלית יֹוצאין והּמים הּביב ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָֻּפי
ּבכרמלית ּכחֹו על גזרּו ׁשּלא החּמה, מּתר101ּבימֹות לפיכ . ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻ

לּים יֹורדין והם הּספינה, ּכתלי על 102לׁשּפ. ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ
.Îהּים104ימּלא103לא מן מים ּבתֹו105אדם והּוא ְְְִִֵַַַָָָֹ

אםּֿכן106הּספינה אּלא ארּבעה107, מקֹום על108עׂשה ְְִִֵֶַַַָָָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּים. על הּספינה מן יֹוצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָארּבעה

עׂשרה, ּתֹו מןּכׁשהיה מעׂשרה למעלה היה אם אבל ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָ
זיז109הּים מֹוציא -110ּדר ׁשהרי ּוממּלא; ׁשהּוא 111ּכל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּכר. מּׁשּום אּלא זה לזיז צרי ואינֹו ממּלא, ּפטּור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָמקֹום
.‡Îונתּגלּגל112הּקֹורא ּבכרמלית, הּספר113ּבספר מקצת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

הרּבים לחּוץ114לרׁשּות נתּגלּגל אם ּבידֹו: 115ּומקצתֹו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ
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החצר86) אם אבל אמות, ד' של בקרקע נבלע זה ושיעור בערך, מים סאתיים יום בכל לתשמישו צריך אדם שכל חכמים שיערו
המשניות). בפירוש (רבינו מכוחו" הרבים ברשות שותתים "המים זה משיעור פחותה קבים87)היא שישה הוא סאה שיעור

בערך. ליטר 13 זמננו ובמידת האיפה, שלישית ביצים, קמ"ד שהרי88)שהם כלום, בכך אין הרבים לרשות יצאו אם אפילו ואז
לכך. כוונתו קשת.89)אין בצורת עשוי רשות90)כיסוי כחורי הגומא נעשית הכיסוי שעלֿידי הסבירו והריטב"א הראב"ד

לא כיסוי, לעשיית טעם נתן שנז) סימן חיים (אורח משה" וב"דרכי המים, את שמה לשפוך ומותר היחיד כרשות שדינם היחיד,
בה. ייכשלו שלא הרבים ברשות בור תקלת משום אלא שבת, איסור (שם).91)משום המים" שם שמתקבצים "החפירה הגומא,

ב).92) עמוד פח דף שתתמלא.93)(עירובין לרשות94)עד יצאו אם גם החצר לתוך לשפוך איסור אין התורה שמן כיוון
א ויוציא ישכח שלא גזרו חכמים ורק ישכח.הרבים, ולא היכר לו יש גומא שעשה וכיוון הרבים, לרשות המים אדם95)ת ואין

החוצה. שיצאו מתכוון ואינו חצירו לכלוך על סאתיים96)מקפיד לשפוך יבוא שמא הגומא, שמכילה כמידה לא ואפילו כלל,
ליום. בינוני אדם של תשמישו שיעור פח97)- דף עירובין במסכת (רש"י הרבים לרשות שבחצר שופכים לקלח העשוי חריץ

א). ארבע98)עמוד (מכוסה) קמור שהוא "ביב יעקב: בן אליעזר כרבי פסקו ראשונים ושאר הרא"ש אבל כחכמים, פוסק רבינו
שנז). סימן חיים (אורח האחרונים דעת וכן בשבת", מים לתוכו שופכים הרבים ברשות יז.99)אמות בהלכה כמבואר

ב).100) עמוד ק דף שבת בהלכה101)(מסכת כמבואר הרבים ברשות גם מותר יעקב, בן אליעזר כרבי ההלכה שנפסקה מה ולפי
(תשובות102)הקודמת. גזרו" לא בכרמלית שכוחו לפי לנהר, או לים ממנה יורדים והם הספינה שפת על מים לשפוך "ומותר

סז). סימן פריימן ב).103)הרמב"ם עמוד ק דף שבת (כתבֿיד104)(מסכת כן" אם אלא הספינה מן ימלא "לא אחרת: בנוסחה
כרמלית.105)התימנים). בין106)שהוא גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר הספינה בכל "והטלטול היחיד. רשות שהיא

סז). סימן פריימן הרמב"ם" ("תשובות בעמידתה" בין עד107)בהליכתה הכרמלית שיעור אחת דעה לפי דעות, שתי יש בגמרא
מטלטל והרי פטור מקום הוא מעשרה למעלה שהוא המים שטח זה ולפי הקרקע, מן נמדד ד) הלכה י"ד (פרק טפחים עשרה
המים, משפת נמדדים טפחים שעשרה סוברת לפנינו, להלכה שנפסקה אחרת, ודעה פטור. מקום דרך היחיד לרשות מכרמלית

היחיד. לרשות מכרמלית לטלטל אסור עשרה והכול108)ובתוך המים עד למחיצות ונמשכים למטה נכפפים כאילו המקום צדדי
הכול לסדר ביכולתו ואין בביתו הוא שאין כיוון הקילו, בספינה עשרה, מחיצות הצריכו טו) (הלכה שלמעלה ואף היחיד, רשות
(רב וממלא" ד' על ד' בה חוקק אמות ד' על ד' בה שיש "גזוזטרא ב) עמוד פז דף עירובין (מסכת חנניה שיטת על סמכו כראוי,

גאון). פטור.109)האי מקום דרך היחיד לרשות מכרמלית מטלטל רוקח).110)שאז (מעשה נקב בו משמע111)ועושה
שנה) סימן חיים באורח ועוד, (הב"ח האחרונים דעת אבל משנה"), ("מגיד וממלא כליו משלשל ודרכו באמצעיתו, חלול שהזיז
על "ההולך רבינו: כתב סז) (סימן הרמב"ם" וב"תשובות במקומו. שלא אפילו למלא יכול להיכר, רק הוא הזיז עיקר שכל כיוון
מרשות טלטול שהוא לפי לים, הספינה מן זולתו או מים לשפוך או הספינה, מן הנהר או הים ממי לדלות אסור כרמלית שהוא מים
ובלבד עליו, וישתמש היתר בו שיהא עד שהוא כל זיז שיוציא אלא אסור הוא ולפיכך היחיד, לרשות מכרמלית או לכרמלית היחיד
ובין הזיז בין היה אם אבל פטור, למקום מכרמלית התשמיש שיהיה כדי טפחים מעשרה יותר המים שטח ובין הזיז בין שיהא
ממנו מים שופך או באמצעיתו, מים לדלות מותר יהיה כך ואחר ד', על ד' בו להיות צריך פחות או טפחים עשרה המים שטח

ב).112)לים". עמוד צז דף עירובין (במסכת שלנו.113)משנה תורה כספר מגילות עשויים היו התלמוד בימי הספרים
שם.114) שאפיל115)ונח והטור הרא"ש אורחדעת ערוך בשולחן ספק וכן אצלו לגוללו מותר אמות לארבע חוץ נתגלגל אם ו
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הֹופכֹו - אּמֹות ׁשּמא116לארּבע ּגזרה ּומּניחֹו; הּכתב על ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָ
ארּבע לתֹו נתּגלּגל אּמֹות. ארּבע ויעבירּנּו מּידֹו, ּכּלֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻיּׁשמט
ּגֹוללֹו - הּיחיד לרׁשּות נתּגלּגל אם וכן אצלֹו. ּגֹוללֹו - ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָאּמֹות
הרּבים: לרׁשּות ונתּגלּגל הּיחיד ּברׁשּות קֹורא היה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָאצלֹו.

הּכתב על הֹופכֹו - ּבּה נח היה117אם אּלא נח, לא ואם ; ְְְִִֶַַָָָָָָָֹ
לארץ הּגיע ולא הרּבים רׁשּות ּבאויר אצלֹו.118ּתלּוי ּגֹוללֹו - ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

.·Îהיה120קֹוץ119הּמעביר אם רּבים: ּבֹו יּזֹוקּו ׁשּלא ּכדי ְֲִִִִֵֶַַַָָֹ
מֹוליכֹו - הרּבים אּמֹות121ּברׁשּות מארּבע ּפחֹות ;122ּפחֹות ְְִִִֵַַַַָָָ

ּבכרמלית היה ּכדרּכֹו123ואם מֹוליכֹו אּמה.124- מאה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ
ׁשכנים125וכן יכלּו ולא מּדי, יתר ונתּבּזה ׁשהסריח 126מת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

הּיֹורד127לעמד לכרמלית. הּיחיד מרׁשּות אֹותֹו מֹוציאין -128 ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹ
מים יעביר ׁשּמא עצמֹו, מנּגב - עֹולה ּכׁשהּוא ּבּים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלרחץ

ּבכרמלית. אּמֹות ארּבע ְְְְִֶַַַַָָׁשעליו

עׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

לאויר,‡. ּתׁשמיׁשֹו ׁשּיהיה אּלא לדירה, הּקף ׁשּלא ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻמקֹום
לׁשמרֹו, הארץ מן מקֹום הּמּקיף ּוכגֹון ּופרּדסים, ּגּנֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכגֹון
יתר אֹו טפחים עׂשרה הּמחּצֹות ּבגבּה יׁש אם ּבהן: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
והּמֹוׁשיט והּזֹורק הּמֹוציא לחּיב הּיחיד, ּכרׁשּות הּוא הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָ
ואין לתֹוכֹו. הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים לרׁשּות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָמּמּנּו
ּפחֹות; אֹו סאתים ּבית ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא ּבכּלֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמטלטלין
אּלא ּבֹו לטלטל אסּור סאתים, ּבית על יתר ּבֹו היה אם ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאבל

ּככרמלית. אּמֹות ְְְְְִַַַַּבארּבע
סאתים,·. ּבית עד ורחב טפחים עׂשרה ׁשּגבֹוּה עּמּוד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָוכן

מטלטלין אין סאתים, ּבית על רחב היה ּכּלֹו; על ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻמטלטלין
ּפחֹות גבֹוּה היה ׁשּבּים: סלע אּמֹות. ּבארּבע אּלא ְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבֹו
ׁשהּכל לתֹוכֹו, הּים ּומן לּים מּתֹוכֹו מטלטלין - ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמעׂשרה
טפחים מארּבעה רחּבֹו היה אם עׂשרה: גבֹוּה היה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָָּכרמלית;
מטלטלין אין ּבכּלֹו, לטלטל ּומּתר הֹואיל - סאתים ּבית ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֻֻעד
סאתים מּבית יתר היה לתֹוכֹו; הּים מן ולא לּים מּתֹוכֹו ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹלא
ּבֹו לטלטל ואסּור הֹואיל הּיחיד, רׁשּות ׁשהּוא אףֿעלּֿפי -ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

ּככרמלית, אּמֹות ּבארּבע מּתֹוכֹואּלא לטלטל מּתר זה הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ּגזרּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה לתֹוכֹו; הּים ּומן ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלּים

ּבֹו.
אּמה.‚. חמּׁשים על אּמה חמּׁשים סאה? ּבית היא ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָּכּמה

אלפים חמׁשת ּבתׁשּברּתֹו ׁשּיׁש מקֹום - סאתים ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנמצא
מרּבע, ׁשהיה ּבין - הּזאת ּכּמּדה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום וכל ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻאּמה.

ּבין ּוׁשירים, אּמה ׁשבעים על ּוׁשירים אּמה ׁשבעים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָׁשהּוא
סאתים. ּבית נקרא זה הרי - הּצּורֹות ׁשאר ּבין עגל, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהיה

היה„. אם סאתים: ּבית ּבֹו ׁשּיׁש לדירה, הּקף ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום
ּכחצר חמּׁשים על מאה ׁשּיהיה ּכדי ּכרחּבֹו, ׁשנים ּפי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָארּכֹו
על יתר ארּכֹו היה אם אבל ּבּכּלֹו; לטלטל מּתר - ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻהּמׁשּכן
ּבארּבע אּלא ּבֹו מטלטלין אין - אּמה אפּלּו ּכרחּבֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשנים
ּכׁשאר לאויר ׁשּתׁשמיׁשֹו סאתים ּבית עׂשּו ׁשּלא ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאּמֹות;

הּמׁשּכן. מחצר אּלא ְֲֲִֵֵֶַַַָָהחצרֹות
יתר‰. ּפרצה ּבֹו ּפרץ אם ּדירה, לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

ּדירה לׁשם ּבּה וגדר טפחים, עׂשרה ּבגבּה אּמֹות עׂשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ּוגדרּה אּמה ּפרץ ואפּלּו ּבכּלּה. לטלטל מּתר - עׂשרה ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָָָֻֻעד
ׁשהׁשלימּה עד דירה, לׁשם ּוגדרּה אּמה ּופרץ ּדירה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלׁשם
ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי אףֿעלֿ ּבכּלּה, לטלטל מּתר - מעׂשר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻליתר

ִִמילין.
.Â- רּבֹו נזרע אם לדירה: ׁשהּקף סאתים מּבית יתר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻמקֹום

נזרע אם מעּוטֹו: נזרע ּבכּלֹו; לטלטל ואסּור ּכגּנה הּוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֻהרי
הּמקֹום היה ואם ּבכּלֹו, לטלטל מּתר - סאתים ּבית ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻמּמּנּו
- רּבֹו נטע ּבכּלֹו. לטלטל אסּור - סאתים מּבית יתר ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻֻהּזרּוע
היּו אפּלּו מים, נתמּלא ּבכּלֹו. לטלטל ּומּתר ּכחצר הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻֻהרי
ּכנטעים הן הרי - לתׁשמיׁש ראּויין היּו אם הרּבה: ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֻעמּקים
אין - לתׁשמיׁש ראּויין אינן ואם ּבכּלֹו, לטלטל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֻֻּומּתר

אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבֹו ְְְְְִֶַַַַָמטלטלין
.Ê,סאין ׁשלׁש ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ּדירה, לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻמקֹום

וסֹותם. יֹורד ּתקרה ׁשּפי מּתירֹו; קרּויֹו - סאה ּבית ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָוקרּו
מּתרת חצר - ּכנגּדֹו חצר ונפרצה לחצר, ּבמלֹואֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻנפרץ
מּתירֹו. החצר אויר ׁשאין ּכׁשהיה; אסּור והּקרּפף ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשהיתה,

.Áאינֹו - ּבאילנֹות למעטֹו ּובא סאתים מּבית יתר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
ׁשלׁשה ורחב עׂשרה ּגבֹוּה הּכתל ּבצד עּמּוד ּבֹו ּבנה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹמעּוט.
ׁשּכל מעּוט; אינֹו - מּׁשלׁשה ּפחֹות מעּוט, זה הרי - יתר ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָאֹו
ׁשלׁשה הּכתל מן הרחיק אם וכן ּדמי. ּכלבּוד מּׁשלׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּפחֹות
עׂשה לא - מּׁשלׁשה ּפחֹות מעּוט, זה הרי - מחּצה ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֹועׂשה

ְּכלּום.
.Ëלעמד יכֹול ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי - ּבטיט הּכתל את ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹטח

ועׂשה ׁשלׁשה הּתל מן הרחיק מעּוט. זה הרי עצמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבפני
מֹועיל; אינֹו - הּתל ׂשפת על מחּצה עׂשה הֹועיל. - ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמחּצה
מחּצה נבלעה מֹועיל. אינֹו מחּצה ּגּבי על מחּצה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהעֹוׂשה
העליֹונה ונעׂשית הֹואיל - קּימת העליֹונה והרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּתחּתֹונה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנב. סימן למנוע116)חיים כדי כאן להפוך התירו - א) עמוד צח דף עירובין (מסכת הקודש כתבי את להפוך שאסר פי על אף
(שם). מזה גדול היחיד.117)בזיון לרשות הרבים מרשות אצלו להביאו סמוך118)שאסור טפחים שלושה תוך הגיע ואם

(הרמב"ן). הארץ על כמונח חשוב א).119)לארץ עמוד מב דף שבת ז.120)(מסכת הלכה א פרק למעלה "עד121)ראה
(רש"י). הרבים" רשות לצידי (רש"י).122)שיסלקנו דרבנן איסור רק מדרבנן.123)שהוא בה טלטול בעקירה124)שאיסור

ב).125)אחת. עמוד צד דף שבת (מער"ק).126)(מסכת עימו" לעמוד שכנים יכלו "ולא אחרת: "ונמצא127)בנוסחה
לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא שהוא שבתורה, תעשה לא שדוחה הבריות כבוד וגדול ממנו, מתבזים והם החיים בין מתבזה

זה. בלאו הנכלל דרבנן איסור כאן התירו לכן כ"ג) הלכה כ"ו בפרק (להלן ושמאל" א).128)ימין עמוד קמא דף שבת (מסכת
מועטים שעליו שהמים בו, הקפידו לא עליו סוחף ומטר הרבים ברשות ההולך אבל גופו על מים ריבוי יש הרחיצה מן שהעולה לפי

ז). סעיף שכו סימן חיים אורח ערוך הוקפו1)(שולחן שלא הקרפפות כגון הרשויות, מקצת בדיני דבריהם של גזירות נתבארו
ועניינן. המחיצות גדרי ביאור לזה ונמשך התורה. משפטי על מוסף בהן, שגדרו ומה והפרדסים, והגינות לדירה,

zay zekld - xii` 'e iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הֹועיל זה הרי היא, אּלא נראה ׁשם אין והרי ּדירה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלׁשם
ּבכּלּה. לטלטל ְְְֵַָָֻֻּומּתר

.Èאין - סאתים ּבית על יתרה ּבּתים ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה
ּפתּוח הּבית ּפתח היה ואפּלּו ּבארּבע, אּלא ּבּה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָמטלטלין

ה ּפתח ואם זֹולתֹוכּה. הרי - הּקיפּה ּכ ואחר לׁשם ּפתח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבכּלּה. לטלטל ּומּתר לדירה ְְְְְִֵֶֶַָָָֻֻֻּכמּקפת

.‡Èּפתּוחה אחר ּומּצד אחד, מּצד למדינה הּפתּוחה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָרחבה
ויהיה הּמדינה, מּצד לחי לּה עֹוׂשה - לנהר הּמּגיע ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָלׁשביל
לתֹוכּה. הּמדינה ּומן לּמדינה, ּומּתֹוכּה ּבכּלּה, לטלטל ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻֻמּתר

.·Èיׁש אם לֹו: סביב מחּצה ועׂשה ּבבקעה, ׁשּׁשבת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָיחיד
יתר היתה ואם ּבכּלּה, לטלטל מּתר - סאתים ּבית עד ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻּבּה
וכן אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבּה מטלטל אינֹו - סאתים ּבית ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָעל
ׁשּׁשבתּו עליהן יתר אֹו יׂשראלים ׁשלׁשה אבל ׁשנים. היּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאם
אפּלּו צרּכן ּבכל לטלטל להם ּומּתר ׁשירא, הן הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻּבבקעה
ּבית ׁשהּקיפּו הּמחּצה מן יּׁשאר ׁשּלא והּוא, מילין. ְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכּמה
ּפנּוי סאתים ּבית נׁשאר אם אבל ּכלים; ּבלא ּפנּוי ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹסאתים
ּבכל לטלטל אסּורים - לֹו צריכים היּו ולא ּכלים, ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹֹּבלא
לׁשירא. מׁשלים הּקטן ואין אּמֹות. ּבארּבע אּלא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּמחּצה

.‚Èמת ּכ ואחר ׁשביתה, וקנּו צרּכן ּכדי ׁשהּקיפּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשלׁשה
ׁשביתה ׁשנים קנּו ּבכּלּה. לטלטל מּתרין הם הרי - מהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻאחד
אסּורין - ׁשליׁשי להם ּבא ּכ ואחר סאתים, מּבית ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּביתר
זה; ׁשּיבֹוא קדם ּכׁשהיּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלטלטל

הּדּיּורין. לא הּגֹורמת, היא ְִִִִֶֶֶַַַָֹׁשהּׁשביתה
.„È,זה ּבצד זה ּדירה לׁשם ׁשּלא הּמּקפין מקֹומֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשלׁשה

קצר, והאמצעי רחבים החיצֹונים ׁשנים לזה: זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּופתּוחים
יחיד והיה ּומּכאן, מּכאן ּפּסין החיצֹונים לּׁשנים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָׁשּנמצאּו
ּכל להם ונֹותנין ּכׁשּירא נעׂשּו - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבזה
ׁשּנמצא קצרים, החיצֹונים ּוׁשנים רחב האמצעי היה ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָצרּכן;
מּׁשנים מבּדל הּוא הרי - רּוחֹותיו מּׁשני ּבפּסין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהאמצעי
ויחיד ּבזה ויחיד ּבזה יחיד ׁשבת אם :לפיכ ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָהחיצֹונים,
לֹו יׁש ואחד אחד ּכל אּלא צרּכן, ּכל להן נֹותנין אין - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָּבזה
ּוׁשנים ּבזה ויחיד ּבזה יחיד היה ּבמקֹומֹו; סאתים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבית
נֹותנין - ּבאמצעי ואחד ּבזה ּוׁשנים ּבזה ׁשנים אֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבאמצעי,

צרּכן. ּכל ְֶָָָָלהן
.ÂËאינּה - מצּויה ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל

וכל מחּצה. אינּה - לנחת עׂשּויה ׁשאינּה מחּצה וכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָמחּצה.
מחּצה. אינּה - ּבלבד לצניעּות אּלא עׂשּויה ׁשאינּה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמחּצה
אינּה - יֹותר אֹו טפחים עׂשרה ּבגבהּה ׁשאין מחּצה ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָוכל
מצטרפין. - חמּׁשה ּומחּצה חמּׁשה ּגּדּוד גמּורה. ְְְְְֲֲִִִִִִִָָָָָָמחּצה

.ÊËאינּה - העֹומד על מרּבה ּפרּוץ ּבּה ׁשּיׁש מחּצה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל
ּובלבד מּתרת, זֹו הרי - ּכעֹומד ּפרּוץ היה אם אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻמחּצה.
עׂשר על יתר ׁשהיא ּפרצה הּפרצֹות ּבאֹותן יהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
לפרצה היה אם ּכפתח. היא הרי - אּמֹות עׂשר אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאּמֹות;
אינּה מעׂשר, יֹותר ּבּה ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ּפתח, צּורת ִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָזֹו
העֹומד. על מרּבה הּפרּוץ יהא ׁשּלא והּוא, הּמחּצה; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמפסדת

.ÊÈטפחים מּׁשלׁשה ׁשהּפרצֹות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָּבּמה

ּפחּותה מהן ּפרצה ּכל הּפרצֹות היּו אם אבל ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּולמעלה;
על מרּבה ׁשהּפרּוץ ואףֿעלּֿפי מּתרת, זֹו הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻֻמּׁשלׁשה

ּכלבּוד. הּוא הרי מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל ְְֲִֵֵֶָָָָָהעֹומד;
.ÁÈׁשלׁשה לחברֹו קנה ּבין ואין ּבקנים, ׁשהּקיף הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד?

ׁשלׁשה לחברֹו חבל ּבין ואין ּבחבלים, ׁשהּקיף אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטפחים;
ּבלא ׁשתי ׁשהיא אףֿעלּֿפי גמּורה, מחּצה זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹטפחים
עׂשרה, הּקנה גבּה ׁשּיהיה וצרי ׁשתי. ּבלא ערב אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹערב
אם עׂשרה, העליֹון החבל עבי סֹוף עד הארץ מן ׁשּיהיה ְְֲֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאֹו
הּׁשעּורין וכל מעׂשרה. ּפחּותה מחּצה ׁשאין ּבחבלים; ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּקיף

הן. מּסיני למׁשה הלכה - ְֲִִֵֵֶַָָָהאּלּו
.ËÈוכּיֹוצא קנה אפּלּו היא מקֹום ּבכל האמּורה ּפתח ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָצּורת

- הּלחיים ׁשני ּגבּה ּגּביהן. על וקנה מּכאן וקנה מּכאן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבֹו
ּגּביהן, ׁשעל ּבֹו וכּיֹוצא והּקנה יתר. אֹו טפחים ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
ּכּמה ּביניהן יׁש אּלא הּלחיים, ּבׁשני נֹוגע ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאףֿעלּֿפי
ּפתח. צּורת זֹו הרי עׂשרה, הּלחיים וגבּה הֹואיל - ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹאּמֹות
ּדלת, לקּבל ּבריאה ׁשּתהא צריכה ׁשאמרּו, ּפתח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוצּורת

קׁש. ׁשל ּדלת ֲִֶֶֶַאפּלּו
.Îעׂשרה הּכּפה רגלי ּבאר יׁש אם ּכּפה, ׁשּצּורתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפתח

מן אֹותּה ׁשעׂשה ּפתח וצּורת ּפתח. צּורת זה הרי ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָטפחים,
זוית, ּבקרן להיֹות הּפתחים ּדר ׁשאין ּכלּום; אינּה - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּצד

ּבאמצע. ְֶֶַָָאּלא
.‡Îּבין ּבאכלים, ּבין ּבכלים, ּבין - מחּצה עֹוׂשין ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹּבּכל

ׁשּיהיּו והּוא, ועֹוף. חּיה מיני ּוׁשאר ּבבהמה אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּבאדם,
ינּודּו. ׁשּלא ּכדי ְְִֵֶָֹּכפּותים,

.·Îּומחּצה ּכׁשרה. זֹו הרי - מאליה העֹומדת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמחּצה
מּתר ּבׁשגגה, נעׂשית ואם מחּצה; זֹו הרי - ּבׁשּבת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהּנעׂשית
לדעת ׁשּלא ׁשּתעׂשה והּוא, ׁשּבת. ּבאֹותּה ּבּה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלטלטל
ּבׁשּבת ׁשּתעׂשה הּמחּצה לזֹו אדם נתּכּון אם אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהמטלטל;
ּבׁשגגה, העֹוׂשה אֹותּה ׁשעׂשה אףֿעלּֿפי ּבּה, לטלטל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכדי
ּבמזיד, נעׂשית אם וכן ׁשּבת. ּבאֹותּה ּבּה לטלטל ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָאסּור
לטלטל אסּור זה הרי ּבּה, לטלטל זה נתּכּון ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי

ָּבּה.
.‚Îזה ׁשּיעמד ּבׁשּבת, אדם ּבני ׁשל מחּצה לעׂשֹות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר

לעׂשֹותן ׁשּבׁשביל העֹומדין אּלּו ידעּו ׁשּלא ּובלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבצד
רֹוצה ׁשהּוא אדם אֹותן יעמיד ולא העמידן. ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹמחּצה
לדעּתֹו. ׁשּלא אחר אֹותן יעמיד אּלא זֹו, ּבמחּצה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהׁשּתּמׁש

.„Îמן ּגבֹוּה נֹופֹו אין אם - הארץ על מס ׁשהּוא ִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאילן
וקׁש ּתבן ועליו ּבּדיו ּבין ממּלא טפחים, ׁשלׁשה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהארץ
ולא מצּויה ּברּוח ׁשּיעמד עד ּבארץ וקֹוׁשרן ּבהן, ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוכּיֹוצא
ּבית עד ּתחּתיו ׁשּיהיּו והּוא, ּכּלֹו. ּתחת ּומטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻיתנדנד,
מטלטלין אין סאתים, מּבית יתר היה אם אבל ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָסאתים;
ׁשּלא מקֹום - ׁשּתחּתיו מּפני אּמֹות; ּבארּבע אּלא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּתחּתיו

הּוא. לדירה ְִַָֻהּקף

עׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

סתּום,‡. מבֹוי הּנקרא הּוא - ּכתלים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֶַָָָָָָמבֹוי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כל1) ורוב בהן, וכיוצא ומחיצותֿהבורות, והחצרות המבואות הן ופרטיהן, הרשויות מקצת בדיני דבריהם, של דינין בו נתבארו



עה zay zekld - xii` 'e iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הֹועיל זה הרי היא, אּלא נראה ׁשם אין והרי ּדירה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלׁשם
ּבכּלּה. לטלטל ְְְֵַָָֻֻּומּתר

.Èאין - סאתים ּבית על יתרה ּבּתים ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה
ּפתּוח הּבית ּפתח היה ואפּלּו ּבארּבע, אּלא ּבּה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָמטלטלין

ה ּפתח ואם זֹולתֹוכּה. הרי - הּקיפּה ּכ ואחר לׁשם ּפתח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבכּלּה. לטלטל ּומּתר לדירה ְְְְְִֵֶֶַָָָֻֻֻּכמּקפת

.‡Èּפתּוחה אחר ּומּצד אחד, מּצד למדינה הּפתּוחה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָרחבה
ויהיה הּמדינה, מּצד לחי לּה עֹוׂשה - לנהר הּמּגיע ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָלׁשביל
לתֹוכּה. הּמדינה ּומן לּמדינה, ּומּתֹוכּה ּבכּלּה, לטלטל ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻֻמּתר

.·Èיׁש אם לֹו: סביב מחּצה ועׂשה ּבבקעה, ׁשּׁשבת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָיחיד
יתר היתה ואם ּבכּלּה, לטלטל מּתר - סאתים ּבית עד ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻּבּה
וכן אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבּה מטלטל אינֹו - סאתים ּבית ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָעל
ׁשּׁשבתּו עליהן יתר אֹו יׂשראלים ׁשלׁשה אבל ׁשנים. היּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאם
אפּלּו צרּכן ּבכל לטלטל להם ּומּתר ׁשירא, הן הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻּבבקעה
ּבית ׁשהּקיפּו הּמחּצה מן יּׁשאר ׁשּלא והּוא, מילין. ְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכּמה
ּפנּוי סאתים ּבית נׁשאר אם אבל ּכלים; ּבלא ּפנּוי ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹסאתים
ּבכל לטלטל אסּורים - לֹו צריכים היּו ולא ּכלים, ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹֹּבלא
לׁשירא. מׁשלים הּקטן ואין אּמֹות. ּבארּבע אּלא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּמחּצה

.‚Èמת ּכ ואחר ׁשביתה, וקנּו צרּכן ּכדי ׁשהּקיפּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשלׁשה
ׁשביתה ׁשנים קנּו ּבכּלּה. לטלטל מּתרין הם הרי - מהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻאחד
אסּורין - ׁשליׁשי להם ּבא ּכ ואחר סאתים, מּבית ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּביתר
זה; ׁשּיבֹוא קדם ּכׁשהיּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלטלטל

הּדּיּורין. לא הּגֹורמת, היא ְִִִִֶֶֶַַַָֹׁשהּׁשביתה
.„È,זה ּבצד זה ּדירה לׁשם ׁשּלא הּמּקפין מקֹומֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשלׁשה

קצר, והאמצעי רחבים החיצֹונים ׁשנים לזה: זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּופתּוחים
יחיד והיה ּומּכאן, מּכאן ּפּסין החיצֹונים לּׁשנים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָׁשּנמצאּו
ּכל להם ונֹותנין ּכׁשּירא נעׂשּו - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבזה
ׁשּנמצא קצרים, החיצֹונים ּוׁשנים רחב האמצעי היה ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָצרּכן;
מּׁשנים מבּדל הּוא הרי - רּוחֹותיו מּׁשני ּבפּסין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻהאמצעי
ויחיד ּבזה ויחיד ּבזה יחיד ׁשבת אם :לפיכ ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָהחיצֹונים,
לֹו יׁש ואחד אחד ּכל אּלא צרּכן, ּכל להן נֹותנין אין - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָּבזה
ּוׁשנים ּבזה ויחיד ּבזה יחיד היה ּבמקֹומֹו; סאתים ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבית
נֹותנין - ּבאמצעי ואחד ּבזה ּוׁשנים ּבזה ׁשנים אֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבאמצעי,

צרּכן. ּכל ְֶָָָָלהן
.ÂËאינּה - מצּויה ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל

וכל מחּצה. אינּה - לנחת עׂשּויה ׁשאינּה מחּצה וכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָמחּצה.
מחּצה. אינּה - ּבלבד לצניעּות אּלא עׂשּויה ׁשאינּה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמחּצה
אינּה - יֹותר אֹו טפחים עׂשרה ּבגבהּה ׁשאין מחּצה ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָוכל
מצטרפין. - חמּׁשה ּומחּצה חמּׁשה ּגּדּוד גמּורה. ְְְְְֲֲִִִִִִִָָָָָָמחּצה

.ÊËאינּה - העֹומד על מרּבה ּפרּוץ ּבּה ׁשּיׁש מחּצה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל
ּובלבד מּתרת, זֹו הרי - ּכעֹומד ּפרּוץ היה אם אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻמחּצה.
עׂשר על יתר ׁשהיא ּפרצה הּפרצֹות ּבאֹותן יהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
לפרצה היה אם ּכפתח. היא הרי - אּמֹות עׂשר אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאּמֹות;
אינּה מעׂשר, יֹותר ּבּה ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ּפתח, צּורת ִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָזֹו
העֹומד. על מרּבה הּפרּוץ יהא ׁשּלא והּוא, הּמחּצה; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמפסדת

.ÊÈטפחים מּׁשלׁשה ׁשהּפרצֹות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָּבּמה

ּפחּותה מהן ּפרצה ּכל הּפרצֹות היּו אם אבל ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּולמעלה;
על מרּבה ׁשהּפרּוץ ואףֿעלּֿפי מּתרת, זֹו הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻֻמּׁשלׁשה

ּכלבּוד. הּוא הרי מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל ְְֲִֵֵֶָָָָָהעֹומד;
.ÁÈׁשלׁשה לחברֹו קנה ּבין ואין ּבקנים, ׁשהּקיף הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד?

ׁשלׁשה לחברֹו חבל ּבין ואין ּבחבלים, ׁשהּקיף אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטפחים;
ּבלא ׁשתי ׁשהיא אףֿעלּֿפי גמּורה, מחּצה זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹטפחים
עׂשרה, הּקנה גבּה ׁשּיהיה וצרי ׁשתי. ּבלא ערב אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹערב
אם עׂשרה, העליֹון החבל עבי סֹוף עד הארץ מן ׁשּיהיה ְְֲֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאֹו
הּׁשעּורין וכל מעׂשרה. ּפחּותה מחּצה ׁשאין ּבחבלים; ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּקיף

הן. מּסיני למׁשה הלכה - ְֲִִֵֵֶַָָָהאּלּו
.ËÈוכּיֹוצא קנה אפּלּו היא מקֹום ּבכל האמּורה ּפתח ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָצּורת

- הּלחיים ׁשני ּגבּה ּגּביהן. על וקנה מּכאן וקנה מּכאן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבֹו
ּגּביהן, ׁשעל ּבֹו וכּיֹוצא והּקנה יתר. אֹו טפחים ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
ּכּמה ּביניהן יׁש אּלא הּלחיים, ּבׁשני נֹוגע ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאףֿעלּֿפי
ּפתח. צּורת זֹו הרי עׂשרה, הּלחיים וגבּה הֹואיל - ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹאּמֹות
ּדלת, לקּבל ּבריאה ׁשּתהא צריכה ׁשאמרּו, ּפתח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוצּורת

קׁש. ׁשל ּדלת ֲִֶֶֶַאפּלּו
.Îעׂשרה הּכּפה רגלי ּבאר יׁש אם ּכּפה, ׁשּצּורתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפתח

מן אֹותּה ׁשעׂשה ּפתח וצּורת ּפתח. צּורת זה הרי ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָטפחים,
זוית, ּבקרן להיֹות הּפתחים ּדר ׁשאין ּכלּום; אינּה - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּצד

ּבאמצע. ְֶֶַָָאּלא
.‡Îּבין ּבאכלים, ּבין ּבכלים, ּבין - מחּצה עֹוׂשין ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹּבּכל

ׁשּיהיּו והּוא, ועֹוף. חּיה מיני ּוׁשאר ּבבהמה אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּבאדם,
ינּודּו. ׁשּלא ּכדי ְְִֵֶָֹּכפּותים,

.·Îּומחּצה ּכׁשרה. זֹו הרי - מאליה העֹומדת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמחּצה
מּתר ּבׁשגגה, נעׂשית ואם מחּצה; זֹו הרי - ּבׁשּבת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהּנעׂשית
לדעת ׁשּלא ׁשּתעׂשה והּוא, ׁשּבת. ּבאֹותּה ּבּה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלטלטל
ּבׁשּבת ׁשּתעׂשה הּמחּצה לזֹו אדם נתּכּון אם אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהמטלטל;
ּבׁשגגה, העֹוׂשה אֹותּה ׁשעׂשה אףֿעלּֿפי ּבּה, לטלטל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכדי
ּבמזיד, נעׂשית אם וכן ׁשּבת. ּבאֹותּה ּבּה לטלטל ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָאסּור
לטלטל אסּור זה הרי ּבּה, לטלטל זה נתּכּון ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי

ָּבּה.
.‚Îזה ׁשּיעמד ּבׁשּבת, אדם ּבני ׁשל מחּצה לעׂשֹות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר

לעׂשֹותן ׁשּבׁשביל העֹומדין אּלּו ידעּו ׁשּלא ּובלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבצד
רֹוצה ׁשהּוא אדם אֹותן יעמיד ולא העמידן. ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹמחּצה
לדעּתֹו. ׁשּלא אחר אֹותן יעמיד אּלא זֹו, ּבמחּצה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהׁשּתּמׁש

.„Îמן ּגבֹוּה נֹופֹו אין אם - הארץ על מס ׁשהּוא ִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאילן
וקׁש ּתבן ועליו ּבּדיו ּבין ממּלא טפחים, ׁשלׁשה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהארץ
ולא מצּויה ּברּוח ׁשּיעמד עד ּבארץ וקֹוׁשרן ּבהן, ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוכּיֹוצא
ּבית עד ּתחּתיו ׁשּיהיּו והּוא, ּכּלֹו. ּתחת ּומטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻיתנדנד,
מטלטלין אין סאתים, מּבית יתר היה אם אבל ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָסאתים;
ׁשּלא מקֹום - ׁשּתחּתיו מּפני אּמֹות; ּבארּבע אּלא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּתחּתיו

הּוא. לדירה ְִַָֻהּקף

עׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

סתּום,‡. מבֹוי הּנקרא הּוא - ּכתלים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֶַָָָָָָמבֹוי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כל1) ורוב בהן, וכיוצא ומחיצותֿהבורות, והחצרות המבואות הן ופרטיהן, הרשויות מקצת בדיני דבריהם, של דינין בו נתבארו
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נכנסין והעם זה, ּכנגד זה ּבלבד ּכתלים ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּומבֹוי
המפּלׁש. מבֹוי הּנקרא הּוא - ּבׁשּכנגּדּה ויֹוצאין זֹו ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֻּברּוח

ּברּוח·. לֹו עֹוׂשה הּסתּום? מבֹוי מּתירין לחיהיא רביעית ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
אֹו קֹורה אֹותּה ותחׁשב ודּיֹו; - קֹורה עליו עֹוׂשה אֹו ְְֵֵֶֶַָָָָָָָאחד
הּיחיד, רׁשּות ויעׂשה רביעית, רּוח סתם ּכאּלּו לחי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאֹותֹו
מחּצֹות ּבׁשלׁש - ּתֹורה ׁשּדין ּבכּלֹו. לטלטל מּתר ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֻֻויהיה
הרביעית, הרּוח היא סֹופרים ּומּדברי לטלטל, מּתר ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָֻּבלבד

קֹורה. אֹו ּבלחי לּה ּדי ְְִִִַָָָּולפיכ
מּכאן,‚. ּפתח צּורת לֹו עֹוׂשה מפּלׁש? מבֹוי מּתירין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻוהיא

ּכמפּלׁש. ּתֹורתֹו עקם ּומבֹוי מּכאן. קֹורה אֹו ְְִִִָָָָָָֹֻּולחי
ׁשוה„. אֹו הרּבים, לרׁשּות ּומדרֹון מּתֹוכֹו ׁשוה ׁשהּוא ְְִִִִֶֶֶַָָָָמבֹוי

ולא לחי לא צרי אינֹו - לתֹוכֹו ּומדרֹון הרּבים ְְְְְִִִִִֵַָָֹֹלרׁשּות
הרּבים. מרׁשּות מבּדל הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֵֶַָָָֻקֹורה,

ׁשל‰. לאׁשּפה ּכלה אחד וצּדֹו לּים ּכלה אחד ׁשּצּדֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמבֹוי
עׂשּויּה אינּה רּבים ׁשל ׁשאׁשּפה ּכלּום; צרי אינֹו - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָרּבים

ׂשרטֹון. הּים יעלה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָלהתּפּנֹות,
.Âאם רּבים: ׁשל רחבה לאמצע ּכלה ׁשהּוא מפּלׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֻמבֹוי

ואינֹו ּכסתּום, זה הרי - הרחבה ּפתח ּכנגד מכּון היה ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלא
הרחבה לצדדי ּכלה היה אם אבל ּכלּום; הרחבה מּצד ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָָָצרי
ּפעמים אסּור; לאמצעּה אף - יחיד ׁשל היתה ואם אסּור. -ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָ

רחבה. ׁשל לצּדּה ּכלה ונמצא אחד, מּצד ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָּבֹונה
.Êוחצרֹות ּבּתים ׁשּיהיּו עד קֹורה אֹו ּבלחי נּתר הּמבֹוי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאין

ויהיה ּולמעלה, אּמֹות מארּבע ארּכֹו ויהיה לתֹוכֹו, ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּפתּוחֹות
הּוא הרי ּכרחּבֹוֿ ׁשארּכֹו מבֹוי אבל רחּבֹו. על יתר ְְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָארּכֹו
לחי ּכל רּוחֹותיו, מּׁשני לחיים ּבׁשני אּלא נּתר ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכחצר,

אחת. מרּוח ארּבעה רחב ּבפס אֹו ְְְֵֶַַַַַַָָָָּבמּׁשהּו,
.Áונּתרת ּכמבֹוי, היא הרי - רחּבּה על יתר ׁשארּכּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחצר

לתֹוכֹו, ּפתּוחֹות וחצרֹות ּבּתים ׁשאין ּומבֹוי קֹורה. אֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָּבלחי
מבֹוי וכן אחת, חצר אֹו אחד ּבית אּלא ּבֹו היה ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכגֹון
אֹו לחיים ּבׁשני אּלא נּתר אינֹו - אּמֹות ארּבע ּבארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

ּומּׁשהּו. ארּבעה ְְֶַַַָָּבפס
.Ëלחי לא צרי אינֹו טפחים, ׁשלׁשה ּברחּבֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹמבֹוי

הרי מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר קֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֻֻולא
ׁשּמּתר אףֿעלּֿפי ּבקֹורה, ׁשהכׁשירֹו מבֹוי ּכלבּוד. ְְְִִִֶֶַַָָָָֻהּוא
הרּבים לרׁשּות מּתֹוכֹו הּזֹורק הּיחיד, ּכרׁשּות ּבכּלֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֻלטלטל
הּכר מּׁשּום - ׁשהּקֹורה ּפטּור; - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות ְְִִֵֵֶֶַַָָָאֹו
לרׁשּות מּתֹוכֹו הּזֹורק ּבלחי, הכׁשירֹו אם אבל עׂשּויה. ְְְֲֲִִִִִִִִֵַָָהיא
הּוא הרי ׁשהּלחי חּיב; - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהרּבים

רביעית. ּברּוח ְְְִִִִַָּכמחּצה
.Èּכיצד ּביניהם, עֹוברים והעם הרּבים, ּברׁשּות ּכתלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשני

ואחר מּכאן, ּודלתֹות מּכאן דלתֹות עֹוׂשה ּביניהם? ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמכׁשיר
הּדלתֹות לנעל צרי ואינֹו הּיחיד. רׁשּות ּביניהם יעׂשה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכ
מׁשּקעֹות היּו להּנעל. ראּויֹות ׁשּיהיּו צרי אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻּבּלילה,
לחי אֹו ּפתח, צּורת אבל להּנעל. ּומתּקנן אֹותן מפּנה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעפר,

הרּבים. רׁשּות ּבהכׁשר מֹועילין אינן ְְְְִִִֵֵֶַָָָוקֹורה,
.‡Èּבּמה הּלחיים. ּבין אֹו הּקֹורה ּתחת ּבמבֹוי לטלטל ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻמּתר

לר סמּו ּבׁשהיה אמּורים? אםּדברים אבל הרּבים; ׁשּות ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָ

ּבין אֹו הּקֹורה ּתחת לטלטל אסּור - לכרמלית סמּו ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָהיה
ׁשהרי הּפתח; ּתֹו להּתיר אחר לחי ׁשּיעׂשה עד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּלחיים

ונעֹור. מינֹו את מין ְִִֵֶָָמצא
.·È.חּיים רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר אפּלּו לחיים, עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּכל

אֹו עצמּה ּומּזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת - הניה ּבאּסּורי ְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָואפּלּו
ׁשהּוא. ּכל עביֹו ׁשהּלחי ּכׁשר; - לחי אֹותּה ׁשעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאׁשרה
ּכל ועביֹו רחּבֹו טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין הּלחי ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹּגבּה

ֶׁשהּוא.
.‚Èלרחב ׁשּיׁש לפי ּבאׁשרה; לא אבל קֹורה, עֹוׂשין ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבּכל

רחב וכן האׁשרה. מן אסּורים הּׁשעּורין וכל ׁשעּור, ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּקֹורה
ׁשּתהיה והּוא, ׁשהּוא. ּכל ועביּה מּטפח, ּפחֹות אין ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּקֹורה
טפחים ׁשלׁשה ׁשל לבנה חצי ׁשהּוא אריח, לקּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבריאה
ּבריאין ׁשּיהיּו צריכין קֹורה ּומעמידי טפחים. ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָעל

לבנה. וחצי קֹורה לקּבל ְְְֲִֵֵֵַַָָּכדי
.„Èאֹו ּבלחי להכׁשירֹו ּדי ויהיה הּמבֹוי ּפתח יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכּמה

על יתר ולא טפחים מעׂשרה ּפחֹות אין - ּגבהֹו ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹקֹורה?
ּדברים ּבּמה אּמֹות. עׂשר עד - ורחּבֹו אּמה, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָעׂשרים
צּורת לֹו היה אם אבל ּפתח; צּורת לֹו היה ׁשּלא ֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹאמּורים?
אֹו מעׂשרה, ּפחֹות אֹו אּמה, מאה גבֹוּה היה אפּלּו - ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָּפתח

מּתר. זה הרי - מאה ֲֵֵֶָָָָֻרחב
.ÂËׁשּיהיּו עד וצּיּור ּכּיּור מבֹוי ׁשל ּבקֹורה היה אם ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָוכן

מעׂשרים למעלה ׁשהיא אףֿעלּֿפי - ּבּה מסּתּכלין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּכל
היתה ואם עׂשּויה, הּכר מּׁשּום ׁשהּקֹורה ּכׁשרה. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאּמה,
וכּיּור צּיּור ּבּה יׁש ואם נּכרת; אינּה מעׂשרים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלמעלה

הּכר. ׁשם ונמצא ּבּה, ְְְְִִִֵֶַָָָמסּתּכלים
.ÊËעׂשרים קֹורה קרקעית עד הארץ מן גבהֹו ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמבֹוי

יתר גבהֹו היה ּכׁשר. - מעׂשרים למעלה הּקֹורה ועבי ְְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָאּמה,
צרי - למּטה אֹותּה ׁשּמּניח ּבקֹורה, למעטֹו ּובא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָמעׂשרים,
- מעׂשרה ּפחֹות גבהֹו היה ּכקֹורה. טפח ּברחּבּה ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָלהיֹות
ּכדי ּומעמיק אּמֹות, ארּבע על ארּבע מׁש ּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַחֹוקק

לעׂשרה. ְְֲִַַָָלהׁשלימֹו
.ÊÈעֹומד נׁשאר אם ראׁשֹו: ּכלּפי מּצּדֹו ּפרצה ּבֹו ְְְְִִִִִִֵֵַַַָֹנפרץ

ּתהיה ׁשּלא והּוא, מּתר; - טפחים ארּבעה רחב ּפס ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻּבראׁשֹו
אסּור, - ארּבעה ּפס נׁשאר לא ואם עׂשר; על יתר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּפרצה
ּפחֹות ׁשּכל מּׁשלׁשה; ּפחֹות הּפרצה היתה ּכן אם ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָאּלא

ּכלבּוד. ְְִָָמּׁשלׁשה
.ÁÈּכנגּדֹו חצר ונפרצה לחצר, ּבמלֹואֹו הּמבֹוי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָנפרץ

מפּלׁש. מבֹוי ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הרּבים ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻלרׁשּות
ּבזֹו ונכנסין ּבּה ּבֹוקעין ׁשרּבים ׁשהחצר מּתרת; - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻוהחצר

ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות היא הרי - ּבזֹו ְְְְֲִִִֵַָָָויֹוצאין
.ËÈ,אחר מּצד ּוׁשבילים זה מּצד ׁשבילים לֹו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָמבֹוי

מכּונין ׁשאינן אףֿעלּֿפי - הרּבים לרׁשּות מפּלׁשין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשּנמצאּו
מכׁשירין ּכיצד מפּלׁש. מבֹוי מהן אחד ּכל הרי זה, ּכנגד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻזה
הּׁשבילים מן ואחד אחד לכל ּפתח צּורת עֹוׂשה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו?
הּׁשבילים לכל ועֹוׂשה הּגדֹול, לּפתח וכן האחד, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבּצד

קֹורה. אֹו לחי הּׁשני ְִִֵֶַַַָׁשּבּצד
.Îארך אחד ׁשּצּדֹו אתמבֹוי מּניח - קצר הּׁשני וצּדֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
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ׁשהּוא הּפנימי הּמבֹוי ּבחצי לחי העמיד הּקצר. ּכנגד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּקֹורה
ׁשהּוא החיצֹון והחצי ּבֹו, לטלטל מּתר - הּלחי מן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֻלפנים

אסּור. - הלחי מן ִִֶַָחּוץ
.‡Îּגבֹוּה ּפס עֹוׂשה - אּמה עׂשרים רחב ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָמבֹוי

מׁש ׁשעּור ׁשהּוא אּמֹות, ארּבע ּבמׁש טפחים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשרה
ּבפתח ׁשּיׁש מבֹואֹות ּכׁשני ונמצא ּבאמצע; ּומעמידֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמבֹוי,
מּכאן אּמֹות ׁשּתי מרחיק אֹו אּמֹות. עׂשר מהן אחד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכל
ּומעמיד מּכאן אּמֹות ׁשּתי ּומרחיק אּמֹות, ׁשלׁש ּפס ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָּומעמיד
אּמֹות, עׂשר הּמבֹוי ּפתח ונמצא מּכאן; אּמֹות ׁשלׁש ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָּפס
הּפרּוץ. על מרּבה עֹומד ׁשהרי ּכסתּומין, הן הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻוהּצדדין

.·Îהעֹומד ּולחי ּכׁשר. - מבֹוי ׁשל מּדפנֹו הּבֹולט ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלחי
ׁשהּוא ּולחי ּכׁשר. הּׁשּבת, מּקדם עליו סמכּו אם - ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאליו
ׁשהיה אֹו לחי; נראה אינֹו ּומּבחּוץ לחי, מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָנראה
אין ּוכאּלּו ׁשוה ׁשהּוא נראה ּומּבפנים לחי, מּבחּוץ ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָנראה
מן ׁשהגּביהֹו לחי לחי. מּׁשּום נּדֹון זה הרי - לחי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָׁשם
לא - ׁשלׁשה הּכתל מן ׁשהפליגֹו אֹו טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹהּקרקע
ׁשּכל ּכׁשר; - טפחים מּׁשלׁשה ּפחֹות אבל כלּום; ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָעׂשה
ׁשהיה ּבין - הרּבה רחב ׁשהיה לחי ּכלבּוד. מּׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָּפחֹות
רחב ּכחצי רחּבֹו ׁשהיה ּבין הּמבֹוי, רחב מחצי ּפחֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹרחּבֹו
חצי על יתר היה אם אבל לחי; מּׁשּום ונּדֹון ּכׁשר, - ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּמבֹוי

הּפרּוץ. על מרּבה עֹומד מּׁשּום נּדֹון - הּמבֹוי ְִִֵֶַַַַָָֹֻרחב
.‚Îאינּה ׁשהרי ּבּטלּה, הרי - מחצלת עליה ׁשּפרס ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָקֹורה

ׁשלׁשה הארץ מן מסּלקת הּמחצלת היתה אם ,לפיכ ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻנּכרת.
ּכתלי ּבׁשני יתדֹות ׁשּתי נעץ מחּצה. אינּה - יתר אֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָטפחים
ׁשּצרי כלּום; עׂשה לא - הּקֹורה עליהן והּניח מּבחּוץ ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמבֹוי

לֹו. סמּו לא הּמבֹוי, ּגּבי על הּקֹורה ְִֵַַַַָָָֹלהיֹות
.„Îוכן הּׁשני; ּבּכתל נֹוגעת ואינּה זה מּכתל הּיֹוצאה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹקֹורה

זה, מּכתל יֹוצאה ואחת זה מּכתל יֹוצאה אחת קֹורֹות, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּתי
להביא צרי אינֹו - מּׁשלׁשה ּפחֹות לזֹו: זֹו מּגיעֹות ְְְְִִִִֵֵַָָָָָואינן
קֹורה להביא צרי - ׁשלׁשה ּביניהן היה אחרת, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָקֹורה

ֶֶַאחרת.
.‰Îאריח לקּבל ּכדי ּבזֹו לא הּמתאימֹות, קֹורֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָֹוכן

לקּבל ּכדי ּבׁשּתיהן יׁש אם - אריח לקּבל ּכדי ּבזֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹולא
למּטה אחת היתה אחרת. קֹורה להביא צרי אינֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאריח,
למּטה, היא ּכאּלּו העליֹונה את רֹואין - למעלה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָואחת
עליֹונה ּתהיה ׁשּלא ּובלבד למעלה; היא ּכאּלּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהּתחּתֹונה
יהיה ולא מעׂשרה; למּטה ּתחּתֹונה ולא מעׂשרים, ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלמעלה
זֹו ועלתה זֹו ׁשּירדה אֹותּה ּכׁשרֹואין טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּביניהן

זֹו. ּבצד זֹו ׁשּיעׂשּו עד ְְֵֶַַַָָָּבכּונה
.ÂÎ,ּפׁשּוטה היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין - עקּמה הּקֹורה ְְְֲִִִַָָָָָָֻהיתה

ּבהּקפּה היה ואם מרּבעת. היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין - ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻֻעגּלה
ּבתֹו הּקֹורה היתה טפח. רחב ּבּה יׁש טפחים, ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹׁשלׁשה
למעלה עקּמה ׁשהיתה אֹו לּמבֹוי, חּוץ ועקּמה ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָֻֻהּמבֹוי
העּקּום יּנטל ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - מעׂשרה למּטה אֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמעׂשרים
צרי אינֹו - ׁשלׁשה לזה זה ּבין אין ראׁשיה, ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָויּׁשארּו
אחרת. קֹורה להביא צרי - לאו ואם אחרת; קֹורה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָלהביא

.ÊÎׁשמ לּה ׁשעׂשה ּפּסיןּבאר ׁשני זוּיֹות, מארּבע ּפּסין ֹונה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשהּפרּוץ ואףֿעלּֿפי ּכמחּצה. אּלּו הרי - זוית ּבכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּדבּוקין

הּזוּיֹות וארּבע הֹואיל ורּוח, רּוח ּבכל העֹומד על ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻמרּבה
לּבהמה. ּולהׁשקֹות הּבאר מן למּלאת מּתר זה הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֻעֹומדֹות,
ׁשּׁשה ורחּבֹו? טפחים. עׂשרה מהן? ּפס ּכל גבּה יהיה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכּמה
ארּבעה ׁשל רבקֹות ׁשּתי ּכמלא - לפס ּפס ּכל ּובין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹטפחים.
אין זה רחב ׁשעּור יֹוצאה. ואחת נכנסת אחת ּבקר, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹארּבעה

ּוׁשליׁש. אּמה עׂשרה ׁשלׁש על ְְְִֵֵֶַַָָיתר
.ÁÎמארּבעּתן זוית ּבכל אֹו הּזוּיֹות מן אחד ּבמקֹום ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהיה

ארּבע מּתֹו עׂשרה הּמתלּקט ּתל אֹו אילן אֹו ּגדֹולה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאבן
ּבֹו ויׁש יחלק ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - קנים ׁשל חבילה אֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאּמֹות
ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹון עׂשרה, ּבגבּה לכאן ואּמה לכאן ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹאּמה
ויׁש ׁשלׁשה, לזה זה ּבין ואין קנים, חמּׁשה ּפּסין. ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבּה
נּדֹונים - לכאן טפחים וׁשּׁשה לכאן טפחים ׁשּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָּביניהן

ּפּסין. ׁשני ּבּה ׁשּיׁש זוית ְִִִֵֵֶַָָמּׁשּום
.ËÎ,והּוא לּבאר. האּלּו הּזוּיֹות ארּבע להקריב ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֻמּתר

וׁשֹותה. הּפּסין מן לפנים ורּבּה ראׁשּה ּפרה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֻׁשּתהיה
- הּמים ׁשּבֹו הּכלי עם הּבהמה ראׁש יאחז ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹאףֿעלּֿפי
קרֹובים היּו לגמל. אפּלּו מּתר ּבפנים, ורּבּה וראׁשּה ְְְְְֲִִִִִָָָָָָֹֻֻהֹואיל
נכנס ּכּלֹו ׁשהּוא לגדי, אפּלּו מהן להׁשקֹות אסּור - מּזה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻיתר
ּבפּסים ׁשּירּבה ּובלבד ׁשהּוא, ּכל להרחיק ּומּתר ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻלפנים.
ּבין יהא ׁשּלא ּכדי ורּוח, רּוח ּבכל אֹותן ׁשּמּניחין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּפׁשּוטים,

ּוׁשליׁש. אּמה עׂשרה ׁשלׁש על יֹותר לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָּפס
.Ïּולבהמת יׂשראל ּבארץ אּלא האּלּו הּפּסים הּתירּו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלא

רּבים. ׁשל חּיים מים ּבאר ׁשּיהיה והּוא, ּבלבד; רגלים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעֹולי
לֹו יעׂשה אֹו ויׁשּתה, לּבאר ירד אדם - ארצֹות ּבׁשאר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאבל
ּבתֹוכּה ויעמד טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה לּבאר, מּקפת ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמחּצה,
יכֹול אדם ׁשאין הרּבה, רחב הּבאר היה ואם ויׁשּתה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוידלה

הּפּסין. ּבין ויׁשּתה ידלה זה הרי - ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַלירד
.‡Ïאין יׂשראל, ּבארץ אפּלּו הּיחיד, ּובאר הרּבים ּבֹור ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

עׂשרה גבֹוהה מחּצה להן עׂשּו ּכן אם אּלא מהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָממּלאין
ְִָטפחים.

.·Ïּבכלי ונֹותן ממּלא הּפּסים, ּבין לבהמּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַהממּלא
גבֹוּה והיה הּפּסים, לבין נכנס ראׁשֹו אבּוס היה ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלפניה.
יתקלקל ׁשּמא לפניה, ויּתן ימּלא לא - ארּבעה ורחב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹעׂשרה
רׁשּות לקרקע האבּוס ּומן לאבּוס הּדלי ויֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָהאבּוס,

מאליה. ׁשֹותה והיא ,וׁשֹופ ממּלא אּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרּבים;
.‚Ïויׁש הֹואיל חּיב; - הּפּסין לבין הרּבים מרׁשּות ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּזֹורק

ויֹותר עׂשרה ּגבּה ּבּה ׁשּיׁש גמּורה, מחּצה וזוית זוית ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּבכל
ּכל ונעׂשה ונראה, נּכר הרּבּוע והרי ארּבעה, על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמארּבעה
ׁשם ואין ּבבקעה, היה ואפּלּו הּיחיד. רׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּביניהם
מּכאן. ּופס מּכאן ּפס ורּוח רּוח ּבכל ׁשהרי ּבאר; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּביניהם
ּבטלּו לא הּפּסין, ּבין ועֹוברין ּבֹוקעין רּבים היּו ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹואפּלּו
והּזֹורק ּבהן, ּבֹוקעין ׁשהרּבים ּכחצרֹות הן והרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמחּצֹות,
ּביניהן היה אם ּביניהן הּבהמה להׁשקֹות ּומּתר חּיב. ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלתֹוכן

ְֵּבאר.
.„Ïל מּתר - הּפּסין לבין נכנס אחד ׁשראׁשּה טלטלחצר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

חצרֹות ׁשּתי היּו לתֹוכּה. הּפּסין ּומּבין הּפּסין, לבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמּתֹוכּה
לטלטל אסּור - ּבׁשּבת הּמים יבׁשּו ׁשּיערבּו. עד אסּורין -ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
מּׁשּום אּלא ּבתֹוכן לטלטל מחּצה נחׁשבּו ׁשּלא הּפּסין; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבין
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ׁשהּוא הּפנימי הּמבֹוי ּבחצי לחי העמיד הּקצר. ּכנגד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּקֹורה
ׁשהּוא החיצֹון והחצי ּבֹו, לטלטל מּתר - הּלחי מן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֻלפנים

אסּור. - הלחי מן ִִֶַָחּוץ
.‡Îּגבֹוּה ּפס עֹוׂשה - אּמה עׂשרים רחב ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָמבֹוי

מׁש ׁשעּור ׁשהּוא אּמֹות, ארּבע ּבמׁש טפחים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשרה
ּבפתח ׁשּיׁש מבֹואֹות ּכׁשני ונמצא ּבאמצע; ּומעמידֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמבֹוי,
מּכאן אּמֹות ׁשּתי מרחיק אֹו אּמֹות. עׂשר מהן אחד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכל
ּומעמיד מּכאן אּמֹות ׁשּתי ּומרחיק אּמֹות, ׁשלׁש ּפס ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָּומעמיד
אּמֹות, עׂשר הּמבֹוי ּפתח ונמצא מּכאן; אּמֹות ׁשלׁש ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָּפס
הּפרּוץ. על מרּבה עֹומד ׁשהרי ּכסתּומין, הן הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻוהּצדדין

.·Îהעֹומד ּולחי ּכׁשר. - מבֹוי ׁשל מּדפנֹו הּבֹולט ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלחי
ׁשהּוא ּולחי ּכׁשר. הּׁשּבת, מּקדם עליו סמכּו אם - ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאליו
ׁשהיה אֹו לחי; נראה אינֹו ּומּבחּוץ לחי, מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָנראה
אין ּוכאּלּו ׁשוה ׁשהּוא נראה ּומּבפנים לחי, מּבחּוץ ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָנראה
מן ׁשהגּביהֹו לחי לחי. מּׁשּום נּדֹון זה הרי - לחי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָׁשם
לא - ׁשלׁשה הּכתל מן ׁשהפליגֹו אֹו טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹהּקרקע
ׁשּכל ּכׁשר; - טפחים מּׁשלׁשה ּפחֹות אבל כלּום; ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָעׂשה
ׁשהיה ּבין - הרּבה רחב ׁשהיה לחי ּכלבּוד. מּׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָּפחֹות
רחב ּכחצי רחּבֹו ׁשהיה ּבין הּמבֹוי, רחב מחצי ּפחֹות ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹרחּבֹו
חצי על יתר היה אם אבל לחי; מּׁשּום ונּדֹון ּכׁשר, - ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּמבֹוי

הּפרּוץ. על מרּבה עֹומד מּׁשּום נּדֹון - הּמבֹוי ְִִֵֶַַַַָָֹֻרחב
.‚Îאינּה ׁשהרי ּבּטלּה, הרי - מחצלת עליה ׁשּפרס ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָקֹורה

ׁשלׁשה הארץ מן מסּלקת הּמחצלת היתה אם ,לפיכ ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻנּכרת.
ּכתלי ּבׁשני יתדֹות ׁשּתי נעץ מחּצה. אינּה - יתר אֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָטפחים
ׁשּצרי כלּום; עׂשה לא - הּקֹורה עליהן והּניח מּבחּוץ ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמבֹוי

לֹו. סמּו לא הּמבֹוי, ּגּבי על הּקֹורה ְִֵַַַַָָָֹלהיֹות
.„Îוכן הּׁשני; ּבּכתל נֹוגעת ואינּה זה מּכתל הּיֹוצאה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹקֹורה

זה, מּכתל יֹוצאה ואחת זה מּכתל יֹוצאה אחת קֹורֹות, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּתי
להביא צרי אינֹו - מּׁשלׁשה ּפחֹות לזֹו: זֹו מּגיעֹות ְְְְִִִִֵֵַָָָָָואינן
קֹורה להביא צרי - ׁשלׁשה ּביניהן היה אחרת, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָקֹורה

ֶֶַאחרת.
.‰Îאריח לקּבל ּכדי ּבזֹו לא הּמתאימֹות, קֹורֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָֹוכן

לקּבל ּכדי ּבׁשּתיהן יׁש אם - אריח לקּבל ּכדי ּבזֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹולא
למּטה אחת היתה אחרת. קֹורה להביא צרי אינֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָאריח,
למּטה, היא ּכאּלּו העליֹונה את רֹואין - למעלה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָואחת
עליֹונה ּתהיה ׁשּלא ּובלבד למעלה; היא ּכאּלּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהּתחּתֹונה
יהיה ולא מעׂשרה; למּטה ּתחּתֹונה ולא מעׂשרים, ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלמעלה
זֹו ועלתה זֹו ׁשּירדה אֹותּה ּכׁשרֹואין טפחים, ׁשלׁשה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּביניהן

זֹו. ּבצד זֹו ׁשּיעׂשּו עד ְְֵֶַַַָָָּבכּונה
.ÂÎ,ּפׁשּוטה היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין - עקּמה הּקֹורה ְְְֲִִִַָָָָָָֻהיתה

ּבהּקפּה היה ואם מרּבעת. היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין - ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻֻעגּלה
ּבתֹו הּקֹורה היתה טפח. רחב ּבּה יׁש טפחים, ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹׁשלׁשה
למעלה עקּמה ׁשהיתה אֹו לּמבֹוי, חּוץ ועקּמה ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָֻֻהּמבֹוי
העּקּום יּנטל ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - מעׂשרה למּטה אֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמעׂשרים
צרי אינֹו - ׁשלׁשה לזה זה ּבין אין ראׁשיה, ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָויּׁשארּו
אחרת. קֹורה להביא צרי - לאו ואם אחרת; קֹורה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָלהביא

.ÊÎׁשמ לּה ׁשעׂשה ּפּסיןּבאר ׁשני זוּיֹות, מארּבע ּפּסין ֹונה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשהּפרּוץ ואףֿעלּֿפי ּכמחּצה. אּלּו הרי - זוית ּבכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּדבּוקין

הּזוּיֹות וארּבע הֹואיל ורּוח, רּוח ּבכל העֹומד על ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻמרּבה
לּבהמה. ּולהׁשקֹות הּבאר מן למּלאת מּתר זה הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֻעֹומדֹות,
ׁשּׁשה ורחּבֹו? טפחים. עׂשרה מהן? ּפס ּכל גבּה יהיה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכּמה
ארּבעה ׁשל רבקֹות ׁשּתי ּכמלא - לפס ּפס ּכל ּובין ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹטפחים.
אין זה רחב ׁשעּור יֹוצאה. ואחת נכנסת אחת ּבקר, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹארּבעה

ּוׁשליׁש. אּמה עׂשרה ׁשלׁש על ְְְִֵֵֶַַָָיתר
.ÁÎמארּבעּתן זוית ּבכל אֹו הּזוּיֹות מן אחד ּבמקֹום ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהיה

ארּבע מּתֹו עׂשרה הּמתלּקט ּתל אֹו אילן אֹו ּגדֹולה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאבן
ּבֹו ויׁש יחלק ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - קנים ׁשל חבילה אֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאּמֹות
ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹון עׂשרה, ּבגבּה לכאן ואּמה לכאן ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹאּמה
ויׁש ׁשלׁשה, לזה זה ּבין ואין קנים, חמּׁשה ּפּסין. ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבּה
נּדֹונים - לכאן טפחים וׁשּׁשה לכאן טפחים ׁשּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָּביניהן

ּפּסין. ׁשני ּבּה ׁשּיׁש זוית ְִִִֵֵֶַָָמּׁשּום
.ËÎ,והּוא לּבאר. האּלּו הּזוּיֹות ארּבע להקריב ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֻמּתר

וׁשֹותה. הּפּסין מן לפנים ורּבּה ראׁשּה ּפרה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֻׁשּתהיה
- הּמים ׁשּבֹו הּכלי עם הּבהמה ראׁש יאחז ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹאףֿעלּֿפי
קרֹובים היּו לגמל. אפּלּו מּתר ּבפנים, ורּבּה וראׁשּה ְְְְְֲִִִִִָָָָָָֹֻֻהֹואיל
נכנס ּכּלֹו ׁשהּוא לגדי, אפּלּו מהן להׁשקֹות אסּור - מּזה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻיתר
ּבפּסים ׁשּירּבה ּובלבד ׁשהּוא, ּכל להרחיק ּומּתר ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻלפנים.
ּבין יהא ׁשּלא ּכדי ורּוח, רּוח ּבכל אֹותן ׁשּמּניחין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּפׁשּוטים,

ּוׁשליׁש. אּמה עׂשרה ׁשלׁש על יֹותר לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָּפס
.Ïּולבהמת יׂשראל ּבארץ אּלא האּלּו הּפּסים הּתירּו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלא

רּבים. ׁשל חּיים מים ּבאר ׁשּיהיה והּוא, ּבלבד; רגלים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעֹולי
לֹו יעׂשה אֹו ויׁשּתה, לּבאר ירד אדם - ארצֹות ּבׁשאר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאבל
ּבתֹוכּה ויעמד טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה לּבאר, מּקפת ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמחּצה,
יכֹול אדם ׁשאין הרּבה, רחב הּבאר היה ואם ויׁשּתה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוידלה

הּפּסין. ּבין ויׁשּתה ידלה זה הרי - ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַלירד
.‡Ïאין יׂשראל, ּבארץ אפּלּו הּיחיד, ּובאר הרּבים ּבֹור ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

עׂשרה גבֹוהה מחּצה להן עׂשּו ּכן אם אּלא מהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָממּלאין
ְִָטפחים.

.·Ïּבכלי ונֹותן ממּלא הּפּסים, ּבין לבהמּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַהממּלא
גבֹוּה והיה הּפּסים, לבין נכנס ראׁשֹו אבּוס היה ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלפניה.
יתקלקל ׁשּמא לפניה, ויּתן ימּלא לא - ארּבעה ורחב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹעׂשרה
רׁשּות לקרקע האבּוס ּומן לאבּוס הּדלי ויֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָהאבּוס,

מאליה. ׁשֹותה והיא ,וׁשֹופ ממּלא אּלא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרּבים;
.‚Ïויׁש הֹואיל חּיב; - הּפּסין לבין הרּבים מרׁשּות ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּזֹורק

ויֹותר עׂשרה ּגבּה ּבּה ׁשּיׁש גמּורה, מחּצה וזוית זוית ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּבכל
ּכל ונעׂשה ונראה, נּכר הרּבּוע והרי ארּבעה, על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמארּבעה
ׁשם ואין ּבבקעה, היה ואפּלּו הּיחיד. רׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּביניהם
מּכאן. ּופס מּכאן ּפס ורּוח רּוח ּבכל ׁשהרי ּבאר; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּביניהם
ּבטלּו לא הּפּסין, ּבין ועֹוברין ּבֹוקעין רּבים היּו ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹואפּלּו
והּזֹורק ּבהן, ּבֹוקעין ׁשהרּבים ּכחצרֹות הן והרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמחּצֹות,
ּביניהן היה אם ּביניהן הּבהמה להׁשקֹות ּומּתר חּיב. ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻלתֹוכן

ְֵּבאר.
.„Ïל מּתר - הּפּסין לבין נכנס אחד ׁשראׁשּה טלטלחצר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

חצרֹות ׁשּתי היּו לתֹוכּה. הּפּסין ּומּבין הּפּסין, לבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמּתֹוכּה
לטלטל אסּור - ּבׁשּבת הּמים יבׁשּו ׁשּיערבּו. עד אסּורין -ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
מּׁשּום אּלא ּבתֹוכן לטלטל מחּצה נחׁשבּו ׁשּלא הּפּסין; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבין
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ׁשּכל ּביניהן; לטלטל מּתר - ּבׁשּבת מים לֹו ּבאּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּמים.
קֹורתֹו ׁשּנּטלה מבֹוי מחּצה. ׁשמּה - ּבׁשּבת ׁשּנעׂשית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָמחּצה
ׁשּנפרץ אףֿעלּֿפי ּבֹו, לטלטל אסּור - ּבׁשּבת לחיֹו ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָאֹו

ְְְִַלכרמלית.
.‰Ïואףֿעלּֿפי ּבכּלּה, לטלטל מּתר - ּבבקעה ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֻֻאכסדרה

ּפי ּכאּלּו רֹואין ׁשאנּו ותקרה; מחּצֹות ׁשלׁש ּבת ְְְְִִִִִִֶֶַָָָׁשהיא
הרּבים מרׁשּות והּזֹורק רביעית. רּוח וסֹותם יֹורד ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּתקרה
ּבית קֹורה. לֹו ׁשּיׁש סתּום למבֹוי ּכזֹורק ּפטּור, - ְְְִֵֵֶַָָָָָלתֹוכּה
זה הרי - אּמֹות ּבעׂשר ׁשּלּה זוית קרן ׁשּנפרץ חצר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאֹו
עד ׁשהיא ּפרצה ׁשּכל אףֿעלּֿפי ּבכּלֹו; לטלטל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻאסּור
ואם זוית. ּבקרן ּפתח עֹוׂשין אין ּכפתח, - אּמֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָעׂשר
אֹותּה רֹואין - הּפרצה אר על מלמעלה קֹורה ׁשם ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹהיתה
ּתהיה ׁשּלא והּוא, ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר וסתמה, ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻׁשּירדה

ְֲַַּבאלכסֹון.
.ÂÏהּגּודל רחב היא מקֹום, ּבכל ּבּה ׁשּמׁשערין ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹהאצּבע,

ּבכל האמּורה אּמה וכל אצּבעֹות. ארּבע - והּטפח יד. ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשל
ּבת אּמה היא - וכלאים ּבסּכה ּבין ּבׁשּבת, ּבין - ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻמקֹום
טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים טפחים. ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָׁשּׁשה
ׂשֹוחקֹות ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים לזֹו, זֹו ְְְְְֲֲִִִַַַָָָּדחּוקֹות
ּבארּבע - מבֹוי מׁש ּכיצד? להחמיר. וזה וזה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָּורוּוחֹות.
רחב עצבֹות. אּמה עׂשרים - וגבהֹו ׂשֹוחקֹות, ְְְֲֲִֵֶַַַָָֹאּמֹות

סּכה לענין ּבהן וכּיֹוצא עצבֹות. אּמֹות עׂשר - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהּפרצה
ְְִִַוכלאים.

ה'תשע"א אייר ז' רביעי יום

עׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

מרׁשּות2הּמֹוציא‡. אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות דבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשעּור מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד חּיב אינֹו - הּיחיד לרׁשּות ְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהרּבים

ּכלּום אכלי3ׁשּמֹועיל הּמֹוציא ההֹוצאה: ׁשעּורי הן ואּלּו . ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּכגרֹוגרת - זה4אדם עם זה ּומצטרפין ׁשּיהיה5; והּוא, . ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָ

הּקלּפים מן חּוץ עצמֹו, האכל מן 7והּגרעינין6ּכגרֹוגרת ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ
.10והּמרסן9והּסּבין8והעקצין ְְְְְִִַַָָֻֻֻ

רבע11יין·. ּכדי קרּוׁש13רביעית12- היה ואם .14- ְְְִִִִֵַַָָָֹ
גמיעה15ּבכזית ּכדי - טהֹורה ּבהמה חלב טמאה16. וחלב ,17 ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

לכחל ּכדי חלב18- אחת. לּתן19עין ּכדי - ּביצה ולבן אּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לסּו20ּבמׁשיפה ּכדי - ׁשמן קטןק22אצּבע21. רגל ׁשל טּנה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

טל יֹומֹו. לׁשּוף23ּבן ּכדי ּכדי24- - וקילֹור הּקילֹורין. את ְְְִִִֵֵֶֶַַָ
מדֹוכה ּפני לרחץ ּכדי - ּומים ּבמים. ּדבׁש25לׁשּוף ּכדי26. - ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ

הּכתית27לּתן ראׁש וכל28על הּמׁשקין ּכל ּוׁשאר ּדם . ְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ
רביעית29הּׁשֹופכין ּכדי -30. ְְְִִִֵַ

ּפי31ּתבן‚. ּכמלא - קטנּיֹות ּתבן ּפרה. ּפי ּכמלא - ּתבּואה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מדבריהם. הם באלו שנזכר וכל1)מה תורה, דבר הן השיעורין וכל בפרט, אחד כל כמות המוצאים, הדברים שיעורי בו נתבארו
תורה. דבר גמור בחיוב הוא שם שנזכר ב).2)מה עמוד עו דף שבת פחות3)(מסכת אפילו להוציא התורה מן אסור אבל

א). עמוד עד דף שבת מסכת (רש"י שבת באיסורי גם א) עמוד עד דף יומא (מסכת התורה" מן אסור שיעור "חצי כי משיעור,
שבת4) (מסכת תרנגולת מביצת פחותה והיא ז), משנה י"ז פרק כלים (מסכת בינונית" אלא קטנה, ולא גדולה "לא יבשה, תאנה

בביצה". משליש אחד הוא "הגרוגרת ה) הלכה ח (בפרק רבינו ודעת א), עמוד צא דף שבת (מסכת מזית וגדולה ב) עמוד פ דף
לחייב.5) גרוגרת לשיעור מצטרפים אדם מאכל מיני השיעור.6)שני את משלימה ואינה אוכל אינה העליונה הקליפה
המשניות).7) בפירוש (רבינו הפרי" בתוך שהם והאפרסקים8)"הקשים והענבים התאנים עוקצי כגון באילן, בהם תלוי "שהפרי

(רש"י). כפרי ולא כעץ שהן המשניות) (פירוש וזולתם" אותו.9)והאתרוגים כשמנפים ממנו הנופלת הקמח פסולת
המשניות).10) (פירוש תחילה" בנפה היוצאה העבה העליונה יין11)"הקליפה "המוציא ב) עמוד עו דף שבת במסכת (משנה

רש"י). בהם. אותו למזוג כדי מים, עליו ולהוסיף הכוס לתוך חי יין לתת נוהגים שהיו (כשיעור הכוס" מזיגת רבע.12)כדי
והבדלה,13) קידוש המזון, ברכת לעניין ברכה של כוס שיעור והוא ומחצה, ביצה כשיעור א) עמוד קט דף (פסחים - הלוג רביעית

יין שיהיה כדי מים רביעיות שלוש עוד ברובע ולמזוג להוסיף ואפשר ביצה, שמיניות שלוש שהן רביעית, של רובע השיעור וכאן
בכזית".14)מזוג. יבש "יין א): עמוד עז דף שבת ב)15)(מסכת עמוד ד דף עירובין (מסכת כזית הם תורה שיעורי רוב

ולא גדול "לא זית ושיעור (רש"י); כזית כולם וכדומה ונותר ודם חלב ואכילת שמן". זית "ארץ ח): פסוק ח פרק (דברים שנאמר
עירובין (הלכות רבינו לדעת ח); משנה י"ז פרק כלים מסכת - צורכו" כל וגדל בתוכו אגור (ששמנו אגורי זה בינוני אלא קטן

בקליפתה. ביצה חצי ב) עמוד פ דף עירובין (מסכת התוספות ולדעת ביצה, לשליש קרוב הוא כזית ט) הלכה א (מסכת16)פרק
מכגרוגרת. יותר שהוא כתבו ובתוספות המשניות) בפירוש (רבינו אחת" בבת אדם בליעת "כדי א) עמוד עז דף שאינו17)שבת

לשתייה. בחלב18)ראוי אמר דאת "הדא א): הלכה ח פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד ליופי או לרפואה העין על לשים
אחת". עין לכחול כדי טמאה בהמה בחלב אבל טהורה, ב).19)בהמה עמוד עז דף שבת (משחה20)(מסכת קילור "של

(רש"י). אשה" בחלב לשופו שרגילים עיניים) יד21)לכאב (כתב קטנה" אצבע שהוא קטן אבר לסוך "כדי אחרת: בנוסחה
בגמרא. וכן ב).22)התימנים) עמוד עז דף שבת (מסכת קטנה" אצבע מפרקי "אחד פירש: רש"י א). עמוד עח דף שבת (מסכת

ח).23) פרק שבת מסכת ירושלמי דקים.25)לשפשף.24)(תלמוד לעשותם יבשים דברים בו שדכים (משנה26)כלי
ב). עמוד עו דף שבת מברטנורא,27)במסכת עובדיה רבי ופירש בגמרא, וכן (מער"ק) הכתית" ראש פי על "ליתן אחרת: בנוסחה

כתית. פי הנקרא למעלה ראש עושה להתבשל כשמגיע הבשר בעור היוצא ירושלמי28)ששחין בתלמוד הבהמה, שבגב מכה
אדם), לאכילת הראוי חדש (דבש דידן בהן אבל לאכילה), ראוי שאינו ישן (דבש בעתיקא אמר דאת "הדא ח) פרק שבת (מסכת
א). משנה דשבת ח פרק רע"ב (ועיין רבינו השמיטו ולכן זה חילוק נזכר לא בבלי בתלמוד אבל הביצה". בתוך ליתן כדי שיעורו

ולבישול.29) לשתייה ראויים שאינם (גמרא).30)מים טיט בהם לגבל א).31)הראויים עמוד עו דף שבת במסכת (משנה

zay zekld - xii` 'f iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפי32גמל ּכמלא - לפרה להאכילֹו קטנּיֹות ּתבן הֹוציא ואם . ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָֹ
עמיר אכילה. ׁשמּה - הּדחק ידי על ׁשהאכילה -33ּפרה; ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ועלי ׁשּום עלי גדי. ּפי ּכמלא - עׂשבים טלה. ּפי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָֹֹּכמלא
לחים היּו אם אדם;34ּבצלים: אכלי ׁשהן מּפני ּכגרֹוגרת, - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לחמּור35ויבׁשים זה עם זה מצטרפין ואין גדי. ּפי ּכמלא - ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶָָֹ
ׁשּבהן לּקל מצטרפין אבל ּתבן36ׁשּבהן, הֹוציא ּכיצד? . ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפטּור - ּפרה ּפי ּכמלא ּבׁשניהם יׁש אם וקטנית: ,37ּתבּואה ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹ
הּׁשּבת. לענין ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - גמל ּפי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּכמלא

ּכדי38הּמֹוציא„. - מּביצת40לבּׁשל39עצים ּכגרֹוגרת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ
טרּופה ּבאלּפס41הּתרנגֹולים, ּונתּונה הּמֹוציא42ּבׁשמן .43 ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָ

קלמֹוס לעׂשֹות ּכדי - אצּבעֹותיו44קנה לראׁשי .45הּמּגיע ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עבה היה מרּצץ46ואם ּכעצים.47אֹו ׁשעּורֹו - ְְְִִִֵֶָָָָֻ

ּביצה49ּתבלין48הּמֹוציא‰. לתּבל ּכדי זה50- ּומצטרפין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּפלּפל זה. עטרן51עם ׁשהּוא. ּכל טֹוב52- ריח ׁשהּוא. ּכל -53 ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

רע ריח ׁשהּוא. ּכל ׁשהן.54- ּכל - ּבׂשמים מיני ׁשהּוא. ּכל - ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּורד56טֹוב55ארּגמן ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל מיני57- אחת. - ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּוברזל נחׁשת ּכגֹון הּקׁשים, מעפר58מּתכֹות ׁשהן. ּכל - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּמזּבח ּומאבני מטּפחֹות60ּומּמקק59הּמזּבח ּומּמקק ספרים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

לגניזה אֹותם ׁשּמצניעין מּפני ׁשהן; ּכל - ּגחלת61ׁשּלהן .62 ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּפטּור - ׁשלהבת והּמֹוציא ׁשהּוא. ּכל -63. ְְִֶֶֶַַָָ

.Âזרעֹוני ּפחֹות64הּמֹוציא ׁשעּורן - לאדם נאכלין ׁשאינן 65גּנה ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשנים66מּכגרֹוגרת - קּׁשּואין מּזרע הּדלּועין67. ּומּזרע .68- ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַ

הּמצרי ּפֹול מּזרע על69ׁשנים. לּתן ּכדי - סּבין הּמֹוציא ׁשנים. - ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַֻ
זהב צֹורפי ׁשל ּכּור מרסן70ּפי הּמֹוציא .71- לאכילה אם : ְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻ

ּכדי - לצביעה גדי, ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו - לבהמה ּכגרֹוגרת, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹׁשעּורֹו
קטן ּבגד לּולבי72לצּבע ימּתיקּו74זרדין73. ׁשּלא עד והחרּובין: ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּכגרֹוגרת ּומּׁשּימּתיקּו75- הּלּוף76, אבל גדי. ּפי ּכמלא - ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָֹ
ּבין ׁשּימּתיקּו, ּבין - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר והּתרמֹוסין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻוהחרּדל

ּכגרֹוגרת. - ימּתיקּו ׁשּלא ְְִִֶֶֶַַֹעד
.Êחמ77הּמֹוציא - לאכילה אם -78ׁשגרעינין: להּסקה ואם , ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ

לחׁשּבֹון ואם ּכעצים, הן ׁשּתים.79הרי - לזריעה ואם ׁשּתים, - ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָ
אזֹוב גדי,80הּמֹוציא ּפי ּכמלא - לבהמה ּכגרֹוגרת, - לאכלים : ְְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

העצים ּכׁשעּור - להּזיה81לעצים הּזיה.82, ּכׁשעּור - ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
.Áאגֹוזין83הּמֹוציא אסטיס84קלּפי רּמֹונים, 85ּוקלּפי ְְְֱִִִִִִִִֵֵַ

ּכסבכה86ּופּואה קטן ּבגד ּבהן לצּבע ּכדי - הּצבעין 87ּוׁשאר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּבן רגלים מי הּמֹוציא וכן ראׁשיהן. על הּבנֹות ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּמּניחין

אלּכסנּדרּיא נתר אֹו יֹום, קּמֹוניא88ארּבעים ּבֹורית, אֹו ,89 ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ
קטן90ואׁשלג ּבגד ּבהן לכּבס ּכדי - המנּקין ּכל ּוׁשאר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּדגמא ּבהן לצּבע ּכדי - ׁשרּויין סּמנין הֹוציא 91ּכסבכה. ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻ
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פרה".32) פי "מלוא משיעור גדול זה ושיעור לפרה, ראוי אינו קטניות שיבולים.33)שתבן אדם.34)קש למאכל ראויים
אדם.35) למאכל ראויים מצטרף36)שאינם ואינו קל הוא גדול ששעורו "מי שבשניהם. הגדול השיעור על אם כי לחייב שלא

(רש"י). לשעורו" הקל את משלים החשוב אבל חשוב, אינו שהרי חמור, מתבן37)להשלים גדול שיעורו קטניות תבן שהרי
גמל. פי כמלוא וחיובו ב).38)תבואה עמוד פט דף שבת במסכת והיא39)(משנה קלה" ביצה לבשל כדי עצים "המוציא

ב). עמוד פ דף שבת (מסכת תרנגולת" מביצת יותר להתבשל קלה ביצה לך ש"אין תרנגולת, כבר40)ביצת חם האלפס ויהיה
המשניות). בפירוש (רבינו בינוני ב)43)מחבת.42)מעורבת.41)חימום עמוד פ דף שבת מקנה.44)(מסכת עשוי עט

ופסק45) האמצעי, לקשר או האצבעות ראשי דהיינו העליון לקשר הכוונה אם אשי רב ובעי אצבעותיו" "לקשרי שם: בגמרא
רוקח). (מעשה לקולא לכתיבה.46)רבינו ראוי ורצוץ.47)שאינו ב').48)שבור עמוד פ"ט דף שבף "והזהר49)(מסכת

כל אלא כן, אינו ודומיהם, והפלפל הזנגביל כמו טוב, שריחם והדברים המרקחת אלא תבלין נקראים שאין דעתך, על יעלה שלא
בהם לתבל מתכוון כשאדם תבלין, נקראים כולם והיין והחומץ ושומן והבצלים השומים כגון התבשיל, את בו שמתבלין דבר

י'). משנה ב' פרק ערלה מסכת המשניות (בפירוש ותבשילו פענח").50)קדרתו ("צפנת מביצה לגרוגרת (מסכת51)הכוונה
במשנה. וכן התימנים) (כת"י "פלפלת" בנ"א: הפה; לריח ראוי א') עמוד צ' דף למאור.52)שבת ומשמש רע שריחו עץ שרף

כאן.53) בהלכה ונזכרים טוב ריח להם שיש וארגמן ורד (רש"י).54)עלה לרפואה ותינוקות חולים בשביל חומר,55)לעשן
(רש"י). לריח אדום (מער"ק).56)מצבע "טוב" חסר וסתומה.57)בנ"א אדומה שושנה כלי58)עלה מהן לעשות שראוי

שהוא.59)קטן. בכל חיובם שעור גם זה משום שהם, כל אותם גונזים קדושתם או60)שמחמת מספרים הנופל "רקב
המשניות). (פירוש רושם" אלא בו נשאר ולא ונתעפש הכלה "הדבר (רע"ב); שבלו" טעונים61)ממטפחות קדושה תשמישי שכל

א').62)גניזה. עמוד ל"ט דף ביצה שמשות.63)(מסכת בה א').64)שאין עמוד צ' דף שבת מסכת שכל65)(משנה "אף
שיעורם (המאירי).66)האכלים ממנו" לזרוע שראוי מה כפי אחד גרגרים.67)"כל החלמון.68)שני מצבע אדמה פרי דלעת,

קטנית.69) כי70)מין פירש ורש"י המשניות), בפירוש (רבנו ההתכה" בעת הכור פני על הסובין להשליך הצורפים "מדרך
הכור. שפת – פיֿכור סובין; של באש זהב צורפים פחמים שאין י"ט).71)במקום פרק שבת מסכת שלש72)(תוספתא בגודל

רוקח). (מעשה בגד נקרא לא מזה פחות רכים.73)אצבעות, גרגרים74)ענפים בעלי הירדן בערבת הצומחים קטנים עצים
שעורם75)אדומים. ולפיכך לרפואה אלא בהמה, למאכל ולא אדם למאכל ראויים אינם ימתיקו, שלא עד בתחלתם "החרובים

(מער"ק). (שם).76)כגרוגרת" בהמה למאכל החרובים פרי הלכה77)רוב ח' פרק וירושלמי ט' פרק שבת מסכת (תוספתא
(ויניציאה).78)ב'). כגרוגרת" לאכילה "אם לרפואה,80)המנין.79)בנ"א: ישתמשו המרובים ממיניו הריח טוב צמח

ד'.81)ולאכילה. הלכה למעלה ד').82)כמבואר פסוק י"ד פרק (ויקרא מצרעתו המטהר על שבת83)להזות מסכת (משנה
א'). עמוד פ"ט לצבע.84)דף ראויה לחה בעודה האגוז שעל הירוקה לצביעת85)הקליפה כחול צבע עשים שממנו צמח

אדום.86)בגדים. צבע עושים שמשרשיו הראש.87)צמח שהיו88)כסוי מלכלוך, וטיהור לכבוס חריף מלח כעין עפר מין
מצרים. של מאלכסנדריה לכביסה.89)מביאים מיובש עשב הרוחצים90)מין "מינים אלה וכל צמחים, מעפר המוצא חומר

המשניות). (פירוש ומלבנים" (רש"י).91)בחוזק רוצה" אתה כזה לומר לדוגמא שמראים כדרך של92)"מעט, קטנה חתיכה



עט zay zekld - xii` 'f iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפי32גמל ּכמלא - לפרה להאכילֹו קטנּיֹות ּתבן הֹוציא ואם . ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָֹ
עמיר אכילה. ׁשמּה - הּדחק ידי על ׁשהאכילה -33ּפרה; ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ועלי ׁשּום עלי גדי. ּפי ּכמלא - עׂשבים טלה. ּפי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָֹֹּכמלא
לחים היּו אם אדם;34ּבצלים: אכלי ׁשהן מּפני ּכגרֹוגרת, - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לחמּור35ויבׁשים זה עם זה מצטרפין ואין גדי. ּפי ּכמלא - ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶָָֹ
ׁשּבהן לּקל מצטרפין אבל ּתבן36ׁשּבהן, הֹוציא ּכיצד? . ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפטּור - ּפרה ּפי ּכמלא ּבׁשניהם יׁש אם וקטנית: ,37ּתבּואה ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹ
הּׁשּבת. לענין ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - גמל ּפי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּכמלא

ּכדי38הּמֹוציא„. - מּביצת40לבּׁשל39עצים ּכגרֹוגרת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ
טרּופה ּבאלּפס41הּתרנגֹולים, ּונתּונה הּמֹוציא42ּבׁשמן .43 ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָ

קלמֹוס לעׂשֹות ּכדי - אצּבעֹותיו44קנה לראׁשי .45הּמּגיע ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עבה היה מרּצץ46ואם ּכעצים.47אֹו ׁשעּורֹו - ְְְִִִֵֶָָָָֻ

ּביצה49ּתבלין48הּמֹוציא‰. לתּבל ּכדי זה50- ּומצטרפין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּפלּפל זה. עטרן51עם ׁשהּוא. ּכל טֹוב52- ריח ׁשהּוא. ּכל -53 ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

רע ריח ׁשהּוא. ּכל ׁשהן.54- ּכל - ּבׂשמים מיני ׁשהּוא. ּכל - ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּורד56טֹוב55ארּגמן ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל מיני57- אחת. - ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּוברזל נחׁשת ּכגֹון הּקׁשים, מעפר58מּתכֹות ׁשהן. ּכל - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּמזּבח ּומאבני מטּפחֹות60ּומּמקק59הּמזּבח ּומּמקק ספרים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

לגניזה אֹותם ׁשּמצניעין מּפני ׁשהן; ּכל - ּגחלת61ׁשּלהן .62 ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּפטּור - ׁשלהבת והּמֹוציא ׁשהּוא. ּכל -63. ְְִֶֶֶַַָָ

.Âזרעֹוני ּפחֹות64הּמֹוציא ׁשעּורן - לאדם נאכלין ׁשאינן 65גּנה ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשנים66מּכגרֹוגרת - קּׁשּואין מּזרע הּדלּועין67. ּומּזרע .68- ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַ

הּמצרי ּפֹול מּזרע על69ׁשנים. לּתן ּכדי - סּבין הּמֹוציא ׁשנים. - ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַֻ
זהב צֹורפי ׁשל ּכּור מרסן70ּפי הּמֹוציא .71- לאכילה אם : ְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻ

ּכדי - לצביעה גדי, ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו - לבהמה ּכגרֹוגרת, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹׁשעּורֹו
קטן ּבגד לּולבי72לצּבע ימּתיקּו74זרדין73. ׁשּלא עד והחרּובין: ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּכגרֹוגרת ּומּׁשּימּתיקּו75- הּלּוף76, אבל גדי. ּפי ּכמלא - ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָֹ
ּבין ׁשּימּתיקּו, ּבין - הּנכּבׁשין ּכל ּוׁשאר והּתרמֹוסין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻוהחרּדל

ּכגרֹוגרת. - ימּתיקּו ׁשּלא ְְִִֶֶֶַַֹעד
.Êחמ77הּמֹוציא - לאכילה אם -78ׁשגרעינין: להּסקה ואם , ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ

לחׁשּבֹון ואם ּכעצים, הן ׁשּתים.79הרי - לזריעה ואם ׁשּתים, - ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָ
אזֹוב גדי,80הּמֹוציא ּפי ּכמלא - לבהמה ּכגרֹוגרת, - לאכלים : ְְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

העצים ּכׁשעּור - להּזיה81לעצים הּזיה.82, ּכׁשעּור - ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
.Áאגֹוזין83הּמֹוציא אסטיס84קלּפי רּמֹונים, 85ּוקלּפי ְְְֱִִִִִִִִֵֵַ

ּכסבכה86ּופּואה קטן ּבגד ּבהן לצּבע ּכדי - הּצבעין 87ּוׁשאר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּבן רגלים מי הּמֹוציא וכן ראׁשיהן. על הּבנֹות ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּמּניחין

אלּכסנּדרּיא נתר אֹו יֹום, קּמֹוניא88ארּבעים ּבֹורית, אֹו ,89 ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ
קטן90ואׁשלג ּבגד ּבהן לכּבס ּכדי - המנּקין ּכל ּוׁשאר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּדגמא ּבהן לצּבע ּכדי - ׁשרּויין סּמנין הֹוציא 91ּכסבכה. ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פרה".32) פי "מלוא משיעור גדול זה ושיעור לפרה, ראוי אינו קטניות שיבולים.33)שתבן אדם.34)קש למאכל ראויים
אדם.35) למאכל ראויים מצטרף36)שאינם ואינו קל הוא גדול ששעורו "מי שבשניהם. הגדול השיעור על אם כי לחייב שלא

(רש"י). לשעורו" הקל את משלים החשוב אבל חשוב, אינו שהרי חמור, מתבן37)להשלים גדול שיעורו קטניות תבן שהרי
גמל. פי כמלוא וחיובו ב).38)תבואה עמוד פט דף שבת במסכת והיא39)(משנה קלה" ביצה לבשל כדי עצים "המוציא

ב). עמוד פ דף שבת (מסכת תרנגולת" מביצת יותר להתבשל קלה ביצה לך ש"אין תרנגולת, כבר40)ביצת חם האלפס ויהיה
המשניות). בפירוש (רבינו בינוני ב)43)מחבת.42)מעורבת.41)חימום עמוד פ דף שבת מקנה.44)(מסכת עשוי עט

ופסק45) האמצעי, לקשר או האצבעות ראשי דהיינו העליון לקשר הכוונה אם אשי רב ובעי אצבעותיו" "לקשרי שם: בגמרא
רוקח). (מעשה לקולא לכתיבה.46)רבינו ראוי ורצוץ.47)שאינו ב').48)שבור עמוד פ"ט דף שבף "והזהר49)(מסכת

כל אלא כן, אינו ודומיהם, והפלפל הזנגביל כמו טוב, שריחם והדברים המרקחת אלא תבלין נקראים שאין דעתך, על יעלה שלא
בהם לתבל מתכוון כשאדם תבלין, נקראים כולם והיין והחומץ ושומן והבצלים השומים כגון התבשיל, את בו שמתבלין דבר

י'). משנה ב' פרק ערלה מסכת המשניות (בפירוש ותבשילו פענח").50)קדרתו ("צפנת מביצה לגרוגרת (מסכת51)הכוונה
במשנה. וכן התימנים) (כת"י "פלפלת" בנ"א: הפה; לריח ראוי א') עמוד צ' דף למאור.52)שבת ומשמש רע שריחו עץ שרף

כאן.53) בהלכה ונזכרים טוב ריח להם שיש וארגמן ורד (רש"י).54)עלה לרפואה ותינוקות חולים בשביל חומר,55)לעשן
(רש"י). לריח אדום (מער"ק).56)מצבע "טוב" חסר וסתומה.57)בנ"א אדומה שושנה כלי58)עלה מהן לעשות שראוי

שהוא.59)קטן. בכל חיובם שעור גם זה משום שהם, כל אותם גונזים קדושתם או60)שמחמת מספרים הנופל "רקב
המשניות). (פירוש רושם" אלא בו נשאר ולא ונתעפש הכלה "הדבר (רע"ב); שבלו" טעונים61)ממטפחות קדושה תשמישי שכל

א').62)גניזה. עמוד ל"ט דף ביצה שמשות.63)(מסכת בה א').64)שאין עמוד צ' דף שבת מסכת שכל65)(משנה "אף
שיעורם (המאירי).66)האכלים ממנו" לזרוע שראוי מה כפי אחד גרגרים.67)"כל החלמון.68)שני מצבע אדמה פרי דלעת,

קטנית.69) כי70)מין פירש ורש"י המשניות), בפירוש (רבנו ההתכה" בעת הכור פני על הסובין להשליך הצורפים "מדרך
הכור. שפת – פיֿכור סובין; של באש זהב צורפים פחמים שאין י"ט).71)במקום פרק שבת מסכת שלש72)(תוספתא בגודל

רוקח). (מעשה בגד נקרא לא מזה פחות רכים.73)אצבעות, גרגרים74)ענפים בעלי הירדן בערבת הצומחים קטנים עצים
שעורם75)אדומים. ולפיכך לרפואה אלא בהמה, למאכל ולא אדם למאכל ראויים אינם ימתיקו, שלא עד בתחלתם "החרובים

(מער"ק). (שם).76)כגרוגרת" בהמה למאכל החרובים פרי הלכה77)רוב ח' פרק וירושלמי ט' פרק שבת מסכת (תוספתא
(ויניציאה).78)ב'). כגרוגרת" לאכילה "אם לרפואה,80)המנין.79)בנ"א: ישתמשו המרובים ממיניו הריח טוב צמח

ד'.81)ולאכילה. הלכה למעלה ד').82)כמבואר פסוק י"ד פרק (ויקרא מצרעתו המטהר על שבת83)להזות מסכת (משנה
א'). עמוד פ"ט לצבע.84)דף ראויה לחה בעודה האגוז שעל הירוקה לצביעת85)הקליפה כחול צבע עשים שממנו צמח

אדום.86)בגדים. צבע עושים שמשרשיו הראש.87)צמח שהיו88)כסוי מלכלוך, וטיהור לכבוס חריף מלח כעין עפר מין
מצרים. של מאלכסנדריה לכביסה.89)מביאים מיובש עשב הרוחצים90)מין "מינים אלה וכל צמחים, מעפר המוצא חומר

המשניות). (פירוש ומלבנים" (רש"י).91)בחוזק רוצה" אתה כזה לומר לדוגמא שמראים כדרך של92)"מעט, קטנה חתיכה



zayפ zekld - xii` 'f iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëמּמּנּו93הּמֹוציא לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו - הּקלמֹוס על דיֹו ְְְְִִִִֵֶַַַֹֻ
ּב הּדיֹו הֹוציא אם אבל אֹותּיֹות; עצמוׁשּתי אֹו94פני ְְְְֲִִִִֵֵַַָֹ

מּמּנּו95ּבקסת ׁשּיעלה ּכדי - זה על יתר ּבֹו ׁשּיהיה צרי , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
אֹות ּכדי ּבּקסת היה אֹותּיֹות. ׁשּתי לכּתב ּכדי הּקלמֹוס ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻעל
אחת אֹות ּכדי לבּדֹו ּבּדיֹו אֹו אחת, אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס ְְְְְֵֵַַַַַַַַַֻאחת

ספק זה הרי - אחת אֹות ּכדי ׁשּתי96ּובּקלמֹוס הֹוציא . ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֻ
חּיב - מהּל ּכׁשהּוא ּוכתבן היא97אֹותּיֹות זֹו ּכתיבתן ; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ׁשנּיה אֹות והֹוציא וחזר ּוכתבּה, אחת אֹות הֹוציא ְְְְִִִַַַַָָָָָָָהּנחתן.
חסרה ׁשּכבר ּפטּור; - הראׁשֹונה.98ּוכתבּה האֹות ְְֲִֵֶָָָָָָָָ

.Èּכדי100ּכחֹול99הּמֹוציא - לתכׁשיט ּבין לרפּואה, ּבין - ְְְְְִִִֵֵֵַַָ
אּלא להתקּׁשט ּדרּכן ׁשאין ּובמקֹום אחת. עין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלכחל
ּכדי ׁשּיֹוציא עד - להתקּׁשט והֹוציאֹו עינים, ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבכחילת

עינים ׁשּתי וגפרית101לכחל זפת נקב102. לעׂשֹות ּכדי -103. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ּבראׁש לּתן ּכדי - ּדבק קטן. נקב ּפי על לּתן ּכדי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשעוה

רבב104הּׁשפׁשף רקיק105. ּתחת למׁשח ּכדי .107ּכסלע106- ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ
.‡È109אדמה108הּמֹוציא- טיט האּגרת. חֹותם לעׂשֹות ּכדי - ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכּור ּפי לעׂשֹות ּכרׁשה110ּכדי לזּבל ּכדי - ּדק חֹול אֹו זבל .111. ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָ
סּידין ׁשל ּכף מלא עם לערב ּכדי - ּגס חרסית112חֹול ּכדי113. - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

לעׂשֹות טיט לגּבל ּכדי - ׂשער זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָלעׂשֹות
זהב צֹורפי ׁשל ּכּור קטּנה114ּפי אצּבע לסּוד ּכדי - סיד . ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

עפר115ׁשּבּבנֹות קטּנה116. צּפֹור ּדם לכּסֹות ּכדי - .117ואפר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
עׂשרה מׁשקל והּוא ותרּגיׁש, ּבבהמה לזרק ּכדי - אבן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹצרֹור

רביעית118זּוזים ּבֹו לקּבל ּכדי - חרס .119. ְְְִִִֵֵֶֶַ
.·Èאזן120הּמֹוציא לעׂשֹות ּכדי - ּגמי122לקּפה121חבל .123 ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹֻ

ּתלאי לעׂשֹות ּכדי הּוצין124- ולכברה. ּכדי125לנפה - ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ
לכפיפה אזן סיב126לעׂשֹות ּפי127מצרית. על לּתן ּכדי - ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָֹ
יין ׁשל קטן מּוכין128מׁשּפ ּכּדּור129. ּבֹו לעׂשֹות ּכדי - ְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

ּתרוד לעׂשֹות ּכדי - עצם ּבּה.130ּכאגֹוז. לגרד ּכדי - זכּוכית ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּכרּכר או131ראׁש ׁשּיפּצע132, נימין133עד ּכאחת.134ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹֹ

.‚È135הּמֹוציא- הּפרה ּומּזנב הּסּוס מּזנב נימין ׁשּתי ְְְִִִִִֵַַַַַָָ
הּקׁשה136חיב מן אחת הֹוציא דקל,137. נצרי חּיב. - ׁשּבחזיר ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

החרּיֹות קלּפי והן דקל, חֹורי ׁשּתים. - העץ חּוטי -138והן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
ּגפן מּצמר ּכל139אחת. וארנבים140ּומּצמר ּגמּלים וצמר , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אר חּוט לטוֹות ּכדי - הּנטוין ּכל ּוׁשאר ׁשּבּים, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹוחּיה
העֹור מן אֹו הׂשק מן אֹו הּבגד מן הּמֹוציא טפחים. ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָארּבעה
ׁשלׁשה - הּבגד להֹוצאה: ׁשעּורן ּכ לטמאה ּכׁשעּורן -141 ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֻ

על חמּׁשה - העֹור ארּבעה, על ארּבעה - הׂשק ׁשלׁשה, ְְְֲִַַַַַַַָָָָָָָעל
ֲִָחמּׁשה.

.„È142הּמֹוציאר הּוא עדין אּלא ּכלל, נתעּבד ׁשּלא עֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ
לצר ּכדי ׁשעּורֹו היה143- ׁשקל. ׁשּמׁשקלּה קטּנה 144מׁשקלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
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(מער"ק). לאורג בנ"א: (ר"ח). במטפחת אריגה לשם גפן צמר או ב').93)צמר עמוד ע"ח דף שבת מסכת (ירושלמי94)(משנה
ידבק שלא אפשר (שאי יותר צריך בכלי אם אותיות, שתי לכתוב בכדי בקולמוס אם דיו, "הוציא ג'): הלכה ח' פרק שבת מסכת

אותיות)". שתי בה מלכתוב שנתמעט ונמצא בצדדים, הדיו דיו.95)מן בו שנותנים מצטרפים96)כלי אם מסופקים בגמרא
לא. או (רש"י).97)לשיעור הוא הכתב על הדיו הנחת שעיקר חייב, נח לא וגופו לפוש עמד שלא שנכתבה98)אף טרם יבשה
השניה. ב').99)האות עמוד ע"ח דף שבת מסכת (שונצינו).100)(משנה כוחל בנ"א ב'; בהלכה שבת101)מבואר (מסכת

אבל אחת, עין רק וכוחלות לראות אחת עין אלא מגלות ואין מעוטפות שהולכות – אחת" עין כוחלות "צנועות א') עמוד פ' דף
(רש"י). עיניהן" שתי וכוחלות פניהן מכסות אינן שם, מצוים ראש וקלות שחוק שאין כך, כל צניעות צריכות אינן – כפרים בנות

ונ102) בגפרית או בזפת פיו סותם חי, כסף בו שנותנים (רש"י)."כלי חי" הכסף ממנו להוציא כדי דק, נקב הסתימה בתוך וקב
שמן.103) משל דק שהוא יין של חבית שבמגופת ונותנים104)נקב קנה בראש קטן נסר "שמים (שונצינו) "השבשבת" בנ"א:

ושבשבת בו, ידבק בו הנוגע אדם כל בידי עשוי דבר הוא "דבק פירשו: ורבנו (רש"י); בו" ונדבק עליו יושב והעוף דבק, עליו
המשניות). (פירוש האפרוחים" ומוציאים העופות בקיני אותה ומכניסים בקנה, אותה קושרים הדבק נותנים שבראשיה הגמא הוא

(רש"י).105) שמן או שומן ב') עמוד ע"ח דף שבת (רש"י).106)(מסכת בשומן ומטוגנת בתנור נתונה של107)עוגה בגודל
ב').108)סלע. עמוד פ' דף שבת מסכת הסוחרים109)(משנה בהם ששמים השקים על חותמות ממנו עושים אדום, "טיט

המשניות). (פירוש המכתבים" על חותמות ממנו יעשו כן וכמו מרצופים, הנקראים הצורפים.110)ממונם, של הכור שפת
המשניות).111) פירוש – ה' פסוק י"א פרק (במדבר חציר" נקרא "בעברית לבצל, דומה נאכל, את112)ירק "לסוד שאסור

ב' עמוד פ' דף שבת מסכת – ירושלים חורבן על אבלות להזכיר כדי צרכו, כל לבן יהיה (שלא חול" בו עירב כן אם אלא הבית
כתושה.113)וברש"י). ו'.114)לבנה בהלכה על115)כמבואר הנערות בו למשוח מנהגם והיה שרופות, מאבנים "נעשה

המשניות). בפירוש (רבנו הבשר" ולהנעים הבגרות ולמהר הנדות להן להביא וכוונתם מלבוש, כמו בשרם ירושלמי116)כל
שבת ד').(מסכת הלכה ח' דרור".117)פרק (צפור) זה – קטנה? צפור דם "איזהו פ"ט): (שבת בתוספתא השחיטה. אחר

י"ב).118) הלכה א' (פרק עירובין רבנו בדברי כמבואר כסף של דינר הוא ב'.119)זוז בהלכה מסכת120)מבואר (משנה
א'). עמוד ע"ח דף בה.121)שבת קופסא.122)לאחוז או חבלים.123)תבה ממנו עושים במים הגדל בית124)צמח

התמר.125)יד. התמר.127)סל.126)עלי עץ לקליפת שמתחת מהפסולת.128)החוטים כצמר,129)לסננו רך דבר כל
וכדומה. גפן המשניות).130)צמר (פירוש קטנה רופאים כף א') עמוד פ"א דף שבת שובט131)(מסכת שהאורג מחט כעין

בזכוכית. מחדדו ראשו וכשנשבר בחברו, חוט יסתבך שלא המתוחים השתי חוטי שם.132)בו בשבת בברייתא הוא כן
מהערב.133) השתי חטי שב135)חוטים.134)מסיר ב').(מסכת עמוד צ' דף עופות136)ת בהן לצוד אותן שמצניעים

שבשדרתו.137)(גמרא). הקשים נפרדים.138)מהחוטים שעליהם דקל הכוונה139)ענפי מוכין, על הקודמת בהלכה
רוקח). (מעשה גס.140)לפסולת א').141)משי עמוד ע"ט דף שבת (מסכת בטפחים השעורים שאר וכן (מסכת142)טפחים
א'). עמוד ע"ט דף ונפחתת"143)שבת תמיד נשחקת שהמתכת לפי תפחת, שלא כדי עופרת של משקלות לצור הסוחרים "דרך

במלח144)(רש"י). אותו מולחין ואחרֿכך תחלה, ממנו היער ומעבירים חיה או בהמה עור "לוקחין – העור? את מעבדים כיצד

zay zekld - xii` 'f iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ולא ּבקמח נעׂשה לא ועדין ׁשעּורֹו146ּבעפצה145מלּוח, - ְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ
נתעּבד לא ועדין ּבקמח, עׂשּוי היה קמיע. לעׂשֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכדי

את עליו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו - -ּבעפצה עּבּודֹו נגמר הּגט. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
חמּׁשה חמּׁשה.147ׁשעּורֹו על ֲֲִִִַָָ

.ÂËּפרׁשת148הּמֹוציא עליו לכּתב ּכדי - מעּבד קלף ְְְְִִֵַַָָָָָָֹֻ
'ּובׁשערי'149'ׁשמע' ּדּוכסּוסטֹוס150עד לכּתב151. ּכדי - ְְְְְְִִֵֶַַָֹ

מזּוזה קׁשר152עליו ׁשל אֹותּיֹות ׁשּתי עליו לכּתב ּכדי - ניר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹ
קׁשר153מֹוכסין הּמֹוציא ׁשּלנּו. מאֹותּיֹות ּגדֹולֹות ׁשהן , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ

ּבֹו; ונפטר לּמֹוכס הראהּו ׁשּכבר אףֿעלּֿפי חּיב, - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמֹוכסין
היא ראיה ּפרּוע154ׁשהרי ׁשטר הּמֹוציא ּוניר155לעֹולם. ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

ּפליטֹון ׁשל קטּנה צלֹוחית ּפי על לכר ּכדי - ואם156מחּוק . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ
- מֹוכסין קׁשר ׁשל אֹותּיֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ׁשּלֹו ּבּלבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹיׁש

ַָחּיב.
.ÊË157הּמֹוציא- חּיים ׁשהן אףֿעלּֿפי ועֹוף, חּיה ּבהמה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מׂשאֹוי158חּיב אינֹו חי אדם אבל אֹו159. ּכפּות היה ואם . ְֲִֵַַַָָָָָָָ

מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו הּמֹוציא - ּבזמן160חֹולה ּבנּה את ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
אחת אחת.161ׁשּנֹוטל ּומּניח ִֵֶַַַַַַ

.ÊÈחי ּתינֹוק מּׁשּום162הּמֹוציא חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס ְְִִִִַַַַָָָ
את163הּכיס הֹוציא אם אבל לּתינֹוק. טפלה הּכיס ׁשאין ; ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

- ּבידֹו וטּבעֹותיו ּבכליו מלּבׁש ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻהּגדֹול,
ּכתפֹו164ּפטּור על מקּפלין ּכליו היּו לֹו. טפלה ׁשהּכל ;165- ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻ

חּיב. אֹותֹו ֵַַָהּנֹוׂשא
.ÁÈׁשהּוא167חגב166הּמֹוציא ּכל - חי ּומת168: ,169- ִֵֶַַָָָ

ּכרמים צּפרת ׁשהּוא;170ּכגרֹוגרת. ּכל - מתה ּבין חּיה, ּבין - ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

הּמת ּבּה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרפּואה. אֹותּה ׁשּמצניעין 171מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
הֹוצאתן ׁשעּור ּכ טמאתן ּכׁשעּור - והּׁשרץ מת172והּנבלה : ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

ּכעדׁשה.173ּונבלה - וׁשרץ ּכזית, - ְְְֲִֵֶֶַַָָָ
.ËÈ174היה- זית ּכחצי מּמּנּו והֹוציא מצמצם, ּכזית ׁשם ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֻ

אבל מּלטּמא. הּׁשעּור ׁשּנתמעט ּבמעׂשיו, הֹועיל ׁשהרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחּיב;
ּפטּור - ּומחצה מּכזית זית ּכחצי הֹוציא ּכל175אם וכן . ְְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָֹ

הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבזה ְְִֵֶַַָָֻּכּיֹוצא
.Îאמּורים ּדברים ההֹוצאה176ּבּמה על אּלא חּיב ׁשאינֹו , ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לזרע הּמֹוציא אבל סתם; ּכׁשהֹוציא לרפּואה177ּכּׁשעּור? אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
ּבכל חּיב - ּבזה ּכּיֹוצא ּולכל ּדגמא מּמּנּו להראֹות ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻאֹו

.178ׁשהּוא ֶ
.‡Îלדגמא179הּמצניע אֹו לרפּואה אֹו לזריעה ,180ּדבר ְְְְְִִִִַַַָָָָָֻ

ׁשהּוא; ּבכל עליו חּיב - סתם והֹוציאֹו הצניעֹו, למה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָוׁשכח
האדם ּוׁשאר הֹוציא. ראׁשֹונה מחׁשבה ּדעת אין181ׁשעל ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּכׁשעּורֹו אּלא עליו לתֹו182חּיבין ּכבר ׁשהֹוציא זה זרק . ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
מחׁשבּתֹו183האֹוצר ּבטלה ּכבר נּכר, ׁשּמקֹומֹו אףֿעלּֿפי , ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָ

והכניסֹו חזר אם ,לפיכ עד184הראׁשֹונה. חּיב אינֹו - ְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
ּכּׁשעּור. ְִִֶַַׁשּיכניס

.·Îראּוי185ּדבר ואינֹו להצניעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
חּיב, - והֹוציאֹו אחד הצניעֹו אם הּנּדה, ּדם ּכגֹון ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָלהצניע,

עליו ּפטּורין האדם הֹוצאת186ּוׁשאר על אּלא חּיבין ׁשאין ; ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
הּכׁשר ּכמֹוהו187ּדבר ּומצניעין .188להצניע ְְְִִִֵַַַַָָָָ

.‚Îּפטּורח189הּמֹוציא - ׁשעּור העֹוׂשה190צי ּכל וכן . ְֲִִִֵֶַָָָ
הֹוציא ּפטּור. - ׁשעּור חצי הּמלאכֹות מן חצי191מלאכה ְְֲֲִִִִִַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מהלכות א' בפרק (רבנו אותו" ומחזיקין העור את שמכווצין מדברים בו וכיוצא בעפצא ואחרֿכך בקמח, אותו מעבדין ואחרֿכך
ו'). הלכה (ויניציאה).145)תפילין בעפצא" "או לחזקם.146)בנ"א: העורות את בו ומעבדים בדיו הניתן האלון פרי

ב').148)טפחים.147) עמוד ע"ח דף שבת מסכת ד'ֿט'.149)(משנה פסוקים ו' פרק בדברים ישראל" היא150)"שמע
קלף. על הכתובה שבתפילין קטנה העבה151)פרשה החלק לשנים, בעביו אותו מחלקין העור, מן השער את שהעבירו "אחר

(ה דוכסוסטוס" נקרא ובעפצא, בקמח במלח, שעבדו אחר הבשר, ז').שממול הלכה א' פרק תפילין למשה152)לכות "שהלכה
ח'). הלכה (שם הדוכסוסטוס" על מזוזה לכתוב מה153)מסיני פרע שזה להודיע והמכס, המעשר לוקחי שכותבים הסימן "הוא

המכס.154)שנתחייב". את לו ששלם להוכחה הקשר על לשמור ועליו הסימנים), (כת"י לעולם" לו היא "ראיה בנ"א:
(גמרא).155) שהוא בכל חייב פרוע, שאינו שטר הוא ואם חובו; לגבות לו צריך בושם156)שאינו שמן בה ששמים צלוחית

ורדים. מעלי א').157)הנעשה עמוד צ"ד דף שבת שהם158)(מסכת לפי באדם, כמ עצמו" את נושא "החי בזה אמרו ולא
הנושאם. על ומכבידים מטה כלפי שח).159)נשמטים (או"ח מדרבנן אסור אבל ופטור עצמו" את נושא "חי (מסכת160)כי

(רש"י). והולך רגליו מניע והוא ומסייעתו בזרועותיו אוחזתו ב'). עמוד קכ"ח דף רגל161)שבת כשמגביה רגליו מניע שהתינוק
(רש"י). אותו שנושאת מפני אסור הילד את לגרור אבל אחת, מניח ללכת162)אחת היכול ב') עמוד קמ"א דף שבת (מסכת

אמו. עצמו.163)בסיוע את נושא שחי משום פטור, התינוק על החפצים164)אבל ועל עצמו, את נושא חי כי האדם, על
לו. טפלים שהם לבישה.165)משום כדרך ב').166)שלא עמוד צ' דף שבת מסכת הארבה.167)(משנה ממיני

בו.168) לשחק לתינוק שמצניעו מכיון המשניות), (פירוש ביותר" קטן הוא אם אף חגבים169)"הכוונה כי אוכלים, שיעורי ככל
באכילה. ומותרים שחיטה טעונים בכרמים.170)אינם המצוי ארבה ב').171)מין עמוד צ"ג דף שבת מסכת (משנה

לשיטת172) אבל שחייב, כאן סובר לכן עליה, חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה כי יהודה כרבי ז') הלכה א' (פרק פסק רבנו
להצניע ראויים ושרץ שנבלה אופן, בכל חייב שכאן טוב" יום "תוספות בעל ודעת פטור; כאן גם שמעון, כרבי שפסקו הראשונים

חתול. או כלב כזית.173)בשביל בשיעור ב').174)מטמאים עמוד צ"ד דף שבת לטמא.175)(מסכת כזית עוד נשאר שהרי
ב').176) עמוד צ' דף שבת מסכת כך.177)(משנה לשם במיוחד אחד.178)שנשמרו גרעין דף179)אפילו שבת (מסכת

ב'). עמוד אצל180)צ' דעתו בטלה משיעורם, פחות מהם והצניע ולרפואה, לדוגמא לזרע, צורך שום בהם שאין דברים אבל
למלך). (משנה ופטור אדם ולדוגמא.181)כל לזרע אותו הצניע ו'.182)שלא בפרק להצניעם183)הבמואר דעתו והסיח

הוציאו.184)לדוגמא. ב').185)או עמוד ע"ה דף שבת מסכת משנה").186)(משנה ("מגיד דבר לשום ראוי אינו שהרי
לאבוד.187) נזרק ואינו מה לשמוש להצניע.188)הראוי ראוי שיעור יש עמוד189)שבכמותו צ"ג דף שבת מסכת (משנה
ש"א).190)ב'). סימן או"ח (טור שהוא" בכל יש איסור אבל וכרת, חטאת לחיוב אלא שיעורים נאמרו (מסכת191)"ולא
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ולא ּבקמח נעׂשה לא ועדין ׁשעּורֹו146ּבעפצה145מלּוח, - ְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ
נתעּבד לא ועדין ּבקמח, עׂשּוי היה קמיע. לעׂשֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכדי

את עליו לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו - -ּבעפצה עּבּודֹו נגמר הּגט. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
חמּׁשה חמּׁשה.147ׁשעּורֹו על ֲֲִִִַָָ

.ÂËּפרׁשת148הּמֹוציא עליו לכּתב ּכדי - מעּבד קלף ְְְְִִֵַַָָָָָָֹֻ
'ּובׁשערי'149'ׁשמע' ּדּוכסּוסטֹוס150עד לכּתב151. ּכדי - ְְְְְְִִֵֶַַָֹ

מזּוזה קׁשר152עליו ׁשל אֹותּיֹות ׁשּתי עליו לכּתב ּכדי - ניר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹ
קׁשר153מֹוכסין הּמֹוציא ׁשּלנּו. מאֹותּיֹות ּגדֹולֹות ׁשהן , ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ

ּבֹו; ונפטר לּמֹוכס הראהּו ׁשּכבר אףֿעלּֿפי חּיב, - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמֹוכסין
היא ראיה ּפרּוע154ׁשהרי ׁשטר הּמֹוציא ּוניר155לעֹולם. ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

ּפליטֹון ׁשל קטּנה צלֹוחית ּפי על לכר ּכדי - ואם156מחּוק . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ
- מֹוכסין קׁשר ׁשל אֹותּיֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ׁשּלֹו ּבּלבן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹיׁש

ַָחּיב.
.ÊË157הּמֹוציא- חּיים ׁשהן אףֿעלּֿפי ועֹוף, חּיה ּבהמה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מׂשאֹוי158חּיב אינֹו חי אדם אבל אֹו159. ּכפּות היה ואם . ְֲִֵַַַָָָָָָָ

מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו הּמֹוציא - ּבזמן160חֹולה ּבנּה את ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
אחת אחת.161ׁשּנֹוטל ּומּניח ִֵֶַַַַַַ

.ÊÈחי ּתינֹוק מּׁשּום162הּמֹוציא חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס ְְִִִִַַַַָָָ
את163הּכיס הֹוציא אם אבל לּתינֹוק. טפלה הּכיס ׁשאין ; ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

- ּבידֹו וטּבעֹותיו ּבכליו מלּבׁש ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻהּגדֹול,
ּכתפֹו164ּפטּור על מקּפלין ּכליו היּו לֹו. טפלה ׁשהּכל ;165- ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻ

חּיב. אֹותֹו ֵַַָהּנֹוׂשא
.ÁÈׁשהּוא167חגב166הּמֹוציא ּכל - חי ּומת168: ,169- ִֵֶַַָָָ

ּכרמים צּפרת ׁשהּוא;170ּכגרֹוגרת. ּכל - מתה ּבין חּיה, ּבין - ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

הּמת ּבּה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרפּואה. אֹותּה ׁשּמצניעין 171מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
הֹוצאתן ׁשעּור ּכ טמאתן ּכׁשעּור - והּׁשרץ מת172והּנבלה : ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

ּכעדׁשה.173ּונבלה - וׁשרץ ּכזית, - ְְְֲִֵֶֶַַָָָ
.ËÈ174היה- זית ּכחצי מּמּנּו והֹוציא מצמצם, ּכזית ׁשם ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֻ

אבל מּלטּמא. הּׁשעּור ׁשּנתמעט ּבמעׂשיו, הֹועיל ׁשהרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחּיב;
ּפטּור - ּומחצה מּכזית זית ּכחצי הֹוציא ּכל175אם וכן . ְְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָֹ

הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבזה ְְִֵֶַַָָֻּכּיֹוצא
.Îאמּורים ּדברים ההֹוצאה176ּבּמה על אּלא חּיב ׁשאינֹו , ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לזרע הּמֹוציא אבל סתם; ּכׁשהֹוציא לרפּואה177ּכּׁשעּור? אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
ּבכל חּיב - ּבזה ּכּיֹוצא ּולכל ּדגמא מּמּנּו להראֹות ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻאֹו

.178ׁשהּוא ֶ
.‡Îלדגמא179הּמצניע אֹו לרפּואה אֹו לזריעה ,180ּדבר ְְְְְִִִִַַַָָָָָֻ

ׁשהּוא; ּבכל עליו חּיב - סתם והֹוציאֹו הצניעֹו, למה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָוׁשכח
האדם ּוׁשאר הֹוציא. ראׁשֹונה מחׁשבה ּדעת אין181ׁשעל ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּכׁשעּורֹו אּלא עליו לתֹו182חּיבין ּכבר ׁשהֹוציא זה זרק . ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
מחׁשבּתֹו183האֹוצר ּבטלה ּכבר נּכר, ׁשּמקֹומֹו אףֿעלּֿפי , ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָ

והכניסֹו חזר אם ,לפיכ עד184הראׁשֹונה. חּיב אינֹו - ְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
ּכּׁשעּור. ְִִֶַַׁשּיכניס

.·Îראּוי185ּדבר ואינֹו להצניעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
חּיב, - והֹוציאֹו אחד הצניעֹו אם הּנּדה, ּדם ּכגֹון ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָלהצניע,

עליו ּפטּורין האדם הֹוצאת186ּוׁשאר על אּלא חּיבין ׁשאין ; ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
הּכׁשר ּכמֹוהו187ּדבר ּומצניעין .188להצניע ְְְִִִֵַַַַָָָָ

.‚Îּפטּורח189הּמֹוציא - ׁשעּור העֹוׂשה190צי ּכל וכן . ְֲִִִֵֶַָָָ
הֹוציא ּפטּור. - ׁשעּור חצי הּמלאכֹות מן חצי191מלאכה ְְֲֲִִִִִַָָָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מהלכות א' בפרק (רבנו אותו" ומחזיקין העור את שמכווצין מדברים בו וכיוצא בעפצא ואחרֿכך בקמח, אותו מעבדין ואחרֿכך
ו'). הלכה (ויניציאה).145)תפילין בעפצא" "או לחזקם.146)בנ"א: העורות את בו ומעבדים בדיו הניתן האלון פרי

ב').148)טפחים.147) עמוד ע"ח דף שבת מסכת ד'ֿט'.149)(משנה פסוקים ו' פרק בדברים ישראל" היא150)"שמע
קלף. על הכתובה שבתפילין קטנה העבה151)פרשה החלק לשנים, בעביו אותו מחלקין העור, מן השער את שהעבירו "אחר

(ה דוכסוסטוס" נקרא ובעפצא, בקמח במלח, שעבדו אחר הבשר, ז').שממול הלכה א' פרק תפילין למשה152)לכות "שהלכה
ח'). הלכה (שם הדוכסוסטוס" על מזוזה לכתוב מה153)מסיני פרע שזה להודיע והמכס, המעשר לוקחי שכותבים הסימן "הוא

המכס.154)שנתחייב". את לו ששלם להוכחה הקשר על לשמור ועליו הסימנים), (כת"י לעולם" לו היא "ראיה בנ"א:
(גמרא).155) שהוא בכל חייב פרוע, שאינו שטר הוא ואם חובו; לגבות לו צריך בושם156)שאינו שמן בה ששמים צלוחית

ורדים. מעלי א').157)הנעשה עמוד צ"ד דף שבת שהם158)(מסכת לפי באדם, כמ עצמו" את נושא "החי בזה אמרו ולא
הנושאם. על ומכבידים מטה כלפי שח).159)נשמטים (או"ח מדרבנן אסור אבל ופטור עצמו" את נושא "חי (מסכת160)כי

(רש"י). והולך רגליו מניע והוא ומסייעתו בזרועותיו אוחזתו ב'). עמוד קכ"ח דף רגל161)שבת כשמגביה רגליו מניע שהתינוק
(רש"י). אותו שנושאת מפני אסור הילד את לגרור אבל אחת, מניח ללכת162)אחת היכול ב') עמוד קמ"א דף שבת (מסכת

אמו. עצמו.163)בסיוע את נושא שחי משום פטור, התינוק על החפצים164)אבל ועל עצמו, את נושא חי כי האדם, על
לו. טפלים שהם לבישה.165)משום כדרך ב').166)שלא עמוד צ' דף שבת מסכת הארבה.167)(משנה ממיני

בו.168) לשחק לתינוק שמצניעו מכיון המשניות), (פירוש ביותר" קטן הוא אם אף חגבים169)"הכוונה כי אוכלים, שיעורי ככל
באכילה. ומותרים שחיטה טעונים בכרמים.170)אינם המצוי ארבה ב').171)מין עמוד צ"ג דף שבת מסכת (משנה

לשיטת172) אבל שחייב, כאן סובר לכן עליה, חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה כי יהודה כרבי ז') הלכה א' (פרק פסק רבנו
להצניע ראויים ושרץ שנבלה אופן, בכל חייב שכאן טוב" יום "תוספות בעל ודעת פטור; כאן גם שמעון, כרבי שפסקו הראשונים

חתול. או כלב כזית.173)בשביל בשיעור ב').174)מטמאים עמוד צ"ד דף שבת לטמא.175)(מסכת כזית עוד נשאר שהרי
ב').176) עמוד צ' דף שבת מסכת כך.177)(משנה לשם במיוחד אחד.178)שנשמרו גרעין דף179)אפילו שבת (מסכת

ב'). עמוד אצל180)צ' דעתו בטלה משיעורם, פחות מהם והצניע ולרפואה, לדוגמא לזרע, צורך שום בהם שאין דברים אבל
למלך). (משנה ופטור אדם ולדוגמא.181)כל לזרע אותו הצניע ו'.182)שלא בפרק להצניעם183)הבמואר דעתו והסיח

הוציאו.184)לדוגמא. ב').185)או עמוד ע"ה דף שבת מסכת משנה").186)(משנה ("מגיד דבר לשום ראוי אינו שהרי
לאבוד.187) נזרק ואינו מה לשמוש להצניע.188)הראוי ראוי שיעור יש עמוד189)שבכמותו צ"ג דף שבת מסכת (משנה
ש"א).190)ב'). סימן או"ח (טור שהוא" בכל יש איסור אבל וכרת, חטאת לחיוב אלא שיעורים נאמרו (מסכת191)"ולא
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חּיב - האחר החצי והֹוציא וחזר והּניחֹו, קדם192ׁשעּור ואם . ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָ
ּכמי נעׂשה - הּׁשני החצי הּנחת קדם הראׁשֹון החצי ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוהגּביּה
חצי והֹוציא וחזר והּניחֹו, ׁשעּור חצי הֹוציא ּופטּור. ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַָָׁשּנׂשרף

ׁשלׁשה ּבתֹו הראׁשֹון על והעבירֹו חּיב;193אחר - ְְְֱִִֵֶַַַָָָ
זרקֹו אם אבל מּׁשהּו. ּגּבי על ׁשהּניח ּכמי - ,194ׁשהּמעביר ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

מּׁשהּו. ּגּבי על ׁשם ׁשּינּוח עד חּיב ֵֵֶֶַַַַַַָָָאינֹו
.„Îּבהעלם195הֹוציא ׁשעּור חצי והֹוציא וחזר ׁשעּור חצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָ
ּביניהן196אחת יׁש אם רׁשּיֹות: לׁשּתי חּיב; - אחת לרׁשּות : ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֻ

ּפטּור - עליה ׁשחּיבין ּכרמלית197רׁשּות ּביניהן היתה ;198- ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
חּטאת. וחּיב אחת ּכרׁשּות הן ְְֲִֵֵַַַַָָהרי

.‰Îמּכּׁשעּור199הּמֹוציא נתּפח200ּפחֹות ׁשּיּניחֹו וקדם ,201 ְְִִִִִֶֶַַַַָֹ
וחזר צמק ׁשּיּניח וקדם ּכּׁשעּור, הּמֹוציא וכן ּכּׁשעּור; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹוחזר

ּפטּור - מּכּׁשעּור .202ּפחֹות ִִַָָ
.ÂÎו203הּמֹוציא לאכילה, הּנחה,204צמקהּכגרֹוגרת קדם ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

הרי - ׁשעּור צרי ׁשאינֹו לרפּואה, אֹו לזריעה עליה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָוחּׁשב
מּכגרֹוגרת ּפחֹות הֹוציא הּנחה. עת ׁשל ּכמחׁשבּתֹו חּיב ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָזה

-205לזריעה לאכילה עליה וחּׁשב חזר הּנחה וקדם , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּנחה206ּפטּור קדם ּתפחה ואם קדם207. ּכגרֹוגרת ונעׂשת ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

מתחּיב היה חּׁשב לא ׁשאפּלּו חּיב; - לאכילה עליה ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיּמל
ההֹוצאה מחׁשבת .208על ֲֶֶַַַָָ

.ÊÎוצמקה209הֹוציא לאכילה, וחזרה210ּכגרֹוגרת , ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָ
ספק211ותפחה זה הרי - הּנחה לא212קדם אֹו נדחה אם ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ

זה ּכזית והׁשלים טמא, לבית אכלין ּכזית זרק ְְְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַַָָָָנדחה.
ׁשם ׁשהיּו ספק213לאכלים זה הרי - ּכביצה הּכל ונעׂשה ,214 ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

טמאה, לענין הּׁשעּור ׁשהׁשלים מּפני ּכזית, על נתחּיב ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻאם
נתחּיב. לא ְִֵַֹאֹו

.ÁÎּבכלי216ּפחֹות215הּמֹוציא ׁשהֹוציאֹו אףֿעלּֿפי מּכּׁשעּור, ְִִִִִִִֶַַַַָ
אּלא הּכלי, להֹוצאת ּכּונתֹו ואין לֹו, טפלה ׁשהּכלי ּפטּור; -ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הֹוציא אם ,לפיכ ּכּׁשעּור. ּבֹו אין והרי ּׁשּבתֹוכֹו, מה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָלהֹוצאת

ּכפּות ׁשאינֹו חי ׁשהּמּטה217אדם הּמּטה; על אף ּפטּור - ּבמּטה ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
הרֹוכלים קּפת הּמֹוציא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. -218טפלה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ

- ּכּפֹו ּבתֹו הֹוציאן ואפּלּו הרּבה, מינין ּבּה ׁשּיׁש ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָאףֿעלּֿפי
היא אחת הֹוצאה ׁשם אחת; אּלא חּיב .219אינֹו ִֵֵֶַַַַַָָָָ

עׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

אם‡. יצא: ואם ּבׁשּבת. ּבהן יֹוצאין אין הּמלחמה ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
ׁשעל ּומּגפים וכֹובע ׁשריֹון ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשהן ּכלים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהיּו
ּדר ׁשאינן ּבכלים יצא ואם ּפטּור; זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרגלים
חּיב. זה הרי - ּותריס ואּלה וקׁשת וסיף רמח ּכגֹון ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמלּבּוׁש,

ּביֹום·. ואפּלּו לחּזקֹו. ׁשּסּמרֹו מסּמר ּבסנּדל יֹוצאין ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻאין
עליו ׁשּיׁש ּבאבנט לצאת ּומּתר ּבֹו. יצא ׁשּלא עליו ּגזרּו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻטֹוב
עֹוׂשין; ׁשהּמלכים ּכמֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל קבּועֹות ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָחתיכֹות
ׁשּלא והּוא, מּתר. - ּתכׁשיט ׁשהּוא וכל ּתכׁשיט, ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻמּפני

להביאֹו. ויבֹוא הרּבים ּברׁשּות יּפל ׁשּמא רפּוי; ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹיהא
ׁשּיׁש‚. ואינּהטּבעת היא, האיׁש מּתכׁשיטי - חֹותם עליה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ואינּה אּׁשה, מּתכׁשיטי - חֹותם עליה וׁשאין האּׁשה; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמּתכׁשיטי
עליה ׁשּיׁש ּבטּבעת ׁשּיצאת אּׁשה :לפיכ האיׁש. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמּתכׁשיטי
ּומּפני חּיבין. - חֹותם עליה ׁשאין ּבטּבעת ׁשּיצא ואיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָחֹותם,
ׁשאין - הּמֹוציאין ּכדר ׁשּלא אֹותן הֹוציאּו והרי חּיבין? הן ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמה
וכן לֹו, הראּויה טּבעת אּלא ּבאצּבעֹו להֹוציא האיׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדר
- לּה הראּויה טּבעת אּלא ּבאצּבעּה להֹוציא ּדרּכּה אין ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
ּבּבית, להצניעּה לאׁשּתֹו טּבעּתֹו האיׁש נֹותן ׁשּפעמים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּפני
טּבעּתּה נֹותנת האּׁשה וכן הֹולכה; ּבעת ּבאצּבעּה אֹותּה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּומּנחת
הֹולכה ּבעת ּבאצּבעֹו אֹותּה ּומּניח האּמן, אצל לתּקנּה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻלבעלּה
ׁשּדרּכן ּכדר אֹותן ׁשהֹוציאּו ונמצאּו האּמן; חנּות ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻעד

חּיבין. ּולפיכ ְְִִִַָָָלהֹוציאן,
אףֿעלּֿפי„. חֹותם, עליה ׁשאין ּבטּבעת אּׁשה ּתצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

הרּבים ּברׁשּות ּתֹוציאּה ׁשּמא ּגזרה מּתכׁשיטיה; ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א'). עמוד פ' דף אחד.192)שבת בהעלם מצטרפים החצאים הראשון.193)ששני לחצי מחובר כלבוד ולא194)שהוא
הראשון. לחצי סמוך בידו א').195)העבירו עמוד פ' דף שבת בינתיים.196)(מסכת לו נודע ביניהן197)שלא שיש כיון

אחת. רשות להחשב מצטרפות אינן היחיד, רשות ארבעה198)הפסק בו שיש תל היא שכרמלית ד' הלכה י"ד פרק למעלה ראה
לכרמלית היחיד מרשות או לכרמלית הרבים מרשות והמוציא עשרה, עד טפחים משלשה וגבהו יותר, או טפחים ארבעה על טפחים

שנ ומצטרפים הרשויות, בין להפסיק חשובה אינה ולפיכך פטור. אחד.– שלם לשעור שיעורים חצאי דף199)י שבת (מסכת
א'). עמוד מכשיעור.200)צ"א פחות היה העקירה ונתרחב.201)בשעת כשיעור202)התנפח בו שיהיה עד חייב שאינו

ה'). הלכה י"ג (פרק למעלה כמבואר ובהנחה בעקירה סופה, ועד המלאכה א').203)מתחילת עמוד צ"א דף שבת (מסכת
מכשיעור.204) שעור.205)לפחות צריכה הדרוש.206)שאין כשעור בו היה לא הנחה בין207)שבשעת כשעור בו והיה

בהנחה. ובין "אם208)בעקירה כדעת לפסוק רבנו של ודרכו לא, או חטאת חיוב בהם יש אם אלה במקרים מסופקם בגמרא
משנה"). ("מגיד מדרשם בבית נפשט שהדבר מוכיח זה סגנון כי שבתלמוד, לומר" א').209)תמצא עמוד צ"א דף שבת (מסכת

מכשעור.210) מהשעור.211)לפחות (כשחסרה212)חסרה שעה באותה הניחה ש"אלו דחוי" אין או שבת, לענין דחוי "יש
עשה והניחה, לכשיעור תפחה וכאשר עקירה, לה ובטלה חטאת, מחיוב לו שנדחה נאמר עכשיו גם חטאת, חייב אינו בינתים),

(רש"י). עקירה" בלא כביצה.213)הנחה בהם היה לא שם שהיו והאוכלין מכביצה, בפחות טומאה מקבל אוכל אין
(רש"י).214) לא" או ומחויב כגרוגרת שיעור בזה היה כאילו שבת, לענין נמי חשיב טומאה, לענין דריקה הך "מדחשיב
א').215) עמוד צ"ג דף שבת (מסכת שאין216)משנה מהירושלמי מביא והראב"ד בכלי", . . . אוכלין "המוציא כתוב במשנה

המגיד הרב שכתב וכמו זו, דיעה לשלול "אוכלין" תיבת השמיט ורבינו לכלי, שצריכים ידועים אוכלים במיני טפלה,אלא הכלי
רוקח). (מעשה פטור" לו, צריך שאינו אף לגביה, ליה שמוטל דבר כל עצמו"217)"כי את נושא "חי כי הוצאתו על חייב שאינו

י"ז). בהלכה (רש"י).218)(ראה בשמים" לצרורות קטנות קופות להם ויש נשים, לקשוטי בשמים המינים219)"מוכרי ואין
(ירושלמי). מהם אחד כל על חטאת לחייב והדברים1)מחלקים מלבוש, דרך שהן מפני בהן, לצאת שמותר הדברים לבאר

תורה. דבר חייב בהם שהיוצא דברם, מקצת ביאור לזה ונמשך ותולדותיה. ההוצאה חשש מפני חכמים שאסרו

zay zekld - xii` 'f iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואם ּתמיד. עֹוׂשֹות ׁשהּנׁשים ּכדר לחברֹותיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלהראֹות
ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. - ּבּה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
ונהגּו להראֹות. ּדרּכֹו ואין ּתכׁשיט ׁשהּוא מּפני חֹותם, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעליה

ּכלל. ּבטּבעת יצאּו ׁשּלא העם ְְְֵֶַַַָָָָֹּכל
ּפטּור.‰. - והאיׁש חּיבת, - נקּובה ּבמחט ׁשּיצאה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

ּפטּורה; - והאּׁשה חּיב, - נקּובה ׁשאינּה ּבמחט ׁשּיצא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואיׁש
ׁשּמא ּגזרה אּלא אסּורה ואינּה מּתכׁשיטיה, ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּפני
ׁשאינֹו ּבדבר הּיֹוצא ּכל הּכלל: זה לחברֹותיה. ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתראה
ׁשּמֹוציאין ּכדר והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָמּתכׁשיטיו
והיה מּתכׁשיטיו ׁשהּוא ּבדבר הּיֹוצא וכל חּיב; - דבר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָאֹותֹו
הרּבים, ּברׁשּות להביאֹו ויבֹוא ּבמהרה ׁשּיּפל ואפׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹרפּוי,
ּולהראֹותן אֹותן לׁשלף ׁשּדרּכן ּבתכׁשיטין ׁשּיצאת אּׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוכן
ואין נֹופל, ואינֹו ּתכׁשיט ׁשהּוא ּדבר וכל ּפטּורין; אּלּו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
אצעדה ,לפיכ ּבֹו. לצאת מּתר זה הרי - להראֹותֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּדרּכּה
והּוא, ּבׁשּבת; ּבּה יֹוצאין - ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע אֹותּה ְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשּמּניחין
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּׁשמט. ולא לּבׂשר דבּוקה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּתהיה

.Âּברצּועֹות אֹו ּפׁשּתן ּבחּוטי אֹו צמר ּבחּוטי אּׁשה ּתצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא
טבילה ּבׁשעת אֹותּה ּתחלץ ׁשּמא ראׁשּה; על לּה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹהּקׁשּורֹות
ולא עיניה, ּבין ׁשּמּנחת ּבציץ ולא הרּבים. ּברׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹותעבירּה
ׁשאינן ּבזמן לחייה, על הּציץ מן ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלחיים
ולא ּבראׁשּה. ׁשּמּנחת זהב ׁשל ּבעטרה ולא ּבזה. זה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻּתפּורין
יפסיעּו ׁשּלא ּכדי ּברגליהן, הּבנֹות ּבהן ׁשּיֹוצאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבכבלים
לצאת אסּורין אּלּו ּכל ּבתּוליהן. יפסידּו ׁשּלא גּסה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפסיעה

ּבידּה. ּותביאן יּפלּו ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבהן
.Êולא האף. ּבנזמי ולא ׁשּבצּוארּה. ּבקטלא אּׁשה ּתצא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹלא

הּקטן ּבּכיס ולא זרֹועּה. על הּקבּועה ּפליטֹון ׁשל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹּבצלֹוחית
ּבפאה ולא ּכֹובלת. הּנקרא והּוא הּטֹוב, ׁשמן ּבֹו ׁשּמּניחין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהעגל
הרּבה. ׂשער ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ראׁשּה על ׁשּמּנחת ׂשער, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשל
ּבׁשן ולא לפניה. סביב אֹותֹו ׁשּמּקפת צמר, ׁשל ּבכבּול ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹולא
על ׁשּמּנחת זהב, ׁשל ּבׁשן ולא ׁשּנפל. ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּמּנחת
מּפני מּתר, - ּכסף ׁשל ׁשן אבל ּבׁשּניה. ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשן
ּותביאם יּפלּו ׁשּמא ּבהן, לצאת אסּורין אּלּו ּכל נּכר. ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשאינֹו

לחברֹותיה. ותראה ּתחלץ אֹו ְְְְְֲֶֶַַַָָָֹּבידּה,
.Áלר ּבֹו לצאת חכמים ׁשאסרּו לֹוּכל אסּור הרּבים, ׁשּות ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ

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

חּיבת. - ּכלל ּבׂשם ּבּה ְֵֶֶֶֶַָָֹׁשאין
.Ëמּפני ראׁשּה; על לּה הּקׁשּורים ׂשער ּבחּוטי אּׁשה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹיֹוצאה

ארע אם חֹולצּתן ואינּה חֹוצצין, ואינן ּבהן ּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמים
ּבין הרּבים. לרׁשּות ּתביאם ׁשּמא ׁשּנגזר עד טבילה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלּה
ולא ּבהמה. ׁשל ּבין חברּתּה, ׁשל ּבין ׁשּלּה, החּוטין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהיּו
ּתחלץ וׁשּמא לּה, הן ׁשּׁשבח ילּדה; ּבׁשל הּזקנה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא
וכל זקנה. ּבחּוטי יֹוצאת ילּדה אבל לחברֹותיה. ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹותראם

ראׁשּה. על ּבֹו יֹוצאת ארּוג, ֵֶַָָֹׁשהּוא
.Èעצמּה חֹונקת ׁשאינּה מּפני ׁשּבצּוארּה; ּבחּוטין אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיֹוצאה

ּתראה ׁשּמא אסּורים; - צבּועין היּו ואם חֹוצצין. ואינן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּבהן,
ׁשאין ּבראׁשּה; זהב ׁשל ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה לחברֹותיה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאֹותן

ּולהראֹות. לחלץ ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה, אּׁשה אּלא ּבֹו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹיֹוצאה
ּבׂשבכה ּתפּורין ׁשהן ּבזמן זהב ׁשל ּובלחיים ּבציץ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָויֹוצאה

ּבהם. ּכּיֹוצא ּכל וכן יּפלּו. ׁשּלא ּכדי ראׁשּה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹׁשעל
.‡È.ּבאזנּה קׁשּור ׁשּיהיה והּוא, ׁשּבאזנּה; ּבמֹו אּׁשה ְְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָיֹוצאה

ּובמֹו ּבסנּדלּה. קׁשּור ׁשּיהיה והּוא, ׁשּבסנּדלּה; ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָּובמֹו
עׂשתה ואפּלּו קׁשּור, ׁשאינֹו עלּֿפי ואףֿ לנּדתּה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהתקינה
מאיסּותֹו. מּפני אֹותֹו, מביאה אינּה - נפל ׁשאם יד; ּבית ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָלֹו

.·Èלתֹו ׁשּתּתן ּדבר ּובכל מלח ּובגרּגיר ּבפלּפל ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָויֹוצאה
יֹוצאֹות ּבׁשּבת. לכּתחּלה ּתּתן ולא הּפה. ריח מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּפיה
אֹו ׁשּבצּוארן ּוברעלֹות ׁשּבאזניהן, ּבקיסמין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּנׁשים
האבן על ּבׁשּבת ּבּתחּלה ּופֹורפת הּפרּוף. ּוברדיד ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבכסּותן,
ּכדי האגֹוז על ותפרף ּתערים ולא ויֹוצאה. האגֹוז, ְְְְְְְֱֱֲִִֵַַַָָָֹֹועל
לכּתחּלה, הּמטּבע על ּתפרף לא וכן הּקטן. לבנּה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹלהֹוציאֹו

ּבֹו. יֹוצאה - ּפרפה ואם לטלטלֹו. ׁשאסּור ְְְְְְְִִֵֶַָָָָמּפני
.‚È.הרּבים לרׁשּות וׁשּבסנּדלֹו ׁשּבׁשּניו ּבקיסם אדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹוצא

הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ּובּספֹוג ּובמֹו יחזיר. לא - נפל ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹואם
החּוט ׁשהרי מׁשיחה; אֹו חּוט עליהן יכר ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹּובלבד
ויֹוצא לּמּכה. מֹועילין ואינם אצלֹו, חׁשּובין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוהּמׁשיחה
ּגּבי ׁשעל ּובאגד הּמּכה, ׁשעל הּבצל ּובקלּפת הּׁשּום ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבקלּפת
ּורטּיה ּומלגמא ּובאסּפלנית ּבׁשּבת. ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֻּמּכה,
החרּגֹול, ּובביצת הּצּנית, ׁשעל ּובסלע הּמּכה, ּגּבי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָׁשעל
אֹותֹו ׁשּתֹולין ּדבר ּובכל הּצלּוב, ּובמסמר הּׁשּועל, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָּובׁשן
מֹועיל. ׁשהּוא הרֹופאים ׁשּיאמרּו והּוא, רפּואה; ְְְִִִֶֶָָָֹמּׁשּום

.„È,ּתקּומה אבן ּובמׁשקל ּתקּומה ּבאבן האּׁשה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָיֹוצאת
אפּלּו אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ולא לרפּואה. ּוׁשקלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּנתּכּון
ממחה. ּבקמיע ויֹוצאין ותּפיל. ּתתעּבר ׁשּמא הּנׁשים; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשאר
אֹו אדם, ּבני לׁשלׁשה ׁשרּפא זה ממחה? קמיע הּוא זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻואי
ואם אחרים. ּבקמיעין אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשרּפא אדם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשעׂשהּו
ּדר ׁשהֹוציאֹו מּפני ּפטּור; - ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻיצא

ּפטּור. - ּבּתפּלין הּיֹוצא וכן ְְְִִִֵֵַַָמלּבּוׁש.
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי
ולאהּבר יחיד. ּבסנּדל יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם יאה; ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹ

ולא ּגדֹול. ּבחלּוק הּוא יֹוצא אבל ּגדֹול, ּבמנעל הּקטן ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹיצא
ּבֹו יצאה ׁשּלא חדׁש, ּבמנעל ולא רפּוי, ּבמנעל אּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָֹֹּתצא
ׁשּלֹו. ּבּקב יֹוצא הּקּטע ואין יֹום. מּבעֹוד אחת ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשעה
ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ּבהן יֹוצאין אין - עץ ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאנקטמין

ּפטּורין. - יצאּו ואם הּמלּבּוׁש. ְְְְְִִִֵַַַָמּדרכי
.ÊË.חטטין ּבעלי ׁשּבראׁשי ּובציּפה ּבפקרּיֹון ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֻיֹוצאין

ׁשעה ּבהן ׁשּיצא אֹו ּוכרכן, ּבׁשמן ׁשּצבען ּבזמן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאימתי?
יצא ולא מעׂשה, ּבהן עׂשה לא אם אבל יֹום; מּבעֹוד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאחת

ּבהן. לצאת אסּור - הּׁשּבת קדם ֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
.ÊÈמּפני ּובחמילה, עבה ּובסגֹוס ּוביריעה עבה ּבׂשק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָיֹוצאין

מּפני ּבמחצלת, ולא ּבקּפה ולא ּבתבה לא אבל ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻהּגׁשמים;
- הּבגדים ּכמֹו ודּקין רּכין היּו אם והּכסת: הּכר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָהּגׁשמים.
ואם מלּבּוׁש; ּדר ּבׁשּבת ראׁשֹו על מּנחין להֹוציאן ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻֻמּתר

ואסּורין. ּכמׂשאֹוי הן הרי - קׁשין ְֲֲִִֵֵַַָָהיּו
.ÁÈּבחֹותם העבד ויֹוצא ּבבגדים. הארּוגין ּבזֹוגין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָיֹוצאין

יּפל ׁשּמא מּתכת; ׁשל ּבחֹותם לא אבל ׁשּבצּוארֹו, טיט ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשל
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ואם ּתמיד. עֹוׂשֹות ׁשהּנׁשים ּכדר לחברֹותיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלהראֹות
ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. - ּבּה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
ונהגּו להראֹות. ּדרּכֹו ואין ּתכׁשיט ׁשהּוא מּפני חֹותם, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעליה

ּכלל. ּבטּבעת יצאּו ׁשּלא העם ְְְֵֶַַַָָָָֹּכל
ּפטּור.‰. - והאיׁש חּיבת, - נקּובה ּבמחט ׁשּיצאה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

ּפטּורה; - והאּׁשה חּיב, - נקּובה ׁשאינּה ּבמחט ׁשּיצא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואיׁש
ׁשּמא ּגזרה אּלא אסּורה ואינּה מּתכׁשיטיה, ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּפני
ׁשאינֹו ּבדבר הּיֹוצא ּכל הּכלל: זה לחברֹותיה. ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתראה
ׁשּמֹוציאין ּכדר והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָמּתכׁשיטיו
והיה מּתכׁשיטיו ׁשהּוא ּבדבר הּיֹוצא וכל חּיב; - דבר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָאֹותֹו
הרּבים, ּברׁשּות להביאֹו ויבֹוא ּבמהרה ׁשּיּפל ואפׁשר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹרפּוי,
ּולהראֹותן אֹותן לׁשלף ׁשּדרּכן ּבתכׁשיטין ׁשּיצאת אּׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוכן
ואין נֹופל, ואינֹו ּתכׁשיט ׁשהּוא ּדבר וכל ּפטּורין; אּלּו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
אצעדה ,לפיכ ּבֹו. לצאת מּתר זה הרי - להראֹותֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּדרּכּה
והּוא, ּבׁשּבת; ּבּה יֹוצאין - ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע אֹותּה ְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשּמּניחין
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּׁשמט. ולא לּבׂשר דבּוקה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּתהיה

.Âּברצּועֹות אֹו ּפׁשּתן ּבחּוטי אֹו צמר ּבחּוטי אּׁשה ּתצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא
טבילה ּבׁשעת אֹותּה ּתחלץ ׁשּמא ראׁשּה; על לּה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹהּקׁשּורֹות
ולא עיניה, ּבין ׁשּמּנחת ּבציץ ולא הרּבים. ּברׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹותעבירּה
ׁשאינן ּבזמן לחייה, על הּציץ מן ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבלחיים
ולא ּבראׁשּה. ׁשּמּנחת זהב ׁשל ּבעטרה ולא ּבזה. זה ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻּתפּורין
יפסיעּו ׁשּלא ּכדי ּברגליהן, הּבנֹות ּבהן ׁשּיֹוצאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבכבלים
לצאת אסּורין אּלּו ּכל ּבתּוליהן. יפסידּו ׁשּלא גּסה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפסיעה

ּבידּה. ּותביאן יּפלּו ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָּבהן
.Êולא האף. ּבנזמי ולא ׁשּבצּוארּה. ּבקטלא אּׁשה ּתצא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹלא

הּקטן ּבּכיס ולא זרֹועּה. על הּקבּועה ּפליטֹון ׁשל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹּבצלֹוחית
ּבפאה ולא ּכֹובלת. הּנקרא והּוא הּטֹוב, ׁשמן ּבֹו ׁשּמּניחין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהעגל
הרּבה. ׂשער ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ראׁשּה על ׁשּמּנחת ׂשער, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשל
ּבׁשן ולא לפניה. סביב אֹותֹו ׁשּמּקפת צמר, ׁשל ּבכבּול ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹולא
על ׁשּמּנחת זהב, ׁשל ּבׁשן ולא ׁשּנפל. ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּמּנחת
מּפני מּתר, - ּכסף ׁשל ׁשן אבל ּבׁשּניה. ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשן
ּותביאם יּפלּו ׁשּמא ּבהן, לצאת אסּורין אּלּו ּכל נּכר. ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשאינֹו

לחברֹותיה. ותראה ּתחלץ אֹו ְְְְְֲֶֶַַַָָָֹּבידּה,
.Áלר ּבֹו לצאת חכמים ׁשאסרּו לֹוּכל אסּור הרּבים, ׁשּות ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ

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

חּיבת. - ּכלל ּבׂשם ּבּה ְֵֶֶֶֶַָָֹׁשאין
.Ëמּפני ראׁשּה; על לּה הּקׁשּורים ׂשער ּבחּוטי אּׁשה ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹיֹוצאה

ארע אם חֹולצּתן ואינּה חֹוצצין, ואינן ּבהן ּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמים
ּבין הרּבים. לרׁשּות ּתביאם ׁשּמא ׁשּנגזר עד טבילה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלּה
ולא ּבהמה. ׁשל ּבין חברּתּה, ׁשל ּבין ׁשּלּה, החּוטין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהיּו
ּתחלץ וׁשּמא לּה, הן ׁשּׁשבח ילּדה; ּבׁשל הּזקנה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא
וכל זקנה. ּבחּוטי יֹוצאת ילּדה אבל לחברֹותיה. ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹותראם

ראׁשּה. על ּבֹו יֹוצאת ארּוג, ֵֶַָָֹׁשהּוא
.Èעצמּה חֹונקת ׁשאינּה מּפני ׁשּבצּוארּה; ּבחּוטין אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיֹוצאה

ּתראה ׁשּמא אסּורים; - צבּועין היּו ואם חֹוצצין. ואינן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָּבהן,
ׁשאין ּבראׁשּה; זהב ׁשל ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה לחברֹותיה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאֹותן

ּולהראֹות. לחלץ ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה, אּׁשה אּלא ּבֹו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹיֹוצאה
ּבׂשבכה ּתפּורין ׁשהן ּבזמן זהב ׁשל ּובלחיים ּבציץ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָויֹוצאה

ּבהם. ּכּיֹוצא ּכל וכן יּפלּו. ׁשּלא ּכדי ראׁשּה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹׁשעל
.‡È.ּבאזנּה קׁשּור ׁשּיהיה והּוא, ׁשּבאזנּה; ּבמֹו אּׁשה ְְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָיֹוצאה

ּובמֹו ּבסנּדלּה. קׁשּור ׁשּיהיה והּוא, ׁשּבסנּדלּה; ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָּובמֹו
עׂשתה ואפּלּו קׁשּור, ׁשאינֹו עלּֿפי ואףֿ לנּדתּה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהתקינה
מאיסּותֹו. מּפני אֹותֹו, מביאה אינּה - נפל ׁשאם יד; ּבית ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָלֹו

.·Èלתֹו ׁשּתּתן ּדבר ּובכל מלח ּובגרּגיר ּבפלּפל ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָויֹוצאה
יֹוצאֹות ּבׁשּבת. לכּתחּלה ּתּתן ולא הּפה. ריח מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּפיה
אֹו ׁשּבצּוארן ּוברעלֹות ׁשּבאזניהן, ּבקיסמין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּנׁשים
האבן על ּבׁשּבת ּבּתחּלה ּופֹורפת הּפרּוף. ּוברדיד ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבכסּותן,
ּכדי האגֹוז על ותפרף ּתערים ולא ויֹוצאה. האגֹוז, ְְְְְְְֱֱֲִִֵַַַָָָֹֹועל
לכּתחּלה, הּמטּבע על ּתפרף לא וכן הּקטן. לבנּה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹלהֹוציאֹו

ּבֹו. יֹוצאה - ּפרפה ואם לטלטלֹו. ׁשאסּור ְְְְְְְִִֵֶַָָָָמּפני
.‚È.הרּבים לרׁשּות וׁשּבסנּדלֹו ׁשּבׁשּניו ּבקיסם אדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹוצא

הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ּובּספֹוג ּובמֹו יחזיר. לא - נפל ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹואם
החּוט ׁשהרי מׁשיחה; אֹו חּוט עליהן יכר ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹּובלבד
ויֹוצא לּמּכה. מֹועילין ואינם אצלֹו, חׁשּובין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוהּמׁשיחה
ּגּבי ׁשעל ּובאגד הּמּכה, ׁשעל הּבצל ּובקלּפת הּׁשּום ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבקלּפת
ּורטּיה ּומלגמא ּובאסּפלנית ּבׁשּבת. ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֻּמּכה,
החרּגֹול, ּובביצת הּצּנית, ׁשעל ּובסלע הּמּכה, ּגּבי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָׁשעל
אֹותֹו ׁשּתֹולין ּדבר ּובכל הּצלּוב, ּובמסמר הּׁשּועל, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָּובׁשן
מֹועיל. ׁשהּוא הרֹופאים ׁשּיאמרּו והּוא, רפּואה; ְְְִִִֶֶָָָֹמּׁשּום

.„È,ּתקּומה אבן ּובמׁשקל ּתקּומה ּבאבן האּׁשה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָיֹוצאת
אפּלּו אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ולא לרפּואה. ּוׁשקלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּנתּכּון
ממחה. ּבקמיע ויֹוצאין ותּפיל. ּתתעּבר ׁשּמא הּנׁשים; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשאר
אֹו אדם, ּבני לׁשלׁשה ׁשרּפא זה ממחה? קמיע הּוא זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻואי
ואם אחרים. ּבקמיעין אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשרּפא אדם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשעׂשהּו
ּדר ׁשהֹוציאֹו מּפני ּפטּור; - ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻיצא

ּפטּור. - ּבּתפּלין הּיֹוצא וכן ְְְִִִֵֵַַָמלּבּוׁש.
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי
ולאהּבר יחיד. ּבסנּדל יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם יאה; ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹ

ולא ּגדֹול. ּבחלּוק הּוא יֹוצא אבל ּגדֹול, ּבמנעל הּקטן ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹיצא
ּבֹו יצאה ׁשּלא חדׁש, ּבמנעל ולא רפּוי, ּבמנעל אּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָֹֹּתצא
ׁשּלֹו. ּבּקב יֹוצא הּקּטע ואין יֹום. מּבעֹוד אחת ְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשעה
ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ּבהן יֹוצאין אין - עץ ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאנקטמין

ּפטּורין. - יצאּו ואם הּמלּבּוׁש. ְְְְְִִִֵַַַָמּדרכי
.ÊË.חטטין ּבעלי ׁשּבראׁשי ּובציּפה ּבפקרּיֹון ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֻיֹוצאין

ׁשעה ּבהן ׁשּיצא אֹו ּוכרכן, ּבׁשמן ׁשּצבען ּבזמן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאימתי?
יצא ולא מעׂשה, ּבהן עׂשה לא אם אבל יֹום; מּבעֹוד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאחת

ּבהן. לצאת אסּור - הּׁשּבת קדם ֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
.ÊÈמּפני ּובחמילה, עבה ּובסגֹוס ּוביריעה עבה ּבׂשק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָיֹוצאין

מּפני ּבמחצלת, ולא ּבקּפה ולא ּבתבה לא אבל ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻהּגׁשמים;
- הּבגדים ּכמֹו ודּקין רּכין היּו אם והּכסת: הּכר ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָהּגׁשמים.
ואם מלּבּוׁש; ּדר ּבׁשּבת ראׁשֹו על מּנחין להֹוציאן ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻֻמּתר

ואסּורין. ּכמׂשאֹוי הן הרי - קׁשין ְֲֲִִֵֵַַָָהיּו
.ÁÈּבחֹותם העבד ויֹוצא ּבבגדים. הארּוגין ּבזֹוגין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָיֹוצאין

יּפל ׁשּמא מּתכת; ׁשל ּבחֹותם לא אבל ׁשּבצּוארֹו, טיט ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשל
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אֹו ּבידֹו ּומּכאן מּכאן וקּפלּה ּבטּליתֹו, הּמתעּטף ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָויביאּנּו.
ׁשּלא אֹו יּקרעּו ׁשּלא ּכדי ּכנפיו לקּבץ נתּכּון אם ּכתפֹו: ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹעל
אנׁשי ּכמנהג ּבהן להתנאֹות קּבצן ואם אסּור; - ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָיתלכלכּו

מּתר. - ּבמלּבּוׁשן ְְַַָָָֻהּמקֹום
.ËÈיֹוצא אבל חּיב. - ּכתפֹו על ּומּנחת מקּפלת ּבטּלית ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻהּיֹוצא

לֹו קׁשּורה נימא ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכתפֹו, ׁשעל ּבסּודר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּוא
ּבֹו. לצאת אסּור ורּבֹו, ראׁשֹו חֹופה ׁשאינֹו סּודר וכל ְְְְֵֵֶֶֶָָָָָֹֻּבאצּבעֹו.
למּטה ראׁשיה ׁשני קֹוׁשר - רחבה ׁשאינּה קצרה סכנית ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָהיתה

ּבּה. לצאת ּומּתר אבנט, ּכמֹו ונמצאת ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֻמּכתפים,
.Îאףֿעלּֿפי מלל, ּבׂשפתֹותיה ׁשּיׁש ּבטּלית להתעּטף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמּתר

ׁשהן מּפני הּטּלית; נֹוי ׁשאינן ואףֿעלּֿפי ארּכין חּוטין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשהן
היּו. לא ּבין היּו ּבין עליהן מקּפיד ואינֹו הּטּלית, לגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבטלים
מּפני חּיב; - ּכהלכתּה מצּיצת ׁשאינּה ּבטּלית הּיֹוצא ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻלפיכ
ׁשּיׁשלים עד עליהן, ודעּתֹו אצלֹו, הן חׁשּובין החּוטין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשאֹותן
מּתר - ּכהלכתּה המצּיצת טּלית אבל ציצית. ויעׂשּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻחסרֹונן
הּגמּורה הּציצית ׁשאין ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּה ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלצאת
האמרא ּכמֹו ּומּתכסיסיו, הּבגד מּנֹוי היא הרי אּלא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמׂשאֹוי,
ּכהלכתּה מצּיצת ׁשהיא הּציצית חּוטי היּו ואּלּו ּבּה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻוכּיֹוצא
מצות ׁשאין הּׁשּבת; ּביֹום אפּלּו ּבּה הּיֹוצא חּיב היה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמׂשאֹוי,

ׁשּבת. ּדֹוחה ּכרת ּבּה ׁשאין ֲֵֵֵֶַָָָָעׂשה
.‡Îולא ּבבגדֹו. לֹו הּתחּובה ּבמחט ּבׁשּבת החּיט יצא ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָֹֹלא

סֹורק ולא ׁשּבאזנֹו. ּבאירא גרּדי ולא ׁשּבאזנֹו. ּבקיסם ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹנּגר
צּבע ולא ׁשּבצּוארֹו. ּבדינר ׁשלחני ולא ׁשּבאזנֹו. ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹֻּבמׁשיכה
ּדר ׁשּיצא אףֿעלּֿפי ּפטּור. - יצא ואם ׁשּבאזנֹו. ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּבדגמא

הּמֹוציאין. ּכדר הֹוציא ׁשּלא מּפני ְְִִִִֵֶֶֶַָֹֻאּמנּותֹו,
.·Îזה ּכיס ּדר ׁשאין מּפני חּיב; - ׁשּלֹו ּבּכיס ׁשּיצא ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּזב

לגּוף צרי ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי הּזאת. ּכּדר אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלהֹוציאֹו
ׁשהּמלאכה ּבגדיו; יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי אּלא ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹההֹוצאה,

לג צריכה עליה.ׁשאינּה חּיב - ּופּה ְְִֵֶֶַָָָָָָ
.‚Îהּוא ּכיצד הרּבים, ּברׁשּות ּבׁשּבת ּתפּלין ְְְִִִִֵֵַַַַָָהּמֹוצא

ּבראׁשֹו ראׁש ׁשל ּבידֹו, יד ׁשל מּניח - ּכדרּכן לֹובׁשן ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹעֹוׂשה?
ׁשני, זּוג ולֹובׁש ויֹוצא, וחֹוזר ּבּבית, וחֹולצן ונכנס -ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָ
מן נׁשאר ולא הרּבה, היּו ואם ּכּלן. את ׁשּיכניס עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻוחֹולצן,
עליהם, מחׁשי זה הרי - מלּבּוׁש ּדר להכניסן ּכדי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּיֹום
ׁשּמתירא הּגזרה, ּבימי היה ואם ׁשּבת. ּבמֹוצאי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּומכניסן
ּבמקֹומן מכּסן - הּכּותים מּפני הערב עד ּולׁשמרן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָליׁשב

.והֹול ְִֵַָּומּניחן
.„Îאת נֹוטל - הּלסטים מּפני עליהן להחׁשי מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיה

נֹותנן אֹו אּמֹות; מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּומֹוליכן ּכאחת ְְְִֵַַַַַָָָָָֻּכּלן
לחצר ׁשּמּגיע עד לחברֹו, וחברֹו אּמֹות, ארּבע ּבתֹו ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָלחברֹו
והן רצּועֹותיהן ּבהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהחיצֹונה.
לא אם אבל הן; ּתפּלין ׁשּוּדאי ּתפּלין, ׁשל קׁשר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻמקּׁשרין

להן. נזקק אינֹו - מקּׁשרֹות רצּועֹותיהן ְְְִֵֵֶֶָָָָֻהיּו

.‰Î.עליו ּומחׁשי ּומׁשּמרֹו יֹוׁשב - ּתֹורה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא
- יֹורדין גׁשמים היּו ואם לֹו. והֹול מּניחֹו - ְְְְִִִִֵַַַָָָָּובּסּכנה

ּבֹו. ונכנס אֹותֹו, ּומכּסה וחֹוזר ּבעֹור, ְְְְְִִֵֵֶַַָָמתעּטף
.ÂÎ,ּבקלמֹוסֹו הּלבלר ולא ּבידֹו, ּבמחטֹו החּיט יצא ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָֹֹֻלא

אדם וחּיב ויֹוציא. יׁשּכח ׁשּמא לחׁשכה; סמּו ׁשּבת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָערב
ּדבר ׁשם יהיה ׁשּמא חׁשכה, עם ׁשּבת ערב ּבבגדֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלמׁשמׁש
עם ׁשּבת ערב ּבתפּלין לצאת מּתר ּבׁשּבת. ּבֹו ויצא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשכּוח
אינֹו עת, ּבכל ּבתפּליו למׁשמׁש אדם וחּיב הֹואיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָחׁשכה;
לֹו ׁשּיׁש ונזּכר הרּבים, לרׁשּות ּבהן ויצא ׁשכח ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשֹוכחן.
אֹו לביתֹו ׁשּמּגיע עד ראׁשֹו את מכּסה - ּבראׁשֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַֹֹּתפּלין

הּמדרׁש. ְְִֵַָלבית

עׂשרים 1ּפרק
¤¤¤§¦

למען‡. ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, הּבהמה על מׂשא להֹוציא ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַָָָָאסּור
ואחד וחמֹור ׁשֹור אחד - ּבהמּת וכל וחמֹור ׁשֹור ְְְְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָינּוח
אףֿעלּֿפי - הּבהמה על הֹוציא ואם ועֹוף. חּיה ּבהמה ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָּכל
ּבא ׁשאּסּורֹו לפי לֹוקה; אינֹו ׁשביתתּה, על מצּוה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשהּוא
והיה ּבׁשּבת, ּבהמּתֹו אחר המחּמר ,לפיכ עׂשה. ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָמּכלל

ּפטּור. - מׂשאֹוי ֶַָָָעליה
כל·. תעׂשה לא ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, מפרׁש לאו ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹוהלא

ׁשּלא - ּובהמּת ואמת ועבּד ּובּת ּובנ אּתה ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמלאכה
לאזהרת ׁשּנּתן לאו ונמצא ּבחריׁשה. וכּיֹוצא ּבּה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָיחרׁש

עליו. לֹוקין ואין ּדין, ּבית ְִִִֵֵַָָמיתת
לנכרי;‚. גּסה ּבהמה להׂשּכיר אֹו להׁשאיל ליׂשראל ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָאסּור

ׁשביתת על מצּוה הּוא והרי ּבׁשּבת, מלאכה ּבּה יעׂשה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּלא
יׁשאיל ׁשּמא לנכרי, גּסה ּבהמה למּכר חכמים אסרּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבהמּתֹו.
ּבדמיה עׂשרה עד אֹותֹו קֹונסין - מכר ואם יׂשּכיר. ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָאֹו
על להם למּכר ּומּתר מֹוכרין. אין ׁשבּורה ואפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻּומחזירּה.

מׁשאיל. ואינֹו מׂשּכיר אינֹו ׁשהּסרסּור סרסּור; ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַידי
לרכיבת„. אּלא עֹומד הּסּוס ׁשאין סּוס; להם למּכר ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּומּתר

ׁשאסרּו ּוכדר עצמֹו. את נֹוׂשא והחי למׂשאֹוי, לא ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאדם,
ּכ לנכרי, לנכרי.למּכר למּכר החׁשּוד ליׂשראל למּכר אסרּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָֹֹֹ

ולא ּבפניו. אֹותֹו וׁשֹוחט לׁשחיטה, ּפרה להם למּכר ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹֹֻּומּתר
ויעבד אֹותֹו יׁשהא ׁשּמא ּפטם, ׁשל ׁשֹור אפּלּו סתם, ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָֹֹימּכר

ּבֹו.
מקֹום‰. מֹוכרין; - דּקה ּבהמה להן למּכר ׁשּנהגּו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹמקֹום

מֹוכרין אין מקֹום ּובכל מֹוכרין. אין - למּכר ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹׁשּנהגּו
אּלא גּסה, ּבהמה להם מֹוכרין ׁשאין ּכמֹו גּסה, חּיה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהם

סרסּור. ידי ְְֵַַעל
.Â,ּכיסֹו לֹו ׁשּיּתן נכרי עּמֹו היה ולא ,ּבּדר ׁשהחׁשי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי

מהּלכת, ּכׁשהיא עליה ּכיסֹו מּניח - ּבהמה עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהיתה
והּוא ּתעמד ׁשּלא ּכדי מעליה; נֹוטלֹו לעמד ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּוכׁשּתרצה
ואסּור הּנחה. ולא עקירה לא ׁשם ּתהיה ׁשּלא ּוכדי ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹעליה,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הפרק1) ענייני ורוב מלאכה. העושה בהמה לגוי למכור שלא שגזרו מה לזה ונמשך מלאכותיה. ואיסור הבהמה דיני בו נתבארו
שורך ינוח למען באמרו: לבהמות, בכתוב שהוקשו העבדים שביתת בחיוב הפרק ונסתיים בהן. והאסור המותר הוצאת בדיני

והגר. אמתך בן וינפש וחמורך,

zay zekld - xii` 'g iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּלא ּכדי עליה; ׁשהּכיס זמן ּכל ּבקֹול ואפּלּו להנהיגּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלֹו
על ּכיסֹו יּניח ׁשּלא היא, חכמים ּוגזרת ּבׁשּבת. מחּמר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹיהיה

נכרי. עּמֹו אין אם אּלא ּבהמה, ְְִִִֵֵֵֶַָָָּגּבי
.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה

עּמֹו היה מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן; לאחד נֹותנֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואינֹו
וקטן ׁשֹוטה לּׁשֹוטה. נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וׁשֹוטה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָחרׁש
ׁשּירצה. מהן זה לאי נֹותנֹו - וקטן חרׁש לּׁשֹוטה. נֹותנֹו -ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
מהּל - אּלּו מּכל אחד ולא נכרי ולא ּבהמה עּמֹו היתה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹֹלא
לידֹו, ׁשּבאה מציאה ואפּלּו אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָּבֹו
ׁשּתבֹוא קדם אבל אּמֹות; מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבּה ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמהּל
- לאו ואם ,מחׁשי - עליה להחׁשי יכֹול אם ְְְְְִִִִֶַַָָָָָלידֹו:

אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ְִֵַַַָָָמֹוליכּה
.Áלרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר

ׁשיר ּכגֹון: הרסן. לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָהרּבים;
אם אבל לכלב. וסּוגר לנאקה, וחטם לגמל, ואפסר ְְְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָלסּוס,
ּבפי חבל ׁשּקׁשר ּכגֹון מׁשּתּמרת, ׁשאין ּבמתג ּבהמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָהֹוציא
ּבפחֹות מׁשּתּמרת אּלא לֹו, צריכה ׁשאינּה ּבמתג אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּסּוס;
ּבסּוגר חתּול אֹו סּוס, ׁשל ּבׁשיר חמֹור ׁשהֹוציא ּכגֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָמּמּנּו,
ּפחּותה ׁשמירה אֹו מעּלה ׁשמירה ׁשּכל מׂשאֹוי; זה הרי -ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻ

לּה. הּוא ַָמׂשאֹוי
.Ëקׁשּורין היּו אפּלּו .וימׁש ּבזה זה ּגמּלים יקׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא

חבלים הּוא מכניס אבל ּבׁשּבת. נמׁשכין אינן ׁשּבת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמערב
וצרי טפח. ידֹו מּתֹו חבל יצא ׁשּלא והּוא, ידֹו. ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלתֹו
טפח הארץ מן ּגבֹוּה ידֹו עד הּבהמה ׁשּמּפי החבל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבזה? זה הּקׁשּורים הּגמּלים ימׁש לא מה ּומּפני יֹותר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאֹו
ּבֹו ׁשּמֹוכרין לּׁשּוק ׁשּמֹוליכן ּכמי נראה ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָמּפני
ּבהמה ּתצא לא זה ּומּפני ׁשם. ּבהן ׁשּמׂשחקין אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּבהמֹות,

קֹול. לֹו ׁשאין ּפקּוק היה ואפּלּו ׁשּבצּוארּה, ְְֲִֵֶֶַַָָָָָּבזֹוג
.È,ׁשּבצּוארּה ּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזֹוג ּבהמה ּתצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

ּבסּולם ולא ׁשּברגלּה, ּברצּועה ולא ׁשּבכסּותּה, ּבחֹותם ְְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹֹולא
היתה אםּֿכן אּלא ּבמרּדעת, יֹוצא חמֹור ואין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבצּוארּה.
לֹו הּתלּויה ּבמטּטלת גמל יצא ולא ׁשּבת. מערב לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻקׁשּורה
ּבזנבֹו קׁשּורה היתה ּכן אם אּלא ּבזנבֹו, אֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבכרּבׁשּתֹו
ׁשאר וכן רגל. עקּוד ולא יד עקּוד הּגמל יצא ולא ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹוחֹוטרּתֹו.

הּבהמֹות. ְֵַָּכל
.‡Èּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולים ְְְְְְִִִִֵַַֹאין

יֹוצאי הּכבׂשין ואין אליהׁשּברגליהם. ׁשּתחת ּבעגלה ן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבחטמן להן ׁשּמּניחים ּבעצים יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלהן.
יֹוצא העגל ואין ׁשּבמחן. הּתֹולעין ויּפלּו ׁשּיתעּטׁשּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכדי
נֹוח ויהיה ׁשּיּכנע ּכדי צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבעל
ּכדי ּבפיה לּה ׁשּמּניחין ּבׂשבכה ּבהמה ּתצא ולא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלחריׁשה.
הּקּפר ּבעֹור הּפרה ּתצא לא ּתאכל. ׁשּלא אֹו ּתּׁש ְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹֻׁשּלא
ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה יינק ׁשּלא ּכדי ּדּדיה על לּה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּמּניחין

ּבין לנֹוי, ּבין - קרניה ׁשּבין ּברצּועה ּתצא ולא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹיׁשנה.
ּבחקק הּקׁשּור ּבאפסר יֹוצאה ּבקרניה, לּה ׁשחקק עז ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָלׁשּמר.
ויביאּנּו ּתנּתחּנּו, ׁשּמא אסּור; - ּבזקנּה ּתחבֹו ואם ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּבׁשּבת.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הרּבים. ּברׁשּות ְְְִִֵֵֶַַָָָֹּבידֹו
.·Èׁשּלא ּכדי זכרּותן על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּזכרים

ׁשּלא ּכדי לּביהם על להם הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות, על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיעלּו
אֹותן ׁשּמיּפין המרּקמֹות ּובמטלנּיֹות זאבים, עליהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻיּפלּו
ּגּבן על למעלה קׁשּורה ׁשּלהן ואליה יֹוצאֹות והרחלֹות ְְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבהן.
יעלּו ׁשּלא ּכדי למּטה קׁשּורה אֹו הּזכרים, עליהן ׁשּיעלּו ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי
ׁשּיהיה ּכדי ּבמטלנּיֹות מלּפפֹות ויֹוצאֹות הּזכרים. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻעליהם
ּכדי קׁשּורֹות ודּדיהן יֹוצאֹות העּזים נקי. ׁשּלהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּצמר
החלב יצא ׁשּלא ּכדי קׁשרן אם אבל החלב. מהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּייבׁש

יצאּו. לא אּלּו הרי - לערב אֹותֹו ׁשּיחלב ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹֹעד
.‚Èמערב לֹו ׁשּקׁשּור אףֿעלּֿפי ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

עיניו. ׁשּבין ּבזהֹורית ולא ׁשּועל, ּבזנב הּסּוס יצא ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹׁשּבת.
ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ּבקרסטל ּבהמה ּתצא ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹולא
ּבאגד היא יֹוצאה אבל לבהמה. ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻולא
ּובׁשל הּׁשבר, ּגּבי ׁשעל ּובקׂשקׂשים הּמּכה, ּגּבי יהׁשעל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּבחצר. ּבֹו ּומטּילת ׁשּבצּוארּה, זֹוג לּה ּופֹוקק ּבּה. ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהמדלּדלת
אין אבל ּבחצר. ּומטּיל ּבׁשּבת החמֹור על מרּדעת ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָונֹותן

ּבׁשּבת. ּבפיה קרסטל לּה ְְְְִִַַָָָָּתֹולין
.„Èהּוא ּכ ּבׁשּבת, ּבהמּתֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשאדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשם

דעת ּבני ׁשהן ואףֿעלּֿפי ואמתֹו. עבּדֹו ׁשביתת על ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻמצּוה
מעׂשּית ּולמנען לׁשמרן עלינּו מצוה עֹוׂשין, עצמן ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָּולדעת
ויּנפׁש ,וחמר ׁשֹור ינּוח למען ׁשּנאמר: ּבׁשּבת; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמלאכה
הם ׁשביתתן, על מצּוין ׁשאנּו ואמה עבד והּגר. אמת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבן
ׁשהעבדים מצֹות וקּבלּו עבדּות לׁשם וטבלּו ׁשּמלּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָעבדים
קּבלּו אּלא טבלּו, ולא מלּו ׁשּלא עבדים אבל ּבהן; ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹחּיבין
ּכגר הן הרי - ּבלבד נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצֹות ׁשבע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹעליהן
ּבפרהסיא לעצמן ּבׁשּבת מלאכה לעׂשֹות ּומּתרין ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֻּתֹוׁשב,
ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב ּגר מקּבלין ואין ּבחל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכיׂשראל
וגר ּבׁשּבת, לעצמֹו מלאכה עֹוׂשה ּתֹוׁשב וגר הֹואיל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָנֹוהג.
ּבן "ויּנפׁש נאמר ּבמי - ּדבר לכל ּכיׂשראל הּוא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
ׁשל ּוׂשכירֹו לקיטֹו ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר זה והּגר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת
רּבֹו ליׂשראל מלאכה יעׂשה ׁשּלא אמתֹו; ּבן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיׂשראל,
הרי - עבּדֹו זה הּגר היה ואפּלּו עֹוׂשה. לעצמֹו אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשּבת,

לעצמֹו. עֹוׂשה ְְֶֶַזה

ה'תשע"א אייר ח' חמישי יום

ועׂשרים אחד 1ּפרק
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"ּתׁשּבת"‡. ּבּתֹורה מלאכה2נאמר ׁשאינן מּדברים אפּלּו - ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מהן לׁשּבת מּׁשּום3חּיב חכמים ׁשאסרּו הן הרּבה ּודברים . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמותר1) מה ביאור לזה ונמשך מתולדותיהן. או האבות, מן מלאכה לעשות יבוא פן שאסרום דבריהם, של שבותין בו נתבארו
כך ואחר הראשונה, מחמת שנאסרו הדברים בביאור רבינו והתחיל אלו). לדברים דמיון לו שיש מפני בו לחוש באפשר (שהיה

אבות ויש הסדר, על וכן השנייה, מחמת שנאסרו הדברים עשראותן שבותי זה בפרק ונתבארו בגללן. שבותין שאין מלאכות
שמיני. פרק המבוארות י"ב).2)מלאכות פסוק כ"ג, פרק (שמות תשבות" השביעי וביום מעשיך תעשה ימים בספרא3)"ששת
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ׁשּלא ּכדי עליה; ׁשהּכיס זמן ּכל ּבקֹול ואפּלּו להנהיגּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלֹו
על ּכיסֹו יּניח ׁשּלא היא, חכמים ּוגזרת ּבׁשּבת. מחּמר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹיהיה

נכרי. עּמֹו אין אם אּלא ּבהמה, ְְִִִֵֵֵֶַָָָּגּבי
.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה

עּמֹו היה מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן; לאחד נֹותנֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואינֹו
וקטן ׁשֹוטה לּׁשֹוטה. נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וׁשֹוטה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָחרׁש
ׁשּירצה. מהן זה לאי נֹותנֹו - וקטן חרׁש לּׁשֹוטה. נֹותנֹו -ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
מהּל - אּלּו מּכל אחד ולא נכרי ולא ּבהמה עּמֹו היתה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹֹלא
לידֹו, ׁשּבאה מציאה ואפּלּו אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָּבֹו
ׁשּתבֹוא קדם אבל אּמֹות; מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבּה ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמהּל
- לאו ואם ,מחׁשי - עליה להחׁשי יכֹול אם ְְְְְִִִִֶַַָָָָָלידֹו:

אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ְִֵַַַָָָמֹוליכּה
.Áלרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר

ׁשיר ּכגֹון: הרסן. לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָהרּבים;
אם אבל לכלב. וסּוגר לנאקה, וחטם לגמל, ואפסר ְְְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָלסּוס,
ּבפי חבל ׁשּקׁשר ּכגֹון מׁשּתּמרת, ׁשאין ּבמתג ּבהמה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָהֹוציא
ּבפחֹות מׁשּתּמרת אּלא לֹו, צריכה ׁשאינּה ּבמתג אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּסּוס;
ּבסּוגר חתּול אֹו סּוס, ׁשל ּבׁשיר חמֹור ׁשהֹוציא ּכגֹון ְְְֲִִֵֶֶֶַָמּמּנּו,
ּפחּותה ׁשמירה אֹו מעּלה ׁשמירה ׁשּכל מׂשאֹוי; זה הרי -ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻ

לּה. הּוא ַָמׂשאֹוי
.Ëקׁשּורין היּו אפּלּו .וימׁש ּבזה זה ּגמּלים יקׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא

חבלים הּוא מכניס אבל ּבׁשּבת. נמׁשכין אינן ׁשּבת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמערב
וצרי טפח. ידֹו מּתֹו חבל יצא ׁשּלא והּוא, ידֹו. ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלתֹו
טפח הארץ מן ּגבֹוּה ידֹו עד הּבהמה ׁשּמּפי החבל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבזה? זה הּקׁשּורים הּגמּלים ימׁש לא מה ּומּפני יֹותר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאֹו
ּבֹו ׁשּמֹוכרין לּׁשּוק ׁשּמֹוליכן ּכמי נראה ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָמּפני
ּבהמה ּתצא לא זה ּומּפני ׁשם. ּבהן ׁשּמׂשחקין אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּבהמֹות,

קֹול. לֹו ׁשאין ּפקּוק היה ואפּלּו ׁשּבצּוארּה, ְְֲִֵֶֶַַָָָָָּבזֹוג
.È,ׁשּבצּוארּה ּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזֹוג ּבהמה ּתצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

ּבסּולם ולא ׁשּברגלּה, ּברצּועה ולא ׁשּבכסּותּה, ּבחֹותם ְְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹֹולא
היתה אםּֿכן אּלא ּבמרּדעת, יֹוצא חמֹור ואין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבצּוארּה.
לֹו הּתלּויה ּבמטּטלת גמל יצא ולא ׁשּבת. מערב לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻקׁשּורה
ּבזנבֹו קׁשּורה היתה ּכן אם אּלא ּבזנבֹו, אֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּבכרּבׁשּתֹו
ׁשאר וכן רגל. עקּוד ולא יד עקּוד הּגמל יצא ולא ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹוחֹוטרּתֹו.

הּבהמֹות. ְֵַָּכל
.‡Èּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולים ְְְְְְִִִִֵַַֹאין

יֹוצאי הּכבׂשין ואין אליהׁשּברגליהם. ׁשּתחת ּבעגלה ן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבחטמן להן ׁשּמּניחים ּבעצים יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּלהן.
יֹוצא העגל ואין ׁשּבמחן. הּתֹולעין ויּפלּו ׁשּיתעּטׁשּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּכדי
נֹוח ויהיה ׁשּיּכנע ּכדי צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבעל
ּכדי ּבפיה לּה ׁשּמּניחין ּבׂשבכה ּבהמה ּתצא ולא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלחריׁשה.
הּקּפר ּבעֹור הּפרה ּתצא לא ּתאכל. ׁשּלא אֹו ּתּׁש ְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹֻׁשּלא
ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה יינק ׁשּלא ּכדי ּדּדיה על לּה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּמּניחין

ּבין לנֹוי, ּבין - קרניה ׁשּבין ּברצּועה ּתצא ולא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹיׁשנה.
ּבחקק הּקׁשּור ּבאפסר יֹוצאה ּבקרניה, לּה ׁשחקק עז ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָלׁשּמר.
ויביאּנּו ּתנּתחּנּו, ׁשּמא אסּור; - ּבזקנּה ּתחבֹו ואם ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּבׁשּבת.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הרּבים. ּברׁשּות ְְְִִֵֵֶַַָָָֹּבידֹו
.·Èׁשּלא ּכדי זכרּותן על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּזכרים

ׁשּלא ּכדי לּביהם על להם הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות, על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיעלּו
אֹותן ׁשּמיּפין המרּקמֹות ּובמטלנּיֹות זאבים, עליהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻיּפלּו
ּגּבן על למעלה קׁשּורה ׁשּלהן ואליה יֹוצאֹות והרחלֹות ְְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבהן.
יעלּו ׁשּלא ּכדי למּטה קׁשּורה אֹו הּזכרים, עליהן ׁשּיעלּו ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי
ׁשּיהיה ּכדי ּבמטלנּיֹות מלּפפֹות ויֹוצאֹות הּזכרים. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻעליהם
ּכדי קׁשּורֹות ודּדיהן יֹוצאֹות העּזים נקי. ׁשּלהן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּצמר
החלב יצא ׁשּלא ּכדי קׁשרן אם אבל החלב. מהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּייבׁש

יצאּו. לא אּלּו הרי - לערב אֹותֹו ׁשּיחלב ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹֹעד
.‚Èמערב לֹו ׁשּקׁשּור אףֿעלּֿפי ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

עיניו. ׁשּבין ּבזהֹורית ולא ׁשּועל, ּבזנב הּסּוס יצא ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹׁשּבת.
ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ּבקרסטל ּבהמה ּתצא ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹולא
ּבאגד היא יֹוצאה אבל לבהמה. ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻולא
ּובׁשל הּׁשבר, ּגּבי ׁשעל ּובקׂשקׂשים הּמּכה, ּגּבי יהׁשעל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּבחצר. ּבֹו ּומטּילת ׁשּבצּוארּה, זֹוג לּה ּופֹוקק ּבּה. ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהמדלּדלת
אין אבל ּבחצר. ּומטּיל ּבׁשּבת החמֹור על מרּדעת ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָונֹותן

ּבׁשּבת. ּבפיה קרסטל לּה ְְְְִִַַָָָָּתֹולין
.„Èהּוא ּכ ּבׁשּבת, ּבהמּתֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשאדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשם

דעת ּבני ׁשהן ואףֿעלּֿפי ואמתֹו. עבּדֹו ׁשביתת על ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻמצּוה
מעׂשּית ּולמנען לׁשמרן עלינּו מצוה עֹוׂשין, עצמן ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָּולדעת
ויּנפׁש ,וחמר ׁשֹור ינּוח למען ׁשּנאמר: ּבׁשּבת; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמלאכה
הם ׁשביתתן, על מצּוין ׁשאנּו ואמה עבד והּגר. אמת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבן
ׁשהעבדים מצֹות וקּבלּו עבדּות לׁשם וטבלּו ׁשּמלּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָעבדים
קּבלּו אּלא טבלּו, ולא מלּו ׁשּלא עבדים אבל ּבהן; ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹחּיבין
ּכגר הן הרי - ּבלבד נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצֹות ׁשבע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹעליהן
ּבפרהסיא לעצמן ּבׁשּבת מלאכה לעׂשֹות ּומּתרין ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֻּתֹוׁשב,
ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב ּגר מקּבלין ואין ּבחל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכיׂשראל
וגר ּבׁשּבת, לעצמֹו מלאכה עֹוׂשה ּתֹוׁשב וגר הֹואיל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָנֹוהג.
ּבן "ויּנפׁש נאמר ּבמי - ּדבר לכל ּכיׂשראל הּוא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
ׁשל ּוׂשכירֹו לקיטֹו ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר זה והּגר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת
רּבֹו ליׂשראל מלאכה יעׂשה ׁשּלא אמתֹו; ּבן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיׂשראל,
הרי - עבּדֹו זה הּגר היה ואפּלּו עֹוׂשה. לעצמֹו אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשּבת,

לעצמֹו. עֹוׂשה ְְֶֶַזה

ה'תשע"א אייר ח' חמישי יום

ועׂשרים אחד 1ּפרק
¤¤¤¨§¤§¦

"ּתׁשּבת"‡. ּבּתֹורה מלאכה2נאמר ׁשאינן מּדברים אפּלּו - ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מהן לׁשּבת מּׁשּום3חּיב חכמים ׁשאסרּו הן הרּבה ּודברים . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שמותר1) מה ביאור לזה ונמשך מתולדותיהן. או האבות, מן מלאכה לעשות יבוא פן שאסרום דבריהם, של שבותין בו נתבארו
כך ואחר הראשונה, מחמת שנאסרו הדברים בביאור רבינו והתחיל אלו). לדברים דמיון לו שיש מפני בו לחוש באפשר (שהיה

אבות ויש הסדר, על וכן השנייה, מחמת שנאסרו הדברים עשראותן שבותי זה בפרק ונתבארו בגללן. שבותין שאין מלאכות
שמיני. פרק המבוארות י"ב).2)מלאכות פסוק כ"ג, פרק (שמות תשבות" השביעי וביום מעשיך תעשה ימים בספרא3)"ששת
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למלאכֹות,.4ׁשבּות ּדֹומים ׁשהן מּפני אסּורים ּדברים מהן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָ
סקילה. אּסּור מהן יבֹוא ׁשּמא ּגזרה אסּורים ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּומהן

הן :5ואּלּו ְֵֵ
גּמֹות6ּכל·. לפיכ7הּמׁשוה חֹורׁש. מּׁשּום חּיב זה הרי -8 ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

הּנירה ּבׂשדה להּפנֹות גּמֹות.9אסּור יׁשוה ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
לדבר10המפּנה לֹו צרי ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת האֹוצר את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לא11מצוה - מדרׁש ּבֹו יקּבע אֹו אֹורחים ּבֹו ׁשּיכניס ּכגֹון , ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹ

טיט ּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא האֹוצר, ּכל את ׁשעל12יגמר ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ׁשּמא ּבקרקע, לא אבל ּבקֹורה, אֹו ּבכתל מקּנחֹו - רגלֹו ְְְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָֹֹּגּבי
יׁשוה ׁשּמא ּברגלֹו, ויׁשּוף ּבקרקע ירק לא ּגּמֹות. להׁשוֹות ְְְְְְְְֶֶַַַַַָָָָֹֹֻיבֹוא

ּומּתר ּתּמֹו13גּמֹות. לפי והֹול קרקע ּגּבי ׁשעל הרק .14לדרס ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻֻ
ּבהן,15נׁשים‚. וכּיֹוצא ּוׁשקדים ּבאגֹוזים המׂשחקֹות ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּגּמֹות להׁשוֹות יבֹואּו ׁשּמא ּבׁשּבת, ּבהן לׂשחק .16אסּורֹות ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֻ
אםּֿכן17ואסּור אּלא גּמֹות, יׁשוה ׁשּמא הּקרקע, את לכּבד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

ּבאבנים רצּוף הּקרקע18היה ּגּבי על מים לזּלף ּומּתר .19, ְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֻ
אין .לכ מתּכּון אינֹו ׁשהרי גּמֹות; יׁשוה ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻואינֹו

ּבאבנים20סכין רצּוף היה ואפּלּו הּקרקע, נֹופחין21את ואין . ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבׁשּבת. ּכלֿׁשּכן טֹוב, ּביֹום אפּלּו אֹותֹו מדיחין ואין ְְְְֲִִִֵֵֶַָָאֹותֹו
ּגּמֹות להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֻׁשּלא

רצּוף. ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכן עֹוׂשה ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶֶַָָּבזמן

ּתבן22חצר„. מביא הּגׁשמים, ּבמימי 24ּומרּדה23ׁשּנתקלקל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
אּלא ּבקּפה, ולא ּבסל לא ירּדה לא - מרּדה ּוכׁשהּוא ְְְְְְֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻּבּה.

הּקּפה ויבֹוא25ּבׁשּולי ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ; ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ
ּגּמֹות. ְְַֻלהׁשוֹות

לפיכ26הּמׁשקה‰. זֹורע. מּׁשּום חּיב - הּזרעים אסּור27את ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבגלּגל הּבֹור מן ּולחרּבתֹו.28לׁשאב לגּנתֹו ימּלא ׁשּמא ּגזרה , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ

ּבחצר ּגלּגל ׁשל הּבֹור היה אם זה, למּלאת29ּומּפני מּתר - ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבגלּגל. ְְִֶַַמּמּנּו

.Â30הּתֹולׁשלפיכ קֹוצר. מּׁשּום חּיב ּדבׁש31- לרּדֹות אסּור ְְְִִִֵֵַַַָָָ
ּכתֹולׁש ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, אין32מּכּורת .33- ּבאילן עֹולין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבאילן. נסמכין ואין ּבאילן, נתלין ואין - יבׁש ּבין לח, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָּבין
ואין ּכּלֹו. הּיֹום ּכל ׁשם ליׁשב יֹום מּבעֹוד יעלה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹֻולא

יתלׁש. ׁשּמא ּגזרה ּכלל, לּקרקע ּבמחּבר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻמׁשּתּמׁשין
.Êׁשּבת34ּפרֹות מֹוצאי עד לאכלן אסּור - ּבׁשּבת ,35ׁשּנׁשרּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָ

יתלׁש ׁשּמא הדס36ּגזרה ׁשאין37. ּבֹו; להריח מּתר - המחּבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻ
מצּוי ריחֹו והרי ּבֹו, להריח אּלא אתרֹוג38הניתֹו אבל . ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּגזרה ּבמחּבר; ּבֹו להריח אסּור - לאכילה הראּוי וכל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָֻותּפּוח
לאכלֹו. אֹותֹו יקץ ְְֶָָָֹׁשּמא

.Á39אילן- טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהין ׁשרׁשיו ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָ
עליהן ליׁשב הן40אסּור הרי - ׁשלׁשה ּגבֹוהין אינן ואם ; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מפרשים ויש .". . . שבתון לומר תלמוד כו' באילן יעלה שלא מנין וכו' כרת מינה על שחייבין מלאכה אלא לי "אין פ"ז) (אחרי
(ויקרא לתורה בפירושו הרמב"ן דעת וכן שבתון של עשה במצות הוא עובר מלאכות שאינן בדברים היום כל האדם עמל שאם
לפינה מפינה כליו ולתקן להגביה ויבוא בעיניו חול כיום יהיה "שלא רבינו: כתב י"ב הלכה כד בפרק ולהלן כ"ד). פסוק כ"ג, פרק
הטעם ובטל שבת, שלא ונמצא בו שיתעסק דבר ויבקש בביתו ויושב בטל הוא שהרי בהן, וכיוצא אבנים להצניע או לבית מבית או

א'. הלכה א' פרק לעיל ועיין ינוח" למען בתורה: שאין4)שנאמר בתשובה רבנו וכתב דחול", "עובדין בתלמוד: הנקרא הוא
חכמים אסרו שלא בחול, שמיסב כדרך יסב ולא בחול, אוכל שהוא כדרך יאכל לא כן "שאם בחול, שעושה מה כל לאסור הכוונה
סחיטה, לידי יבוא שמא לו תתיר שאם היין, יספג לא יין של חבית לו שנשברה מי כגון למלאכה, שירגילו שאפשר דברים אלא
לידי יבוא שמא לו תתיר שאם בחול, עושה שהוא כדרך יעשה שלא הקופה, לתוך או הסל לתוך יתן לא בחצרו פירות לו נתפזרו

ס"ד). סימן פריימן הרמב"ם (תשובות ז'.5)עימור" מפרק החל למעלה, שנפרטו מלאכות אבות ל"ט של סדרם (מסכת6)לפי
ב'). עמוד ע"ג דף בבית7)שבת גומות המשווה אבל א', הלכה ח' פרק לעיל שכתב וכמו בסמוך, להלן שכתוב כמו בשדה,

י"ב). הלכה י' פרק (לעיל בונה משום ב').8)חייב עמוד פ"א דף שבת הזריעה,9)(מסכת לפני הראשונה בפעם שנחרשה שדה
שם). (גמרא וגומות רגבים בה ב').10)ומצויים עמוד קכ"ו דף שבת (מסכת ט"ו.11)משנה הלכה כ"ו פרק להלן ראה

א').12) עמוד קמ"א דף שבת ב').13)(מסכת עמוד קכ"א דף שבת גומות.14)(מסכת להשוות מתכוון (מסכת15)כשאינו
א'). עמוד ק"ד דף האגוז".16)עירובין לגלגל דרך א').17)"שיכין עמוד צ"ה דף שבת יעלה18)(מסכת שלא מים להזות

מרוצפת.19)האבק. אינה אמר20)אפילו קרקע, לו להדיח ובקש המרחץ לבית אחריו שנכנס מאיר רבי של בתלמידו "מעשה
ב'). עמוד מ' דף שבת (מסכת סכין" אין לו: אמר קרקע, לו לסוך מדיחין; אין "כמעשהו21)לו: א') עמוד ס"ד דף פסחים (מסכת

הקרבנות) (מדם העזרה את (במים) מדיחים שהכהנים אלא בשבת), פסח ערב חל (אם בשבת מעשהו כך בחול, פסח) קרבן (הקרבת
והדחה, ניפוח סיכה, אלא אסרו ולא טוב). יום (תוספות חכמים אסרו זאת ובכל שיש של רצפה היתה ובעזרה חכמים". ברצון שלא

משנה). (מגיד יותר צורך בו שיש משום גזרו, לא הבית בכיבוד א').22)אבל עמוד ק"ד דף עירובין הראוי23)(מסכת דבר
שי"ג). חיים (אורח אסור וצרורות חול בטיט, אבל לפנותו, ובדעתו שם מבטלו שאינו אחר, לצורך או בהמה שוטח.24)למאכל

שם).25) (גמרא השולים)" ונשארו הקופה (שנשברה הקופה בשולי אלא חול) (כדרך בקופה או בסל מרדה אינו מרדה "כשהוא
ב').26) עמוד ב' דף קטן מועד א').27)(מסכת עמוד ק"ד דף עירובין הדלי,28)(מסכת ולהעלות להוריד הבור שעל אופן

תם). (רבנו מותר מעט אלא בהם ממלאים שאין שלנו (קטנים) בגלגלים אבל מים, הרבה שממלאים גדולים בגלגלים ודווקא
משנה).29) (כסף חורבה או גינה סביבתו שאין מקום ב').30)ובכל עמוד ק"ז דף שבת צ"ה31)(מסכת דף שבת (מסכת

א'). גביה32)עמוד על צף או נתלש אבל לכוורת, ומחובר דבוק כשהדבש ודווקא בכוורת, חיבורו ממקום הדבש את שעוקר
משנה"). ("מגיד ב').33)מותר עמוד ל"ו דף ביצה (מסכת א').34)משנה עמוד ג' דף ביצה להמתין35)(מסכת צורך ואין

שיעשו בכדי בערב אסורים ישראל לצורך בשבת גוי לקט אם אבל מעצמם, נשרו רק מלאכה בהם נעשה שלא כיון שיעשו, כדי
ב'. הלכה ו' בפרק אותם36)כמבואר שמוציאים ולפת צנון אבל לתלשם, יכול שבקלות מכיון זה, טעם שייך אילן בפירות דוקא

שם). (תוספת שבת שהיום יזכור בודאי ב').37)במעדר עמוד ל"ז דף סוכה במחובר.38)(מסכת גם בו להריח ויכול
ב').39) עמוד צ"ט דף עירובין (מסכת ו'.40)משנה בהלכה כמבואר באילן משתמשים שאין משום

zay zekld - xii` 'g iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשלׁשה41ּכארץ לתֹו מּׁשלׁשה מלמעלה ּבאין היּו מּתר42. - ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֻ
ּבהן ׁשּצּדן43להׁשּתּמׁש עלּֿפי אףֿ - ׁשלׁשה גבֹוהין היּו . ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אסּור - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש אֹו לארץ, ׁשוה ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
עליהן. ֲֵֵֵֶליׁשב

.Ë44איןיחּת ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת, ּבהמה ּגּבי על רֹוכבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבבהמה45זמֹורה נתלין ואין מּבעֹוד46להנהיגּה. יעלה ולא . ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ואין ּבׁשּבת. עליה ליׁשב וצּדי48נסמכין47יֹום ּבהמה, לצּדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
עלה49צדדין לירד,50מּתרין. מּתר - ּבׁשֹוגג ּבׁשּבת: ּבאילן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֻֻ

צער מּׁשּום ירד, - ּבמזיד אפּלּו ּובבהמה, לירד. אסּור ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָּבמזיד
חּיים וכן51ּבעלי ּבׁשּבת,52. הּבהמה מעל הּמׂשאֹוי ּפֹורקין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ

חּיים. ּבעלי צער ֲִִֵַַַַמּׁשּום
.È?ׁשליף53ּכיצד טעּונה ּבהמּתֹו -54היתה ּתבּואה ׁשל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ

מאליו. נֹופל והּוא אחר, לצד ּומסּלקֹו ּתחּתיו, ראׁשֹו ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָֹמכניס
ּכׁשּיּגיע - טעּונה ּובהמּתֹו ׁשּבת ּבליל הּדר מן ּבא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה
וׁשאינן ּבׁשּבת; הּנּטלין הּכלים את נֹוטל החיצֹונה, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלחצר

נֹופלין והׂשּקין החבלים מּתיר - ּדברים55נּטלין ּבׂשּקין היּו . ְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָָָָ
ּוכסתֹות ּכרים מביא - קטּנים ׂשּקין היּו אם ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָהּמׁשּתּברים:
ירצה אם ׁשהרי הּכרים; על נֹופלין והׂשּקין ּתחּתיהן, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָּומּניח
ונמצא וקּלים, קטּנים ׁשהׂשּקים מּפני ׁשֹולף, - הּכר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹלׁשלף

מהכנֹו הּכלי ּבּטל עׁשׁשּיֹות56ׁשּלא טעּונה היתה ׁשל57. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּיּׁשברּו עלּֿפי ׁשאףֿ נֹופלין; והן הׂשּקים מּתיר - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזכּוכית
ּולהפסד עֹומד, להּתכה הּכל ׁשהרי ּגדֹול, הפסד ּבכ אין -ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לא זכּוכיתמּועט ּכלי ּומלאים ּגדֹולים הׂשּקים היּו חׁשׁשּו. ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ

ּבנחת ּפֹורק - ּבהם על58וכּיֹוצא ׁשם יּניחן לא מקֹום ּומּכל . ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
חּיים ּבעלי צער מּׁשּום ּבהמה, .59ּגּבי ְֲִִֵֵֵַַַַַָ

.‡Èּפרֹות מּׁשּום60המדּבק חּיב - אחד ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לפיכ מלּקט61מעּמר. - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ואֹוכל עלֿיד ולא62עלֿיד הּסל לתֹו לא יּתן לא אבל . ְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹֹ
ּכדר יעׂשה ׁשאם ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר הּקּפה, ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֻלתֹו
ויבֹוא הּקּפה ּבתֹו ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא ּבחל, עֹוׂשה ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשהּוא

עּמּור וכן63לידי מּפני64. ּבֹו, וכּיֹוצא הּמלח את מקּבצין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
ּכמעּמר .65ׁשּנראה ְְִִֵֶֶַ

.·Èחּיב66מפרק - וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש, מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
מפרק לפיכ67מּׁשּום ורּמֹונים,68. ּתּותים לסחט אסּור ְְְְִִִִִִֵָָָֹ

וענבים, ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ּומקצת ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָהֹואיל
ּכגֹון ּפרֹות, ׁשאר אבל וענבים. זיתים לסחט יבֹוא ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשּמא

ועזרדין69ּפריׁשין ּבׁשּבת70ותּפּוחים לסחטן מּתר מּפני71- , ְְְְְְְֳִִִִִֵַַָָָָָֻֻ
סחיטה. ּבני ְְִֵֵֶָָׁשאינן

.‚Èּגּופן73ּוׁשלקֹות72ּכבׁשין לרּכ אם מּתר,74ׁשּסחטן: - ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ
מרּסקין ואין אסּור. - מימיהן להֹוציא הּׁשלג75ואם ,76את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

לתֹו אֹו הּקערה לתֹו הּוא מרּסק אבל מימיו; ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָׁשּיזּובּו
והּבסר הּׁשּום יֹום:79ׁשרּסקן78והּמלילֹות77הּכֹוס. מּבעֹוד ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹ

ּדיכה80אם ואם81מחּסרין ּבׁשּבת; ּדיכתן לגמר אסּור - ְְְְִִִִִִַָָָָָָֹֻ
ּבׁשּבת. ׁשחיקתן לגמר לֹו מּתר - ּבּיד ׁשחיקה ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹֻֻמחּסרין

הריפֹות ׁשחיקת לגמר מּתר הּפרּור82לפיכ ּבתֹו83ּבעץ ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֻ
ּבׁשּבת האׁש84הּקדרה מעל אֹותּה ׁשּמֹורידין .85אחר ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
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עליהם.41) לישב ונכפפו.42)ומותר חזרו שהוגבהו שלשה.43)שלאחר גבוהים שאין דף44)במקום ביצה (מסכת משנה
ב'). עמוד קוצר.45)ל"ו תולדות שהוא תולש משום וחייב האילן מן ("מגיד46)ענף נאסרו אחד מטעם ושניהם באילן, כמו

א').47)משנה"). עמוד ק' דף עירובין א').48)(מסכת עמוד קנ"ה דף שבת בו49)(מסכת ותלה באילן יתד שנעץ "כגון
משנה"). ("מגיד בזה" כיוצא כל וכן צדדין צדי – והכלכלה צדדין נקרא – היתד יום, מבעוד (סל) עירובין50)כלכלה (מסכת

א'). עמוד ק' –51)דף רד? לו אומרים בהמה גב על רוכב היה אמרו: מה "מפני ב'): הלכה ח' פרק ביצה (מסכת ירושלמי
שלא (מנוחה), נייח לבהמה תן ובמכילתא: וחמורך"; שורך ינוח למען כג): פרק (שמות כמוהו בהמה שביתת על מצווה שהוא

צער". לה ב').52)יהא עמוד קנ"ד דף שבת ב').53)(מסכת עמוד קנ"ד דף שבת (מסכת יגע55)משא.54)פורקים שלא
בידיו. ג'.56)בהם הלכה כ"ה בפרק ("מגיד58)פנסים.57)מבואר מהיכנו כלי ולבטל לטלטל התירו מרובה הפסד שמפני
–59)משנה"). עמו" תעזב עזוב לו, מעזוב וחדלת משאו תחת רבץ שונאך חמור תראה "כי ה'): כ"ג, (שמות התורה מן שהוא

א'). עמוד ל"ב דף מציעא (בבא חיים בעלי צער משום המשא את לפרק ו'.60)מצוה הלכה ח' בפרק למעלה (מסכת61)ראה
ב'). עמוד קמ"ג דף סל62)שבת לתוך ורק כסותו", או "כפו לתוך ולתת לקבץ ומותר מיד, לאכול צורך אין התוספות לדעת

יוסף" ("בית ואוכל יד על יד על מלקט אם רק היתר ואין בורר, משום ללקטם אסור וצרורות, עפר לתוך נפלו אם אבל אסור;
של"ה). הגה"מ).63)והגר"א (עי' גידולם במקום אלא עימור חיוב אין א') עמוד ל"א דף ביצה (מסכת התוספות לדעת

ב').64) עמוד ע"ג דף שבת פרק65)(מסכת למעלה כמבואר קרקע, בגידולי אלא עימור אין כי ממש, מעמר ולא כמעמר נראה
ה'. הלכה ז'.66)ח' הלכה ח' בפרק למעלה למשקין.67)מבואר להסחט שעומדים קמ"ג68)משום דף שבת (מסכת משנה
ב'). חבוש.69)עמוד גם נקרא ומבושל, חי נאכל גדול, תפוח כעין עץ קטן.70)פרי כתפוח עץ, פרי שהם71)מין משום

א מתוך אוכל למפריד ודומה מהם, היוצא המיץ על משקה שם אין למשקין, ולא לאכילה דף72)וכל.עומדים שבת (מסכת
ובמלח. בחומץ כבושים וירקות פירות א') עמוד (ר"ח).73)קמ"ה בהם מימיהם ונשארו השבת קודם ששלקן שכיון74)ירקות

סחיטה. משום אסור אינו למימיהם צריך שהרי75)שאינו סוחט, משום ואיסורו ב') עמוד נ"א דף שבת (מסכת לרסיסים כותשים
שם). רש"י (עיין בשבת חדש דבר מוליד משום שאיסורו אומרים ויש סחיטה. הלכות בתוך רבינו השלג76)כתבו "את בנ"א:

רוקח). (מעשה הברד" להחמיץ"77)ואת וקורב חזק שהוא לפי בשר, בו לטבל משקה מהם מוציא דקים, כשהן בתחילתם "ענבים
(רש"י).78)(רש"י). מהן" שזב במשקה ומטבל מיץ מהם להוציא מרסקם צרכם כל בשלו שלא מהם79)"שבלים להוציא

ושחיקה. דיכה עדיין ומחוסרים ב').80)שמנם עמוד י"ט דף שבת לשברם81)(מסכת יבשים דברים בה שדכים במדוכה
דקים. במכתש.82)ולעשותם כתושות שעורים גדולה.83)מאכל צרכם,84)כף כל ונתבשל במדוכה אותם דכו שכבר "כיון

ס"ג). סימן פריימן הרמב"ם" ("תשובות ועירוב" שחיקה מעט אלא מחוסרים משום85)ואין שאסור אומרים יש האש על ובעודה
ע"ט). קטן סעיף שכ"א סימן ברורה (משנה צרכו כל נתבשל שכבר פי על אף מבשל
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ׁשלׁשה41ּכארץ לתֹו מּׁשלׁשה מלמעלה ּבאין היּו מּתר42. - ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֻ
ּבהן ׁשּצּדן43להׁשּתּמׁש עלּֿפי אףֿ - ׁשלׁשה גבֹוהין היּו . ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אסּור - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש אֹו לארץ, ׁשוה ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָאחד
עליהן. ֲֵֵֵֶליׁשב

.Ë44איןיחּת ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת, ּבהמה ּגּבי על רֹוכבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבבהמה45זמֹורה נתלין ואין מּבעֹוד46להנהיגּה. יעלה ולא . ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ואין ּבׁשּבת. עליה ליׁשב וצּדי48נסמכין47יֹום ּבהמה, לצּדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
עלה49צדדין לירד,50מּתרין. מּתר - ּבׁשֹוגג ּבׁשּבת: ּבאילן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֻֻ

צער מּׁשּום ירד, - ּבמזיד אפּלּו ּובבהמה, לירד. אסּור ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָּבמזיד
חּיים וכן51ּבעלי ּבׁשּבת,52. הּבהמה מעל הּמׂשאֹוי ּפֹורקין ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ

חּיים. ּבעלי צער ֲִִֵַַַַמּׁשּום
.È?ׁשליף53ּכיצד טעּונה ּבהמּתֹו -54היתה ּתבּואה ׁשל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ

מאליו. נֹופל והּוא אחר, לצד ּומסּלקֹו ּתחּתיו, ראׁשֹו ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָֹמכניס
ּכׁשּיּגיע - טעּונה ּובהמּתֹו ׁשּבת ּבליל הּדר מן ּבא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה
וׁשאינן ּבׁשּבת; הּנּטלין הּכלים את נֹוטל החיצֹונה, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלחצר

נֹופלין והׂשּקין החבלים מּתיר - ּדברים55נּטלין ּבׂשּקין היּו . ְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָָָָ
ּוכסתֹות ּכרים מביא - קטּנים ׂשּקין היּו אם ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָהּמׁשּתּברים:
ירצה אם ׁשהרי הּכרים; על נֹופלין והׂשּקין ּתחּתיהן, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָּומּניח
ונמצא וקּלים, קטּנים ׁשהׂשּקים מּפני ׁשֹולף, - הּכר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹלׁשלף

מהכנֹו הּכלי ּבּטל עׁשׁשּיֹות56ׁשּלא טעּונה היתה ׁשל57. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּיּׁשברּו עלּֿפי ׁשאףֿ נֹופלין; והן הׂשּקים מּתיר - ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזכּוכית
ּולהפסד עֹומד, להּתכה הּכל ׁשהרי ּגדֹול, הפסד ּבכ אין -ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לא זכּוכיתמּועט ּכלי ּומלאים ּגדֹולים הׂשּקים היּו חׁשׁשּו. ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ

ּבנחת ּפֹורק - ּבהם על58וכּיֹוצא ׁשם יּניחן לא מקֹום ּומּכל . ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
חּיים ּבעלי צער מּׁשּום ּבהמה, .59ּגּבי ְֲִִֵֵֵַַַַַָ

.‡Èּפרֹות מּׁשּום60המדּבק חּיב - אחד ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לפיכ מלּקט61מעּמר. - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ואֹוכל עלֿיד ולא62עלֿיד הּסל לתֹו לא יּתן לא אבל . ְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹֹ
ּכדר יעׂשה ׁשאם ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר הּקּפה, ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֻלתֹו
ויבֹוא הּקּפה ּבתֹו ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא ּבחל, עֹוׂשה ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשהּוא

עּמּור וכן63לידי מּפני64. ּבֹו, וכּיֹוצא הּמלח את מקּבצין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
ּכמעּמר .65ׁשּנראה ְְִִֵֶֶַ

.·Èחּיב66מפרק - וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש, מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
מפרק לפיכ67מּׁשּום ורּמֹונים,68. ּתּותים לסחט אסּור ְְְְִִִִִִֵָָָֹ

וענבים, ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ּומקצת ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָהֹואיל
ּכגֹון ּפרֹות, ׁשאר אבל וענבים. זיתים לסחט יבֹוא ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשּמא

ועזרדין69ּפריׁשין ּבׁשּבת70ותּפּוחים לסחטן מּתר מּפני71- , ְְְְְְְֳִִִִִֵַַָָָָָֻֻ
סחיטה. ּבני ְְִֵֵֶָָׁשאינן

.‚Èּגּופן73ּוׁשלקֹות72ּכבׁשין לרּכ אם מּתר,74ׁשּסחטן: - ְְְְִִֵֶַָָָָָָֻ
מרּסקין ואין אסּור. - מימיהן להֹוציא הּׁשלג75ואם ,76את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

לתֹו אֹו הּקערה לתֹו הּוא מרּסק אבל מימיו; ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָׁשּיזּובּו
והּבסר הּׁשּום יֹום:79ׁשרּסקן78והּמלילֹות77הּכֹוס. מּבעֹוד ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹ

ּדיכה80אם ואם81מחּסרין ּבׁשּבת; ּדיכתן לגמר אסּור - ְְְְִִִִִִַָָָָָָֹֻ
ּבׁשּבת. ׁשחיקתן לגמר לֹו מּתר - ּבּיד ׁשחיקה ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹֻֻמחּסרין

הריפֹות ׁשחיקת לגמר מּתר הּפרּור82לפיכ ּבתֹו83ּבעץ ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֻ
ּבׁשּבת האׁש84הּקדרה מעל אֹותּה ׁשּמֹורידין .85אחר ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עליהם.41) לישב ונכפפו.42)ומותר חזרו שהוגבהו שלשה.43)שלאחר גבוהים שאין דף44)במקום ביצה (מסכת משנה
ב'). עמוד קוצר.45)ל"ו תולדות שהוא תולש משום וחייב האילן מן ("מגיד46)ענף נאסרו אחד מטעם ושניהם באילן, כמו

א').47)משנה"). עמוד ק' דף עירובין א').48)(מסכת עמוד קנ"ה דף שבת בו49)(מסכת ותלה באילן יתד שנעץ "כגון
משנה"). ("מגיד בזה" כיוצא כל וכן צדדין צדי – והכלכלה צדדין נקרא – היתד יום, מבעוד (סל) עירובין50)כלכלה (מסכת

א'). עמוד ק' –51)דף רד? לו אומרים בהמה גב על רוכב היה אמרו: מה "מפני ב'): הלכה ח' פרק ביצה (מסכת ירושלמי
שלא (מנוחה), נייח לבהמה תן ובמכילתא: וחמורך"; שורך ינוח למען כג): פרק (שמות כמוהו בהמה שביתת על מצווה שהוא

צער". לה ב').52)יהא עמוד קנ"ד דף שבת ב').53)(מסכת עמוד קנ"ד דף שבת (מסכת יגע55)משא.54)פורקים שלא
בידיו. ג'.56)בהם הלכה כ"ה בפרק ("מגיד58)פנסים.57)מבואר מהיכנו כלי ולבטל לטלטל התירו מרובה הפסד שמפני
–59)משנה"). עמו" תעזב עזוב לו, מעזוב וחדלת משאו תחת רבץ שונאך חמור תראה "כי ה'): כ"ג, (שמות התורה מן שהוא

א'). עמוד ל"ב דף מציעא (בבא חיים בעלי צער משום המשא את לפרק ו'.60)מצוה הלכה ח' בפרק למעלה (מסכת61)ראה
ב'). עמוד קמ"ג דף סל62)שבת לתוך ורק כסותו", או "כפו לתוך ולתת לקבץ ומותר מיד, לאכול צורך אין התוספות לדעת

יוסף" ("בית ואוכל יד על יד על מלקט אם רק היתר ואין בורר, משום ללקטם אסור וצרורות, עפר לתוך נפלו אם אבל אסור;
של"ה). הגה"מ).63)והגר"א (עי' גידולם במקום אלא עימור חיוב אין א') עמוד ל"א דף ביצה (מסכת התוספות לדעת

ב').64) עמוד ע"ג דף שבת פרק65)(מסכת למעלה כמבואר קרקע, בגידולי אלא עימור אין כי ממש, מעמר ולא כמעמר נראה
ה'. הלכה ז'.66)ח' הלכה ח' בפרק למעלה למשקין.67)מבואר להסחט שעומדים קמ"ג68)משום דף שבת (מסכת משנה
ב'). חבוש.69)עמוד גם נקרא ומבושל, חי נאכל גדול, תפוח כעין עץ קטן.70)פרי כתפוח עץ, פרי שהם71)מין משום

א מתוך אוכל למפריד ודומה מהם, היוצא המיץ על משקה שם אין למשקין, ולא לאכילה דף72)וכל.עומדים שבת (מסכת
ובמלח. בחומץ כבושים וירקות פירות א') עמוד (ר"ח).73)קמ"ה בהם מימיהם ונשארו השבת קודם ששלקן שכיון74)ירקות

סחיטה. משום אסור אינו למימיהם צריך שהרי75)שאינו סוחט, משום ואיסורו ב') עמוד נ"א דף שבת (מסכת לרסיסים כותשים
שם). רש"י (עיין בשבת חדש דבר מוליד משום שאיסורו אומרים ויש סחיטה. הלכות בתוך רבינו השלג76)כתבו "את בנ"א:

רוקח). (מעשה הברד" להחמיץ"77)ואת וקורב חזק שהוא לפי בשר, בו לטבל משקה מהם מוציא דקים, כשהן בתחילתם "ענבים
(רש"י).78)(רש"י). מהן" שזב במשקה ומטבל מיץ מהם להוציא מרסקם צרכם כל בשלו שלא מהם79)"שבלים להוציא

ושחיקה. דיכה עדיין ומחוסרים ב').80)שמנם עמוד י"ט דף שבת לשברם81)(מסכת יבשים דברים בה שדכים במדוכה
דקים. במכתש.82)ולעשותם כתושות שעורים גדולה.83)מאכל צרכם,84)כף כל ונתבשל במדוכה אותם דכו שכבר "כיון

ס"ג). סימן פריימן הרמב"ם" ("תשובות ועירוב" שחיקה מעט אלא מחוסרים משום85)ואין שאסור אומרים יש האש על ובעודה
ע"ט). קטן סעיף שכ"א סימן ברורה (משנה צרכו כל נתבשל שכבר פי על אף מבשל
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.„Èּבׁשּנּוי87מלילֹות86הּמֹולל מֹולל יראה88- ׁשּלא ּכדי ,89 ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָֹ
הּיֹונק גֹונח90ּכדׁש. היה ואם ּפטּור. - לינק91ּבפיו לֹו מּתר - ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֻ

יד ּכלאחר מפרק ׁשהּוא מּפני לא92ּבפיו; צערֹו ּומּׁשּום , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
סּכנה ׁשם ׁשאין ואףֿעלּֿפי .93גזרּו, ְְִֵֶַַַָָָָ

.ÂËוענבים95ׁשּזבּו94ּפרֹות זיתים אם ּבׁשּבת: מׁשקין 96מהן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּגזרה ׁשּבת, מֹוצאי עד הּמׁשקין אֹותן לׁשּתֹות אסּור - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהן
הן ורּמֹונים ּתּותים ואם ּבׁשּבת; אֹותן ויסחט יתּכּון :97ׁשּמא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

הכניסן ואם מּתרין, מהן ׁשּזבּו מׁשקין - לאכילה הכניסן ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻאם
ׁשּבת. מֹוצאי עד אסּורין מהן ׁשּזבּו מׁשקין - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָלדרכן

.ÊËמׁשקין98זיתים מהן ויצאּו ׁשּבת, מערב ׁשרּסקן וענבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּדבׁש חּלֹות וכן מּתרין; - -99מעצמן ׁשּבת מערב ׁשרּסקן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

מקֹום ּכאן ׁשאין מּתרין; ּבׁשּבת מהן הּיֹוצאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמׁשקין
מּבערב.100לגזרה רּסקן ׁשּכבר , ְְְִִִֵֶֶֶָָָָ

.ÊÈהן101זֹורה מלאכֹות מאבֹות - לפיכ,102ּובֹורר . ְְֲִֵֵֵֶָָ
אצּבעֹותיו, ּבראׁשי מלילֹות למלל ׁשּמּתר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻאףֿעלּֿפי

אחת103ּכׁשהּוא ּבידֹו מנּפח - לא104מנּפח אבל ּכחֹו, ּבכל ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
ּבתמחּוי105ּבקנֹון ּובכברה,106ולא ּבנפה ינּפה ׁשּמא ּגזרה ; ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

והמׁשּמר חּיב. מרּקד107ׁשהּוא אֹו ּבֹורר ּתֹולדת - ׁשמרים ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
מים אֹו צלּול יין לסּנן ׁשּמּתר אףֿעלּֿפי ,לפיכ ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּוא.

ּבסּודרין מצרית108צלּולין ּבכפיפה גּמא109אֹו יעׂשה לא , ְְְְֲִִִִִִֶַָָָֹֻ
ויבֹוא110ּבּסּודר ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ; ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

אסּור וכן ּבמׁשּמרת. המׁשּמרת111לׁשּמר את ּכדר112לתלֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
המחּבץ וכן לׁשּמר. יבֹוא ׁשּמא ּבחל, עֹוׂשה -113ׁשהּוא ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשמׁשמין ׁשּנֹותנין אףֿעלּֿפי ,לפיכ הּוא. ּבֹורר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֻּתֹולדת
יחּבצם לא לדבׁש, ּבידֹו.114ואגֹוזים ְְְְֱִִֵֶַַָֹ

.ÁÈהּירק115המחּת לבּׁשלֹו116את ּכדי ּדק זה117ּדק הרי - ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
הּׁשחת את לא מרּסקין אין לפיכ וחּיב. טֹוחן, ולא118ּתֹולדת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ׁשּנראה מּפני - ּגּסה ּבין ּדּקה, ּבין - ּבהמה לפני החרּובין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאת
מחּתכין119ּכטֹוחן אבל הּדלּועין120. ואת121את הּבהמה, לפני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּבפרֹות טחינה ׁשאין הּכלבים; לפני ּומּתירין122הּנבלה .123 ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
עמיר ׁשל ּומפסּפס124אלּמֹות ּבהמה, אלּמֹות126ּבידֹו125לפני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֻֻ

ׁשּבהן. הּטרח מּפני ּגדֹולֹות, אלּמֹות לא אבל ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹֹֻקטּנֹות,
.ËÈּבהן,130וקֹורנית129ואזֹוב128ּפאה127חבילי וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ

ּבהמה למאכל ואֹוכל131ׁשהכניסן וקֹוטם מהן. מסּתּפק -132 ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּכדר יעׂשה ׁשּלא הרּבה; ּבידֹו לא אבל אצּבעֹותיו, ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁשי

לדק ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה .133ׁשהּוא ְְֶֶָָֹֹ
.Îהּמאכל לתֹו לּתן ּבהן וכּיֹוצא ּפלּפלים לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּצרי

הּסּכין134ּבׁשּבת ּביד ּכֹותׁש זה הרי אבל136ּובקערה135- ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
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אצבעותיו.86) בן מחכך א') עמוד קכ"ח דף שבת משנה").87)(מסכת ("מגיד הקשין מן להוציאו ובין האוכל את לרכך בין
שם).88) (גמרא אצבעותיו בראשי (תניא).89)מעט בכלי ולא ביד שמולל כיון ממש דש אינו דף90)אבל כתובות (מסכת

א'). עמוד מהבהמה.91)ס' חלב לינק שרפואתו בקושי במקום92)משתעל והתירו מדרבנן, אלא אסור שאינו שינוי, ידי על
א'.93)צער. הלכה ב' בפרק כמבואר גמורה מלאכה אף הותרה סכנה במקום ב').94)כי עמוד קמ"ג שבת (מסכת משנה
בשבת.96)מעצמם.95) יסחוט שמא חוששים לסחיטה, עומדים שרובם כיון לאכילה, עומדים ורק97)אפילו לאכילה סתמם

לסחיטה. ב').98)לפעמים עמוד קמ"ג דף (שבת בכוורת.99)משנה שהוא כמו שרסקן100)הדבש כיון בשבת, יסחט שמא
בידים. יסחט אם גם חטאת חיוב ואין מאליו, המשקה המוץ.101)יזוב מן לנקותו ברוח הנדוש הדגן את כמבואר102)זורק

י"א. הלכה ח' ב').103)בפרק עמוד י"ב דף ביצה מהמוץ104)(מסכת לנקותן כדי בהן ולנפח יחד לדבקן ידיו, בשתי אבל
(רש"י).105)אסור. בכלי" נשארת והפסולת יוצא והאוכל בו מנענע כמרזב, עשוי גדולה.106)"כלי יין107)קערה המסנן

לתלות חכמים ואסרו השמרים, את קולטת והמשמרת וצלול, זך ממנו יורד והיין היין שמרי בתוכו שנותנים שק היא – ב"משמרת"
מרקד" או בורר תולדת הוא מלאכה עושה בשבת שמרים והמסנן בחול, עושה שהוא כדרך יעשה שלא בשבת, הכלי על (המשמרת)

י"ד. הלכה ח' פרק וראה א') משנה כ' פרק שבת המשניות מתכוון108)(פירוש שאינו כיון הסודרין כיבוס מצד איסור כאן ואין
י"ט). ס"ק שי"ט (הגר"א דקל.109)לכך מנצרי עשוי שמא110)סל בחול כמו הכלי בפי ב') עמוד קל"ט דף שבת (מסכת

סחיטה. לידי ב').111)יבא עמוד קל"ז דף שבת (מסכת בעיגול112)משנה צד לכל פיה ומותח יין שמרי בה "שמסננים
אלא אהל, עושה שהוא מפני המשמרת תליית באיסור הטעם "אין בתשובה: כתב ורבינו (רש"י); הכלי" חלל על כאהל ונעשה

ס"ד). סימן פריימן הרמב"ם (תשובות בחול" עושה שהוא כדרך יעשה שלא מדרבנן, תלייתה ידי113)אסור על חמאה עושה
וסכסוכו. החלב "ובלבד114)טריפת הדפוס נוסחת לפי אבל יחבוץ" שלא "ובלבד ווין כ"י לפני י"ג). פרק שבת (מסכת תוספתא

י"ט). ס"ק שי"ט מג"א (ועיין לש משום שאיסורו נראה יגבל" ב').115)שלא עמוד ע"ד דף שבת התלוש.116)(מסכת
כ'.117) הלכה להלן וראה משנה) (כסף דק דק לחתכו מותר מיד אוכלו אם אבל גמר118)בערב. לפני הנקצרת תבואה של ירק

בהמה. למאכל (ט"ז119)בישולה טוחן משום שחייב אכלה לצורך שלא כמחתך זה הרי ריסוק בלי לאכול יכולים שהם שכיון
ה'). ס"ק שכ"ד א').120)סימן עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת אותם121)משנה ומחתכם ("קירביס") האבטיח מין אדמה פרי

זה122)תלושים. ועל אינו, ממש טוחן ואילו כטוחן" שנראה מפני וכו' השחת את מרסקין "אין למעלה: שנאמר למה מוסב
מיד. לאכול שהוא כיון כלומר משנה). (כסף בפירות" טחינה "שאין א').123)כתב: עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת משנה

מקומות.124) בכמה הקשור לבהמה המשניות).125)חציר (פירוש הידים" שתי בין אותם שמחתך דרך126)מפרך "שכן
(רש"י). בהם" וקצה כך כל ריחם מריחה ואינה מתחממים דחוקים שכשהם לאכלם, לה ויפים העשבים לבהמה שמפזרים

א').127) עמוד קכ"ח דף שבת כ"א.128)(מסכת הלכה להלן ועיין אדום. צבע משרשיו שעושים שיש129)צמח קטן צמח
טוב. ריח מחשבתו.130)לו אחר הולך הכל לפיכך בהמה, למאכל וגם להסקה ראויים האלה העשבים וטוב. חריף ריח בעל צמח

(מג"א131) בהמה למאכל י"ח.וסתמם הלכה כ"ו בפרק להלן מבואר לעצים הכניסם ודין למאכל132)שכ"א). גם ראויים שהם
א').133)אדם. עמוד קמ"א דף שבת (מסכת לכתשם דקים, (ראה134)לעשותם ביום בו זמן לאחר אלא מיד לאכול ולא

י"ח). הלכה בקערה.135)למעלה כותשו אם אפילו לכתישה, המיוחד העלי הוא בבוכנא, אם136)ולא אפילו במכתשת, ולא
שינויים. שני להיות שצריכים הסכין ביד כותשו

zay zekld - xii` 'g iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּפני ּבמכּתׁשת, לבריא137לא אסּור לפיכ טֹוחן. ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
הּסממנין.138להתרּפאֹות יׁשחק ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

.‡Î?ּכגֹון139ּכיצד ּבריאים, מאכל ׁשאינן ּדברים יאכל לא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
לענה141ּופאה140אזֹוביֹון ּכגֹון המׁשלׁשלים, ּדברים ולא ,142 ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹ

הּבריאים ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן ּבהם. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוכּיֹוצא
ועׂשבים. סממנין ּבהן ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָלׁשּתֹותן,

.·Îלאכלן143אֹוכל הּבריאים ׁשּדר ּומׁשקין אכלין אדם ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
הּכסּברא ּכגֹון אףֿעלּֿפי145והּכׁשּות144ולׁשּתֹותן, והאזֹוב; ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻ

הֹואיל מּתר, - ּבהם להתרּפאֹות ּכדי ואֹוכלן מרּפאין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשהן
חלּתית ׁשתה ּבריאים. מאכל הּׁשּבת146והם והרי147מּקדם , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבמקֹומֹות [אפּלּו] ּבׁשּבת, לׁשּתֹותֹו מּתר - והֹול ׁשֹותה ְְְְֲִִִֵֶַָָֻהּוא
הּבריאים נהגּו זיתֹום148[ׁשּלא] וׁשֹותין החלּתית. לׁשּתֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָֹ

מקֹום.149הּמצרי ּבכל ְְִִַָָ
.‚Î150וכןלסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

הּבריאים וׁשאין לרפּואה. ׁשּנתּכּון ואףֿעלּֿפי ּבׁשּבת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהן
וחמץ יין יסּו לא - ּבמתניו החֹוׁשׁש אסּורין. - ּבהן ,151סכין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

הּׁשמן את הּוא ס ורד152אבל ׁשמן ולא ּבמקֹום153; אּלא , ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּומּתר אֹותֹו. סכין ּבכל154ׁשהּבריאים ומלח ׁשמן לסּו ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

נּגפה ר155מקֹום. אֹו צֹומתּהידֹו - צֹומתּה156גלֹו ואינֹו ּביין, ְְְְְְִִֵַַָָָָָ
אסּור157ּבחמץ ּביין אף - ענג היה ואם .158. ְְְִִֶַַָָָָֹֹ

.„Îיגּמע לא - ּבׁשּניו ויפלט159החֹוׁשׁש החמץ את ,160ּבהן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
ּבגרֹונֹו החֹוׁשׁש ּובֹולע. הּוא מגּמע יערעּנּו161אבל לא -162 ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹ

אין נתרּפא. - נתרּפא ואם הרּבה, ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבׁשמן;
הּמסטכי את ׁשפין163לֹועסין ּבׁשּבת,164ואין ּבסם הּׁשּנים את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

מּתר. - הּפה לריח נתּכּון ואם לרפּואה; ׁשּנתּכּון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּבזמן
.‰Îהעין165אין לתֹו יין ּגב166נֹותנין על הּוא נֹותן אבל , ְְֲִִִֵֵַַַַָָ
ּתפל167העין ורק אסּור168. העין ּגב על אפּלּו קילֹור169- .170 ְֲִִִִֵַַַַָָָָֹ

ּבׁשּבת, עינֹו ּגב על מעבירֹו - ׁשּבת מערב אֹותֹו ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׁשרה
חֹוׁשׁש ּגמי171ואינֹו עליו יכר לא - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה מי .172 ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

ּדם מּמּנּו להֹוציא ּכדי ּבידֹו ידחקּנּו ולא לרּפאתֹו, .173ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
.ÂÎּגּבי174אין על ולא הּמּכה, ּגּבי על וׁשמן חּמין נֹותנין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הּמּכה על לּתנֹו מֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹמֹו
לּמּכה.175ּבׁשּבת ויֹורד וׁשֹותת לּמּכה, חּוץ הּוא נֹותן אבל . ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָ

יבׁש מֹו עּתיק176ונֹותנין היה ואם הּמּכה. ּגּבי -177על ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ
ּכרטּיה178אסּור ׁשהּוא מּפני ,179. ְְִִִֵֶָָ

.ÊÎּכלי180רטּיה ּגּבי על ואם181ׁשּפרׁשה אֹותּה; מחזירין - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
להחזירּה אסּור - קרקע ּגּבי על ּומּניחין182ּפרׁשה רטּיה183. ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָ

ּבּמקּדׁש לכּתחּלה הּמּכה ּגּבי ׁשבּות184על אּסּור ׁשאין ; ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
את מקּנחין ואין הּמּכה, ּפי מקּנחין מקֹום ּובכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּמקּדׁש.

ימרח. ׁשּמא ְְִִֶַָָָהרטּיה,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התימנים).137) (כ"י טוחן" משום חייב במכתשת "אבל רפואה138)בנ"א: על פ"ב למעלה וראה בשבת, רפואה סמי לקחת
ב').139)בשבת. עמוד ק"ט דף שבת (מסכת שבמעיים.140)משנה התולעים את הממית הריח עז "ופואה"141)צמח בנ"א:

פיאה. חבילי ואוכל שקוטם י"ט בהלכה למעלה שכתב ממה קשה נוסחתנו ולפי ב'). עמוד ס"ו דף שבת (מסכת לרפואה והוא
לרפואה.142) משקה ממנו שעושים מר ב).143)עשב עמוד ק"ט דף שבת (מסכת פרק144)משנה (שמות גד" "זרע הוא

ולתבלים. לרפואה הריח, טוב שזרעו צמח ל"א). פסוק תמרים.145)ט"ז, שכר ולעשות לרפואה ישמש הטעם, מר צמח
לרפואה.146) השריה מי את ושותים אותו, שורים הריח חריף צמח א'). עמוד ק"מ דף שבת לשתותו147)(מסכת רפואתו שדרך

רצופים. ימים הגיה148)שלשה משנה" ב"מגיד אולם לשתות" הבריאים שנהגו "במקומות כתוב: ישנים ודפוסים בנוסחאות
נהגו שלא "אפילו הנוסח ולפי לרפואה. לשתות שמותר למעלה, רבנו הביא כבר בריאים מאכל שהוא כל שהרי שלנו, כנוסח

(מער"ק). יפסיק אם סכנה שיש מכיון לשתות, הבריאים דרך שאין אף מותר שכאן הכוונה וקמח149)הבריאים", מלח "לוקחים
לבריאים. משקה גם והוא א'). משנה ג' פרק פסחים המשניות (פירוש לרפואה" במים אותו ולשים מדברי, כרכום וזרע שעורים

א').150) עמוד קי"א דף שבת (מסכת החולים.151)משנה אלא בו סוכים יכירו152)שאין ולא בו, סכים הבריאים שגם
לרפואה. לרפואה.153)שהוא אלא בו סך אדם ואין יקרים, ב').154)שדמיו עמוד ס"ו דף שבת שבת155)(מסכת (מסכת

רש"י). י"ב. פסוק צ"א, פרק (תהלים רגלך" באבן תגוף "פן כמו: ולקתה, נכשלה א') עמוד ק"ט היין156)דף ידי על מכווצה
(רש"י). הדם כמבואר157)לשכך סכנה, בה שיש כיון אופן, בכל מותר והרגל היד גב על או ברזל, מחמת המכה היתה אם אבל
ה'. הלכה ב' שם).158)בפרק (רש"י וצומתו לבשרו קשה קצת חזק שהוא היין יגרגר.159)שגם – רוח בשאיפת ישתה

לרפואה.160) שגמיעתו נראה עמוד161)כי פ"ג דף יומא ועיין סכנה, חשש בו בשאין [המדובר י"ג). פרק שבת (מסכת תוספתא
(ערוך).163)ישטפנו.162)א']. הפה ולריח לרפואה מועיל מעץ, הנוטף ק"ח165)משפשפים.164)שרף דף שבת (מסכת

ב'). לרפואה.166)עמוד כנותן עיניו.167)שנראה את כרוחץ ורבינו168)שנראה (רש"י משנתו" משנעור כלום טעם "שלא
ל"ח). הלכה ט' פרק ביאה אסורי לרפואה.169)בהל' אלא בו משתמשים אין מאוס, שהוא לעין.170)מכיון משחה

שבת.171) מערב שרה אם אלא התירו ולא כרוחץ הגדל172)שנראה צמח – הגמא הוא ב'). עמוד ק"ג דף (עירובין משנה
המשניות). (פירוש למכה ומועיל לעבוד173)במים יכול (ואינו באצבעו שלקה "כהן שנינו: ב' עמוד ק"ג דף עירובין במסכת

(שיש במדינה לא אבל מעבודה), כהן לבטל במקדש נוהג שבות איסור (שאין במקדש עליו כורך נראית), שמכתו המקדש בבית
אב (שהוא אסור וכאן כאן החבורה), על הגמי את (שמהדק דם להוציא אם סממנים), שחיקת משום גזרה שבות, איסור ברפואה

חובל)". ב').174)מלאכה: עמוד קל"ד דף שבת סממנים.175)(מסכת שחיקת משום אלא176)שאסור לרפואה, שאינו
המכה. את הבגדים יסרטו שלא מרפא.178)ישן.177)כדי המכה179)שהוא על ששמים בסממנים משוחה תחבושת

ב').180)לרככה. עמוד ק"ב דף עירובין להחזירה.181)(מסכת מותר ולכן ממקומה כהוחלקה שנפלה182)שהיא שכיון
שם). בעירובין (רש"י ימרח שמא שאסור בשבת בתחלה כמניחה הוא הרי קרקע גבי להחזיר183)על והיינו "ומחזירים" בנ"א:

הראב"ד שכתב כמו במקדש אף אסור שבת, מערב עליו היתה שלא מכה גבי על רטיה להניח אבל קרקע, גבי על שנפלה רטיה
שם. בעירובין המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה). חציצה184)(מגיד משום מכתו, מעל הרטיה להסיר צריך העובד כהן

שאינו כהן אבל מעבודה, ימנע שלא – תחילתם משום סופם התירו כי שבות משום אסרו ולא להחזירה, ומותר לבגדו, בשרו בין
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מּפני ּבמכּתׁשת, לבריא137לא אסּור לפיכ טֹוחן. ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
הּסממנין.138להתרּפאֹות יׁשחק ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

.‡Î?ּכגֹון139ּכיצד ּבריאים, מאכל ׁשאינן ּדברים יאכל לא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
לענה141ּופאה140אזֹוביֹון ּכגֹון המׁשלׁשלים, ּדברים ולא ,142 ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹ

הּבריאים ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן ּבהם. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוכּיֹוצא
ועׂשבים. סממנין ּבהן ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָלׁשּתֹותן,

.·Îלאכלן143אֹוכל הּבריאים ׁשּדר ּומׁשקין אכלין אדם ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
הּכסּברא ּכגֹון אףֿעלּֿפי145והּכׁשּות144ולׁשּתֹותן, והאזֹוב; ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻ

הֹואיל מּתר, - ּבהם להתרּפאֹות ּכדי ואֹוכלן מרּפאין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשהן
חלּתית ׁשתה ּבריאים. מאכל הּׁשּבת146והם והרי147מּקדם , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבמקֹומֹות [אפּלּו] ּבׁשּבת, לׁשּתֹותֹו מּתר - והֹול ׁשֹותה ְְְְֲִִִֵֶַָָֻהּוא
הּבריאים נהגּו זיתֹום148[ׁשּלא] וׁשֹותין החלּתית. לׁשּתֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָֹ

מקֹום.149הּמצרי ּבכל ְְִִַָָ
.‚Î150וכןלסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

הּבריאים וׁשאין לרפּואה. ׁשּנתּכּון ואףֿעלּֿפי ּבׁשּבת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהן
וחמץ יין יסּו לא - ּבמתניו החֹוׁשׁש אסּורין. - ּבהן ,151סכין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

הּׁשמן את הּוא ס ורד152אבל ׁשמן ולא ּבמקֹום153; אּלא , ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּומּתר אֹותֹו. סכין ּבכל154ׁשהּבריאים ומלח ׁשמן לסּו ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

נּגפה ר155מקֹום. אֹו צֹומתּהידֹו - צֹומתּה156גלֹו ואינֹו ּביין, ְְְְְְִִֵַַָָָָָ
אסּור157ּבחמץ ּביין אף - ענג היה ואם .158. ְְְִִֶַַָָָָֹֹ

.„Îיגּמע לא - ּבׁשּניו ויפלט159החֹוׁשׁש החמץ את ,160ּבהן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
ּבגרֹונֹו החֹוׁשׁש ּובֹולע. הּוא מגּמע יערעּנּו161אבל לא -162 ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹ

אין נתרּפא. - נתרּפא ואם הרּבה, ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבׁשמן;
הּמסטכי את ׁשפין163לֹועסין ּבׁשּבת,164ואין ּבסם הּׁשּנים את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

מּתר. - הּפה לריח נתּכּון ואם לרפּואה; ׁשּנתּכּון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּבזמן
.‰Îהעין165אין לתֹו יין ּגב166נֹותנין על הּוא נֹותן אבל , ְְֲִִִֵֵַַַַָָ
ּתפל167העין ורק אסּור168. העין ּגב על אפּלּו קילֹור169- .170 ְֲִִִִֵַַַַָָָָֹ

ּבׁשּבת, עינֹו ּגב על מעבירֹו - ׁשּבת מערב אֹותֹו ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׁשרה
חֹוׁשׁש ּגמי171ואינֹו עליו יכר לא - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה מי .172 ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

ּדם מּמּנּו להֹוציא ּכדי ּבידֹו ידחקּנּו ולא לרּפאתֹו, .173ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
.ÂÎּגּבי174אין על ולא הּמּכה, ּגּבי על וׁשמן חּמין נֹותנין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

הּמּכה על לּתנֹו מֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹמֹו
לּמּכה.175ּבׁשּבת ויֹורד וׁשֹותת לּמּכה, חּוץ הּוא נֹותן אבל . ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָ

יבׁש מֹו עּתיק176ונֹותנין היה ואם הּמּכה. ּגּבי -177על ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ
ּכרטּיה178אסּור ׁשהּוא מּפני ,179. ְְִִִֵֶָָ

.ÊÎּכלי180רטּיה ּגּבי על ואם181ׁשּפרׁשה אֹותּה; מחזירין - ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
להחזירּה אסּור - קרקע ּגּבי על ּומּניחין182ּפרׁשה רטּיה183. ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָ

ּבּמקּדׁש לכּתחּלה הּמּכה ּגּבי ׁשבּות184על אּסּור ׁשאין ; ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
את מקּנחין ואין הּמּכה, ּפי מקּנחין מקֹום ּובכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּמקּדׁש.

ימרח. ׁשּמא ְְִִֶַָָָהרטּיה,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

התימנים).137) (כ"י טוחן" משום חייב במכתשת "אבל רפואה138)בנ"א: על פ"ב למעלה וראה בשבת, רפואה סמי לקחת
ב').139)בשבת. עמוד ק"ט דף שבת (מסכת שבמעיים.140)משנה התולעים את הממית הריח עז "ופואה"141)צמח בנ"א:

פיאה. חבילי ואוכל שקוטם י"ט בהלכה למעלה שכתב ממה קשה נוסחתנו ולפי ב'). עמוד ס"ו דף שבת (מסכת לרפואה והוא
לרפואה.142) משקה ממנו שעושים מר ב).143)עשב עמוד ק"ט דף שבת (מסכת פרק144)משנה (שמות גד" "זרע הוא

ולתבלים. לרפואה הריח, טוב שזרעו צמח ל"א). פסוק תמרים.145)ט"ז, שכר ולעשות לרפואה ישמש הטעם, מר צמח
לרפואה.146) השריה מי את ושותים אותו, שורים הריח חריף צמח א'). עמוד ק"מ דף שבת לשתותו147)(מסכת רפואתו שדרך

רצופים. ימים הגיה148)שלשה משנה" ב"מגיד אולם לשתות" הבריאים שנהגו "במקומות כתוב: ישנים ודפוסים בנוסחאות
נהגו שלא "אפילו הנוסח ולפי לרפואה. לשתות שמותר למעלה, רבנו הביא כבר בריאים מאכל שהוא כל שהרי שלנו, כנוסח

(מער"ק). יפסיק אם סכנה שיש מכיון לשתות, הבריאים דרך שאין אף מותר שכאן הכוונה וקמח149)הבריאים", מלח "לוקחים
לבריאים. משקה גם והוא א'). משנה ג' פרק פסחים המשניות (פירוש לרפואה" במים אותו ולשים מדברי, כרכום וזרע שעורים

א').150) עמוד קי"א דף שבת (מסכת החולים.151)משנה אלא בו סוכים יכירו152)שאין ולא בו, סכים הבריאים שגם
לרפואה. לרפואה.153)שהוא אלא בו סך אדם ואין יקרים, ב').154)שדמיו עמוד ס"ו דף שבת שבת155)(מסכת (מסכת

רש"י). י"ב. פסוק צ"א, פרק (תהלים רגלך" באבן תגוף "פן כמו: ולקתה, נכשלה א') עמוד ק"ט היין156)דף ידי על מכווצה
(רש"י). הדם כמבואר157)לשכך סכנה, בה שיש כיון אופן, בכל מותר והרגל היד גב על או ברזל, מחמת המכה היתה אם אבל
ה'. הלכה ב' שם).158)בפרק (רש"י וצומתו לבשרו קשה קצת חזק שהוא היין יגרגר.159)שגם – רוח בשאיפת ישתה

לרפואה.160) שגמיעתו נראה עמוד161)כי פ"ג דף יומא ועיין סכנה, חשש בו בשאין [המדובר י"ג). פרק שבת (מסכת תוספתא
(ערוך).163)ישטפנו.162)א']. הפה ולריח לרפואה מועיל מעץ, הנוטף ק"ח165)משפשפים.164)שרף דף שבת (מסכת

ב'). לרפואה.166)עמוד כנותן עיניו.167)שנראה את כרוחץ ורבינו168)שנראה (רש"י משנתו" משנעור כלום טעם "שלא
ל"ח). הלכה ט' פרק ביאה אסורי לרפואה.169)בהל' אלא בו משתמשים אין מאוס, שהוא לעין.170)מכיון משחה

שבת.171) מערב שרה אם אלא התירו ולא כרוחץ הגדל172)שנראה צמח – הגמא הוא ב'). עמוד ק"ג דף (עירובין משנה
המשניות). (פירוש למכה ומועיל לעבוד173)במים יכול (ואינו באצבעו שלקה "כהן שנינו: ב' עמוד ק"ג דף עירובין במסכת

(שיש במדינה לא אבל מעבודה), כהן לבטל במקדש נוהג שבות איסור (שאין במקדש עליו כורך נראית), שמכתו המקדש בבית
אב (שהוא אסור וכאן כאן החבורה), על הגמי את (שמהדק דם להוציא אם סממנים), שחיקת משום גזרה שבות, איסור ברפואה

חובל)". ב').174)מלאכה: עמוד קל"ד דף שבת סממנים.175)(מסכת שחיקת משום אלא176)שאסור לרפואה, שאינו
המכה. את הבגדים יסרטו שלא מרפא.178)ישן.177)כדי המכה179)שהוא על ששמים בסממנים משוחה תחבושת

ב').180)לרככה. עמוד ק"ב דף עירובין להחזירה.181)(מסכת מותר ולכן ממקומה כהוחלקה שנפלה182)שהיא שכיון
שם). בעירובין (רש"י ימרח שמא שאסור בשבת בתחלה כמניחה הוא הרי קרקע גבי להחזיר183)על והיינו "ומחזירים" בנ"א:

הראב"ד שכתב כמו במקדש אף אסור שבת, מערב עליו היתה שלא מכה גבי על רטיה להניח אבל קרקע, גבי על שנפלה רטיה
שם. בעירובין המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה). חציצה184)(מגיד משום מכתו, מעל הרטיה להסיר צריך העובד כהן

שאינו כהן אבל מעבודה, ימנע שלא – תחילתם משום סופם התירו כי שבות משום אסרו ולא להחזירה, ומותר לבגדו, בשרו בין
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.ÁÎוהּוא,186ּוממׁשמׁשין185סכין ּבׁשּבת. מעים ּבבני ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכדי אחת, ּבבת וימׁשמׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּיסּו

מתעּמלין ואין ּבחל. מתעּמל?187עֹוׂשה הּוא זה אי ּבׁשּבת. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
עד ׁשּיהּל אֹו ויּזיע, ׁשּייגע עד ּבכח ּגּופֹו על ׁשּדֹורסים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹזה

ּבׁשּבת,ׁשּי ׁשּיּזיע ּכדי עצמֹו את ליּגע ׁשאסּור ויּזיע; יגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
רפּואה ׁשהיא ּדימֹוסית188מּפני ּבקרקע לעמד אסּור וכן .189 ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּומרּפאת. ׁשּמעּמלת מּפני יׂשראל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּבארץ
.ËÎׁשּטֹובעין ּבטיט ולא ׁשּמׁשלׁשלין, ּבמים רֹוחצין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹאין
סדֹום190ּבֹו ּבים ולא הּבאּוׁשים, מׁשרה ּבמי ולא ולא191, , ְְְְְְְְִִֵַָָֹֹֹ

וכתּוב: הן, צער אּלּו ׁשּכל מּפני הּגדֹול; ׁשּבּים הרעים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּמים
ענג לּׁשּבת אּלא192וקראת ּבהם, נׁשּתהה לא אם ,לפיכ . ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

חטטין לֹו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי - מּיד מּתר.193עלה ּבראׁשֹו, ְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֻ
.Ïמלכלכֹות196ּבמגרדת195מתּגרדין194אין ידיו היּו ואם . ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻ

ּכדרּכֹו ּגֹורד - ּבטיט אֹו סכין197ּבצֹואה חֹוׁשׁש. 198ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵַָָ
לבהמה199ּומפרכין לא אבל לענג, לּה200לאדם היה ואם . ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹֹ

מּתר - ׁשאכלה201צער ּבהמה .ּופרּו ּבסיכה צערּה להסיר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּבׁשביל203הרּבה202ּכרׁשינין ּבחצר אֹותּה מריצין - ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּדם אחזּה ואם ּבׁשביל204ׁשּתתרּפא. ּבמים אֹותּה מעמידין - ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
סּמנין לּה יׁשחק ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין .205ׁשּתצטּנן, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

.‡Ïּדברים206אין ּבּמה ּבׁשּבת. האכל את מקיאין ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לתֹו ידֹו להכניס אבל סּמנין; יׁשחק ׁשּמא ּבסם, ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָאמּורים?
ּכדי ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו לדחק ואסּור מּתר. - ּולהקיא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֹֻּפיו
סּמנין להׁשקֹותֹו יבֹוא ׁשּמא ׁשּלֹו, הרעי ְְְְִִִֶֶַַָָָָלהֹוציא

ּומּתר ּכֹוס207המׁשלׁשלין. ּכדי208לכּפֹות ּבׁשּבת הּטּבּור על ְְְְְְִִֵַַַַַַָָֻ
לחּנק מּתר וכן ּוללּפף209להעלֹותֹו. ּולהעלֹות210, הּקטן, את ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָֻ

אנקלי211אזנים ּולהעלֹות - ּבכלי ּבין ּבּיד, ּבין ׁשּכל212- ; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
לחּוׁש ּכדי ּבסּמנין אֹותן עֹוׂשין אין ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּלּו

מהן. צער לֹו ויׁש ְְִִֵֵֶַַָלׁשחיקה,
.·Ï213המרּקדלפיכ מלאכֹות. מאבֹות ּכֹוברין214- 215אין ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

ּבמקֹום ּתבן ּבּה ׁשּיׁש הּכברה יּניח ולא ּבכברה. הּתבן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת
הּמץ ׁשּירד ּבׁשביל נֹוטל216ּגבֹוּה אבל ּכמרּקד. ׁשהּוא מּפני , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

לאבּוס ּומֹולי ּבכברה הּמץ217הּתבן ׁשּירד אףֿעלּֿפי , ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הֹולכה לכ;218ּבׁשעת מתּכּון אינֹו .219ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

.‚Ï220מגּבללפיכ לׁש. מּׁשּום חּיב קמח221- מגּבלין אין ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּומּתר222קלי קלי. ׁשאינֹו קמח ללּוׁש יבֹוא ׁשּמא הרּבה, ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

מעט מעט הּקלי את הביאה223לגּבל ׁשּלא ּתבּואה אבל . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
גּסה, טחינה אֹותּה טחנּו ּכ ואחר אֹותּה ׁשּקלּו ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָׁשליׁש,

ּכחל הּוא מּמּנה224ׁשהרי לגּבל מּתר - ׁשּתית הּנקראת והיא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
אבל ;ר ׁשּיהיה והּוא, אחת. ּבבת הרּבה ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבחמץ

אסּור - ּכיצד?225קׁשה לׁשּנֹות. וצרי ּכלׁש, ׁשּנראה מּפני , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
החמץ. את נֹותן ּכ ואחר הּׁשתית את ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנֹותן

.„Ïלגּבּול226הּמרסן ראּוי ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּגֹובלין227, אין , ְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ
על מים ונֹותנין ּבֹו. וכּיֹוצא העפר לגּבל יבֹוא ׁשּמא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹותֹו,

הּתרוד ּבֹו ּומֹולי מרסן, אינֹו230וערב229ׁשתי228ּגּבי אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מנערֹו231ממרס - נתערב לא אם ּכלׁש. יראה ׁשּלא ּבידֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

לפני אֹו הּתרנגֹולין לפני ונֹותן ׁשּיתערב, עד לכלי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָמּכלי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רוקח). (מעשה שבות רק שהוא אף אסור, המשניות).185)עובד (פירוש בשמן" "מושחים א'). עמוד קמ"ז דף (שבת משנה
המשניות).186) (פירוש בחוזק" האדם בשר על הידים וגוררים שמושכים וגרירה, משיחה מגזרת187)"ענינו והוא "מתייגעים,

המשניות). (פירוש והיגיעה העמל והוא א') (קהלת האדם שיעמול להתעמל".188)עמל, כדי רצין אין יז: שבת מסכת (תוספתא
ב'). עמוד קמ"ז דף שבת (רש"י).189)ר"ח ומרפא" מחמם שבו המלוח והטיט מלוחים "שמימיו המשנ190)מרחץֿריפוי

ואם דבק, כמו טיט ותחתיהם מים בה שיש "בקעה א'): עמוד ק"ט קף שבת (מסכת וברייתא ב') עמוד קמ"ז דף שבת (מסכת
מי ויש משם. אותו ומעלים אדם בני שמתקבצים עד לעלות יכול ואינו וידבק, טיט באותו יטבע שמא חוששים שם אדם ירד
("מגיד הטוב" כמנהגו רבנו כתב האלה הפירושים ושני – מעיו בני משלשלים המים ואותם מצטנן בקעה באותה הרוחץ שאומר:

המלח.191)משנה"). ואסור.192)ים לרפואה כן שעושה שמוכח משום הוא הטעם רש"י על193)ולדעת שחין מכת
ב').194)העור. עמוד קמ"ז דף שבת המשניות).195)(מסכת (פירוש מתחככים" חכמים: בו196)"בלשון שמגרדין כלי

(רש"י). חול כמעשה יעשה שלא במרחץ. הגב (לבוש).197)את חול כמעשה נראה עמוד198)שאינו נ"ג דף שבת (מסכת
(רש"י).199)ב'). מכה גלדי בהמה.200)משפשפים עונג משום בשבת לטרוח כמבואר201)שאסור חיים בעלי צער משום

י'. לבהמה.202)בהלכה מאכל והוא לעדשים דומה ורפואתה203)צמח (רש"י) מעים" חולי אחזה המרובה האכילה ידי "ועל
ותנועות. ריצה ידי דם.204)על במחלת ב').205)חלתה ס"ק של"ב (ט"ז בהמתו בשביל סמנין לשחוק כך כל בהול שאינו

(מ"מ).206) רבינו מפרשה וכן אסור" אמר נחמן רב ינוקי "אסובי א'. עמוד קכ"ג דף שבת ס"ו207)מסכת דף שבת (מסכת
ב'). (רש"י).208)עמוד לרפואה". במעיו שחש למי הטבור על וכופהו חמין ממנו של209)"שעירו חוליא שנפרקה "מי

(רש"י). נפשט" צוארו שיהא בראשו אותו תולים בגרונו, ונופל צוארו שהם210)מפרקת אבריו פרקי לישב בבגדים לכרכו
(רש"י). הלידה בחבלי ונשמטים י'.211)רכים הלכה ב' פרק למעלה וראה ב') עמוד כ"ח דף זרה עבודה מבואר212)(מסכת

י'. הלכה ב' י"ג.213)בפרק הלכה ח' בפרק למעלה קמ"ו).214)מבואר דף שבת (מסכת כברה215)משנה דרך מעבירים
ומוץ. מפסולת התבן את התימנים).216)לנקות (כ"י המודק" "המוץ הבהמות217)בנ"א: את מאכילין – שאובסים "מקום

המשניות). הכברה.218)(פירוש נקבי א'.219)דרך בפרק כמבואר מותר מתכוון שאינו או220)ודבר בקמח מים השם
ט"ז. הלכה ח' בפרק כמבואר בצק, כעין מהם ועושה ב').221)עפר עמוד קנ"ה דף שבת תבואה222)(מסכת של קמח

בתנור לקליות יבאשנתייבשה שמא אסרו מדרבנן ורק באפר. ומעורב שרוף הוא שהרי רבינו, לדעת התורה מן גיבול בו ואין
קלי. שאינו קמח גזרו.223)ללוש לא אין224)במעט ובמורסן גס וחול שבאפר ט"ז הלכה ח' בפרק הסובר רבינו דעת זוהי

במים. האפר נתינת משעת לש משום חייב שבאפר ודעתו שם השיג הראב"ד אבל גיבול. מותר225)איסור מעט אבל הרבה,
קלי. בקמח גסים.226)כמו סובין ב'), עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת אורך.229)הכף.228)ללישה.227)משנה

חול.231)רוחב.230) ממעשה לשנות כדי בידו, ומגיס מערב

zay zekld - xii` 'g iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּומחּלק אחד, ּבכלי זֹו ּדר על הּמרסן לערב ּומּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻהּׁשורים.
ּומערב ּובהמה. ּבהמה ּכל לפני ונֹותן הרּבה, ּבכלים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָאֹותֹו

ּכֹור אפּלּו אחד ּכֹורים.232ּבכלי ואפּלּו ְֲֲִִִִִֶַַָ
.‰Ïׁשהּוא233אין ּכדר ּבׁשּבת ועֹוף חּיה ּבהמה מאכילין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ליׁשת לידי אֹו קטנּיֹות, ּכתיׁשת לידי יבֹוא ׁשּמא ּבחל, ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹמאכיל
מאכל ּבׁשּבת הּגמל יאכיל לא ּכיצד? ּבֹו. וכּיֹוצא ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹקמח,

ימים ארּבעה אֹו ויפּתח234ׁשלׁשה ּבֹו, וכּיֹוצא עגל ירּביץ ולא . ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
אחת ּבבת ומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן לתֹו235ּפיו, יּתן לא וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹ

להחזיר יכֹולין ׁשאינן למקֹום ותרנגֹולים יֹונים אבל236ּפי . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָ
נֹותן אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה מעּמד, הּבהמה את הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻמאכיל
ּבמקֹום עצמן ּבפני וכרׁשינין עצמן ּבפני מים ּפיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָלתֹו
ׁשּיכֹול ּבמקֹום ּבידֹו העֹוף מאכיל וכן להחזיר. ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיכֹולה

אֹוכלין. והן לפניהן ׁשּיּתן לֹומר צרי ואין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָלהחזיר,
.ÂÏּכגֹון237ּבּמה עליו, ׁשּמזֹונֹותיו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָ

ׁשאין מי אבל ותרנגֹולין; ואּוזין הּבית ויֹוני וחּיתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמּתֹו
ּודבֹורים ׁשֹוב ויֹוני חזיר ּכגֹון עליו, יּתן238מזֹונֹותיו לא - ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹ

ּומּתר מים. ולא מזֹון לא ּבהמּתֹו239לפניהם להעמיד לאדם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
[מחּברים] עׂשבים ּגּבי אֹוכלת240על לא241והיא אבל . ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֻ

ּב עֹומד אבל ׁשהקצה; דבר ּגּבי על אֹותּה ּכדייעמיד פניה, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
טֹוב. ּביֹום וכן מּמּנּו. ותאכל הּמקצה לּדבר ּפניה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּתחזיר

ועׂשרים ׁשנים 1ּפרק
¤¤§©¦§¤§¦

אֹותּה‡. אסרּו מלאכה, ׁשאינּה אףֿעלּֿפי הּפת, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָרדּית
יֹום, מּבעֹוד ּבתּנּור ּפת הּמדּביק לאפֹות. יבֹוא ׁשּמא ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָחכמים,
ואֹומר סעּדֹות, ׁשלׁש מזֹון מּמּנה מּציל - הּיֹום עליו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻוקדׁש
אינּה ׁשהרדּיה ואףֿעלּֿפי לכם. והּצילּו ּבֹואּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלאחרים:
ּכדי ּבסּכין, אּלא ּבמרּדה, ירּדה לא - מּציל ּכׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמלאכה,

ְַלׁשּנֹות.
מּפני·. ּבׁשּבת? ּבמרחץ לּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמּפני

ׁשּבת מערב ואֹומרין: ּבׁשּבת חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבּלנין,
אפּלּו ּבׁשּבת למרחץ אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהּוחּמּו.
ּבחּמין ואפּלּו ּבחּמין, ּגּופֹו ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלהּזיע.
ּבּמה מּתר. - ורגליו ידיו ּפניו אבל ׁשּבת; מערב ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשהּוחּמּו
אבל מרחץ; מּׁשּום ּגזרה האּור, ּבחּמי אמּורים? ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָּדברים
ּגּופֹו. ּכל ּבהן להׁשּתּטף מּתר - ּבהן וכּיֹוצא טבריא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבחּמי
ּבּה יׁש ׁשהּמערה מּפני ׁשּבּמערֹות; חּמין ּבמים לרחץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹואסּור

ּכמרחץ. ונמצאת זעה, לידי ויבֹוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָהבל,
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּכנגד ּומתחּמם ּבצֹונן ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבצֹונן.

ּכל ּכרֹוחץ ונמצא ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּמדּורה;
אפּלּו חּמין, מים ּבתֹו צֹונן ׁשל סילֹון הּמביא ּבחּמין. ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַּגּופֹו
ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין אּלּו הרי - טבריא חּמי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּבתֹו

ּובׁשתּיה. ּברחיצה ְְֲִִִִִַָָואסּורין
לא„. הּמדּורה; ּכנגד ּומּניחֹו מים ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמביא

ׁשל ּפ מּניח וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבׁשביל
ידֹו אדם וס ׁשּיחם. לא ׁשּיּפׁשר, ּכדי הּמדּורה ּכנגד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשמן
יחּמּו ׁשּלא והּוא, הּמדּורה; ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן אֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמים
ּבהן. נכוית ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמים

ּבׁשּבת. מעים ּגּבי על ּומּניחֹו ּבגד ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּומחּמם
נֹותנין‰. אין - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

ּפ לתֹוכּה יּתן לא וכן הרּבה. מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלּה
חּמין מים הּוא נֹותן אבל ּכמבּׁשלֹו. ׁשהּוא מּפני ׁשמן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשל

צֹונן. ׁשל אמּבטי ְְִֵֶַָלתֹו
.Âצֹונן מים לתֹוכֹו לּתן מּתר - חּמין מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻמחם

צֹונן אֹו צֹונן, מים לתֹו חּמין מים לּצֹוק ּומּתר להפׁשירן. ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֻּכדי
ׁשהּוא מּפני ראׁשֹון; ּבכלי יהיּו ׁשּלא והּוא, החּמין. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹלתֹו
מעל ׁשהֹורידּה אףֿעלּֿפי רֹותחת, קדרה וכן הרּבה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָמחּממן
ׁשהּמלח מלח; לתֹוכּה נֹותן אבל ּתבלין. לתֹוכּה יּתן לא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהאׁש,
הּתבׁשיל יצק ואם ּגדֹולה. אׁש ּגּבי על אּלא מתּבּׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָאינֹו
לּתן לֹו מּתר ּבּקערה, רֹותח ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לקערה, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻמּקדרה

מבּׁשל. אינֹו ׁשני ׁשּכלי ּתבלין; הּקערה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָלתֹו
.Êאבל ּבצֹונן; ּבין ּבפֹוׁשרין, ּבין - החלּתית את ׁשֹורין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָאין

- וׁשּׁשי חמיׁשי ּביֹום ׁשתהּו ואם החמץ. ּבתֹו אֹותֹו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹׁשֹורה
ׁשּיחם, עד ּבחּמה ּומּניחֹו ּבצֹונן, ּבׁשּבת ׁשֹורה זה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהרי

מּלׁשּתֹות. ּפסק אם יחלה ׁשּלא ּכדי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָֹוׁשֹותה;
.Áמּלפני ּבחּמין נׁשרה אֹו הּׁשּבת, קדם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר

ּבחּמין לׁשרֹותֹו מּתר צֹונן, עכׁשו ׁשהּוא עלּֿפי אףֿ - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשּבת
- מעֹולם ּבחּמין ּבא ולא מעּקרֹו, צֹונן ׁשהּוא ודבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּגמר הדחתֹו היתה לא אם ּבׁשּבת, ּבחּמין אֹותֹו ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹמדיחין

ּבחּמין. אֹותֹו ׁשֹורין אין אבל ְְְֲִִֵַַָמלאכּתֹו,
.Ëּבתֹולדֹות להחם ׁשאסּור אףֿעלּֿפי ּבחּמה, להחם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר

מים לּתן מּתר לפיכ לאּור. מחּמה לטעֹות ּבא ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻחּמה;
מים לתֹו יפים מים נֹותנין וכן ׁשּיחּמּו. ּכדי ּבּׁשמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָצֹונן
ּבׁשביל הּבֹור לתֹו ּתבׁשיל ונֹותנין ׁשּיּצננּו. ּבׁשביל ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָרעים

ׁשמּור. ְֵֶָׁשּיהא
.Èנֹותנֹו אֹו ּפּתֹו ּבֹו וטֹובל וׁשמן, ּומלח מים אדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָמערב

אסּור, - הרּבה אבל מעט; ׁשּיעׂשה והּוא, הּתבׁשיל. ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָלתֹו
לא וכן הּתבׁשיל. מּמלאכת מלאכה ּכעֹוׂשה ׁשּנראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּפני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ולחים.232) יבשים לדברים ב').233)מדה עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת הגמל"234)משנה את אובסין "אין המשנה בלשון
המשניות). (פירוש מעיה" בתוך המספוא) (מקום אבוס לה לעשות רבים, ימים מזון יאכילנה "שלא רבינו: בלשון235)וביאר

המשניות). (פירוש המים" עם הבהמה למעי המאכל "זריקת – "מאמירין" מבית236)המשנה: לפנים לה "שתוחבו האוכל את
(רש"י). ב').237)הבליעה" עמוד קנ"ה דף שבת (מער"ק).238)(מסכת ודבורים" עליה ויונה שובך "ויוני בנ"א:

א').239) עמוד קכ"ב דף שבת (ויניציאה).240)(מסכת "מחוברים" המלה חדרה "למען241)בנ"א: כ"ג): פרק (שמות "כתוב
משפטים). (מכילתא צער אלא נוח זה ואין ינוח, למען לומר: תלמוד – ואוכל? תולש יניחנו לא יכול בו1)ינוח", נתבארו

המלאכה עד הפרק בזה הביאור נשלם שהזכרתי, כמו המלאכות, כל בכלל שבותין שאין ולפי אחריהן. של המלאכות שבותי
שמונה. הן בזה הנזכרות שבותין להן שיש והמלאכות ועשרים. השבעה
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ּומחּלק אחד, ּבכלי זֹו ּדר על הּמרסן לערב ּומּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻהּׁשורים.
ּומערב ּובהמה. ּבהמה ּכל לפני ונֹותן הרּבה, ּבכלים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָאֹותֹו

ּכֹור אפּלּו אחד ּכֹורים.232ּבכלי ואפּלּו ְֲֲִִִִִֶַַָ
.‰Ïׁשהּוא233אין ּכדר ּבׁשּבת ועֹוף חּיה ּבהמה מאכילין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ליׁשת לידי אֹו קטנּיֹות, ּכתיׁשת לידי יבֹוא ׁשּמא ּבחל, ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹמאכיל
מאכל ּבׁשּבת הּגמל יאכיל לא ּכיצד? ּבֹו. וכּיֹוצא ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹקמח,

ימים ארּבעה אֹו ויפּתח234ׁשלׁשה ּבֹו, וכּיֹוצא עגל ירּביץ ולא . ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
אחת ּבבת ומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן לתֹו235ּפיו, יּתן לא וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹ

להחזיר יכֹולין ׁשאינן למקֹום ותרנגֹולים יֹונים אבל236ּפי . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָ
נֹותן אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה מעּמד, הּבהמה את הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻֻמאכיל
ּבמקֹום עצמן ּבפני וכרׁשינין עצמן ּבפני מים ּפיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָלתֹו
ׁשּיכֹול ּבמקֹום ּבידֹו העֹוף מאכיל וכן להחזיר. ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיכֹולה

אֹוכלין. והן לפניהן ׁשּיּתן לֹומר צרי ואין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָלהחזיר,
.ÂÏּכגֹון237ּבּמה עליו, ׁשּמזֹונֹותיו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָ

ׁשאין מי אבל ותרנגֹולין; ואּוזין הּבית ויֹוני וחּיתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמּתֹו
ּודבֹורים ׁשֹוב ויֹוני חזיר ּכגֹון עליו, יּתן238מזֹונֹותיו לא - ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹ

ּומּתר מים. ולא מזֹון לא ּבהמּתֹו239לפניהם להעמיד לאדם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
[מחּברים] עׂשבים ּגּבי אֹוכלת240על לא241והיא אבל . ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֻ

ּב עֹומד אבל ׁשהקצה; דבר ּגּבי על אֹותּה ּכדייעמיד פניה, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
טֹוב. ּביֹום וכן מּמּנּו. ותאכל הּמקצה לּדבר ּפניה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּתחזיר

ועׂשרים ׁשנים 1ּפרק
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אֹותּה‡. אסרּו מלאכה, ׁשאינּה אףֿעלּֿפי הּפת, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָרדּית
יֹום, מּבעֹוד ּבתּנּור ּפת הּמדּביק לאפֹות. יבֹוא ׁשּמא ְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָחכמים,
ואֹומר סעּדֹות, ׁשלׁש מזֹון מּמּנה מּציל - הּיֹום עליו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻוקדׁש
אינּה ׁשהרדּיה ואףֿעלּֿפי לכם. והּצילּו ּבֹואּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלאחרים:
ּכדי ּבסּכין, אּלא ּבמרּדה, ירּדה לא - מּציל ּכׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמלאכה,

ְַלׁשּנֹות.
מּפני·. ּבׁשּבת? ּבמרחץ לּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמּפני

ׁשּבת מערב ואֹומרין: ּבׁשּבת חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבּלנין,
אפּלּו ּבׁשּבת למרחץ אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהּוחּמּו.
ּבחּמין ואפּלּו ּבחּמין, ּגּופֹו ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלהּזיע.
ּבּמה מּתר. - ורגליו ידיו ּפניו אבל ׁשּבת; מערב ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשהּוחּמּו
אבל מרחץ; מּׁשּום ּגזרה האּור, ּבחּמי אמּורים? ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָּדברים
ּגּופֹו. ּכל ּבהן להׁשּתּטף מּתר - ּבהן וכּיֹוצא טבריא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבחּמי
ּבּה יׁש ׁשהּמערה מּפני ׁשּבּמערֹות; חּמין ּבמים לרחץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹואסּור

ּכמרחץ. ונמצאת זעה, לידי ויבֹוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָהבל,
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּכנגד ּומתחּמם ּבצֹונן ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבצֹונן.

ּכל ּכרֹוחץ ונמצא ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּמדּורה;
אפּלּו חּמין, מים ּבתֹו צֹונן ׁשל סילֹון הּמביא ּבחּמין. ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַּגּופֹו
ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין אּלּו הרי - טבריא חּמי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּבתֹו

ּובׁשתּיה. ּברחיצה ְְֲִִִִִַָָואסּורין
לא„. הּמדּורה; ּכנגד ּומּניחֹו מים ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמביא

ׁשל ּפ מּניח וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבׁשביל
ידֹו אדם וס ׁשּיחם. לא ׁשּיּפׁשר, ּכדי הּמדּורה ּכנגד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשמן
יחּמּו ׁשּלא והּוא, הּמדּורה; ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן אֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמים
ּבהן. נכוית ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּמים

ּבׁשּבת. מעים ּגּבי על ּומּניחֹו ּבגד ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּומחּמם
נֹותנין‰. אין - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

ּפ לתֹוכּה יּתן לא וכן הרּבה. מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלּה
חּמין מים הּוא נֹותן אבל ּכמבּׁשלֹו. ׁשהּוא מּפני ׁשמן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשל

צֹונן. ׁשל אמּבטי ְְִֵֶַָלתֹו
.Âצֹונן מים לתֹוכֹו לּתן מּתר - חּמין מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻמחם

צֹונן אֹו צֹונן, מים לתֹו חּמין מים לּצֹוק ּומּתר להפׁשירן. ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֻּכדי
ׁשהּוא מּפני ראׁשֹון; ּבכלי יהיּו ׁשּלא והּוא, החּמין. ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹלתֹו
מעל ׁשהֹורידּה אףֿעלּֿפי רֹותחת, קדרה וכן הרּבה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָמחּממן
ׁשהּמלח מלח; לתֹוכּה נֹותן אבל ּתבלין. לתֹוכּה יּתן לא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהאׁש,
הּתבׁשיל יצק ואם ּגדֹולה. אׁש ּגּבי על אּלא מתּבּׁשל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָאינֹו
לּתן לֹו מּתר ּבּקערה, רֹותח ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לקערה, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻמּקדרה

מבּׁשל. אינֹו ׁשני ׁשּכלי ּתבלין; הּקערה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָלתֹו
.Êאבל ּבצֹונן; ּבין ּבפֹוׁשרין, ּבין - החלּתית את ׁשֹורין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָאין

- וׁשּׁשי חמיׁשי ּביֹום ׁשתהּו ואם החמץ. ּבתֹו אֹותֹו ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹׁשֹורה
ׁשּיחם, עד ּבחּמה ּומּניחֹו ּבצֹונן, ּבׁשּבת ׁשֹורה זה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהרי

מּלׁשּתֹות. ּפסק אם יחלה ׁשּלא ּכדי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָֹוׁשֹותה;
.Áמּלפני ּבחּמין נׁשרה אֹו הּׁשּבת, קדם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר

ּבחּמין לׁשרֹותֹו מּתר צֹונן, עכׁשו ׁשהּוא עלּֿפי אףֿ - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשּבת
- מעֹולם ּבחּמין ּבא ולא מעּקרֹו, צֹונן ׁשהּוא ודבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּגמר הדחתֹו היתה לא אם ּבׁשּבת, ּבחּמין אֹותֹו ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹמדיחין

ּבחּמין. אֹותֹו ׁשֹורין אין אבל ְְְֲִִֵַַָמלאכּתֹו,
.Ëּבתֹולדֹות להחם ׁשאסּור אףֿעלּֿפי ּבחּמה, להחם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר

מים לּתן מּתר לפיכ לאּור. מחּמה לטעֹות ּבא ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻחּמה;
מים לתֹו יפים מים נֹותנין וכן ׁשּיחּמּו. ּכדי ּבּׁשמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָצֹונן
ּבׁשביל הּבֹור לתֹו ּתבׁשיל ונֹותנין ׁשּיּצננּו. ּבׁשביל ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָרעים

ׁשמּור. ְֵֶָׁשּיהא
.Èנֹותנֹו אֹו ּפּתֹו ּבֹו וטֹובל וׁשמן, ּומלח מים אדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָמערב

אסּור, - הרּבה אבל מעט; ׁשּיעׂשה והּוא, הּתבׁשיל. ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָלתֹו
לא וכן הּתבׁשיל. מּמלאכת מלאכה ּכעֹוׂשה ׁשּנראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמּפני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ולחים.232) יבשים לדברים ב').233)מדה עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת הגמל"234)משנה את אובסין "אין המשנה בלשון
המשניות). (פירוש מעיה" בתוך המספוא) (מקום אבוס לה לעשות רבים, ימים מזון יאכילנה "שלא רבינו: בלשון235)וביאר

המשניות). (פירוש המים" עם הבהמה למעי המאכל "זריקת – "מאמירין" מבית236)המשנה: לפנים לה "שתוחבו האוכל את
(רש"י). ב').237)הבליעה" עמוד קנ"ה דף שבת (מער"ק).238)(מסכת ודבורים" עליה ויונה שובך "ויוני בנ"א:

א').239) עמוד קכ"ב דף שבת (ויניציאה).240)(מסכת "מחוברים" המלה חדרה "למען241)בנ"א: כ"ג): פרק (שמות "כתוב
משפטים). (מכילתא צער אלא נוח זה ואין ינוח, למען לומר: תלמוד – ואוכל? תולש יניחנו לא יכול בו1)ינוח", נתבארו

המלאכה עד הפרק בזה הביאור נשלם שהזכרתי, כמו המלאכות, כל בכלל שבותין שאין ולפי אחריהן. של המלאכות שבותי
שמונה. הן בזה הנזכרות שבותין להן שיש והמלאכות ועשרים. השבעה
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מים, ּוׁשליׁש מלח ׁשליׁשי ׁשני והן עּזין, מלח מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַיעׂשה
צנֹון אבל ּביצה; למלח ּומּתר מּוריס. ּכעֹוׂשה ׁשּנראה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻמּפני
ּבׁשּבת; ּכבׁשים ּככֹובׁש ׁשּנראה מּפני אסּור, - ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא
צנֹון לטּבל ּומּתר ּכמבּׁשל. ׁשהּוא מּפני אסּור, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֻוהּכֹובׁש

ואֹוכל. ּבמלח, ּבֹו ְְְֵֵֶַַוכּיֹוצא
.‡Èיין אבל לאכלן; ּבׁשּבת ּופלּפלין ּודבׁש יין לערב ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻמּתר

לאכילת ראּוי זה ׁשאין אסּור; - אפרסמֹון וׁשמן ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּומים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִִֵֵֶַָֹּבריאים.

.·Èּבין ּבּיד ּבין ממחֹו למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחרּדל
ׁשחלים מערב. אּלא יטרף, ולא ּדבׁש. לתֹוכֹו ונֹותן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבכלי,
ותבלין. וחמץ ׁשמן לתֹוכֹו נֹותן למחר - ׁשּבת מערב ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּטרפן
למחר - ׁשּבת מערב ׁשרּסקֹו ׁשּום מערב. אּלא יטרף, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹולא

מערב. אּלא יׁשחק, ולא הּגריסין. לתֹו ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹנֹותנֹו
.‚Èלפיכ ּגֹוזז. מּׁשּום חּיב - האדם מּגּוף ׂשער ְִִִֵֵֵַַָָָָָָהּנֹוטל

ּכגֹון וּדאי, הׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר הּידים את לרחץ ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאסּור
ועפר לבֹונה ּבעפר הּידים את לחף ּומּתר ּבֹו. וכּיֹוצא ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻאהלה
יּׁשיר ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו ּבהן, וכּיֹוצא יסמין ועפר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּפלּפלין
את ׁשּמּׁשיר ּדבר ערב מתּכּון. אינֹו ׁשהרי ידֹו; ׁשעל ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׂשער
מּדבר הרב היה אם וּדאי: מּׁשיר ׁשאינֹו ּדבר עם וּדאי ִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהׂשער

מּתר. - לאו ואם ּבֹו; לחף אסּור - ְִִַַָָָָֹֻהּמּׁשיר
.„Èׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת, מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור

ּבּכתל. קבּוע ואפּלּו הׂשער, מן המדלּדלין נימין ּבּה ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻיּׁשיר
אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - מּתכת ׁשל ׁשאינּה מראה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאבל

קבּועה. ְֵָָאינּה
.ÂË,חּיב - ּכסּות והּסֹוחט מלּבן. מּׁשּום חּיב - ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָהמכּבס

מֹו אֹו מטלית לדחק אסּור לפיכ מכּבס. ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹמּפני
ׁשּמא לסתמּה, ּכדי ּבּה וכּיֹוצא האׁשיׁשה ּבפי ּבהן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוכּיֹוצא
לֹו יׁש אםּֿכן אּלא ּבספֹוג, מקּנחין ואין סחיטה. לידי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָיבֹוא
וכּיֹוצא מים ׁשל חבית מכּסין ואין יסחט. ׁשּלא אחיזה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבית

יסחט. ׁשּמא ּגזרה לּה, מּוכן ׁשאינֹו ּבבגד ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּבּה
.ÊËצרי ּׁשהּוא מה מּמּנה מּציל - ּבׁשּבת חבית לֹו ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנׁשּברה

יט אֹו ּביין יסּפג ׁשּלא ּובלבד ּולאֹורחיו, לֹו ּבׁשמן;לּׁשּבת ּפח ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
לידי יבֹוא ׁשּמא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאם
ולא ּתחּתיה. ּומּניח ּכלי מביא מּמּנה? מּציל וכיצד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹסחיטה.
ּכלי יביא ׁשּמא ּגזרה ויצרף; אחר ּכלי ויקלט, אחר ּכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיביא
אחר ּכלי מביא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו הרּבים. רׁשּות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָּדר
יזמין, ּכ ואחר יקלט ולא לראׁשֹון. ּומצרפֹו אחר ּכלי ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹוקֹולט,
מּתר. - זה ּבדבר הערים ואם יקלט. ּכ ואחר יזמין ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻאּלא

.ÊÈמכסּכסֹו ואינֹו מּבפנים, מכסּכסֹו - ּבגדֹו ּגּבי ׁשעל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַטיט
חֹוׁשׁש ואינֹו ּבצּפרן, לגרדֹו ּומּתר יכּבס. ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמּבחּוץ;
ׁשהּוא מּפני אסּור, - הּסּודר את המכסּכס ילּבנֹו. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמא
לרּככֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין מּפני מּתר, - החלּוק אבל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמלּבנֹו;

.ÁÈמּתר - ּובצֹואה ּבטיט ׁשּנתלכל סנּדל אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻמנעל
לא מגרדין ואין אסּור. - לכּבסֹו אבל ּבמים, ְְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָֹלׁשכׁשכֹו
ּומקּנחין (אֹותם) סכין אבל חדׁשים, סנּדלים ולא ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָֹמנעלים
- טּנּוף אֹו צֹואה עליהן ׁשהיה ּכסת אֹו ּכר היׁשנים. ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת
עליה נֹותנין - עֹור ׁשל על היתה ואם ּבסמרטּוט. ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמקּנחֹו

ׁשּתכלה. עד ְִִֶֶַַמים

.ËÈּובזנב הּסּוס ּבזנב מקּנחּה - ּבטיט ידֹו ׁשּנתלכלכה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
לא אבל הּקֹוצים, ּבּה לאחז העׂשּויה הּקׁשה ּובּמּפה ֱֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּפרה
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא הּידים; את ּבּה ׁשּמקּנחין ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבמּפה

הּמּפה. את לכּבס ויבֹוא ּבחל, ְְְֵֶֶַַַָָֹעֹוׂשה
.Î,ּבידֹו ּומביאה ּבאלּונטיתֹו מסּתּפג - ּבּמים ׁשרחץ ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָמי

- ּבמים ּכליו ׁשּנׁשרּו מי וכן יסחט. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹואין
לׁשטחן, לֹו ואסּור יסחט. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבהן, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹמהּל
ּכּבס זה הרי הרֹואה: יאמר ׁשּמא ּגזרה ּביתֹו; ּבתֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואפּלּו
חכמים ׁשאסרּו מקֹום וכל ליּבׁשּה. ּוׁשטחּה ּבׁשּבת ְְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָּכסּותֹו

אסּור. חדרים ּבחדרי אפּלּו - העין מראית ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָמּפני
.‡Îמּבינתים הּפקק את נֹוטל - זֹו ּגב על זֹו מטהרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָׁשּתי

לידי ּבא ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו; הּפקק את ּומחזיר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומּׁשיקן,
הּביב את ּופֹוקקין הּמים. ׁשּיצאּו דעּתֹו ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָסחיטה,
על הּמים יצּופּו ׁשּלא ּכדי הּמּטלטל ּדבר ּובכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּבסּודרין
ׁשּירדּו ּכדי הּביב את ּפֹוקקין אין אבל הּכלים, ועל ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהאכלים
ׁשרּוי הּפקק ׁשהרי ׁשּדֹוחק, ּבעת יסחט ׁשּמא לּבֹור; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמים

ִַַּבּמים.
.·Î,ׁשברים ׁשברים ּולׁשּברם ּבגדים ׁשל יד ּבית לתּקן ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאסּור

אין וכן אֹותן. ּכׁשּמכּבסין הּבגדים ּבחל ׁשּמתּקנין ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּכדר
ּבּבגדים ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבׁשּבת, הּבגדים ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹמקּפלים
מּתר - להחליפֹו אחר ּכלי לֹו היה לא ואם אֹותן. ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻּכׁשּיכּבסּו
ּבׁשּבת. ּבֹו ׁשּיתנאה ּכדי ּבֹו, ּולהתּכּסֹות ּולפּׁשטֹו ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָלקּפלֹו
ּומתלכל מתמע הּוא ׁשהרי לבן; חדׁש ּבגד ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוהּוא,
לקּפל אבל אחד; איׁש אּלא יקּפל לא - ּוכׁשּיקּפל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּיד.

אסּור. - ְִִַָּבׁשנים
.‚Îלהעביר לאּׁשה אסּור לפיכ מלאכֹות. מאבֹות - ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָהּצֹובע

מאבֹות - והּתֹופר ּכצֹובעת. ׁשהיא מּפני ּפניה, על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָסרק
החדׁשים והּכסת הּכר למּלאת אסּור לפיכ ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹמלאכֹות.
אֹו הּכר מן ׁשּנׁשרּו מֹוכין אבל יתּפר. ׁשּמא ּגזרה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבמֹוכין,

ּבׁשּבת. אֹותן מחזירין - הּכסת ְֲִִִֶֶַַַָָמן
.„Îּבגדיו ׁשּנסּתּבכּו מי ,לפיכ מלאכֹות. מאבֹות - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהּקֹורע

ואם יּקרע. ׁשּלא ּכדי ּומתמהמּה ּבצנעה, מפריׁשן - ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבקֹוצים
ללּבׁש ּומּתר נתּכּון. לא ׁשהרי ּכלּום, חּיב אינֹו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֻנקרעּו
האגֹוז את ּפֹוצעין נקרעּו. - נקרעּו ואם חדׁשים, ְְְְְְֱֲִִִִִִֶָָָָּבגדים

ּתּקרע. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְִִִֵֵֶַָָּבמטלית,
.‰Îהּדלתֹות ּכל ,לפיכ ּבֹונה. מּׁשּום חּיב - ְְִִֵֶַַַַָָָָהּתֹוקע

ּגזרה מחזירין, ולא אֹותן נֹוטלין לא - לּקרקע ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻהמחּברֹות
ּדלתֹות ּוׁשאר ּומגּדל, ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל יתקע. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּמא
הּתחּתֹון ציר נׁשמט ואם מחזירין. ולא נֹוטלין - ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַֹהּכלים
אֹותֹו. מחזירין - ּובּמקּדׁש למקֹומֹו. אֹותֹו ּדֹוחקין - ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָׁשּלהן
ּגזרה מקֹום, ּבכל להחזירֹו אסּור - ׁשּנׁשמט העליֹון ציר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאבל

יתקע. ְִֶַָׁשּמא
.ÂÎמּפני אֹותֹו; ּפֹוקסין ואין הראׁש, ׂשער את ּגֹודלין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹאין

ּכּסא ולא חליֹות, ׁשל מנֹורה מחזירין ואין ּכבֹונה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֻׁשּנראה
ׁשּנראה מּפני ּבהן; וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻֻהמפּצל,
סתירה ואין ּבכלים, ּבנין ׁשאין ּפטּור; - החזיר ואם ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּכבֹונה.
חליֹות מתּקנין ואין להחזירֹו. מּתר - רפּוי היה ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻֻּבכלים.

ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני זֹו, ּבצד זֹו קטן ׁשל ׁשדרה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשל
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.ÊÎאין לפיכ ּבֹונה. מּׁשּום חּיב - קבּוע אהל ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹהעֹוׂשה
ּגזרה עראי; אהל סֹותרין ולא לכּתחּלה, עראי אהל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹעֹוׂשין
אהל סתר אֹו עׂשה ואם קבּוע. אהל יסּתר אֹו יעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּמא
ּכיצד? ּבׁשּבת. עראי אהל על להֹוסיף ּומּתר ּפטּור. - ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹֻעראי
והיתה הּכתלים, על אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָטּלית
הרי - מתּוח טפח ּגג מּמּנה נׁשאר אם - הּׁשּבת קדם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכרּוכה
ּכל וכן ּגדֹול. אהל ׁשּיעׂשה עד ּבׁשּבת ּכּלּה את מֹותח ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻזה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÁÎ.עראי אהל ּתחּתיה נעׂשית ׁשהרי הּכּלה, את ּתֹולין ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאין

ׁשּיעׂשה ואףֿעלּֿפי ּוטרסקל, וכּסא מּטה להּניח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּומּתר
עראי. ולא קבע לא אהל, עׂשּית ּדר זה ׁשאין אהל; ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹּתחּתיהן

.ËÎמּׁשלׁשה ּבפחֹות ולא טפח ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע, אהל ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻּכל
אֹותֹו והעֹוׂשה עראי, אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹסמּו
חּוטין עליה ׁשהיּו ּכפּולה, טּלית ּפטּור. - ּבׁשּבת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָלכּתחּלה
לפרקּה. ּומּתר לנטֹותּה מּתר - ׁשּבת מערב ּבהן ּתלּויה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻׁשהיא

הּפרכת. ְֵֶַָֹוכן
.Ïמּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין טפח ּבגּגּה ׁשאין חתנים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכּלת

מּתר ,לכ מתּקנת ׁשהיא הֹואיל - טפח רחב לגּגּה ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻסמּו
מעל מׁשלׁשלת ּתהא ׁשּלא והּוא, לפרקּה. ּומּתר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻלנטֹותּה
,לכ מתּקן ׁשהּוא ּבזמן - החּלֹון ּפקק טפח. ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֻהּמּטה
החּלֹון. ּבֹו לפקק מּתר - ּתלּוי ואינֹו קׁשּור ׁשאינֹו ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻאףֿעלּֿפי

.‡Ïׁשהיא מּקפת, ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע
הֹוציא ואם ללבׁשֹו. מּתר - לבּוׁשֹו על אהל ּכמֹו צל ְְְְְִִֵֶַָָָֹֻעֹוׂשה
מהּדק והיה אהל, ּכמֹו ּפניו ּכנגד אֹו לראׁשֹו סביב הּבגד ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻמן
- גג ּכמֹו ּביֹותר קׁשה ׁשהֹוציאּה הׂשפה והיה ראׁשֹו, ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹעל

עראי. אהל עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני ְֲִֵֶֶֶַָֹאסּור,
.·Ïל צרי - ּבּה וכּיֹוצא ּפרכת יעׂשההּנֹוטה ׁשּלא הּזהר, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּתֹולין - ּגדֹולה ּפרכת היתה אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה. ּבׁשעה ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָֹֹאהל
לּה ׁשּיׁש ּכּלה היתה ואם אסּור. - אחד אבל ׁשנים, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָאֹותּה
ׁשּלא אפׁשר ׁשאי עׂשרה; ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין - ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּגג

עראי. אהל ותעׂשה הארץ, מעל מעט ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּתגּבּה
.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד

המסּנן ּפיה. מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּפני
הּכלי מן הּכפיפה קרקעית יגּביּה לא - מצרית ְְְְְְִִִִִִִִִַַַַַָָָֹּבכפיפה

ּבׁשּבת. עראי אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָֹֹטפח,

ועׂשרים ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

נקב‡. ּכגֹון - ּולהֹוציא להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה
ּולהֹוציא האֹורה להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשּבלּול
על ּגזרּו לפיכ ּבפּטיׁש. מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָההבל
ּבלבד להכניס אֹו ּבלבד להֹוציא עׂשּוי היה אפּלּו - נקב ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָּכל
נֹוקבין אין זה ּומּפני עליו. ׁשחּיבין נקב לעׂשֹות יבֹוא ׁשּמא -ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
יׁשן. נקב ּפֹותחין אבל ּבֹו. מֹוסיפין ואין חדׁש, נקב ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָּבחבית
היה ׁשאם הּׁשמרים; מן למּטה הּנקב יהיה ׁשּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהּוא,
לפתחֹו. ואסּור לחּזק, עׂשּוי זה הרי - הּׁשמרים מן ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלמּטה

ּובלבד·. יין, מּמּנה להֹוציא חבית ׁשל מגּופה ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָנֹוקבין
ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני אסּור, - מּצּדּה אבל מלמעלה; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּינקבּנה
ּובלבד גרֹוגרֹות, מּמּנה לאכל החבית את אדם ׁשֹובר ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכלי.
ּומּתיז יין, ׁשל חבית אדם ּומביא ּכלי. לעׂשֹות יתּכּון ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּכּונתֹו ׁשאין חֹוׁשׁש; ואינֹו האֹורחין, לפני ּבסיף ראׁשּה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת

לּבֹו. נדיבת להראֹות ְְְִִֶַַָאּלא
נקב.‚. ּכל לסּתם אסּור ּכ נקב, ּכל לפּתח ׁשאסּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוכׁשם

ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו החבית, נקב לסּתם אסּור ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ
אֹו ּבקיסם ׁשּיסּתם ּכגֹון סחיטה, לידי ּבא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמתמרח
ונמצא להצניעֹו, ּכדי אכל ׁשם הּניח אם אבל קטן. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּבצרֹור

זה. ּבדבר להערים ּומּתר מּתר. - נסּתם ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֻֻהּנקב
מּכה„. מּׁשּום עליו חּיב - מלאכה גמר ׁשהּוא ּדבר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ּבאיזה ּכלי המתּקן אֹו ׁשהּוא ּכל הּגֹורר זה, ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבפּטיׁש.
ׁשיר ׁשל קֹול להׁשמיע אסּור לפיכ חּיב. - ׁשּיתּקן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָדבר
ּבׁשאר ּבין ּונבלים, ּכּנֹורֹות ּכגֹון ׁשיר, ּבכלי ּבין - ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָּבׁשּבת
אֹו הּלּוח, על אֹו הּקרקע על ּבאצּבע להּכֹות אפּלּו ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָּדברים.
האגֹוז את לקׁשקׁש אֹו המׁשֹוררים, ּכדר אחת, ּכנגד ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחת
ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל ׁשּיׁשּתק. ּכדי ּבזֹוג, ּבֹו לׂשחק אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלתינֹוק,

ׁשיר. ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה ְְְִֵֵֵֶַָָָאסּור,
ּגזרה‰. ּבׁשּבת, מטּפחין ואין מרּקדין ולא מסּפקין ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹאין

ׁשטין אין מּתר. - יד ּכלאחר ּולסּפק ׁשיר. ּכלי יתּקן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻׁשּמא
ּברכה ׁשּיטין. ׁשל חבית יתּקן ׁשּמא ּגזרה הּמים, ּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל
ׁשל חבית לעׂשֹות ּבא ׁשאינֹו ּבתֹוכּה; לׁשּוט מּתר - ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשּבחצר
מּמּנה יעקר ׁשּלא מּקפת, ׂשפה לּה ׁשּיהיה והּוא, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּיטין.

הּים. ּובין ּבינּה והפרׁש הּכר ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמים,
.Â.ּכלי ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני קנה, ׁשל ׁשפֹופרת חֹותכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאין

להכניסּה מּתר - מתּקנת ׁשאינּה אףֿעלּֿפי חתּוכה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהיתה
ה ׁשּמאּבנקב חֹוׁשׁשין ואין יין, מּמּנה להֹוציא ּבׁשּבת חבית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

הּנקב ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא הדס ׁשל עלה להּניח ואסּור ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָיתּקן.
מרזב ּכעֹוׂשה ׁשהּוא מּפני הּיין, את ׁשּיקּלח ּכדי חבית ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
מּפני הּניר, את קֹורעין ואין החרס, את ׁשֹוברין ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשּבת.

ּכלי. ּכמתּקן ְְִִֵֶַׁשהּוא
.Êואם ּבׁשּבת, ּבּה ממלאין - ּבטפיח קׁשּורה ׁשהיא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָזמֹורה

אֹותּה יקטם ׁשּמא ּגזרה ּבּה; ממלאין אין - קׁשּורה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאינּה
מלּבנן ׁשהּוא מּפני ּבגרּתקֹון, כסף ּכלי לחף אסּור ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹויתקעה.
מלאכּתֹו וגֹומר ּכלי ּכמתּקן ונמצא עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכדר
הּכלים ּכל וכן ּובנתר. ּבחֹול אֹותֹו חֹופפין אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבׁשּבת.
ואלּפסין קערֹות להדיח ואסּור ּדבר. ּבכל אֹותן ְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָחֹופפין
לאכל הדיחן אםּֿכן אּלא ּכמתּקן, ׁשהּוא מּפני ּבהן, ְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכּיֹוצא
ּכגֹון ׁשתּיה, ּכלי אבל ׁשּבת. ּבאֹותּה אחרת סעּדה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבהן
קבע ׁשאין עת; ּבכל להדיחן מּתר - וקיתֹונֹות ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻּכֹוסֹות
עליהן ליׁשן ּכדי ּבׁשּבת הּמּטֹות את מּציעין ואין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלׁשתּיה.

לׁשּבת. ׁשּבת מּלילי מּציעין אבל ׁשּבת, ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלמֹוצאי
.Áּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, טמאין ּכלים להטּביל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאסּור

ואין ּכמקר. ׁשּנראה מּפני לטּבל, מּתר טמא אדם אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּכלי.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הסדר.1) על וכולן ארבע, והן שבותין, להן שיש אותן המלאכות, יתר שבותי נתבארו
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.ÊÎאין לפיכ ּבֹונה. מּׁשּום חּיב - קבּוע אהל ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹהעֹוׂשה
ּגזרה עראי; אהל סֹותרין ולא לכּתחּלה, עראי אהל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹעֹוׂשין
אהל סתר אֹו עׂשה ואם קבּוע. אהל יסּתר אֹו יעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּמא
ּכיצד? ּבׁשּבת. עראי אהל על להֹוסיף ּומּתר ּפטּור. - ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹֻעראי
והיתה הּכתלים, על אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָטּלית
הרי - מתּוח טפח ּגג מּמּנה נׁשאר אם - הּׁשּבת קדם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכרּוכה
ּכל וכן ּגדֹול. אהל ׁשּיעׂשה עד ּבׁשּבת ּכּלּה את מֹותח ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻזה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÁÎ.עראי אהל ּתחּתיה נעׂשית ׁשהרי הּכּלה, את ּתֹולין ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאין

ׁשּיעׂשה ואףֿעלּֿפי ּוטרסקל, וכּסא מּטה להּניח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּומּתר
עראי. ולא קבע לא אהל, עׂשּית ּדר זה ׁשאין אהל; ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹּתחּתיהן

.ËÎמּׁשלׁשה ּבפחֹות ולא טפח ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע, אהל ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻּכל
אֹותֹו והעֹוׂשה עראי, אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹסמּו
חּוטין עליה ׁשהיּו ּכפּולה, טּלית ּפטּור. - ּבׁשּבת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָלכּתחּלה
לפרקּה. ּומּתר לנטֹותּה מּתר - ׁשּבת מערב ּבהן ּתלּויה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻׁשהיא

הּפרכת. ְֵֶַָֹוכן
.Ïמּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין טפח ּבגּגּה ׁשאין חתנים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכּלת

מּתר ,לכ מתּקנת ׁשהיא הֹואיל - טפח רחב לגּגּה ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻסמּו
מעל מׁשלׁשלת ּתהא ׁשּלא והּוא, לפרקּה. ּומּתר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻלנטֹותּה
,לכ מתּקן ׁשהּוא ּבזמן - החּלֹון ּפקק טפח. ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֻהּמּטה
החּלֹון. ּבֹו לפקק מּתר - ּתלּוי ואינֹו קׁשּור ׁשאינֹו ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻאףֿעלּֿפי

.‡Ïׁשהיא מּקפת, ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע
הֹוציא ואם ללבׁשֹו. מּתר - לבּוׁשֹו על אהל ּכמֹו צל ְְְְְִִֵֶַָָָֹֻעֹוׂשה
מהּדק והיה אהל, ּכמֹו ּפניו ּכנגד אֹו לראׁשֹו סביב הּבגד ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻמן
- גג ּכמֹו ּביֹותר קׁשה ׁשהֹוציאּה הׂשפה והיה ראׁשֹו, ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹעל

עראי. אהל עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני ְֲִֵֶֶֶַָֹאסּור,
.·Ïל צרי - ּבּה וכּיֹוצא ּפרכת יעׂשההּנֹוטה ׁשּלא הּזהר, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּתֹולין - ּגדֹולה ּפרכת היתה אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה. ּבׁשעה ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָֹֹאהל
לּה ׁשּיׁש ּכּלה היתה ואם אסּור. - אחד אבל ׁשנים, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָאֹותּה
ׁשּלא אפׁשר ׁשאי עׂשרה; ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין - ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּגג

עראי. אהל ותעׂשה הארץ, מעל מעט ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּתגּבּה
.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד

המסּנן ּפיה. מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּפני
הּכלי מן הּכפיפה קרקעית יגּביּה לא - מצרית ְְְְְְִִִִִִִִִַַַַַָָָֹּבכפיפה

ּבׁשּבת. עראי אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָֹֹטפח,

ועׂשרים ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

נקב‡. ּכגֹון - ּולהֹוציא להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה
ּולהֹוציא האֹורה להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשּבלּול
על ּגזרּו לפיכ ּבפּטיׁש. מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָההבל
ּבלבד להכניס אֹו ּבלבד להֹוציא עׂשּוי היה אפּלּו - נקב ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָּכל
נֹוקבין אין זה ּומּפני עליו. ׁשחּיבין נקב לעׂשֹות יבֹוא ׁשּמא -ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
יׁשן. נקב ּפֹותחין אבל ּבֹו. מֹוסיפין ואין חדׁש, נקב ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָּבחבית
היה ׁשאם הּׁשמרים; מן למּטה הּנקב יהיה ׁשּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהּוא,
לפתחֹו. ואסּור לחּזק, עׂשּוי זה הרי - הּׁשמרים מן ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלמּטה

ּובלבד·. יין, מּמּנה להֹוציא חבית ׁשל מגּופה ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָנֹוקבין
ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני אסּור, - מּצּדּה אבל מלמעלה; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּינקבּנה
ּובלבד גרֹוגרֹות, מּמּנה לאכל החבית את אדם ׁשֹובר ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכלי.
ּומּתיז יין, ׁשל חבית אדם ּומביא ּכלי. לעׂשֹות יתּכּון ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּכּונתֹו ׁשאין חֹוׁשׁש; ואינֹו האֹורחין, לפני ּבסיף ראׁשּה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת

לּבֹו. נדיבת להראֹות ְְְִִֶַַָאּלא
נקב.‚. ּכל לסּתם אסּור ּכ נקב, ּכל לפּתח ׁשאסּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוכׁשם

ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו החבית, נקב לסּתם אסּור ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ
אֹו ּבקיסם ׁשּיסּתם ּכגֹון סחיטה, לידי ּבא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמתמרח
ונמצא להצניעֹו, ּכדי אכל ׁשם הּניח אם אבל קטן. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּבצרֹור

זה. ּבדבר להערים ּומּתר מּתר. - נסּתם ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֻֻהּנקב
מּכה„. מּׁשּום עליו חּיב - מלאכה גמר ׁשהּוא ּדבר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ּבאיזה ּכלי המתּקן אֹו ׁשהּוא ּכל הּגֹורר זה, ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבפּטיׁש.
ׁשיר ׁשל קֹול להׁשמיע אסּור לפיכ חּיב. - ׁשּיתּקן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָדבר
ּבׁשאר ּבין ּונבלים, ּכּנֹורֹות ּכגֹון ׁשיר, ּבכלי ּבין - ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָּבׁשּבת
אֹו הּלּוח, על אֹו הּקרקע על ּבאצּבע להּכֹות אפּלּו ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָּדברים.
האגֹוז את לקׁשקׁש אֹו המׁשֹוררים, ּכדר אחת, ּכנגד ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחת
ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל ׁשּיׁשּתק. ּכדי ּבזֹוג, ּבֹו לׂשחק אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלתינֹוק,

ׁשיר. ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה ְְְִֵֵֵֶַָָָאסּור,
ּגזרה‰. ּבׁשּבת, מטּפחין ואין מרּקדין ולא מסּפקין ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹאין

ׁשטין אין מּתר. - יד ּכלאחר ּולסּפק ׁשיר. ּכלי יתּקן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻׁשּמא
ּברכה ׁשּיטין. ׁשל חבית יתּקן ׁשּמא ּגזרה הּמים, ּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל
ׁשל חבית לעׂשֹות ּבא ׁשאינֹו ּבתֹוכּה; לׁשּוט מּתר - ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשּבחצר
מּמּנה יעקר ׁשּלא מּקפת, ׂשפה לּה ׁשּיהיה והּוא, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּיטין.

הּים. ּובין ּבינּה והפרׁש הּכר ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמים,
.Â.ּכלי ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני קנה, ׁשל ׁשפֹופרת חֹותכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאין

להכניסּה מּתר - מתּקנת ׁשאינּה אףֿעלּֿפי חתּוכה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהיתה
ה ׁשּמאּבנקב חֹוׁשׁשין ואין יין, מּמּנה להֹוציא ּבׁשּבת חבית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

הּנקב ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא הדס ׁשל עלה להּניח ואסּור ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָיתּקן.
מרזב ּכעֹוׂשה ׁשהּוא מּפני הּיין, את ׁשּיקּלח ּכדי חבית ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
מּפני הּניר, את קֹורעין ואין החרס, את ׁשֹוברין ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשּבת.

ּכלי. ּכמתּקן ְְִִֵֶַׁשהּוא
.Êואם ּבׁשּבת, ּבּה ממלאין - ּבטפיח קׁשּורה ׁשהיא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָזמֹורה

אֹותּה יקטם ׁשּמא ּגזרה ּבּה; ממלאין אין - קׁשּורה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאינּה
מלּבנן ׁשהּוא מּפני ּבגרּתקֹון, כסף ּכלי לחף אסּור ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹויתקעה.
מלאכּתֹו וגֹומר ּכלי ּכמתּקן ונמצא עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכדר
הּכלים ּכל וכן ּובנתר. ּבחֹול אֹותֹו חֹופפין אבל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבׁשּבת.
ואלּפסין קערֹות להדיח ואסּור ּדבר. ּבכל אֹותן ְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָחֹופפין
לאכל הדיחן אםּֿכן אּלא ּכמתּקן, ׁשהּוא מּפני ּבהן, ְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכּיֹוצא
ּכגֹון ׁשתּיה, ּכלי אבל ׁשּבת. ּבאֹותּה אחרת סעּדה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבהן
קבע ׁשאין עת; ּבכל להדיחן מּתר - וקיתֹונֹות ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻּכֹוסֹות
עליהן ליׁשן ּכדי ּבׁשּבת הּמּטֹות את מּציעין ואין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלׁשתּיה.

לׁשּבת. ׁשּבת מּלילי מּציעין אבל ׁשּבת, ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלמֹוצאי
.Áּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, טמאין ּכלים להטּביל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאסּור

ואין ּכמקר. ׁשּנראה מּפני לטּבל, מּתר טמא אדם אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּכלי.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הסדר.1) על וכולן ארבע, והן שבותין, להן שיש אותן המלאכות, יתר שבותי נתבארו
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יׁשּתּמׁש - ּבׁשֹוגג ּבׁשּבת: ּכלים הּמטּביל ּבׁשּבת. עליו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמּזין
ּומּתר ׁשּבת. למֹוצאי עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא - ּבמזיד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבהן,
נֹותנן יעׂשה? ּכיצד ּבׁשּבת. הּטמאים הּמים את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלהטּביל
הּכלים ּומטּביל אבנים, ּכלי ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻּבכלי

ויטהרּו. עליהן הּמקוה מי ׁשּיעלה עד ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבמקוה,
.Ëׁשּנראה מּפני ּבׁשּבת, ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות מגּביהין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָאין

מתּקן. היה ׁשּלא ּדבר ְְִֵֶַָָָָָֹֻּכמתּקן
.Èּכדר ּבּׁשמן, עֹור והמרּכ הּוא. מלאכֹות מאבֹות - ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָמעּבד

יסּו לא לפיכ וחּיב. מעּבד, זה הרי - עֹוׂשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהעּבדנים
הּסנּדל ּבתֹו אֹו הּמנעל ּבתֹו והּוא ּבׁשמן רגלֹו ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָאדם
אֹו מנעלֹו ולֹובׁש ׁשמן רגלֹו את הּוא ס אבל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָהחדׁשים;
ּומתעּגל ׁשמן ּגּופֹו ּכל וס חדׁשים. ׁשהן אףֿעלּֿפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָסנּדלֹו,
אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוׁשׁש. ואינֹו חדׁשה, קטבליא ּגּבי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
אם אבל ּבלבד; העֹור ׁשּיצחצח ּכדי מּועט, הּׁשמן ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשהיה
אסּור, זה הרי - העֹור ׁשּירּכ ּכדי הרּבה, ׁשמן ּבבׂשרֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
מּתר. - ּביׁשנים אבל ּבחדׁשים, - והּכל ּכמעּבדֹו. ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻמּפני

.‡È.העֹור את מֹוחק מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת רטּיה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהממרח
ימרח. ׁשּמא ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ
ׁשעוה. מּׁשּום ּגזרה הּנקב, את סֹותמין אין בׁשּומן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואפּלּו

.·Èּבפּו לכחל אסּור לפיכ מלאכֹות. מאבֹות - ְְְְֲִִֵֵָָָֹּכֹותב
ללוֹות ואסּור ּככֹותב. ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָוכּיֹוצא
ולׂשּכר ולמּכר לקנֹות אסּור וכן יכּתב. ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹּולהלוֹות,
ּבׁשּבת, ּפֹועלים אדם יׂשּכר לא יכּתב. ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹּולהׂשּכיר,
ּולהׁשאיל לׁשאל אבל ּפֹועלין. לֹו לׂשּכר לחברֹו יאמר ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָֹֹֹֹולא
ׁשּלא ּובלבד ׁשמן, וכּדי יין ּכּדי מחברֹו אדם ׁשֹואל מּתר. -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

"הלוני". לֹו ְִֵַַֹיאמר
.‚È- לׁשקל] [ואסּור אסּור. - ּבמסירה אֹו ּבּפה הּמֹוכר ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאחד

ׁש ּבין ּבמאזנים, ּכּבין לׁשקל, ׁשאסּור ּוכׁשם ּבמאזנים. ּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹ
ּבחבל. ּבין ּבּיד, ּבין מּדה, ּבכלי ּבין - ולמּדד למנֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאסּור

.„È;מקּדׁשין ולא מיּבמין ולא חֹולצין ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹֹאין
ולא מעריכין ולא מקּדיׁשין ואין יכּתב. ׁשּמא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹּגזרה
ּתרּומֹות מגּביהין ואין ּוממּכר. ּכמּקח ׁשהּוא מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָמחרימין,
ועֹוד, ׁשהפריׁש. ּפרֹות אֹותן למקּדיׁש דֹומה ׁשּזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּומעׂשרֹות,
הּבהמה, את מעׂשרין ואין ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
ּבׁשּבת, ּפסחֹו אדם ּומקּדיׁש ּבסקרא. ירׁשם ׁשּמא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּגזרה
ׁשאין ּוכׁשם היא. הּיֹום מצות - ׁשּזֹו טֹוב; ּביֹום ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָוחגיגתֹו

חּטאת. מי מקּדׁשין אין ּכ ְְְִִִֵֵַַַָָמקּדיׁשין,
.ÂË:טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִַַַַַַָהּמגּביּה

מֹוצאי עד יאכל לא - ּבמזיד ּׁשהתקין, מּמה יאכל - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּבׁשֹוגג
אֹו הּמקּדיׁש וכן הּפרֹות. את ּתּקן ּכ ּובין ּכ ּובין ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּבת.
מה - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג, ּבין - ּבׁשּבת הּמחרים אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָהּמערי
הּמקנה וכן טֹוב. ּביֹום לֹומר צרי ואין עׂשּוי; ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּׁשעׂשה
הּׁשמׁשֹות, ּבין הּדמאי את מעׂשרין קנה. - ּבׁשּבת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלחברֹו

הּוּדאי. את לא ֲֶַַַָֹאבל
.ÊËלמעׂשר אֹו ּדמאי ׁשל מעׂשר לתרּומת ׁשם ׁשּקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָמי

מקֹומן ׁשּיחד אףֿעלּֿפי ּבׁשּבת, יּטלם לא - וּדאי ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעני
היה ואם הּפרֹות. ּבצד ּומּנחין ידּועין הן והרי הּׁשּבת, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻמּקדם
ּובלבד ויאכלּו; יבֹואּו - אצלֹו לאכל למּודים עני אֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָֹֹֹּכהן

ויֹודיע מעׂשר, ּתרּומת מאכיל ׁשאני ׁשּזֹו לּכהן, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹׁשּיֹודיע
עני. מעׂשר מאכיל ׁשאני ׁשּזֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָלעני,

.ÊÈּכמּקח ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, ּבקביא ּולׂשחק להפיס ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻאסּור
גדֹולה מנה על ּביתֹו ּבני ועם ּבניו עם אדם ּומפיס ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּוממּכר.

מקּפידין. ׁשאין מּפני קטּנה, מנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכנגד
.ÁÈּבין - ּבׁשּבת להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות, לחּׁשב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאסּור

,לפיכ יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשעבר,
סאין ּכּמה ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר - צר ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחׁשּבֹונֹות
ּבחתנּות הֹוציא ּדינרין ּכּמה ּפלֹונית, ּבׁשנה לנּו היה ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָּתבּואה
צר ּבהן ׁשאין ּבטלה, ׂשיחה ּבכלל ׁשהן ּבאּלּו; וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבנֹו,

ּבחל. ּכמחּׁשב - ּבׁשּבת אֹותן המחּׁשב ְְְְְִֵֵַַַַָָָֹּכלל.
.ËÈּכדר יהא ׁשּלא ּבׁשּבת; הדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאסּור

מּפיו, אֹורחיו ואת ּפרּפרֹותיו אדם מֹונה למחק. ויבֹוא ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹחל,
הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי יקרא ׁשּלא ּכדי הּכתב, מן לא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאבל
- הּכתל על אֹו הּטבלא על חקּוקין הּׁשמֹות היּו אם ,ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹלפיכ
לקרֹות ואסּור ּבׁשטר. מתחּלף ׁשאינֹו מּפני לקרֹותן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻמּתר
אף ּבׁשּבת. הּדיֹוקני ותחת הּצּורה ּתחת המהּל ְְְְְְִִֵַַַַַַַַַַָָָּבכתב
ּגזרה אסּור, - הּמדרׁש ּבית ּבׁשעת ּבׁשּבת ּבּכתּובים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָלקרֹות
ּבביתֹו יֹוׁשב אחד ּכל יהיה ׁשּלא הּמדרׁש; ּבית ּבּטּול ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמּׁשּום

הּמדרׁש. מּבית ויּמנע ְְְִִִֵֵַַָָוקֹורא,
.Îּׁשּיׁש מה ּכל מּציל אינֹו - ּבׁשּבת ּבחצר דלקה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנפלה

ׁשערבּו; אףֿעלּֿפי המבֹוי, ׁשּבאֹותֹו אחרת לחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחצר
על ּבהּול ׁשאדם מּפני ׁשּיּציל, ּכדי הּדלקה יכּבה ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּגזרה
לֹו צרי ׁשהּוא מזֹון אּלא יּציל ׁשּלא ּגזרּו, לפיכ ְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹממֹונֹו.
ּובגדים ּבׁשּבת, ּבהן להׁשּתּמׁש ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלאֹותֹו

ללּבׁש; לידיׁשּיכֹול ּבא ואינֹו הּכל, מן מתיאׁש ׁשּנמצא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
מּציל. אינֹו וכליו מזֹונֹו אף - ערבּו לא ואם ְְְְִִִֵֵֵַַָֹּכּבּוי.

.‡Îׁשּבת ּבלילי דלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומה
והראּוי לאדם, - לאדם הראּוי סעּדֹות, ׁשלׁש מזֹון מּצילין -ְְְְְִִַָָָָָָָָָֻ
ׁשּתי מזֹון מּצילין - ּבׁשחרית נפלה לבהמה; - ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָלבהמה

אחת. סעּדה מזֹון מּצילין - ּבמנחה ְְְְְִִִַַַָָֻֻסעּדֹות;
.·Îׁשהיה אֹו הרּבה, ּבכלים ּבמּציל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

הּוא - ׁשנית אֹותֹו ּוממּלא וחֹוזר ּומערה, ּומֹוציאֹו ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַממּלא
ּכלי הֹוציא אם אבל לֹו; צרי ּׁשהּוא מה אּלא מּציל ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאין
מּתר. - סעּדֹות ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי אחת, ּבהֹוצאה ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻאחד

.‚Îּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי כּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?
ּפרׂש אם וכן יין. ׁשל וחבית ּדבלה, ׁשל ועּגּול ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻסעּדֹות,
מלאה והֹוציאּה להֹוציא, ּׁשּיכֹול מה ּכל ּבּה וקּבץ ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָטּליתֹו

מּתר. - אחת ְַַַָֻּבבת
.„Îואחד אחד וכל לכם! והּצילּו ּבֹואּו לאחרים: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָואֹומר

ּדבר אפּלּו ׁשּמחזיק אחד ּכלי אֹו לֹו, צרי ׁשהּוא מזֹון ְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָמּציל
לקחּתֹו הּמּציל רצה לא ואם מּציל. ׁשל הּוא והרי ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּגדֹול.
עמלֹו; ׂשכר הּׁשּבת אחר מּמּנּו לּטל לֹו מּתר - לבעליו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֻּונתנֹו
ׁשּלא אּסּור, ולא מלאכה ׁשם אין ׁשהרי ׁשּבת, ׂשכר זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹואין

מערב. ּבמקֹום אּלא ְְִֶָָָֹהֹוציאֹו
.‰Î;נקּיה ׁשאינּה ּפת ּומּציל חֹוזר אינֹו - נקּיה ּפת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּציל

נקּיה. ּפת ּומּציל חֹוזר - נקּיה ׁשאינּה ּפת הּציל אם ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
יֹום היה אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
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ליֹום ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת; ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּכּפּורים
לּׁשּבת זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב, ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵַַַַַָָָֹהּכּפּורים,
יכֹול ּׁשהּוא מה ּכל לֹובׁש - ללּבׁש מּציל ּׁשהּוא ּומה ְִִֵֶֶַַַַָָָָהּבאה.
ואֹומר ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ּׁשהּוא מה ּכל ועֹוטף ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹללּבׁש,
לֹובׁש ואחד אחד וכל לכם! והּצילּו ּבֹואּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרים:
ׁשהרי הּמאכל, ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא. ּבכליו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומתעּטף

זֹוכין. הן ההפקר ְִִֵֵֶַמן
.ÂÎאחרת לחצר ּבחצר ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר

לּמבֹוי ׁשּיהיה ּובלבד ערבּו; ׁשּלא ואףֿעלּֿפי הּמבֹוי, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּבאֹותֹו
ּובלׁשֹון אּׁשּורית ּכתּובין ׁשּיהיּו והּוא, אחד. ּולחי מחּצֹות ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָׁשלׁש
אין - אחר ּבכתב אֹו לׁשֹון ּבכל ּכתּובין היּו אם אבל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּקדׁש;
ּבהם, לקרֹות אסּור ּובחל ערּוב. ׁשם היה אפּלּו אֹותן, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹמּצילין

מאליהן. מתאּבדין והן הּתרף ּבמקֹום מּניחן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאּלא
.ÊÎׁשל ּכתב ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי - ּובסקרא ּבסם ּכתּובין ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהיּו

מּצילין - קדׁש ּובלׁשֹון אּׁשּורית ּכתּובין והן הֹואיל ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹקּימא,
ּפרׁשה וׁשּבין וׁשּלמּטה ׁשּלמעלה ספרים, ׁשל ּגּליֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאֹותן.
- הּספר וׁשּבסֹוף הּספר וׁשּבתחּלת לדף ּדף וׁשּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלפרׁשה
ּבהן ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי והּקמעין, הּברכֹות אֹותן. מּצילין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאין
מּצילין אין - ּתֹורה ׁשל הרּבה ּומענינֹות ׁשם ׁשל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאֹותּיֹות

הּדלקה. מּפני ְְִֵֵַָָאֹותן
.ÁÎאֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָספר

אם וכן ׂשהדּותא"; "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, ּתבֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָמּתֹו
וי אֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ּבּה ּבּההיתה ׁש ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָ

מּפני אֹותן מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹהזּכרֹות,
עם ּתפּלין ותיק הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּדלקה.

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ְְִִִֵֶַַַָָהּתפּלין,

ה'תשע"א אייר ט' שישי יום

ועׂשרים ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨§¤§¦

ּדֹומין‡. ׁשאינם אףֿעלּֿפי ּבׁשּבת, אסּורין ׁשהן ּדברים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש

נאסרּו? מה ּומּפני מלאכה. לידי מביאין ואינם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָלמלאכה
ּביֹום חפצ עׂשֹות רגל מּׁשּבת ּתׁשיב אם ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
ודּבר חפצ מּמצא ּדרכי מעׂשֹות וכּבדּתֹו ונאמר: ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹקדׁשי.

ואפּלּו2ּדבר ּבׁשּבת, ּבחפציו להּל לאדם אסּור לפיכ . ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָָ
מה אֹו למחר ּימּכר מה ׁשּתפֹו עם ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻלדּבר
למקֹום יל סחֹורה זה ּובאי זה, ּבית יבנה היא אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּיקנה,
ּדּבּור - ּדבר ודּבר ׁשּנאמר: אסּור, ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּפלֹוני.

מּתר הרהּור .3אסּור, ְִָָֻ
מה4אסּור·. לראֹות ּכדי ּבׁשּבת ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹ

לעׂשֹות מהּל זה ׁשהרי ּפרֹותיהן; הן היא אֹו צריכין, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַהן
הּתחּום סֹוף עד ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן ויׁשב5חפצֹו. , ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות קרֹוב ׁשּיהיה ּכדי ,ׁשּתחׁש עד ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשם
חפציו. לעׂשֹות ּבׁשּבת הּלּוכֹו נמצא ׁשהרי ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשּבת;

אמּורים?‚. ּדברים ּדבר6ּבּמה לעׂשֹות הּתחּום על ּבׁשהחׁשי ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּמּתר ּדבר לעׂשֹות החׁשי אם אבל לעׂשֹותֹו; ּבׁשּבת ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשאסּור
הּתחּום על מחׁשיכין אין ּכיצד? מּתר. זה הרי - ּבׁשּבת ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻלעׂשֹותֹו
הּוא מחׁשי אבל ּפֹועלין, לׂשּכר אֹו מחּברין ּפרֹות ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָֹֻלהביא

ּבׁשּבת לׁשמר מּתר ׁשהרי ּפרֹות; להביא7לׁשמר ּומחׁשי . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ
ּתלּוׁשין ּפרֹות אֹו ּבאה,8ּבהמה והיא לּה קֹורא - ׁשהּבהמה ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשם היּו אּלּו - ּתלּוׁשין ּופרֹות לּתחּום; חּוץ ׁשהיא ְְִִִִֵֶַַַָָאףֿעלּֿפי
לחברֹו: אדם אֹומר וכן ּבׁשּבת. להביאן מּתר היה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻמחּצֹות,

ּפלֹוני ּברּגנים9לכר ׁשם היּו ׁשאם למחר; הֹול היה10אני , ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֻ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשּבת. לׁשם ְְְֵֵֵֶַַָָָֹהֹול

עּמי11מּתר„. ׁשּתעמד הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֻ
ׁשּנמצא12לערב? לערב; לי נכֹון היה לֹו: יאמר לא אבל ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ואסּור ּבׁשּבת. חפצֹו ׁשּנאמר:13עֹוׂשה ּבׁשּבת, ּולדּלג לרּוץ ְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשל ּכהּלּוכ ׁשּבת ׁשל הּלּוכ יהא ׁשּלא - ּדרכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמעׂשֹות

ויֹורד וׁשיח14חל. לבֹור אּמה,15אדם מאה הן אפּלּו ּומערה, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹ
וׁשֹותה ויֹורד ועֹולה16ּומטּפס ּומטּפס ואסּור17, להרּבֹות18. ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָ

דּבּור20ּבטלה19ּבׂשיחה יהא ׁשּלא - ּדבר ודּבר ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּבת חל.ׁשל ׁשל ּכדּבּור ְִֶֶַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ונמשך1) רבים, צרכי או מצוה, במקום מהם, שהותר ומה מלאכה. חשש בהם שאין בדברים דבריהם, של איסורין בו נתבארו
טלטול איסור סיבות הודעת בהקדמת הפרק ונסתיים מצוה. שהם פי על אף השבת, את דוחין דין בית ענשי שאין ביאור לזה

מטולטלין. הדברים שבהן הרשויות מצד לא הדברים, מהות מצד בשבת, דברים הלכה2)מקצת ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי
בעשרה (שהרי ממאמר שבת הוא ברוך הקדוש מה – אלהיך לה' שבת השביעי "ויום י) כ, (שמות כתיב אבהו: רבי "אמר ג'):

חול). דברי בשבת תדבר (שלא ממאמר" שבות אתה אף העולם), נברא א').3)מאמרות עמוד ק"נ דף שבת (מסכת4)(מסכת
ב'). עמוד ל"ח דף א'.5)עירובין הלכה כ"ז בפרק כמבואר מהעיר אמה א').6)אלפיים עמוד ק"נ דף שבת מסכת (משנה
התחום. על להחשיך ח'.7)שאסור הלכה להלן באכילה8)ראה שאסורים בשבת שנתלשו פירות אבל שבת מערב שנתלשו

ב'). עמוד ק"נ דף שבת (מסכת עבורם מחשיכים אין – בטלטול ואסורים ז') הלכה כ"א פרק לתחום.9)(למעלה מחוץ שהוא
וארבעה10) אמה שבעים בתוך לזו זו מובלעות הן אם לתחום, מחוץ אפילו בשבת ללכת יוכל ידיהן שעל שומרים, של סוכות

וב'. א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר א').11)טפחים, עמוד ק"נ דף שבת אם12)(מסכת לערב, עמי תעמוד אם נראה "עכשיו
בדרך אלא בפירוש כן אומר שאינו כיון מזהירו, הוא לעבודה לשכרו מנת שעל יודעים ששניהם פי על אף לכשתחשך, אלי תבא
– "הנראה פירש: ובהגה"מ שם). רש"י (ועיין מותר" הרהור אסור דבר – דבר "ודבר א': בהלכה ומבואר כהרהור, זה הרי רמז,

בעיניך". א').13)טוב עמוד קי"ג דף שבת א').14)(מסכת עמוד ק' דף עירובין ארוכה.15)(מסכת לדעת16)חפירה
מים". בהן שאין בין מים בהן שיש "בין שתיה, לצורך לא גם לרדת מותר כדרך17)רש"י הילוך איסור של חשש כאן ואין

ועלייתו. בירידתו קרקע יעקור שמא חוששין שאין הוא בזה שהחידוש כתב של"ו סימן חיים אורח ובטור (מסכת18)חול,
א'). עמוד קי"ג דף הרבה,19)שבת מדברת אמו את כשראה יוחאי בן שמעון "רבי ג'): הלכה ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי

היום". שבת אמי לה: שיחת20)אמר השח רבא "אמר ושם: אסור, בחול שגם מובא ב'): עמוד י"ט דף יומא (מסכת בתלמוד



צה zay zekld - xii` 'h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ליֹום ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת; ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּכּפּורים
לּׁשּבת זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב, ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵַַַַַָָָֹהּכּפּורים,
יכֹול ּׁשהּוא מה ּכל לֹובׁש - ללּבׁש מּציל ּׁשהּוא ּומה ְִִֵֶֶַַַַָָָָהּבאה.
ואֹומר ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ּׁשהּוא מה ּכל ועֹוטף ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹללּבׁש,
לֹובׁש ואחד אחד וכל לכם! והּצילּו ּבֹואּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרים:
ׁשהרי הּמאכל, ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא. ּבכליו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומתעּטף

זֹוכין. הן ההפקר ְִִֵֵֶַמן
.ÂÎאחרת לחצר ּבחצר ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר

לּמבֹוי ׁשּיהיה ּובלבד ערבּו; ׁשּלא ואףֿעלּֿפי הּמבֹוי, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּבאֹותֹו
ּובלׁשֹון אּׁשּורית ּכתּובין ׁשּיהיּו והּוא, אחד. ּולחי מחּצֹות ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָׁשלׁש
אין - אחר ּבכתב אֹו לׁשֹון ּבכל ּכתּובין היּו אם אבל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּקדׁש;
ּבהם, לקרֹות אסּור ּובחל ערּוב. ׁשם היה אפּלּו אֹותן, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹמּצילין

מאליהן. מתאּבדין והן הּתרף ּבמקֹום מּניחן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאּלא
.ÊÎׁשל ּכתב ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי - ּובסקרא ּבסם ּכתּובין ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהיּו

מּצילין - קדׁש ּובלׁשֹון אּׁשּורית ּכתּובין והן הֹואיל ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹקּימא,
ּפרׁשה וׁשּבין וׁשּלמּטה ׁשּלמעלה ספרים, ׁשל ּגּליֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאֹותן.
- הּספר וׁשּבסֹוף הּספר וׁשּבתחּלת לדף ּדף וׁשּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלפרׁשה
ּבהן ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי והּקמעין, הּברכֹות אֹותן. מּצילין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאין
מּצילין אין - ּתֹורה ׁשל הרּבה ּומענינֹות ׁשם ׁשל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאֹותּיֹות

הּדלקה. מּפני ְְִֵֵַָָאֹותן
.ÁÎאֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָספר

אם וכן ׂשהדּותא"; "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, ּתבֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָמּתֹו
וי אֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ּבּה ּבּההיתה ׁש ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָ

מּפני אֹותן מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹהזּכרֹות,
עם ּתפּלין ותיק הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּדלקה.

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ְְִִִֵֶַַַָָהּתפּלין,

ה'תשע"א אייר ט' שישי יום

ועׂשרים ארּבעה 1ּפרק
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ּדֹומין‡. ׁשאינם אףֿעלּֿפי ּבׁשּבת, אסּורין ׁשהן ּדברים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש

נאסרּו? מה ּומּפני מלאכה. לידי מביאין ואינם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָלמלאכה
ּביֹום חפצ עׂשֹות רגל מּׁשּבת ּתׁשיב אם ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּום
ודּבר חפצ מּמצא ּדרכי מעׂשֹות וכּבדּתֹו ונאמר: ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹקדׁשי.

ואפּלּו2ּדבר ּבׁשּבת, ּבחפציו להּל לאדם אסּור לפיכ . ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָָ
מה אֹו למחר ּימּכר מה ׁשּתפֹו עם ׁשּידּבר ּכגֹון ּבהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻלדּבר
למקֹום יל סחֹורה זה ּובאי זה, ּבית יבנה היא אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּיקנה,
ּדּבּור - ּדבר ודּבר ׁשּנאמר: אסּור, ּבֹו וכּיֹוצא זה ּכל ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּפלֹוני.

מּתר הרהּור .3אסּור, ְִָָֻ
מה4אסּור·. לראֹות ּכדי ּבׁשּבת ּוׂשדֹותיו ּגּנֹותיו לפקד לאדם ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹ

לעׂשֹות מהּל זה ׁשהרי ּפרֹותיהן; הן היא אֹו צריכין, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַהן
הּתחּום סֹוף עד ּבׁשּבת ׁשּיצא לאדם אסּור וכן ויׁשב5חפצֹו. , ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבמֹוצאי חפציו לעׂשֹות קרֹוב ׁשּיהיה ּכדי ,ׁשּתחׁש עד ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשם
חפציו. לעׂשֹות ּבׁשּבת הּלּוכֹו נמצא ׁשהרי ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשּבת;

אמּורים?‚. ּדברים ּדבר6ּבּמה לעׂשֹות הּתחּום על ּבׁשהחׁשי ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּמּתר ּדבר לעׂשֹות החׁשי אם אבל לעׂשֹותֹו; ּבׁשּבת ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשאסּור
הּתחּום על מחׁשיכין אין ּכיצד? מּתר. זה הרי - ּבׁשּבת ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֻלעׂשֹותֹו
הּוא מחׁשי אבל ּפֹועלין, לׂשּכר אֹו מחּברין ּפרֹות ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָֹֻלהביא

ּבׁשּבת לׁשמר מּתר ׁשהרי ּפרֹות; להביא7לׁשמר ּומחׁשי . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ
ּתלּוׁשין ּפרֹות אֹו ּבאה,8ּבהמה והיא לּה קֹורא - ׁשהּבהמה ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשם היּו אּלּו - ּתלּוׁשין ּופרֹות לּתחּום; חּוץ ׁשהיא ְְִִִִֵֶַַַָָאףֿעלּֿפי
לחברֹו: אדם אֹומר וכן ּבׁשּבת. להביאן מּתר היה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻמחּצֹות,

ּפלֹוני ּברּגנים9לכר ׁשם היּו ׁשאם למחר; הֹול היה10אני , ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֻ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשּבת. לׁשם ְְְֵֵֵֶַַָָָֹהֹול

עּמי11מּתר„. ׁשּתעמד הנראה לפֹועל: לֹומר לאדם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֻ
ׁשּנמצא12לערב? לערב; לי נכֹון היה לֹו: יאמר לא אבל ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ואסּור ּבׁשּבת. חפצֹו ׁשּנאמר:13עֹוׂשה ּבׁשּבת, ּולדּלג לרּוץ ְְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשל ּכהּלּוכ ׁשּבת ׁשל הּלּוכ יהא ׁשּלא - ּדרכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמעׂשֹות

ויֹורד וׁשיח14חל. לבֹור אּמה,15אדם מאה הן אפּלּו ּומערה, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹ
וׁשֹותה ויֹורד ועֹולה16ּומטּפס ּומטּפס ואסּור17, להרּבֹות18. ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָ

דּבּור20ּבטלה19ּבׂשיחה יהא ׁשּלא - ּדבר ודּבר ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּבת חל.ׁשל ׁשל ּכדּבּור ְִֶֶַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ונמשך1) רבים, צרכי או מצוה, במקום מהם, שהותר ומה מלאכה. חשש בהם שאין בדברים דבריהם, של איסורין בו נתבארו
טלטול איסור סיבות הודעת בהקדמת הפרק ונסתיים מצוה. שהם פי על אף השבת, את דוחין דין בית ענשי שאין ביאור לזה

מטולטלין. הדברים שבהן הרשויות מצד לא הדברים, מהות מצד בשבת, דברים הלכה2)מקצת ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי
בעשרה (שהרי ממאמר שבת הוא ברוך הקדוש מה – אלהיך לה' שבת השביעי "ויום י) כ, (שמות כתיב אבהו: רבי "אמר ג'):

חול). דברי בשבת תדבר (שלא ממאמר" שבות אתה אף העולם), נברא א').3)מאמרות עמוד ק"נ דף שבת (מסכת4)(מסכת
ב'). עמוד ל"ח דף א'.5)עירובין הלכה כ"ז בפרק כמבואר מהעיר אמה א').6)אלפיים עמוד ק"נ דף שבת מסכת (משנה
התחום. על להחשיך ח'.7)שאסור הלכה להלן באכילה8)ראה שאסורים בשבת שנתלשו פירות אבל שבת מערב שנתלשו

ב'). עמוד ק"נ דף שבת (מסכת עבורם מחשיכים אין – בטלטול ואסורים ז') הלכה כ"א פרק לתחום.9)(למעלה מחוץ שהוא
וארבעה10) אמה שבעים בתוך לזו זו מובלעות הן אם לתחום, מחוץ אפילו בשבת ללכת יוכל ידיהן שעל שומרים, של סוכות

וב'. א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר א').11)טפחים, עמוד ק"נ דף שבת אם12)(מסכת לערב, עמי תעמוד אם נראה "עכשיו
בדרך אלא בפירוש כן אומר שאינו כיון מזהירו, הוא לעבודה לשכרו מנת שעל יודעים ששניהם פי על אף לכשתחשך, אלי תבא
– "הנראה פירש: ובהגה"מ שם). רש"י (ועיין מותר" הרהור אסור דבר – דבר "ודבר א': בהלכה ומבואר כהרהור, זה הרי רמז,

בעיניך". א').13)טוב עמוד קי"ג דף שבת א').14)(מסכת עמוד ק' דף עירובין ארוכה.15)(מסכת לדעת16)חפירה
מים". בהן שאין בין מים בהן שיש "בין שתיה, לצורך לא גם לרדת מותר כדרך17)רש"י הילוך איסור של חשש כאן ואין

ועלייתו. בירידתו קרקע יעקור שמא חוששין שאין הוא בזה שהחידוש כתב של"ו סימן חיים אורח ובטור (מסכת18)חול,
א'). עמוד קי"ג דף הרבה,19)שבת מדברת אמו את כשראה יוחאי בן שמעון "רבי ג'): הלכה ט"ו פרק שבת (מסכת ירושלמי

היום". שבת אמי לה: שיחת20)אמר השח רבא "אמר ושם: אסור, בחול שגם מובא ב'): עמוד י"ט דף יומא (מסכת בתלמוד
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הּכנסת‰. לבית ׁשּירּוץ ּכגֹון מצוה, לדבר ּבׁשּבת לרּוץ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמּתר
הּמדרׁש לבית ּומחּׁשבין21אֹו מצוה22. ׁשל ,23חׁשּבֹונֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

יׁש24ּומֹודדין אם לידע - מקוה ּכגֹון מצוה, ׁשל מדידה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ
טמאה25ּכּׁשעּור מקּבל אם לידע - ּבגד אֹו ּופֹוסקין26, .27 ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֻ

ואפּלּו - מדרׁשֹות ּולבּתי כנסּיֹות לבּתי והֹולכין לענּיים. ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָצדקה
לפּקח29ּוטרקלין28לטרטיאֹות - ּכּותים עסקי30ׁשל על ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

לארס31רּבים הּתינֹוקֹות על ּומׁשּדכין הּתינֹוק32ּבׁשּבת. ועל , ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָ
אּמנּות ּוללּמדֹו ספר ּומבּקרין33ללּמדֹו ּומנחמים34. חֹולין ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻ

מּלזעק, היא ׁשּבת אֹומר: החֹולה, את לבּקר והּנכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאבלים.
לבֹוא קרֹובה ּומחׁשיכין35ּורפּואה לפּקח36. הּתחּום על37על ְְְְְִִֵַַַַַַָָָ

הּמת עסקי ועל ּכּלה ותכריכין.38עסקי ארֹון לֹו להביא , ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
מּמקֹום הבא ׁשם, מצאת לא ּפלֹוני. למקֹום ל לֹו: ְְְְִִִֵֵֵָָָָָֹואֹומר
לֹו יזּכיר ׁשּלא ּובלבד ּבמאתים. הבא ּבמנה, מצאת לא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּפלֹוני.

מּקח ונאמר:39סכּום הן, מצוה - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל . ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מּתרין. ׁשמים חפצי אסּורין, חפצי - וכּו' חפצי ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻעׂשֹות

.Âהּגדֹול40מפליגין מצוה,41ּבּים לדבר ׁשּבת ּבערב ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ׁשֹובת42ּופֹוסק ואינֹו - לׁשּבת ּומפירין43עּמֹו 45נדרים44. ְְְְִִִִִֵֵֵָֹ

ׁשּבת לצר ּבין - ׁשּבת46ּבׁשּבת לצר ׁשּלא ּבין ,47. ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּומּתירין,48ונׁשאלין הּׁשּבת, לצר ׁשהן הּנדרים על לחכם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּדברים הּׁשּבת; קדם להּתירן ּפנאי להן ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאףֿעלּֿפי
הן מצוה - .49אּלּו ְִֵֵָ

.Êעׂשה50אין מצות ׁשהענׁש אףֿעלּֿפי ּבׁשּבת. ,51עֹונׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
אֹו מלקּות ּדין ּבבית ׁשּנתחּיב הרי ּכיצד? ׁשּבת. ּדֹוחה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאינּה
ׁשּנאמר: ּבׁשּבת; אֹותֹו ממיתין ואין אֹותֹו מלקין אין - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָמיתה
אזהרה זֹו - הּׁשּבת ּביֹום מׁשבתיכם ּבכל אׁש תבערּו ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָֹֹֹלא
והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ּבׁשּבת יׂשרפּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלביתּֿדין

ענׁשין לׁשאר .52הּדין ְֳִִִַָָ
.Áּבין53מּתר ּתלּוׁשים, ּבין - ּבׁשּבת ּפרֹותיו לׁשמר לאדם ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֻ

מהן לאכל וחּיה ּבהמה אֹו מהן, לּטל אדם ּבא ואם ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֻמחּברין.
ּגֹוער מחפציו54- זה דבר והלֹוא ּומרחיקן. ּבהם ּומּכה ּבהן ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

לעצמֹו לקנֹות אּלא נאסר ׁשּלא מּפני מּתר? הּוא ולמה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּוא,
ּולהּטּפל ּולהרויח להׂשּתּכר אֹו מצּויים, עּתה ׁשאינן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָחפצים
עד לידֹו ּבא ׁשּכבר ממֹונֹו לׁשמר אבל לידֹו; ׁשּתבֹוא ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָָֹּבהנאה
לנֹועל דֹומה? זה למה הא מּתר. - ׁשהּוא ּכמֹות ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּיעמד

הּגּנבים.55ּביתֹו מּפני ְִִֵֵַַָ
.Ëּומקׁשאיו56המׁשּמר העֹופֹות, מּפני 58ּומדלעיו57זרעיו ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

יסּפק לא - החּיה ירּקד59מּפני ּבחל;60ולא ׁשעֹוׂשה ּכדר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
צרֹור יּטל ׁשּמא הרּבים.61ּגזרה ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ויזרק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
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על שהמדובר שם פירש הר"ח אבל בטלים". בדברים ולא – בם" "ודברת ז') פסוק ו', פרק (דברים שנאמר בעשה, עובר חולין
ד'. הלכה דעות מהלכות ב' בפרק לעיל ועיין לימודו. באמצע זירא:21)המפסיק רבי "אמר ב'): עמוד ו' דף ברכות (מסכת

שאמר מה ששמעתי כיון השבת! את מחללים חכמים אמרתי: המדרש, לבית הדרשה את לשמוע רצים חכמים כשראיתי בתחילה
מהרתי. אני גם בשבת, ואפילו הלכה לדבר אדם ירוץ לעולם לוי: בן יהושע א').22)רבי עמוד ק"נ דף שבת (מסכת

ש"ו).23) אברהם (מגן וכדומה מצוה לסעודת ההוצאות א').24)כחשבון עמוד קנ"ז דף שבת (מסכת ארבעים25)משנה
א').26)סאה. הלכה כ"ב פרק כלים בהלכות (רבינו בגדים טומאת מקבל אצבעות שלש על אצבעות שלש בו שיש בגד
כסף.27) סכומי מקציבים א') עמוד ק"נ דף שבת חדרים.29)לתיאטראות.28)(מסכת שמסביבו מרווח לשאול30)אולם

המשניות). (פירוש מצוה.31)ולחקור לדבר נחשבים רבים בשדוכי32)צרכי – מצוה "דבר רבינו: כתב המשנה בפירוש
והבנות". וללמדו33)הבנים אשה להשיאו תורה, ללמדו לפדותו, למולו, בבנו: חייב "האב א') עמוד כ"ט קדושין (מסכת

א').34)אומנות". עמוד י"ב דף שבת (רש"י).35)(מסכת יצטערו" שלא דעתם להרחיב דף36)"צריך שבת (מסכת משנה
א'). עמוד המשניות).37)קנ"א (פירוש ולחקור" הם.38)"לשאול מצוה צרכי אלו יוסיף,39)שכל לא שעליו מסוים סכום

ממונו. חסכון אם כי מצוה זו בהקצבה שאין א').40)מכיון עמוד י"ט דף שבת מביא41)(מסכת י"ג הלכה ל' בפרק להלן
לכן כשיכור", וינועו "יחוגו אשר הנוסעים צער משום השבת, קודם ימים משלושה פחות בספינה) (לנסוע להפליג שאסור רבינו,
העוסק כי מותר, מצוה ולדבר מדאי". יותר יצטער ולא השבת קודם עליו דעתו "שתתיישב כדי שבת, לפני ימים שלשה יפליג

ט"ז). פרשה שלח רבה, (במדבר שבת" דוחה מצוה ו"שליחות רמ"ח) הרב, ערוך" ("שלחן אחרת ממצוה פטור מתנה42)במצוה
שישבות. הנכרי כלום.43)עם בכך אין שובת אינו כך אחר א').44)ואם עמוד קנ"ז דף (שבת להפר45)משנה יכול בעל

נשאת). ולא בגרה שלא (עד בתו נדרי – והאב אשתו, נדרי את שמעו (רש"י).46)ביום בשבת לאכול שלא נדר כי47)כגון
עוד. להפר יוכל לא היום, יפר לא עליו.48)אם מתחרט הנודר אם נדר להתיר יכול לצורך49)החכם שאינן נדרים אבל

למחר. עד להתירם ימתין ב').50)השבת עמוד ל"ה דף ברצועה.51)(סנהדרין להכות רכ"ד: עשה מצות המצוות בספר ראה
הסמוכות. במצוות עוד שם ועיין כו' העוברים לשרוף רכ"ח: שבת,52)מצוה חילול בו שיש בדבר שדוקא משמע (שם) בגמרא

ונזכר ו' הלכה ד' (פרק סנהדרין בירושלמי אולם מצאנו. לא שבת חילול בהם שאין עונשים ושאר לדון, אסור – שריפה כגון
להלן ונאמר מושבותיכם" בכל אש תבערו לא ג') פסוק ל"ה, פרק (שמות כאן "נאמר מפורש: שכ"ב) מל"ת המצוות" ב"ספר
הכתוב דין בבית (מושבות) להלן מה מושבותיכם", בכל לדורותיכם משפט לחוקת לכם אלה "והיו כ"ט) פסוק ל"ה, פרק (במדבר
זה. באיסור נכללים העונשים שכל משמע בשבת", דנין יהיו שלא דינים לבתי מכאן מדבר, הכתוב דין בבית כאן אף מדבר,

ב')53) עמוד (שם בגמרא ואמרו בידו" פירות ומביא לשמור התחום על הוא "מחשיך א' עמוד ק"נ דף שבת מסכת משנה
ג'. הלכה כדלעיל זה על להחשיך אסור כן לא שאם מחוברים פירות גם לשמור שמותר הרי מחוברים. בפירות שהמדובר

מותר.54) שלגעור משמע כו' יספק שלא ט' בהלכה שבסמוך ממה ב':55)נלמד עמוד ק"ו דף שבת מסכת בגמרא הוא [כן
הוא]. ומותר שפטור זה בענין אמרו א' עמוד ק"ז דף ושם לשומרו" ביתו את א').56)"לנועל עמוד ק"ד דף עירובין (מסכת

קשואין.57) דלועין.58)שדה כף.59)שדה אל כף והחיות.60)יכה העופות את להבריח כדי פרק61)ברגל לעיל עיין
בש מרקדין ולא מספקין "שאין ה' הלכה לשירכ"ג כן עשה אם שדוקא משנה במגיד שם ועיין שיר" כלי יתקן שמא גזירה בת

זו. גזירה גזרו

zay zekld - xii` 'h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èׁשבּות62ּכל מּׁשּום אסּורין ׁשהן גזרּו63הּדברים לא , ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשהן64עליהן הּוא יֹום ׁשל ּבעצמֹו אּלא ; ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, מּתרין. הּׁשמׁשֹות ּבין אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻאסּורין,
דחק אֹו לעלֹות65מצוה הּׁשמׁשֹות ּבין לֹו מּתר ּכיצד? . ְְֲִֵֵַַַַָָָֹֻ

הּמים66ּבאילן ּפני על לׁשּוט לּולב67אֹו אֹו68להביא ְְְִִִֵַַַָָָָ
הּכרמלית69ׁשֹופר מן מֹוציא אֹו האילן מן מֹוריד וכן .70 ְְְִִִִִִֵַַָָָ
לדבר71ערּוב ונצר ונחּפז, טרּוד היה אם וכן ׁשעׂשה. ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

אם אבל מּתר. זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשבּות מּׁשּום ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא
אין לפיכ אסּור. - מצוה ּדבר ולא ּדחק ׁשם היה ְְְְִִֵַַָָָָָָֹֹֹלא

הּוּדאי את ׁשאּסּור72מעׂשרין אףֿעלּֿפי הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָ
את מעׂשרים אבל ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת הּמעׂשר ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָהפרׁשת

.73הּדמאי ְַַ
.‡Èׁשבּות75ׁשעׂשה74קטן מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּכגֹון76ּבׁשּבת , ְְְִֶֶַָָָָָָָ

אין - ּבכרמלית טלטל אֹו נקּוב ׁשאינֹו מעציץ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתלׁש
להפריׁשֹו מצּוין ממחין77ּביתּֿדין אין - אביו הּניחֹו אם וכן . ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָֻ

.78ּבידֹו ְָ
.·Èׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאסרּו

ּבחל אם79עֹוׂשה ּומה אמרּו: זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹ
ּבחל, ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָֹֹהזהירּו
קל - ּדבר ודּבר ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹולא
ׁשּלא ּכדי ּבחל; ּכטלטּול ּבׁשּבת טלטּול יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹוחמר

ו ּבעיניו, חל ּכיֹום מּפּנהיהיה ּכלים ּולתּקן להגּביּה יבֹוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשהרי ּבהן; וכּיֹוצא אבנים להצניע אֹו לבית, מּבית אֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלפּנה
ונמצא ּבֹו, ׁשּיתעּסק ּדבר ויבּקׁש ּבביתֹו, ויֹוׁשב ּבטל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּוא
ינּוח. למען ּבּתֹורה: ׁשּנאמר הּטעם ּובטל ׁשבת, ְֱֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹׁשּלא

.‚Èאפׁשר לאּסּור, ׁשּמלאכּתן ּכלים ויטלטל ּכׁשּיבּקר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָועֹוד,
ׁשּמקצת מּפני ועֹוד, מלאכה. לידי ויבֹוא מעט ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיתעּסק
ּכגֹון ימיהן, ּכל ּבטלין אּלא אּמנּיֹות, ּבעלי אינם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻהעם
מּמלאכה; ׁשֹובתים הן ימיהן ׁשּכל קרנֹות, ויֹוׁשבי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּטּילין
נמצא הּימים, ּכׁשאר ּולטלטל ּולדּבר להּל מּתר יהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻואם
היא אּלּו מּדברים ׁשביתה לפיכ הּנּכרת. ׁשביתה ׁשבת ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ּבאּסּור נגעּו אּלּו ּדברים ּומּפני אדם. ּבכל הּׁשוה ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשביתה
הּצרי ּכלים אּלא ּבׁשּבת אדם יטלטל ׁשּלא ואסרּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּטלטּול,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֶֶָָלהם,
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שזה62) רבינו וסובר השמשות", בין עליו גזרו לא שבות, משום שהוא דבר כל אומר: "רבי ב'): עמוד ל"ב דף עירובין (מסכת
את מעשרין אין חשיכה, אינו ספק חשיכה "ספק א'): עמוד ל"ד דף שבת (מסכת מהמשנה יקשה שלא כדי מצוה, דבר על נאמר
וטבילה במעשר שאין אף בסמוך), רבינו זה על (ורמז ט"ו הלכה כ"ג בפרק להלכה ונפסק הכלים" את מטבילין ואין הפירות

משנה"). ("מגיד מצוה לדבר אלא השמשות בין שבות התירו שלא ודאי אלא שבות, משום התורה63)אלא מן המותרים דברים
כ"א. פרק בתחלת כמבואר עליהם גזרו ד'.64)וחכמים הלכה ה' בפרק כמבואר לילה ספק יום ספק גדול.65)שהוא צורך

ו'.66) הלכה כ"א בפרק כמבואר יתלוש שמא גזירה משום חכמים של67)שאסרו חבית יעשה שמא גזירה חכמים שאסרו
ה'). הלכה כ"ג (פרק נטילה.68)שייטין תקיעה.69)למצות בפרק70)למצות כמבואר מדרבנן הוא בתוכו טלטול שאיסור

י"א. הלכה לשבות71)י"ד "נתכוון ואם ו'). הלכה ו' פרק עירובין (הלכות מצוה" לדבר אלא תחומין עירובי מערבין "שאין
ברשות (עירובֿתחומין) עירובו והניח בכרמלית לשבות שנתכוון או בכרמלית, עירובו והניח הרבים ברשות או היחיד ברשות
משתי אחת מכל ולהכניס להוציא מותר ביןֿהשמשות, שהוא העירוב, קניית שבשעת עירוב, זה הרי – הרבים ברשות או היחיד
ט'). הלכה (שם מצוה" במקום השמשות בין עליו גזרו לא סופרים מדברי שהוא דבר שכל לדברֿמצוה, לכרמלית הרשויות

ומעשר.72) תרומה ממנה הופרשה שלא הלכה73)תבואה כ"ג פרק (ראה מעשרות מהם הפריש אם שספק הארץ עם פירות
לפני74)ט"ו). בא בשבת, הרבים ברשות המדרש בית מפתחות אבדו ביסני בר יצחק "לרבי א'): עמוד קי"ד דף יבמות (מסכת

מינה: שמע לך. יביאו המפתחות את ימצאו ואם שם, וישחקו ותינוקת תינוק לשם הבא לו אמר לעשות), מה (לשאול פדת רבי
בסמוך. להלן וראה להפרישו" מצווין דין בית אין נבילות אוכל לחינוך75)"קטן הגיע אם אבל לחינוך, הגיע שלא בקטן

דף שבת (תוספות מאיסור להפרישו שצריך שכן כל במצוות לחנכו אביו שחייב כיון להיתר), איסור בין להבדיל מבין (שהוא
א'). עמוד להפרישו76)ק"כ צריכים אין דין בית אבל דרבנן, מאיסור להפרישו צריך אינו אביו שגם ההלכה, סוף על נאמר זה

משנה). (כסף כ"ז הלכה י"ז פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר תורה איסור עושה אם בשעשה77)גם אמורים דברים "במה
שם). אסורות מאכלות (הלכות שבות" משום שהן בדברים ואפילו ומועד, שבת בחילול להרגילו אסור אבל "אף78)מעצמו

על לנער חנוך שנאמר: בקדושה, לחנכו כדי ולהפרישו, בו לגעור אביו על מצוה הקטן, את להפריש מצווין דין בית שאין פי על
(שם). וגו'" דרכו איסור79)פי ומקור כ"ו. ובפרק כ"ה בפרק להלן יבוארו הדינים ופרטי "מוקצה"; הפוסקים: בלשון נקרא וזה

זו משנה נשנית חכליה בן נחמיה בימי חנינא: רבי "אמר ב'): עמוד קכ"ג דף שבת (מסכת בברייתא הוא בשבת המוקצה טלטול
טלטול (וגזרו הערימות" ומביאים בשבת גתות דורכים ביהודה ראיתי ההמה "בימים י"ג): (נחמיה שכתוב מוקצה), טלטול (איסור

היו בראשונה הכל: אסרו ומתחלה רש"י). – בהם מקילים שהיו שבת באיסורי להחמיר גדר לגדור כדי כלים, אומריםהרבה
וחזרו ולחם) בשר לחתוך וסכין לקדירה, כף דבילה, בה לחתוך סכין לשימוש: מאד להם זקוק (שאדם בשבת ניטלים כלים שלשה
בשבת, ניטלים הכלים כל שאמרו: עד יותר) (כשנזהרו יותר והתירו וחזרו שבת), באסורי להזהר העם שהתחיל (כשראו והתירו
חלק י"ג ובהלכה זו בהלכה המוקצה טלטול באיסור רבינו של טעמיו ובעיקר שלפנינו. בהלכות להלן המפורשים מאלה חוץ
כמבואר הרבים לרשות היחיד מרשות הוצאה איסור לידי יבוא שמא משום הוא טלטול איסור טעם כי וכתב בהשגה הראב"ד
משום האוכלין ועל הכלים כל על גזרו לא – היא הוצאה גזירת שמשום פי על ואף ב'), עמוד קכ"ד דף שבת (מסכת בגמרא
שמה היא רבינו ודעת א'). עמוד י"ד דף ביצה (רש"י בה לעמוד יכולים הצבור רוב כן אם אלא הצבור על גזירה גוזרים שאין
הכלים שרוב אחרונה משנה לפי אבל הכל, שאסרו ראשונה משנה לפי אלא אינו היא" הוצאה צורך ש"טלטול בגמרא שאמרו
אחרים שטעמים כרחנו על אלא מאלו, אלו נשתנו מה כן שאם הוצאה משום הוא שהטעם לומר אפשר אי בטלטול, מותרים

מ"מ). (ועיין בדבריו שביאר וכמו זה בענין הונחו



צז zay zekld - xii` 'h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èׁשבּות62ּכל מּׁשּום אסּורין ׁשהן גזרּו63הּדברים לא , ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשהן64עליהן הּוא יֹום ׁשל ּבעצמֹו אּלא ; ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּדבר ׁשם ׁשּיהיה והּוא, מּתרין. הּׁשמׁשֹות ּבין אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻאסּורין,
דחק אֹו לעלֹות65מצוה הּׁשמׁשֹות ּבין לֹו מּתר ּכיצד? . ְְֲִֵֵַַַַָָָֹֻ

הּמים66ּבאילן ּפני על לׁשּוט לּולב67אֹו אֹו68להביא ְְְִִִֵַַַָָָָ
הּכרמלית69ׁשֹופר מן מֹוציא אֹו האילן מן מֹוריד וכן .70 ְְְִִִִִִֵַַָָָ
לדבר71ערּוב ונצר ונחּפז, טרּוד היה אם וכן ׁשעׂשה. ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

אם אבל מּתר. זה הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשבּות מּׁשּום ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֻׁשהּוא
אין לפיכ אסּור. - מצוה ּדבר ולא ּדחק ׁשם היה ְְְְִִֵַַָָָָָָֹֹֹלא

הּוּדאי את ׁשאּסּור72מעׂשרין אףֿעלּֿפי הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָ
את מעׂשרים אבל ׁשבּות; מּׁשּום ּבׁשּבת הּמעׂשר ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָהפרׁשת

.73הּדמאי ְַַ
.‡Èׁשבּות75ׁשעׂשה74קטן מּׁשּום ׁשהּוא ּדבר ּכגֹון76ּבׁשּבת , ְְְִֶֶַָָָָָָָ

אין - ּבכרמלית טלטל אֹו נקּוב ׁשאינֹו מעציץ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתלׁש
להפריׁשֹו מצּוין ממחין77ּביתּֿדין אין - אביו הּניחֹו אם וכן . ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָֻ

.78ּבידֹו ְָ
.·Èׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת ּדברים מקצת לטלטל חכמים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָאסרּו

ּבחל אם79עֹוׂשה ּומה אמרּו: זה? ּבאּסּור נגעּו מה ּומּפני . ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹ
ּבחל, ּכהּלּוכ ּבׁשּבת הּלּוכ יהיה ׁשּלא וצּוּו נביאים ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָֹֹהזהירּו
קל - ּדבר ודּבר ׁשּנאמר: החל, ּכׂשיחת הּׁשּבת ׂשיחת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹולא
ׁשּלא ּכדי ּבחל; ּכטלטּול ּבׁשּבת טלטּול יהיה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹוחמר

ו ּבעיניו, חל ּכיֹום מּפּנהיהיה ּכלים ּולתּקן להגּביּה יבֹוא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשהרי ּבהן; וכּיֹוצא אבנים להצניע אֹו לבית, מּבית אֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלפּנה
ונמצא ּבֹו, ׁשּיתעּסק ּדבר ויבּקׁש ּבביתֹו, ויֹוׁשב ּבטל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּוא
ינּוח. למען ּבּתֹורה: ׁשּנאמר הּטעם ּובטל ׁשבת, ְֱֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹׁשּלא

.‚Èאפׁשר לאּסּור, ׁשּמלאכּתן ּכלים ויטלטל ּכׁשּיבּקר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָועֹוד,
ׁשּמקצת מּפני ועֹוד, מלאכה. לידי ויבֹוא מעט ּבהן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּיתעּסק
ּכגֹון ימיהן, ּכל ּבטלין אּלא אּמנּיֹות, ּבעלי אינם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻהעם
מּמלאכה; ׁשֹובתים הן ימיהן ׁשּכל קרנֹות, ויֹוׁשבי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּטּילין
נמצא הּימים, ּכׁשאר ּולטלטל ּולדּבר להּל מּתר יהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻואם
היא אּלּו מּדברים ׁשביתה לפיכ הּנּכרת. ׁשביתה ׁשבת ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ּבאּסּור נגעּו אּלּו ּדברים ּומּפני אדם. ּבכל הּׁשוה ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָׁשביתה
הּצרי ּכלים אּלא ּבׁשּבת אדם יטלטל ׁשּלא ואסרּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּטלטּול,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֶֶָָלהם,
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שזה62) רבינו וסובר השמשות", בין עליו גזרו לא שבות, משום שהוא דבר כל אומר: "רבי ב'): עמוד ל"ב דף עירובין (מסכת
את מעשרין אין חשיכה, אינו ספק חשיכה "ספק א'): עמוד ל"ד דף שבת (מסכת מהמשנה יקשה שלא כדי מצוה, דבר על נאמר
וטבילה במעשר שאין אף בסמוך), רבינו זה על (ורמז ט"ו הלכה כ"ג בפרק להלכה ונפסק הכלים" את מטבילין ואין הפירות

משנה"). ("מגיד מצוה לדבר אלא השמשות בין שבות התירו שלא ודאי אלא שבות, משום התורה63)אלא מן המותרים דברים
כ"א. פרק בתחלת כמבואר עליהם גזרו ד'.64)וחכמים הלכה ה' בפרק כמבואר לילה ספק יום ספק גדול.65)שהוא צורך

ו'.66) הלכה כ"א בפרק כמבואר יתלוש שמא גזירה משום חכמים של67)שאסרו חבית יעשה שמא גזירה חכמים שאסרו
ה'). הלכה כ"ג (פרק נטילה.68)שייטין תקיעה.69)למצות בפרק70)למצות כמבואר מדרבנן הוא בתוכו טלטול שאיסור

י"א. הלכה לשבות71)י"ד "נתכוון ואם ו'). הלכה ו' פרק עירובין (הלכות מצוה" לדבר אלא תחומין עירובי מערבין "שאין
ברשות (עירובֿתחומין) עירובו והניח בכרמלית לשבות שנתכוון או בכרמלית, עירובו והניח הרבים ברשות או היחיד ברשות
משתי אחת מכל ולהכניס להוציא מותר ביןֿהשמשות, שהוא העירוב, קניית שבשעת עירוב, זה הרי – הרבים ברשות או היחיד
ט'). הלכה (שם מצוה" במקום השמשות בין עליו גזרו לא סופרים מדברי שהוא דבר שכל לדברֿמצוה, לכרמלית הרשויות

ומעשר.72) תרומה ממנה הופרשה שלא הלכה73)תבואה כ"ג פרק (ראה מעשרות מהם הפריש אם שספק הארץ עם פירות
לפני74)ט"ו). בא בשבת, הרבים ברשות המדרש בית מפתחות אבדו ביסני בר יצחק "לרבי א'): עמוד קי"ד דף יבמות (מסכת

מינה: שמע לך. יביאו המפתחות את ימצאו ואם שם, וישחקו ותינוקת תינוק לשם הבא לו אמר לעשות), מה (לשאול פדת רבי
בסמוך. להלן וראה להפרישו" מצווין דין בית אין נבילות אוכל לחינוך75)"קטן הגיע אם אבל לחינוך, הגיע שלא בקטן

דף שבת (תוספות מאיסור להפרישו שצריך שכן כל במצוות לחנכו אביו שחייב כיון להיתר), איסור בין להבדיל מבין (שהוא
א'). עמוד להפרישו76)ק"כ צריכים אין דין בית אבל דרבנן, מאיסור להפרישו צריך אינו אביו שגם ההלכה, סוף על נאמר זה

משנה). (כסף כ"ז הלכה י"ז פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר תורה איסור עושה אם בשעשה77)גם אמורים דברים "במה
שם). אסורות מאכלות (הלכות שבות" משום שהן בדברים ואפילו ומועד, שבת בחילול להרגילו אסור אבל "אף78)מעצמו

על לנער חנוך שנאמר: בקדושה, לחנכו כדי ולהפרישו, בו לגעור אביו על מצוה הקטן, את להפריש מצווין דין בית שאין פי על
(שם). וגו'" דרכו איסור79)פי ומקור כ"ו. ובפרק כ"ה בפרק להלן יבוארו הדינים ופרטי "מוקצה"; הפוסקים: בלשון נקרא וזה

זו משנה נשנית חכליה בן נחמיה בימי חנינא: רבי "אמר ב'): עמוד קכ"ג דף שבת (מסכת בברייתא הוא בשבת המוקצה טלטול
טלטול (וגזרו הערימות" ומביאים בשבת גתות דורכים ביהודה ראיתי ההמה "בימים י"ג): (נחמיה שכתוב מוקצה), טלטול (איסור

היו בראשונה הכל: אסרו ומתחלה רש"י). – בהם מקילים שהיו שבת באיסורי להחמיר גדר לגדור כדי כלים, אומריםהרבה
וחזרו ולחם) בשר לחתוך וסכין לקדירה, כף דבילה, בה לחתוך סכין לשימוש: מאד להם זקוק (שאדם בשבת ניטלים כלים שלשה
בשבת, ניטלים הכלים כל שאמרו: עד יותר) (כשנזהרו יותר והתירו וחזרו שבת), באסורי להזהר העם שהתחיל (כשראו והתירו
חלק י"ג ובהלכה זו בהלכה המוקצה טלטול באיסור רבינו של טעמיו ובעיקר שלפנינו. בהלכות להלן המפורשים מאלה חוץ
כמבואר הרבים לרשות היחיד מרשות הוצאה איסור לידי יבוא שמא משום הוא טלטול איסור טעם כי וכתב בהשגה הראב"ד
משום האוכלין ועל הכלים כל על גזרו לא – היא הוצאה גזירת שמשום פי על ואף ב'), עמוד קכ"ד דף שבת (מסכת בגמרא
שמה היא רבינו ודעת א'). עמוד י"ד דף ביצה (רש"י בה לעמוד יכולים הצבור רוב כן אם אלא הצבור על גזירה גוזרים שאין
הכלים שרוב אחרונה משנה לפי אבל הכל, שאסרו ראשונה משנה לפי אלא אינו היא" הוצאה צורך ש"טלטול בגמרא שאמרו
אחרים שטעמים כרחנו על אלא מאלו, אלו נשתנו מה כן שאם הוצאה משום הוא שהטעם לומר אפשר אי בטלטול, מותרים

מ"מ). (ועיין בדבריו שביאר וכמו זה בענין הונחו
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ּבֹו‡. לעׂשֹות ׁשּמּתר הּכלי והּוא להּתר, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻיׁש
ּוקערה ּבֹו, לׁשּתֹות ּכֹוס ּכגֹון: ּבחל. לֹו ׁשּנעׂשה ּדבר ְְְְְֲִֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת
ּבֹו לפצע וקרנס ופת, ּבׂשר ּבֹו לחּת וסּכין ּבּה, ְְְְְֱִִֶַַַַָָָָָֹֹֹֻלאכל

ּבהן. וכּיֹוצא ְֱִֵֶַָאגֹוזים
לעׂשֹות·. ׁשאסּור הּכלי והּוא לאּסּור, ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָויׁש

וכּיֹוצא וריחים מכּתׁשת ּכגֹון לֹו. ׁשּנעׂשה ּדבר ּבׁשּבת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבֹו
ּבׁשּבת. ולטחן לכּתׁש ׁשאסּור ְְְְִִֶֶַָָָֹּבהן,

ׁשל‚. אֹו עץ, ׁשל היה ּבין - להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּכלי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכל
ּבׁשּבת, לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבן, ׁשל אֹו ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻחרס,
לצר ּבין מקֹומֹו, לצר ּבין ּכלי, ׁשל עצמֹו ּבׁשביל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבין
ׁשל אֹו עץ, ׁשל היה ּבין - לאּסּור ׁשּמלאכּתֹו ּכלי וכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּגּופֹו.
ּבׁשּבת, לטלטלֹו מּתר - מּתכת ׁשל אֹו אבנים, ׁשל אֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻחרס,
ׁשל עצמֹו ּבׁשביל אבל מקֹומֹו; לצר ּבין ּגּופֹו, לצר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹּבין

אסּור. - ְִָּכלי
אֹו„. ּבּה לאכל עץ ׁשל הּקערה את הּוא מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?

ּבׁשביל הּוא וזה - ּתּגנב ׁשּלא ּכדי אֹו ּבמקֹומּה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹליׁשב
ּתתיּבׁש ׁשּלא ּכדי החּמה מן אֹותּה טלטל אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹעצמּה.
זה הרי - ותּפסד ּתתּפח ׁשּלא ּכדי הּגׁשמים מן אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹותּׁשבר,
להּתר. ׁשּמלאכּתּה מּפני ּומּתר, עצמּה ּבׁשביל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמטלטל

עליה‰. לׁשּבר הּמכּתׁשת אֹו הריחים הּוא מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכן
אֹו ּגּופֹו לצר הּוא וזה - לּמּטה עליה לעלֹות אֹו ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאגֹוזים
ולא ּתּׁשבר, ׁשּלא ּכדי מטלטלּה אינֹו אבל ּבמקֹומֹו; ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹליׁשב

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּגנב. ׁשּלא ְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּכדי
.Âוכּיֹוצא וקֹורֹות וקנים ּומעֹות אבנים ּכגֹון ּכלי, ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹוכל

אףֿעלֿ - גדֹולה קֹורה אֹו ּגדֹולה אבן לטלטלן. אסּור - ְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָּבהן
- עליה ּכלי ּתֹורת יׁש אם אדם, ּבני ּבעׂשרה נּטלת ׁשהיא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפי
לא ּכלים, ׁשהן אףֿעלּֿפי הּבית, ּדלתֹות אֹותּה. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹמטלטלים
אין - ּבׁשּבת אפּלּו נתּפרקּו אם ,לפיכ לטלטל. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהּוכנּו
אֹותן מזיזין אין - והּמת והחֹול העפר וכן אֹותן. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמטלטלין
לטלטלֹו. ואסּור ּכאבן, הּוא הרי - חי ׁשמֹונה ּובן ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָמּמקֹומן.

.Êלט אּלאמּתר ּתׁשמיׁשֹו, לצר ׁשּלא אפּלּו הּכלי לטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻ
נֹוטל ּכיצד? לתׁשמיׁשּה. נעׂשה ׁשּלא מלאכה ּבֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹלעׂשֹות
ּדבלה; ּבֹו לחּת - קרּדם אגֹוזים; ּבֹו לפצע קרנס ְְְְְֱִִֵַַָָָָֹֹֹֻֻאדם

אתמגרה ּבּה לגרף - מגרפה הּגבינה; את ּבּה לגרר - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
את לקטן; אכל עליו לתת - הּמזלג ואת הרחת את ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּגרֹוגרֹות;
ּבֹו לפּתח - סּקאין ׁשל מחט ּבֹו; לתחב - הּכרּכר ואת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹהּכֹוׁש
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה. ליׁשב - הּמכּתׁשת את הּדלת; ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאת

.Á;הּקֹוץ את ּבּה לּטל הּׁשלמה יד ׁשל מחט אדם ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומטלטל
אין - ׁשּלּה החד הּקצה אֹו ׁשּלּה, הּנקּוב הּקצה נּטל אם ֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
מּתר - נּקבה לא ועדין ּגלם היתה ואם אֹותּה. ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹֻמטלטלין

ְְְַָלטלטלּה.
.Ëּכלים ּכגֹון דמיו, יפחתּו ׁשּמא עליו ׁשּמקּפיד ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּכל

עליהן ׁשּמקּפיד ּביֹותר, היקרים וכלים לסחֹורה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּמקצים
מקצה הּנקרא הּוא וזה ּבׁשּבת. לטלטלן אסּור - יּפסדּו ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּמא

מחרׁשה, ׁשל ויתד הּגדֹול, הּמּסר ּכגֹון: ּכיס. חסרֹון ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמחמת
החרׁשים, וחּצין אׁשּכפים, ׁשל וחרב טּבחים, ׁשל ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֻוסּכין

ּבהן. וכּיֹוצא ּבׂשמים, ׁשל ְְְִֵֶֶַַָָָֻוקרנס
.È:ּכגֹון לטלטלֹו. אסּור - האּסּור מחמת ׁשהקצה ּכלי ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻּכל

וׁשלחן עליה, הּנר ׁשהיה והּמנֹורה ּבׁשּבת, ּבֹו ׁשהדליקּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנר
הּמעֹות ׁשּנפלּו אֹו הּנר ׁשּכבה אףֿעלּֿפי - מעֹות עליו ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשהיּו
ּבין לטלטלֹו אסּור ׁשהיה ּכלי ׁשּכל לטלטלן; אסּור -ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשהל אףֿעלּֿפי ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל לטלטלֹו נאסר ְְְְֱִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּׁשמׁשֹות,

האּסּור. לֹו ׁשּגרם ִֶַַָָָָהּדבר
.‡Èנפט ׁשל יׁשן נר ּכגֹון מאּוסֹו, מחמת הּמקצה ּכלי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻאבל

הצר אם ּבׁשּבת, לטלטלן מּתר - ּבהן וכּיֹוצא הּצֹואה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻּוכלי
ֶָלהן.

.·Èּכגֹון ּדלתֹותיהן, ׁשּנתּפרקּו ּבׁשּבת הּנּטלין הּכלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
ּבין ּבׁשּבת, ׁשּנתּפרקּו ּבין - ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּדלתֹות
ּכל וכן ּדלתֹות. אֹותן לטלטל מּתר - הּׁשּבת קדם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּנתּפרקּו
ּבׁשּבת ּבין הּׁשּבת, קדם ּבין - ׁשּנׁשּברּו ּבׁשּבת הּנּטלין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּכלים
מלאכּתן. מעין עֹוׂשין ׁשבריהן ׁשּיהיּו והּוא, נּטלין. ׁשבריהן -ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשברי החבית; ּפי את ּבהן לכּסֹות - ערבה ׁשברי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד?
אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .הּפ ּפי את ּבהן לכּסֹות - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹזכּוכית
לטלטלן. אסּור - ּכלל למלאכה ראּויין הּׁשברים אין ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָאם

.‚Èּכלי ּתֹורת ׁשּיׁש והּוא, ּבׁשּבת. נּטלים הּכלים ּכּסּויי ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכל
ּבארץ: הּטמּונה חבית ּכגֹון ּבּקרקע, מחּבר ּכלי היה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻעליהן.
לאו ואם אֹותֹו, מטלטלין - אחיזה ּבית ׁשּלּה ּבּכּסּוי יׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָאם
ּבֹורֹות ּכגֹון הּקרקעֹות, ּכּסּויי וכן אֹותֹו. מטלטלין אין -ְְְְְְִִֵֵֵַַַָ
לֹו יׁש אםּֿכן אּלא ׁשּלהן, ּכּסּוי מטלטלין אין - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוחריצין
- אחיזה ּבית לֹו ׁשאין אףֿעלּֿפי הּתּנּור, ּכּסּוי אחיזה. ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבית

לטלטלֹו. ְְְַָֻמּתר
.„È,לטלטלֹו מּתר ואחד לטלטלֹו אסּור אחד דברים, ְְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻׁשני

ּובזמן ּבזה, זה אֹו זה על זה אֹו לזה זה סמּוכין ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהן
לּדבר צרי היה אם הּׁשני: יּטלטל מהן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמטלטלין
האסּור ׁשּדבר ואףֿעלּֿפי מטלטלֹו, - לטלטלֹו ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻׁשּמּתר

ואם עּמֹו; יטלטלּנּומּטלטל לא - האסּור ּדבר לטלטל צרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
הּמּתר. דבר ְַָָָֻּבאֹותֹו

.ÂËעל ׁשהיתה וחררה ּבתבן, טמּונה ׁשהיתה ּפּגה ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?
ואףֿעלּֿפי ונֹוטלן, ּבכרּכר אֹו ּבכֹוׁש ּתֹוחבן - גחלים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּגּבי
אֹו לפת וכן נטילה. ּבׁשעת ּבׁשּבת ננערים והּגחלים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּתבן
ׁשֹומטן - מגּלים העלים ּומקצת ּבעפר, טמּונים ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָֻצנֹונֹות
אם אבל ננער. ׁשהעפר ואףֿעלּֿפי ׁשּלהן, ּבעלה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבׁשּבת
לא - הּקֹורה ּגּבי על אֹו האבן ּגּבי על ּתינֹוק אֹו ּכּכר ִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהיה
וכן עליה. ׁשּיׁש ּבּתינֹוק אֹו ּבּכּכר הּקֹורה אֹו האבן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיטלטל

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.ÊË,ּבידֹו והאבן עליו געּגּועין לֹו ׁשּיׁש ּבנֹו את אדם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנֹוטל

ּכלּכלה ּבידֹו. האב יּטלּנּו הּדינר, יּפל ׁשאם דינר; לא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאבל
לטלטלּה; מּתר - ּבאבן ׁשּלּה נקב וסתם נקּובה, ְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשהיתה
ּפרֹות, מלאה הּכלּכּלה היתה ּכדפן. נעׂשית האבן ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הפרק.1) בזה נשלמו ולא טלטול דיני מקצת בו נתבארו

zay zekld - xii` 'h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ענבים ּכגֹון רטּבים, הּפרֹות היּו אם - הּפרֹות ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻוהאבן
- הּפרֹות ינער ׁשאם ׁשהיא; ּכמֹות אֹותּה נֹוטל - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָותּותים

גזרּו. לא הפסד ּובמקֹום ּבעפר, ְְְְִִֵֶֶָָָָֹיּטנפּו
.ÊÈ.נֹופלת והיא צּדּה על מּטּה - ּפיה על אבן ׁשּׁשכח ְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית

אחר, למקֹום מגּביהּה - עליה והאבן החבּיֹות ּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיתה
על מעֹות הּׁשֹוכח וכן נֹופלת. והאבן ׁשם, צּדּה על ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּומּטּה
צרי ואם נֹופלֹות. והן הּכר את נֹוער - לּכר וצרי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהּכר
הּניח אם אבל עליו. והּמעֹות הּכר את נֹוטל - הּכר ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָלמקֹום
החבית ּפי על האבן הּניח אֹו הּכר, על ׁשּבת מערב ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמעֹות
והאבן; הּמעֹות נּטלּו ואפּלּו לטלטלן, אסּורין אּלּו הרי -ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

האסּור. לדבר ּבסיס נעׂשּו ְֲֲִֵֶַָָָָָׁשהרי
.ÁÈהרי - נֹופלת ואינּה ּבּה ממלאין אם ׁשּבּקרּויה: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהאבן

אין - לאו ואם ּבּה; למּלאת ּומּתר הּקרּויה, ּכמקצת ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֻהיא
הּקנה. מעל ׁשֹומטֹו - הּקנה ׁשעל ּבגד ּבּה. ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָממלאין

.ËÈאפּלּו מעׂשרין, ׁשאינם ּפרֹות ּכגֹון לאכל, ׁשאסּור ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּפרֹות
נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר אֹו מּדבריהם, ּבמעׂשר חּיבין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהן
ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מעׂשר אֹו טמאה, ּתרּומה אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּתרּומתֹו,
וראּוי הֹואיל - הּדמאי אבל לטלטלן. אסּור - ּכהלכתן ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָנפּדּו
ׁשּלא אףֿעלּֿפי ׁשּפדאן, והקּדׁש ׁשני מעׂשר וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלענּיים;

לטלטלן. מּתר - החמׁש ְְְֶַַַָָָֹֻנתן
.Î;לֹו ראּויה ׁשאינּה אףֿעלּֿפי הּתרּומה, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל

אם החּלין, עם אֹו הּטהֹורה עם טמאה ּתרּומה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻּומטלטלין
ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבכלי ׁשניהם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיּו
ינער ׁשאם ּבּקרקע, הּמתטּנפין ּפרֹות והיּו למּטה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּטהֹורה
- ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים היּו אם אבל יּפסדּו; ְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָאֹותן
ואם הּטמאה. ּומּניח החּלין, אֹו הּטהֹורה ונֹוטל הּכלי, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֻנֹוער
ּבין למעלה, ׁשהּטהֹורה ּבין - הּכלי למקֹום צרי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהיה

ּכאחד. הּכל מטלטל - למּטה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹׁשהיתה
.‡Îלּמדּום אם יֹום: מּבעֹוד עליו ׁשחּׁשב אבנים ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָנדּב

ׁשל חרּיֹות אסּור. - לאו ואם למחר, עליהן ליׁשב מּתר -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
- ליׁשיבה ׁשּבת מערב עליהן ונמל לעצים, ׁשּגדרן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדקל
מּתר - יֹום מּבעֹוד עליהן יׁשב אם וכן לטלטלן. ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר

ְְְַָלטלטלן.
.·Îמנענעֹו אבל ּבידֹו, ינענענּו לא - הּמּטה ׁשעל ְְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָֹהּקׁש

היה אם וכן לטלטלֹו. מּתר - ּבהמה מאכל הּוא ואם ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻּבגּופֹו.
נעׂשה ׁשהרי ּבידֹו; מנענעֹו - ּבהן וכּיֹוצא סדין אֹו ּכר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעליו
ּבביתֹו, עפר ׁשל קּפה הּמכניס יֹום. מּבעֹוד עליו ׁשּיׁשב ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכמי
ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מטלטלֹו - ׁשּבת מערב זוית קרן לּה יחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאם

צרכיו. ּכל ְָָָּבֹו
.‚Î?ּכיצד ּכסֹותר. ׁשהּוא מּפני מהּכנֹו, ּכלי לבּטל ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָאסּור

הּנֹוטף; הּׁשמן את לקּבל ּבׁשּבת הּנר ּתחת ּכלי יּתן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹלא
טלטּול יאסר - לּכלי ּוכׁשּיּפל לטלטלֹו, אסּור ׁשּבּנר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהּׁשמן
ּכלי נֹותנין אין לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּכלי
עליה. הּכלי הּוא ּכֹופה אבל ּביצתּה, לקּבל הּתרנגלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתחת
לא ׁשהרי לטלטלֹו; ׁשאסּור ּדבר ּכל על הּכלי ּכֹופה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

יּטלּנּו. - יחּפץ ׁשאם ְְְִִִֶֶַֹּבּטלֹו,

.„Îׁשֹופ - הּכלי נתמּלא ואם הּדלף. ּתחת ּכלי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַנֹותנין
אבל לרחיצה; ראּוי הּדלף ׁשּיהיה והּוא, נמנע. ואינֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָוׁשֹונה,
ּבּמים לטלטלֹו מּתר - נתן ואם נֹותנין. אין - ראּוי אינֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻאם

לכּתחּלה. רעי ׁשל ּגרף עֹוׂשין ׁשאין ׁשּבֹו. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָהּמאּוסין
.‰Î;ּתחּתיה ּומּניח ּכלי מביא - ׁשּנׁשּברה טבל ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָחבית

ונֹותנין ּכמתּקן. הּוא הרי מתּקן, - ותּקנֹו עבר ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָֻֻהֹואיל
ּומּתר מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני ניצֹוצֹות; לקּבל הּנר ּתחת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּכלי
ּבספסל אֹותּה סֹומכין אין - ׁשּנׁשּברה קֹורה הּכלי. ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלטלטל
ׁשּיחּפץ זמן וכל רוּוחים היּו אםּֿכן אּלא הּמּטה, ּבארּכֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻאֹו
ּגּבי על מחצלת ּפֹורסין מהּכנֹו. ּכלי יבּטל ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹיטלם,
מּפני - ּבחּמה ּדבֹורים, ּכּורת ּגּבי על אֹו ּבׁשּבת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאבנים
יתּכּון ׁשּלא ּובלבד הּגׁשמים, מּפני - ּובּגׁשמים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהחּמה,
ּבׁשּבת הּסל את וכֹופין ׁשּירצה. עת ּבכל נֹוטלּה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלצּוד;
מּתר ׁשהרי וירדּו; עליו ׁשּיעלּו ּבׁשביל האפרֹוחים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻלפני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעליו. ּכׁשּירדּו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלטלטלֹו
.ÂÎלּה לּתן יכֹול אם הּמים: לאּמת אֹו לבֹור ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבהמה

לאו ואם ׁשּבת; מֹוצאי עד אֹותּה מפרנסין - ּבמקֹומּה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּפרנסה
עלתה. - עלתה ואם ּתחּתיה, ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא -ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
לתֹו לּבֹור מׁשליכֹו ׁשהרי מהּכנֹו, ּכלי ׁשּמבּטל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַואףֿעלּֿפי
ּבידֹו. להעלֹותּה ואסּור גזרּו. לא חּיים ּבעלי צער מּפני - ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹהּמים
עד אֹותן ּדֹוחין אבל ּבחצר, ועֹוף וחּיה ּבהמה עֹוקרין אין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
מדּדין אין - ׁשּברחה ּתרנגלת ּוסיחים. עגלים ּומדּדין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיּכנסּו.
נתלׁשין; אגּפיה ונמצאּו הּיד, מן נׁשמטת ׁשהיא מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאֹותּה,

ׁשּתּכנס. עד אֹותּה ּדֹוחין ֲִִֵֶַָָָאבל

ועׂשרים ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨§¤§¦

ּככלי‡. לטלטלן, מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבליו האֹורג ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּכל
לפי הּתחּתֹון; וכבד העליֹון מּכבד חּוץ לאּסּור, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמלאכּתֹו
- אֹורג ׁשל העּמּודים וכן ּתקּועין. ׁשהן מּפני נּטלין, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאין
- האֹורג ּכלי ּוׁשאר ׁשּלהן. הּגּמֹות יתּקן ׁשּמא לטלטלן, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאסּור

ִָֻמּתרין.
את·. ּבהן ׁשּמכּבדין ּבהן, וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמכּבדֹות

מּתר ׁשהרי להּתר; ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - לכּבדהּקרקע ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻ
ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבׁשּבת.
אֹותן ׁשפין ׁשהרי עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָלהּתר;
ואסּור הקצם, הרי - אֹותן צבר ואם אֹותן. ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָּומתּקנין

ְְְַָלטלטלם.
הֹואיל‚. הרּבים, ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻחרס

חבית מגּופת קטן. ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּוראּויה
זרקּה ואם לטלטלּה; מּתר ּוׁשבריה היא - ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻׁשּנתּכּתתה
לא - ׁשּנתרֹועע ּכלי לטלטלּה. אסּור - יֹום מּבעֹוד ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלאׁשּפה

ּבֹו. לסמ אֹו ּבֹו לכּסֹות חרס מּמּנּו ְְְִִִֶֶֶַֹיתלׁש
לקּנח„. מקרזלֹות אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻמּתר

קרֹובה ׁשהיא אדמה אבל הּיד. ּכמלא ׁשעּורן? וכּמה ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן.
אבנים להעלֹות ּומּתר ּבּה. לקּנח לטלטלּה אסּור - ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻלהתּפר
אם - ּבטיט ונׁשּתּקעּו ּגׁשמים עליהן ירדּו ּבהן. לקּנח ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּגג
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הטלטול.1) דיני בו נשלמו



צט zay zekld - xii` 'h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ענבים ּכגֹון רטּבים, הּפרֹות היּו אם - הּפרֹות ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻוהאבן
- הּפרֹות ינער ׁשאם ׁשהיא; ּכמֹות אֹותּה נֹוטל - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָותּותים

גזרּו. לא הפסד ּובמקֹום ּבעפר, ְְְְִִֵֶֶָָָָֹיּטנפּו
.ÊÈ.נֹופלת והיא צּדּה על מּטּה - ּפיה על אבן ׁשּׁשכח ְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית

אחר, למקֹום מגּביהּה - עליה והאבן החבּיֹות ּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיתה
על מעֹות הּׁשֹוכח וכן נֹופלת. והאבן ׁשם, צּדּה על ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּומּטּה
צרי ואם נֹופלֹות. והן הּכר את נֹוער - לּכר וצרי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהּכר
הּניח אם אבל עליו. והּמעֹות הּכר את נֹוטל - הּכר ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָלמקֹום
החבית ּפי על האבן הּניח אֹו הּכר, על ׁשּבת מערב ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמעֹות
והאבן; הּמעֹות נּטלּו ואפּלּו לטלטלן, אסּורין אּלּו הרי -ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

האסּור. לדבר ּבסיס נעׂשּו ְֲֲִֵֶַָָָָָׁשהרי
.ÁÈהרי - נֹופלת ואינּה ּבּה ממלאין אם ׁשּבּקרּויה: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהאבן

אין - לאו ואם ּבּה; למּלאת ּומּתר הּקרּויה, ּכמקצת ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֻהיא
הּקנה. מעל ׁשֹומטֹו - הּקנה ׁשעל ּבגד ּבּה. ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָממלאין

.ËÈאפּלּו מעׂשרין, ׁשאינם ּפרֹות ּכגֹון לאכל, ׁשאסּור ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּפרֹות
נּטלה ׁשּלא ראׁשֹון מעׂשר אֹו מּדבריהם, ּבמעׂשר חּיבין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהן
ׁשּלא והקּדׁש ׁשני מעׂשר אֹו טמאה, ּתרּומה אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּתרּומתֹו,
וראּוי הֹואיל - הּדמאי אבל לטלטלן. אסּור - ּכהלכתן ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָנפּדּו
ׁשּלא אףֿעלּֿפי ׁשּפדאן, והקּדׁש ׁשני מעׂשר וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלענּיים;

לטלטלן. מּתר - החמׁש ְְְֶַַַָָָֹֻנתן
.Î;לֹו ראּויה ׁשאינּה אףֿעלּֿפי הּתרּומה, יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל

אם החּלין, עם אֹו הּטהֹורה עם טמאה ּתרּומה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֻּומטלטלין
ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ּבּמה אחד. ּבכלי ׁשניהם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיּו
ינער ׁשאם ּבּקרקע, הּמתטּנפין ּפרֹות והיּו למּטה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּטהֹורה
- ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים היּו אם אבל יּפסדּו; ְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָאֹותן
ואם הּטמאה. ּומּניח החּלין, אֹו הּטהֹורה ונֹוטל הּכלי, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֻנֹוער
ּבין למעלה, ׁשהּטהֹורה ּבין - הּכלי למקֹום צרי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהיה

ּכאחד. הּכל מטלטל - למּטה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹׁשהיתה
.‡Îלּמדּום אם יֹום: מּבעֹוד עליו ׁשחּׁשב אבנים ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָנדּב

ׁשל חרּיֹות אסּור. - לאו ואם למחר, עליהן ליׁשב מּתר -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
- ליׁשיבה ׁשּבת מערב עליהן ונמל לעצים, ׁשּגדרן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדקל
מּתר - יֹום מּבעֹוד עליהן יׁשב אם וכן לטלטלן. ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר

ְְְַָלטלטלן.
.·Îמנענעֹו אבל ּבידֹו, ינענענּו לא - הּמּטה ׁשעל ְְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָֹהּקׁש

היה אם וכן לטלטלֹו. מּתר - ּבהמה מאכל הּוא ואם ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻּבגּופֹו.
נעׂשה ׁשהרי ּבידֹו; מנענעֹו - ּבהן וכּיֹוצא סדין אֹו ּכר ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעליו
ּבביתֹו, עפר ׁשל קּפה הּמכניס יֹום. מּבעֹוד עליו ׁשּיׁשב ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכמי
ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מטלטלֹו - ׁשּבת מערב זוית קרן לּה יחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאם

צרכיו. ּכל ְָָָּבֹו
.‚Î?ּכיצד ּכסֹותר. ׁשהּוא מּפני מהּכנֹו, ּכלי לבּטל ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָאסּור

הּנֹוטף; הּׁשמן את לקּבל ּבׁשּבת הּנר ּתחת ּכלי יּתן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹלא
טלטּול יאסר - לּכלי ּוכׁשּיּפל לטלטלֹו, אסּור ׁשּבּנר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהּׁשמן
ּכלי נֹותנין אין לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּכלי
עליה. הּכלי הּוא ּכֹופה אבל ּביצתּה, לקּבל הּתרנגלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּתחת
לא ׁשהרי לטלטלֹו; ׁשאסּור ּדבר ּכל על הּכלי ּכֹופה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

יּטלּנּו. - יחּפץ ׁשאם ְְְִִִֶֶַֹּבּטלֹו,

.„Îׁשֹופ - הּכלי נתמּלא ואם הּדלף. ּתחת ּכלי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַנֹותנין
אבל לרחיצה; ראּוי הּדלף ׁשּיהיה והּוא, נמנע. ואינֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָוׁשֹונה,
ּבּמים לטלטלֹו מּתר - נתן ואם נֹותנין. אין - ראּוי אינֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻאם

לכּתחּלה. רעי ׁשל ּגרף עֹוׂשין ׁשאין ׁשּבֹו. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָהּמאּוסין
.‰Î;ּתחּתיה ּומּניח ּכלי מביא - ׁשּנׁשּברה טבל ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָחבית

ונֹותנין ּכמתּקן. הּוא הרי מתּקן, - ותּקנֹו עבר ואם ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָֻֻהֹואיל
ּומּתר מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני ניצֹוצֹות; לקּבל הּנר ּתחת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּכלי
ּבספסל אֹותּה סֹומכין אין - ׁשּנׁשּברה קֹורה הּכלי. ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלטלטל
ׁשּיחּפץ זמן וכל רוּוחים היּו אםּֿכן אּלא הּמּטה, ּבארּכֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻאֹו
ּגּבי על מחצלת ּפֹורסין מהּכנֹו. ּכלי יבּטל ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹיטלם,
מּפני - ּבחּמה ּדבֹורים, ּכּורת ּגּבי על אֹו ּבׁשּבת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאבנים
יתּכּון ׁשּלא ּובלבד הּגׁשמים, מּפני - ּובּגׁשמים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהחּמה,
ּבׁשּבת הּסל את וכֹופין ׁשּירצה. עת ּבכל נֹוטלּה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלצּוד;
מּתר ׁשהרי וירדּו; עליו ׁשּיעלּו ּבׁשביל האפרֹוחים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻלפני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעליו. ּכׁשּירדּו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלטלטלֹו
.ÂÎלּה לּתן יכֹול אם הּמים: לאּמת אֹו לבֹור ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבהמה

לאו ואם ׁשּבת; מֹוצאי עד אֹותּה מפרנסין - ּבמקֹומּה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּפרנסה
עלתה. - עלתה ואם ּתחּתיה, ּומּניח ּוכסתֹות ּכרים מביא -ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
לתֹו לּבֹור מׁשליכֹו ׁשהרי מהּכנֹו, ּכלי ׁשּמבּטל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַואףֿעלּֿפי
ּבידֹו. להעלֹותּה ואסּור גזרּו. לא חּיים ּבעלי צער מּפני - ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹהּמים
עד אֹותן ּדֹוחין אבל ּבחצר, ועֹוף וחּיה ּבהמה עֹוקרין אין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָוכן
מדּדין אין - ׁשּברחה ּתרנגלת ּוסיחים. עגלים ּומדּדין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיּכנסּו.
נתלׁשין; אגּפיה ונמצאּו הּיד, מן נׁשמטת ׁשהיא מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאֹותּה,

ׁשּתּכנס. עד אֹותּה ּדֹוחין ֲִִֵֶַָָָאבל

ועׂשרים ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨§¤§¦

ּככלי‡. לטלטלן, מּתר - ׁשּלֹו וקנים וחבליו האֹורג ּכלי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּכל
לפי הּתחּתֹון; וכבד העליֹון מּכבד חּוץ לאּסּור, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמלאכּתֹו
- אֹורג ׁשל העּמּודים וכן ּתקּועין. ׁשהן מּפני נּטלין, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאין
- האֹורג ּכלי ּוׁשאר ׁשּלהן. הּגּמֹות יתּקן ׁשּמא לטלטלן, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאסּור

ִָֻמּתרין.
את·. ּבהן ׁשּמכּבדין ּבהן, וכּיֹוצא ּתמרה ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמכּבדֹות

מּתר ׁשהרי להּתר; ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - לכּבדהּקרקע ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻ
ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - הּבנין מן ׁשּנׁשארּו לבנים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבׁשּבת.
אֹותן ׁשפין ׁשהרי עליהן, להסב ׁשראּויין מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָלהּתר;
ואסּור הקצם, הרי - אֹותן צבר ואם אֹותן. ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָּומתּקנין

ְְְַָלטלטלם.
הֹואיל‚. הרּבים, ּברׁשּות אפּלּו לטלטלּה מּתר - קטּנה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻחרס

חבית מגּופת קטן. ּכלי ּפי ּבּה לכּסֹות ּבחצר היא ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּוראּויה
זרקּה ואם לטלטלּה; מּתר ּוׁשבריה היא - ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻׁשּנתּכּתתה
לא - ׁשּנתרֹועע ּכלי לטלטלּה. אסּור - יֹום מּבעֹוד ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלאׁשּפה

ּבֹו. לסמ אֹו ּבֹו לכּסֹות חרס מּמּנּו ְְְִִִֶֶֶַֹיתלׁש
לקּנח„. מקרזלֹות אבנים ׁשלׁש הּכּסא לבית להכניס ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻמּתר

קרֹובה ׁשהיא אדמה אבל הּיד. ּכמלא ׁשעּורן? וכּמה ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן.
אבנים להעלֹות ּומּתר ּבּה. לקּנח לטלטלּה אסּור - ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻלהתּפר
אם - ּבטיט ונׁשּתּקעּו ּגׁשמים עליהן ירדּו ּבהן. לקּנח ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּגג
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הטלטול.1) דיני בו נשלמו



zayק zekld - xii` 'h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּוּדאי טּנּוף, עליה ׁשּיׁש אבן לטלטל. מּתר נּכר, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻרּׁשּומן
גדֹולה. היא ואפּלּו לטלטלּה, מּתר - היא ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻלקּנח

החרׂש‰. היה ואם ּבּצרֹור. מקּנח - וחרׂש צרֹור לפניו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה
אם ועׂשבים: צרֹור לפניו היּו ּבחרׂש. מקּנח - ּכלים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאגני
ּבּצרֹור. מקּנח - לאו ואם ּבהן, מקּנח - רּכים עׂשבים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהיּו

.Â;להּתר ׁשּמלאכּתֹו ּככלי הן הרי - ׁשּבלּו מחצלאֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשירי
ׁשּבלּו, ּבגדים ׁשירי אבל הּטּנּוף. ּבהן לכּסֹות ׁשראּויין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּפני
ׁשאינן לטלטלן; אסּור - ׁשלׁשה על ׁשלׁשה ּבהן ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאין
מּתר - הּתּנּור ׁשברי לעׁשירים. ולא לענּיים לא ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָֹֹֻראּויין
ּכירה להּתר. ׁשּמלאכּתן הּכלים ּככל הן והרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלטלטלן,
יתקע. ׁשּמא לטלטלּה, אסּור - מּירכֹותיה אחת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנׁשמטה

.Ê.ּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין לטלטלֹו; אסּור - עלּיה ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻסּלם
;לׁשֹוב מּׁשֹוב יֹוליכֹו לא אבל להּטֹותֹו, מּתר - ׁשֹוב ְְְֲִִֶַָָָָָֹֻוׁשל
קנה לצּוד. ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
הּוא הרי ּכלי, ּתֹורת עליו יׁש אם - הּזיתים ּבֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָׁשּמֹוסקין
להיֹות הּבית ּבעל ׁשהתקינֹו קנה לאּסּור. ׁשּמלאכּתֹו ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָּככלי
ּככלי הּוא הרי עליו, ּכלי ּתֹורת יׁש אם - ּבֹו ונֹועל ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָּפֹותח

להּתר. ְְְֵֶֶַׁשּמלאכּתֹו
.Á,ציר עּתה לּה ׁשאין אףֿעלּֿפי ציר, לּה ׁשהיה ִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדלת

ׁשּנֹוטלין נגררת, והיא מקצה, מקֹום ּבּה לסּתם ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֻׁשהכינּה
וכן הּפרצה, ּבהן ׁשּסֹותמין חדקים וכן ּבּה, וסֹותמין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹותּה
סֹותמין - ּבּכתל ּותלּויין ׁשּקׁשּורין ּבזמן הּנגררת: ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹמחצלת
היּו ואם ּבהן. נֹועלין אין - לאו ואם ּבהם; ונֹועלים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָּבהן

ּבהן. נֹועלין - הארץ מעל ְֲִִֵֶֶַָָָגבֹוהים
.Ë:ּבּה ונֹועלין אֹותּה ׁשּׁשֹומטין אחד, לּוח לּה ׁשהיה ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּדלת

עליה ׁשּמֹוכיח אסקּפה, ּכמֹו ּכן למּטה לּה היה לא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻאם
למּטה יׁש ואם ּבּה; נֹועלין אין - לנעילה מּוכן ּכלי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָׁשהיא
קלֹוסטרא, ּבראׁשֹו ׁשּיׁש נגר וכן ּבּה. נֹועלים - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאסקּפה
ּכׁשאר קֹורה ואינֹו לנעילה מּוכן ּכלי ׁשהּוא עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמֹוכחת

ּבׁשּבת. ּבֹו נֹועלין - הּקֹורֹות ְֲִַַָָּכל
.Èּבּדלת ותלּוי קׁשּור היה אם קלֹוסטרא: ּבראׁשֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹנגר

עּמֹו; ואגּדֹו נּטל היה אם וכן ּבֹו; נֹועלין היה- אם אבל ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָ
ּומּניחין קֹורה, ּכמֹו נׁשמט הּנגר והיה ּבּדלת, קבּוע ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָאגּדֹו
אסּור זה הרי - ׁשרֹוצין ּבעת ּבֹו ונֹועלין וחֹוזרין ּבזוית, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָאֹותֹו
אגד ּבֹו ואין אגּוד, ואינֹו ּכלי, ּתֹורת עליו ׁשאין ּבֹו; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלנעל

עליו. ְִַָָלהֹוכיח
.‡Èאין - קטּנה ּבין ּגדֹולה, ּבין - חליֹות ׁשל ְְְְֵֵֵֶַָָָֻמנֹורה

והיא חדקים ּבּה היּו ּבׁשּבת. יחזירּנה ׁשּמא אֹותּה; ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָמטלטלין
ידים ּבׁשּתי הּנּטלת גדֹולה, היתה אם חליֹות: ּכבעלת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻנראית
מּתר - מּזֹו קטּנה היתה ּכבּדּה; מּפני לטלטלּה אסּור -ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָֻ

ְְְַָלטלטלּה.
.·Èמכּבׁש ּבׁשּבת. אֹותֹו ׁשֹומטין - האּמּום ּגּבי ׁשעל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמנעל

- ּכֹובסין וׁשל ּכֹובׁשין. לא אבל מּתירין, - ּבּתים ּבעלי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָֹׁשל
ּגּזי וכן ּכיס. חסרֹון מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני ּבֹו, יּגע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֻלא
עליהן. מקּפיד ׁשהּוא מּפני אֹותן, מטלטלין אין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָצמר
מּתר - והּׁשלחין מּתרין. - לתׁשמיׁש יחדן אם ,ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָֻֻלפיכ
ׁשאינֹו מּפני אּמן, ׁשל אֹו הּבית ּבעל ׁשל ׁשהיּו ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻלטלטלן,

עליהם. ְֲִֵֶַמקּפיד

.‚Èאם ּבהן: וכּיֹוצא וצֹואה וקיא רעי ּכגֹון מטּנף, ּדבר ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻּכל
לבית אֹו לאׁשּפה להֹוציאן מּתר - ּבּה ׁשּיֹוׁשבין ּבחצר ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻהיּו
אחרת ּבחצר היּו ואם רעי; ׁשל ּגרף הּנקרא הּוא וזה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּכּסא,
רק ּבהן. ויתלכל הּקטן יצא ׁשּלא ּכדי ּכלי, עליהן ּכֹופין -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפני ּכנֹונא מטלטלין .והֹול ּתּמֹו לפי ּדֹורסֹו - הּקרקע ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשעל
ּכגרף ׁשהּוא מּפני עצים, ׁשברי עליו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאפרֹו,
אבל ּבׁשּבת; לכּתחּלה רעי ׁשל ּגרף עֹוׂשין ואין רעי. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשל
אֹותֹו. מֹוציאין - ועׂשהּו ׁשעבר אֹו מאליו, נעׂשה ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאם

.„Èוכן ּבׁשּבת, הּבד ּבית ׁשל הּקֹורה מּתחת ׁשּיֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשמן
ּבּׁשּבת. לאכלם מּתר - לסחֹורה הּמּוכנים ּוׁשקדים ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻּתמרים
מתחיל - צבּורה ּתבּואה אֹו ּתבּואה ׁשל אֹוצר ְְְְֲִִֶַַָָָָואפּלּו
ּבׁשּבת מקצה ׁשהּוא אכל ׁשּום ׁשאין ּבּׁשּבת. מּמּנה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻלהסּתּפק
וצּמּוקין מּגרֹוגרֹות חּוץ הּוא, מּוכן הּכל אּלא ְְְִִִֶַָָָָֹּכלל,
ּבינתים ּומסריחֹות הֹואיל אֹותם; ׁשּמיּבׁשים ּבזמן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּבּמקצה
מּׁשּום ּבׁשּבת אסּורין הן הרי - לאכילה ראּויין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָואינם
אףֿעלּֿפי - ׁשּנׁשּברה ואבּטיח ׁשּנתּגּלתה חבית ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻמקצה.
ּכּיֹוצא הּמצנע. ּבמקֹום ּומּניחן נֹוטלן לאכילה, ראּויין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻׁשאינן
ּבֹו, יֹוצאין ׁשאין אףֿעלּֿפי - ממחה ׁשאינֹו קמיע ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻּבֹו
ׁשהדליקּו וׁשּבּקערה, ׁשּבּנר הּׁשמן מֹותר אֹותֹו. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמטלטלין
ׁשּבת, ּבאֹותּה מּמּנּו להסּתּפק אסּור - ׁשּבת ּבאֹותּה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהן

אּסּור. מחמת מקצה ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַֻמּפני
.ÂËׁשּמּתר אףֿעלּֿפי - יין ּכּדי ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻאֹוצר

מצוה, לדבר אּלא לפּנֹותֹו ּבֹו להתחיל אסּור מּמּנּו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָלהסּתּפק
הּמדרׁש. ּבית ּבֹו לקּבע אֹו אֹורחין להכנסת ׁשּפּנהּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּכגֹון
חמׁש אֹו ארּבע ממּלא ואחד אחד ּכל אֹותֹו? מפּנין ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכיצד
ּכמֹו אֹוצר, ׁשל קרקעיתֹו יכּבדּו ולא ׁשּגֹומרין. עד ְְְְְְִִֶֶַַַָָֹֻקּפֹות,
ּברגליו ׁשביל ועֹוׂשה ּבֹו, ויֹוצא נכנס אּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבארנּו;

ּוביציאתֹו. ְִִִִָָּבכניסתֹו
.ÊË- הּמצּויין ועֹוף וחּיה ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹּכל

הּתרמֹוס את מטלטלין ּכיצד? ּבׁשּבת. אֹותֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָֻמטלטלין
את הּלח. את לא אבל לעּזים; מאכל ׁשהּוא מּפני ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּיבׁש,
מּפני החרּדל, את לצבאים. מאכל ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחצב,
מא ׁשהן מּפני העצמֹות, את ליֹונים. מאכל כלׁשהּוא ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבהמה למאכל הראּויין והּגרעינין הּקלּפין ּכל וכן ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָלכלבים.
וזֹורקן האכל את אֹוכל - ראּויין וׁשאינן אֹותן; מטלטלין -ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשהּוא מּפני ּתפּוח, ּבׂשר מטלטלין לטלטלן. ואסּור ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָלאחריו,
מליח, ּבין ּתפל, ּבין - חי ּבׂשר ּומטלטלין לחּיה. ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמאכל
אסּור - הּתפל אבל מליח; ּדג וכן לאדם. ׁשראּוי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָמּפני

ְְְַלטלטלֹו.
.ÊÈמאכל ׁשהן אףֿעלּֿפי זכּוכית, ׁשברי מטלטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאין

מאכל ׁשהן אףֿעלּֿפי זמֹורֹות, חבילי ולא ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹלנעמּיֹות;
לעֹורבים; מאכל ׁשהן אףֿעלּֿפי הּלּוף, את ולא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹלפילים;
אדם. ּבני רב אצל מצּויין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמּפני

.ÁÈ- ּבהמה למאכל התקינן אם זרדין: וחבילי קׁש ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָחבילי
חבילי אֹותן. מטלטלין אין - לאו ואם אֹותן, ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָמטלטלין
מסּתּפק אין - לעצים הכניסן וקֹורנית: ואזֹוב ּפּואה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָסיאה
ּבאמינּתא, וכן מהן. מסּתּפק - ּבהמה למאכל ּבׁשּבת; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמהם

ּתבלין. מיני ּבׁשאר וכן ּבפיגם, ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָוכן
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.ËÈ,ּכלי ׁשל ּבאבּוס ּבין - הּפטם מּלפני מאכל ּגֹורפין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין
הרעי; מּפני לצדדין מסּלקין ואין - קרקע ׁשל ּבאבּוס ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבין
לפני ונֹותנין החמֹור מּלפני נֹוטלין גּמֹות. יׁשוה ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּגזרה
החמֹור; לפני ונֹותנין הּׁשֹור מּלפני נֹוטלין אין אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָהּׁשֹור,
ראּוי ואין ּברירֹו, מטּנף הּׁשֹור ׁשּלפני ׁשהּמאכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּפני
ואין ּומאּוסין, רע ׁשריחם עלים וכן אחרת. ּבהמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלמאכל
ּדגים ׁשל ּתלאי :לפיכ לטלטלן. אסּור - אֹוכלּתן ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָהּבהמה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. - ּבׂשר וׁשל לטלטלֹו, אסּור -ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

.Îאֹותֹו סכין ּבׁשּבת, הּמת את לטלטל ׁשאסּור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאףֿעלּֿפי
את וׁשֹומטין איבר. ּבֹו יזיזּו ׁשּלא ּובלבד אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹּומדיחין
ׁשּימּתין ּבׁשביל החֹול, על מּטל ׁשּיהיה ּכדי מּתחּתיו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּכר
על לֹו ּומּניחין מּתכֹות, ּוכלי מקר ּכלי ּומביאין יסריח. ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָֹולא
ּבהן יּכנס ׁשּלא נקביו, את ּופֹוקקין יתּפח. ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכרסֹו
יֹוסיף. ׁשּלא אּלא ׁשּיעלה, לא הּלחי; את וקֹוׁשרין ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהרּוח.

ּבׁשּבת. עיניו את מעּמצין ְְְְִֵֵֶַַָָואין
.‡Î,ּתינֹוק אֹו ּכּכר עליו מּניח - ּבחּמה הּמּטל ִִִֵַַַַַָָָָָֻמת

מּניח - מת ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר דלקה נפלה אם וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומטלטלֹו.
ּתינֹוק ולא ּכּכר ׁשם אין ואם ּומטלטלֹו. ּתינֹוק, אֹו ּכּכר ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹעליו
לכּבֹות, יבֹוא ׁשּמא מקֹום; מּכל הּדלקה מן אֹותֹו מּצילין -ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
לטלטל הּתירּו ולא יׂשרף. ׁשּלא מתֹו על ּבהּול ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּפני
מתֹו. על ּבהּול ׁשאדם מּפני ּבלבד, למת אּלא ּתינֹוק אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכּכר

.·Îׁשּלא אֹו לטלטלֹו, מקֹום להם ואין ּבחּמה מּטל ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהיה
מּׁשני ויֹוׁשבים אדם ּבני ׁשני ּבאין - מּמקֹומֹו להזיזֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצּו
עליה, ויֹוׁשב מּטתֹו מביא זה - מּלמּטה להם חם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָצדדיו.
מביא זה - מלמעלה להם חם עליה. ויֹוׁשב מּטתֹו מביא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוזה
ּגּביו. על ּופֹורׂש מחצלת מביא וזה ּגּביו, על ּופֹורׂש ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחצלת

ונׁשמט מּטתֹו זֹוקף וזה לֹו, והֹול ונׁשמט מּטתֹו זֹוקף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָזה
זה מחצלת ׁשהרי מאליה; עׂשּויה מחּצה ונמצא - לֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוהֹול
על קצֹותיהם ּוׁשני לזֹו, זֹו סמּוכֹות ּגּגיהן זה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּומחצלת

הּמת. צּדי מּׁשני ְְִִֵֵֵַַַַהּקרקע
.‚Îוהםמ החּיים ּבין מתּבּזה ונמצא ּבּבית, ׁשהסריח ת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ּכבֹוד ּגדֹול לכרמלית. להֹוציאֹו מּתר - מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֶַַָָֻמתּבּזים
תסּור לא ׁשהּוא: ׁשּבּתֹורה, תעׂשה לא את ׁשּדֹוחה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּברּיֹות,
מקֹום להן היה ואם ּוׂשמאל. ימין ל יּגידּו אׁשר הּדבר ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹמן
אֹותֹו מּניחין אּלא אֹותֹו, מֹוציאין אין - ּבֹו לצאת ִִִִֵֵֵֶַַָָאחר

הם. ויֹוצאין ְְְִִֵּבמקֹומֹו

ה'תשע"א אייר י' קודש שבת

ועׂשרים ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨§¤§¦

הּמדינה2הּיֹוצא‡. לתחּום לֹוקה3חּוץ - ׁשּנאמר:4ּבׁשּבת , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּתחּום הּוא זה 'מקֹום' הּׁשביעי. ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹאל

חכמים5העיר אבל זה; לתחּום ׁשעּור ּתֹורה נתנה ולא . ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָֹ
מיל עׂשר לׁשנים חּוץ הּוא זה ׁשּתחּום ּכנגד6העּתיקּו, , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ

יׂשראל חּוץ7מחנה תצאּו לא רּבנּו: מׁשה להם אמר וכ . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
סֹופרים ּומּדברי לעיר8לּמחנה. חּוץ אדם יצא ׁשּלא אּלא9, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשאלּפים אסּור; - אּמה לאלּפים חּוץ אבל אּמה, אלּפים ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָעד
העיר מגרׁש הּוא .10אּמה ְִִַַָָ

למד·. ׁשּמ11נמצאת העיר, ּכל את להּל ּבׁשּבת לאדם ּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
ּכנינוה היתה אפּלּו ּבין12ּכּלּה, חֹומה, מּקפת ׁשהיתה ּבין - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻ

לעיר חּוץ להּל לֹו מּתר וכן חֹומה. מּקפת היתה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻׁשּלא
אּמה מרּבעת13אלּפים ּכטבלא מרּבעֹות רּוח, ּכדי14לכל , ְְְְְְְִֵַַַַַַַָָָָֻֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

איכות1) לא אבל התחומין, שיעורי בו ונזכרו דבריהם. של ומהן תורה דבר מהן המוגבלין, לתחומין חוץ ההליכה דיני בו נתבארו
ב').2)מדידתן. עמוד י"ז דף עירובין בתוכו.3)(מסכת גר שהוא היישוב או שבתורה,4)העיר תעשה לא על העובר כל כדין

י"חֿי"ט. פרקים סנהדרין בהלכות (ישעיה5)כמבואר נאמר שהרי המינים שאמרו כמו ממש ממקומו יזוז שלא הכוונה ואין
כ" פסוק ס"ו, מיימוניות).פרק (הגהות ה'" אמר לפני להשתחוות בשר כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו חדש מדי "והיה ג):

מחוץ6) להלוך "שלא זה בפסוק הזהירה שהתורה רבינו כתב שכ"א) (מל"ת המצות בספר והנה אמה. אלפים הוא המיל שיעור
רבינו כתב וכן אמה", אלפים אלו ממקומו איש יצא "אל ה) פרשה (בשלח מהמכילתא וראייתו אחת", אמה אפילו אמה לאלפים
עקיבא רבי שיטת שזוהי מכיון זו, מדיעה רבינו חזר וכאן כ"ד), עמוד ראשונים, הוצאת המאור, (ספר המשניות לפירוש בהקדמתו
כמובא עזריה בן אלעזר רבי את ומינו מנשיאות גמליאל רבן את (שהעבירו ביום "בו במשנה: ב') עמוד כ"ז דף סוטה (מסכת
שמצאנו כמו כדבריו, פסקו לא חז"ל אבל התורה)", (מן שבת תחום אמה אלפים עקיבא: רבי דרש א'), עמוד כ"ח דף בברכות
ששיטת הרי עקיבא" דרבי ואליבא דאורייתא, "תחומין שאמרו: ב') עמוד קנ"ג דף א', עמוד ס"ט דף שבת (מסכת מקומות בהרבה

בזה. עקיבא לרבי מודים חכמים שאין היא עמוד7)התלמוד ע"ה דף יומא (מסכת – מיל) עשר (=שנים פרסאות שלש שהוא
דבר שבת תחומי על לוקין לקוניא: בן יוסי רבי בי שמעון רבי בשם יונתן "רבי ד') הלכה ג' פרק עירובין (מסכת ובירושלמי ב').
ברם, ישראל". כמחנה מיל עשר שנים תחום אלא מכולם, (ברור) מחוור לך אין אחא: רבי בשם כרסנא בר שמעון רבי תורה:

מיל. עשר בשנים התורה, מן תחומין איסור פעם אף הביא שלא הבבלי התלמוד כדעת נקטו ראשונים פוסקים משנה8)הרבה
א'). עמוד מ"ה דף עירובין אמה.9)(מסכת אלפים למדוד מתחילים מהיכן מבואר כ"ח בפרק פאת10)להלן "את שנאמר

ברש"י). ועיי"ש ה' פסוק ל"ה פרק (במדבר הערים" מגרשי להם יהיה זה בתוך והעיר כו' באמה אלפים משנה11)קדמה
ב'). עמוד מ"ט דף עירובין עשרה12)(מסכת משתים הרבה בה יש אשר הגדולה העיר "נינוה בה: שנאמר גדולה, לעיר סמל

י"א). ד', (יונה אדם" –13)רבוא אמה ואלפים ס"מ 528 תורה של אמה שיעור היא: המטרית המדה לפי שבת תחום מדידת
ולפי מטר, 1093 ביחד – א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר אמה אלפים למדוד מתחילים שמהן אמה שלישי ושני אמה שבעים ועוד
בהלכה להלן (וכמבואר אמה מאות ושמונה אלפים להלך שמותר השיטות, על לסמוך יש הדחק שבשעת ע"ו) (כלל אדם" "חיי
ו', פרק עירובין בהלכות כמבואר אמה, אלפים עוד להלך לו מותר שאז תחומין עירובי מניח ואם מטר, 1516 להלך יכול זו)
על להלוך יכול דקות, 18 הילוך הוא מיל ששיעור תנט) חיים אורח (שו"ע הדין ולפי בערך, מטר 2994 הכל בסך להלך יכול
המשניות בפירוש רבינו (ולדעת שניות ו24ֿ דקות 50 הכל בסך שניות, ו24ֿ דקות 14 עוד הדחק ובשעת דקות, 36 עירוב ידי

דקות). 48 עירוב ידי על להלוך יכול דקות, 24 הוא מיל ששיעור ד' הלכה ה' בפרק למעלה מודדים14)שהבאנו שאין כלומר
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.ËÈ,ּכלי ׁשל ּבאבּוס ּבין - הּפטם מּלפני מאכל ּגֹורפין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין
הרעי; מּפני לצדדין מסּלקין ואין - קרקע ׁשל ּבאבּוס ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבין
לפני ונֹותנין החמֹור מּלפני נֹוטלין גּמֹות. יׁשוה ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּגזרה
החמֹור; לפני ונֹותנין הּׁשֹור מּלפני נֹוטלין אין אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָהּׁשֹור,
ראּוי ואין ּברירֹו, מטּנף הּׁשֹור ׁשּלפני ׁשהּמאכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּפני
ואין ּומאּוסין, רע ׁשריחם עלים וכן אחרת. ּבהמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלמאכל
ּדגים ׁשל ּתלאי :לפיכ לטלטלן. אסּור - אֹוכלּתן ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָהּבהמה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. - ּבׂשר וׁשל לטלטלֹו, אסּור -ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

.Îאֹותֹו סכין ּבׁשּבת, הּמת את לטלטל ׁשאסּור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאףֿעלּֿפי
את וׁשֹומטין איבר. ּבֹו יזיזּו ׁשּלא ּובלבד אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹּומדיחין
ׁשּימּתין ּבׁשביל החֹול, על מּטל ׁשּיהיה ּכדי מּתחּתיו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּכר
על לֹו ּומּניחין מּתכֹות, ּוכלי מקר ּכלי ּומביאין יסריח. ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָֹולא
ּבהן יּכנס ׁשּלא נקביו, את ּופֹוקקין יתּפח. ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכרסֹו
יֹוסיף. ׁשּלא אּלא ׁשּיעלה, לא הּלחי; את וקֹוׁשרין ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהרּוח.

ּבׁשּבת. עיניו את מעּמצין ְְְְִֵֵֶַַָָואין
.‡Î,ּתינֹוק אֹו ּכּכר עליו מּניח - ּבחּמה הּמּטל ִִִֵַַַַַָָָָָֻמת

מּניח - מת ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר דלקה נפלה אם וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּומטלטלֹו.
ּתינֹוק ולא ּכּכר ׁשם אין ואם ּומטלטלֹו. ּתינֹוק, אֹו ּכּכר ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹעליו
לכּבֹות, יבֹוא ׁשּמא מקֹום; מּכל הּדלקה מן אֹותֹו מּצילין -ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
לטלטל הּתירּו ולא יׂשרף. ׁשּלא מתֹו על ּבהּול ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּפני
מתֹו. על ּבהּול ׁשאדם מּפני ּבלבד, למת אּלא ּתינֹוק אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכּכר

.·Îׁשּלא אֹו לטלטלֹו, מקֹום להם ואין ּבחּמה מּטל ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהיה
מּׁשני ויֹוׁשבים אדם ּבני ׁשני ּבאין - מּמקֹומֹו להזיזֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצּו
עליה, ויֹוׁשב מּטתֹו מביא זה - מּלמּטה להם חם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָצדדיו.
מביא זה - מלמעלה להם חם עליה. ויֹוׁשב מּטתֹו מביא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוזה
ּגּביו. על ּופֹורׂש מחצלת מביא וזה ּגּביו, על ּופֹורׂש ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחצלת

ונׁשמט מּטתֹו זֹוקף וזה לֹו, והֹול ונׁשמט מּטתֹו זֹוקף ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָזה
זה מחצלת ׁשהרי מאליה; עׂשּויה מחּצה ונמצא - לֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוהֹול
על קצֹותיהם ּוׁשני לזֹו, זֹו סמּוכֹות ּגּגיהן זה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּומחצלת

הּמת. צּדי מּׁשני ְְִִֵֵֵַַַַהּקרקע
.‚Îוהםמ החּיים ּבין מתּבּזה ונמצא ּבּבית, ׁשהסריח ת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ּכבֹוד ּגדֹול לכרמלית. להֹוציאֹו מּתר - מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֶַַָָֻמתּבּזים
תסּור לא ׁשהּוא: ׁשּבּתֹורה, תעׂשה לא את ׁשּדֹוחה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּברּיֹות,
מקֹום להן היה ואם ּוׂשמאל. ימין ל יּגידּו אׁשר הּדבר ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹמן
אֹותֹו מּניחין אּלא אֹותֹו, מֹוציאין אין - ּבֹו לצאת ִִִִֵֵֵֶַַָָאחר

הם. ויֹוצאין ְְְִִֵּבמקֹומֹו

ה'תשע"א אייר י' קודש שבת

ועׂשרים ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨§¤§¦

הּמדינה2הּיֹוצא‡. לתחּום לֹוקה3חּוץ - ׁשּנאמר:4ּבׁשּבת , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּתחּום הּוא זה 'מקֹום' הּׁשביעי. ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש יצא ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹאל

חכמים5העיר אבל זה; לתחּום ׁשעּור ּתֹורה נתנה ולא . ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָֹ
מיל עׂשר לׁשנים חּוץ הּוא זה ׁשּתחּום ּכנגד6העּתיקּו, , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ

יׂשראל חּוץ7מחנה תצאּו לא רּבנּו: מׁשה להם אמר וכ . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
סֹופרים ּומּדברי לעיר8לּמחנה. חּוץ אדם יצא ׁשּלא אּלא9, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשאלּפים אסּור; - אּמה לאלּפים חּוץ אבל אּמה, אלּפים ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָעד
העיר מגרׁש הּוא .10אּמה ְִִַַָָ

למד·. ׁשּמ11נמצאת העיר, ּכל את להּל ּבׁשּבת לאדם ּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
ּכנינוה היתה אפּלּו ּבין12ּכּלּה, חֹומה, מּקפת ׁשהיתה ּבין - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻ

לעיר חּוץ להּל לֹו מּתר וכן חֹומה. מּקפת היתה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻׁשּלא
אּמה מרּבעת13אלּפים ּכטבלא מרּבעֹות רּוח, ּכדי14לכל , ְְְְְְְִֵַַַַַַַָָָָֻֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

איכות1) לא אבל התחומין, שיעורי בו ונזכרו דבריהם. של ומהן תורה דבר מהן המוגבלין, לתחומין חוץ ההליכה דיני בו נתבארו
ב').2)מדידתן. עמוד י"ז דף עירובין בתוכו.3)(מסכת גר שהוא היישוב או שבתורה,4)העיר תעשה לא על העובר כל כדין

י"חֿי"ט. פרקים סנהדרין בהלכות (ישעיה5)כמבואר נאמר שהרי המינים שאמרו כמו ממש ממקומו יזוז שלא הכוונה ואין
כ" פסוק ס"ו, מיימוניות).פרק (הגהות ה'" אמר לפני להשתחוות בשר כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו חדש מדי "והיה ג):

מחוץ6) להלוך "שלא זה בפסוק הזהירה שהתורה רבינו כתב שכ"א) (מל"ת המצות בספר והנה אמה. אלפים הוא המיל שיעור
רבינו כתב וכן אמה", אלפים אלו ממקומו איש יצא "אל ה) פרשה (בשלח מהמכילתא וראייתו אחת", אמה אפילו אמה לאלפים
עקיבא רבי שיטת שזוהי מכיון זו, מדיעה רבינו חזר וכאן כ"ד), עמוד ראשונים, הוצאת המאור, (ספר המשניות לפירוש בהקדמתו
כמובא עזריה בן אלעזר רבי את ומינו מנשיאות גמליאל רבן את (שהעבירו ביום "בו במשנה: ב') עמוד כ"ז דף סוטה (מסכת
שמצאנו כמו כדבריו, פסקו לא חז"ל אבל התורה)", (מן שבת תחום אמה אלפים עקיבא: רבי דרש א'), עמוד כ"ח דף בברכות
ששיטת הרי עקיבא" דרבי ואליבא דאורייתא, "תחומין שאמרו: ב') עמוד קנ"ג דף א', עמוד ס"ט דף שבת (מסכת מקומות בהרבה

בזה. עקיבא לרבי מודים חכמים שאין היא עמוד7)התלמוד ע"ה דף יומא (מסכת – מיל) עשר (=שנים פרסאות שלש שהוא
דבר שבת תחומי על לוקין לקוניא: בן יוסי רבי בי שמעון רבי בשם יונתן "רבי ד') הלכה ג' פרק עירובין (מסכת ובירושלמי ב').
ברם, ישראל". כמחנה מיל עשר שנים תחום אלא מכולם, (ברור) מחוור לך אין אחא: רבי בשם כרסנא בר שמעון רבי תורה:

מיל. עשר בשנים התורה, מן תחומין איסור פעם אף הביא שלא הבבלי התלמוד כדעת נקטו ראשונים פוסקים משנה8)הרבה
א'). עמוד מ"ה דף עירובין אמה.9)(מסכת אלפים למדוד מתחילים מהיכן מבואר כ"ח בפרק פאת10)להלן "את שנאמר

ברש"י). ועיי"ש ה' פסוק ל"ה פרק (במדבר הערים" מגרשי להם יהיה זה בתוך והעיר כו' באמה אלפים משנה11)קדמה
ב'). עמוד מ"ט דף עירובין עשרה12)(מסכת משתים הרבה בה יש אשר הגדולה העיר "נינוה בה: שנאמר גדולה, לעיר סמל

י"א). ד', (יונה אדם" –13)רבוא אמה ואלפים ס"מ 528 תורה של אמה שיעור היא: המטרית המדה לפי שבת תחום מדידת
ולפי מטר, 1093 ביחד – א' הלכה כ"ח בפרק כמבואר אמה אלפים למדוד מתחילים שמהן אמה שלישי ושני אמה שבעים ועוד
בהלכה להלן (וכמבואר אמה מאות ושמונה אלפים להלך שמותר השיטות, על לסמוך יש הדחק שבשעת ע"ו) (כלל אדם" "חיי
ו', פרק עירובין בהלכות כמבואר אמה, אלפים עוד להלך לו מותר שאז תחומין עירובי מניח ואם מטר, 1516 להלך יכול זו)
על להלוך יכול דקות, 18 הילוך הוא מיל ששיעור תנט) חיים אורח (שו"ע הדין ולפי בערך, מטר 2994 הכל בסך להלך יכול
המשניות בפירוש רבינו (ולדעת שניות ו24ֿ דקות 50 הכל בסך שניות, ו24ֿ דקות 14 עוד הדחק ובשעת דקות, 36 עירוב ידי

דקות). 48 עירוב ידי על להלוך יכול דקות, 24 הוא מיל ששיעור ד' הלכה ה' בפרק למעלה מודדים14)שהבאנו שאין כלומר
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הּזוּיֹות את נׂשּכר -15ׁשּיהיה אּמה לאלּפים חּוץ יצא ואם . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
מרּדּות מּכת אֹותֹו אם16מּכין אבל מיל; עׂשר ׁשנים עד , ְְֲִִִֵַַַַַָָָ

אּמה אפּלּו מיל, עׂשר ׁשנים על יתר העיר מן והרחיק ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָיצא
הּתֹורה מן לֹוקה - .17אחת ִֶַַַָ

.‚ּכגֹון18המהּל טפחים, מעׂשרה למעלה לּתחּום חּוץ ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָ
מהן אחד ּבכל ואין עׂשרה ׁשּגבֹוהין עּמּודים ּגּבי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקפץ

ספק זה הרי - טפחים ארּבעה על ּתחּומין19ארּבעה יׁש אם , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
מעׂשרה למעלה ּתחּומין אין אֹו מעׂשרה אם20למעלה אבל . ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָ

ּכמהּל זה הרי - ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום על ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהל
ׁשם. ּתחּומין אּסּור ויׁש הארץ, ְְִִֵֶַָָָעל

ּבדיר21מי„. ּבסהר22ׁשּׁשבת אֹו ּבמערה,23ׁשּבּמדּבר, אֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
לּה וחּוצה ּכּלּה, את מהּל - הּיחיד מרׁשּות ּבהן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻוכּיֹוצא

ּברּבּוע רּוח לכל אּמה וכן24אלּפים .25- ּבבקעה הּׁשֹובת ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ
קנה ׁשּלא הּׁשּבת, ׁשּנכנס ּבׁשעה יׁשן היה ׁשביתה26אפּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

אּמה אלּפים מּמקֹומֹו להּל לֹו יׁש ּברּבּוע.27- רּוח לכל ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
מהּל28היה - ׁשּבת ּתחּום יֹודע ואינֹו ּבבקעה, מהּל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָ

ּבינֹונּיֹות ּפסיעֹות ׁשּבת.29אלּפים ּתחּום הּוא וזה , ְְְְִִִֵֶַַַָ
.‰מּדתֹו30המהּל וׁשלמה ,להּל לֹו ׁשּיׁש אּמה אלּפים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

מהּל אינֹו - הּמדינה ּבתֹו אֹו מערה אֹו סהר אֹו ּדיר ְְְְְִִֵֵַַַַָָָּבתֹו
ּבתֹו מּדתֹו וכלתה הֹואיל אֹומרין: ואין מּדתֹו, סֹוף עד ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָאּלא
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכּלּה. את מהּל הּיחיד, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻרׁשּות
אם אבל הּמערה; ּבמקצת אֹו העיר ּבמקצת מּדתֹו ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָָָּבׁשּכלתה

ׁשּלֹו אּמה אלּפים ּבתֹו מבלעת הּיחיד רׁשּות אֹותּה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻהיתה
לֹו ּומׁשלימין אּמֹות, ּכארּבע הרׁשּות אֹותּה ּכל לֹו ּתחׁשב -ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

הּׁשאר .31את ְֶַָ
.Âמחּוץ אֹו ׁשביתתֹו מּמקֹום אּמה אלף ׁשהיה הרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכיצד?

אֹו32לעיר אּמה אלף ּבארּכּה ׁשּיׁש מערה, אֹו מדינה עד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּפגע הּמערה אֹו הּמדינה ּכל את מהּל - מאלף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפחֹות

אּמֹות33ּבּה ארּבע ּפחֹות אּמה אלף לּה חּוצה ּומהּל ,34. ְְֵֶֶַַַַַָָָָָ
.Ê,מּדתֹו ּבתֹו ּבֹו ׁשּפגע ּבּמערה, אֹו ּבּמדינה היה אם ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָאבל

ואּמה אּמה ּבלבד,35אלף אּמה אלף אּלא ּבּה מהּל אינֹו - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
אּמה אלּפים ּתׁשלּום לֹו.36ׁשהּוא ׁשּיׁש ְְִֵֶֶַַַַָ

.Áׁשאינֹו37מי אףֿעלּֿפי - העיר ּבחצי מּדתֹו ׁשּכלתה ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ידי על העיר ּבכל לטלטל מּתר מּדתֹו, סֹוף עד אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמהּל

וכן38זריקה מחּצה39. נכרים והּקיפּוהּו ּבבקעה, ׁשּׁשבת 40מי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָ
רּוח41ּבׁשּבת לכל אּמה אלּפים אּלא ּבּה מהּל אינֹו -42, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּבכל לטלטל לֹו ּומּתר הּמחּצה; ּבתֹו ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻאףֿעלּֿפי
ּדירה לׁשם הּקיפּוה אם זריקה, ידי על .43הּמחּצה ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

.Ëּבא44מי ׁשהיה ּבין - למדינה לּכנס ּבּדר ּבא ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
ּבחרבה ּבא ׁשהיה ּבין אּמה45ּבּים, אלּפים ּבתֹו נכנס אם - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

הּגיע ׁשּלא אףֿעלּֿפי הּׁשּבת, ׁשּיּכנס קדם לעיר ִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקרֹוב
וחּוצה ּכּלּה, את ויהּל יּכנס, זה הרי - ּבׁשּבת אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻלּמדינה

רּוח. לכל אּמה אלּפים ְְִַַַַָָָלּה
.Èּבׁשּבת,46היה אּלא נעֹור ולא ,ּבּדר ויׁשן למדינה, ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
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עודף שהרבוע אמה, מאות ושמונה אלפים יוצא ובאלכסון אמה, אלפים לצפון וכן אמה, אלפים למזרח אלא העיר, סביב בעיגול
א'). עמוד נ"ז דף עירובין (מסכת באלכסונה" חומשים ושני אמה ברבועה אמה "כל – חומשים בשני העיגול "ונחלקו15)על

כשהולך גם האלכסון, כמדת אמה, מאות ושמונה אלפים לילך רשאי הוא שלעולם שאומר מי יש הדברים, בבאור המפרשים
אבל העיר, תחומי בכל באלכסון כשהולך אלא אמה, מאות ושמונה אלפים לו שאין שהורה מי ויש הזויות, אל ולא פניו לעבר

משנה"). ("מגיד רבינו" דעת נראה וכן בלבד, אמה אלפים אלא לו אין פניו לעבר הולך דרבנן,16)אם איסור על העובר כדין
ג'. הלכה א' בפרק מדרבנן,17)כבמואר אלא אינו תחומין איסור שכל סוברים ראשונים פוסקים שכמה א' בהלכה בארנו כבר

יצא שלא בשבת, הוצאה לאיסור אלא תחומין, לאיסור הכוונה אין – השביעי" ביום ממקומו איש יצא אל תורה: שאמרה ומה
א'. הלכה ז' בפרק כמבואר המן, ללקוט בידו הכלי א').18)עם עמוד מ"ג דף עירובין התורה,19)(מסכת מן האסור בדבר

י"ב הלכה ט' פרק מת טומאת בהלכות (כמבואר לקולא ספקו חכמים, מדברי אלא אסור שאינו ובדבר להחמיר, בספקו הולכים
איסור20)ובראב"ד). ובנהרות בימים "שאין דרבנן, ספק הוא לא, או מעשרה מלמעלה אם ספק יש אם גם ונהרות בימים אבל

אסור המים פני על המעביר שיהיה יתכן ולא מדרבנן, אלא אסור אינו בהם והטלטול כרמלית, שהם לפי דאורייתא, תחומין
הלכה י"ד בפרק (כמבואר פטור מקורה הרבים ברשות אמות ארבע שהמעביר שאמרו וכמו התורה, מן לוקה והמהלך מדרבנן,
ישראל" למחנה דומה שאינו לפי פטור, המים פני על מיל עשר שנים המהלך ספק בלי כן מדבר, לרגלי דומה שאינו לפי א'),

משנה"). ו"כסף ס"ט סימן פריימן הרמב"ם ב').21)(תשובות עמוד מ"א דף עירובין (מסכת לשמירת22)משנה בנוי מקום
ב').23)הצאן. עמוד כ"ב דף עירובין (ר"ח פירות הכנסת או הצאן לשמירת גדר מוקף בעיר.24)מגרש שובת כדין
א').25) עמוד מ"ה דף עירובין (מסכת לקנות.26)משנה התכוון לא קונה27)כלומר נמי ישן קנה, ניעור היה ואילו הואיל

א').28)(גמרא). עמוד מ"ב דף עירובין לרגל.29)(מסכת רגל בין אמה וחצי הרגל מצב מקום אמה עירובין30)חצי (מסכת
ב'). עמוד ס' מפחית31)דף ואינו כלל נחשב אינו העיר שטח כי מלוניל יהונתן רבינו לדעת בניגוד אמה, מאלפים לו שנשאר

האמה.אפיל מאלפים אמות ארבע (מער"ק).32)ו כמיותרות והן לעיר" מחוץ "אם המילים חסרות שהמערה33)בנ"א מכיון
אמה. אלפים בתוך נמצאות המדינה אמות.34)או כארבע אחת כל נחשבות המדינה או שבת35)המערה שתחום ונמצא

אמה. אלפים בתוך אותו מבליע ואינו המערב, בתוך שבת.36)נגמר תחום ב').37)של עמוד מ"ב דף עירובין (מסכת
החפץ.38) אחר ימשך שמא חכמים גזרו א').39)ולא עמוד מ"ב דף עירובין דירה.40)(מסכת העשוייה41)לשם מחיצה כי

כ"ב). הלכה ט"ז (פרק מחיצה שמה השביתה.42)בשבת קנין זמן - השבת, בכניסת מחיצה באויר שבת שלא שאם43)לפי
אמות. ארבע אלא בתוכה מטלטלים אין דירה, לשם שלא לא44)הקיפוה אחת פעם ב'): עמוד מ"א דף עירובין (מסכת משנה

אנו מה גמליאל: לרבן לו אמרו שחשכה, עד הים) שפת (שעל לנמל עקיבא) ורבי יהושע ורבי אליעזר, ורבי גמליאל (רבן נכנסו
בתוך והיינו (במשקפת) מסתכל הייתי שכבר אתם, מותרים להם: אמר לתחום)? מחוץ שבאנו כיון העיר, לתוך (מהאניה לירד

חשכה". שלא עד א').46)ביבשה.45)התחום עמוד מ"ה דף עירובין (מסכת משנה

zay zekld - xii` 'i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּה, יּכנס זה הרי - הּתחּום ּבתֹו עצמֹו מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשּנעֹור
מּפני רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
עם ׁשביתה קנה ּולפיכ זֹו, למדינה להּל היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו

ּכ הּמדינה ּבּתחּום.ּבני עּמהן נכנס ׁשהרי מֹותן, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.‡Èאחת47מי אּמה אפּלּו לּתחּום, חּוץ יּכנס.48ׁשּיצא לא - ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום ּתחּלתן לאדם, לֹו ׁשּיׁש אּמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהארּבע
יׁשב - יתר אֹו אּמה מּתחּומֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ,לפיכ ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבֹו;
מעמידת אּמֹות ארּבע ּבתֹו אּלא להּל לֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבמקֹומֹו,

ולחּוץ ׁשהחׁשי49רגליו מי וכן הּמדינה50. לתחּום חּוץ ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
אחת אּמה מהּל51אפּלּו אּלא לּה, יּכנס לא זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

אּמה אלּפים ּבֹו עֹומד והּוא הּׁשּבת עליו ׁשּנכנס ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָמּמקֹום
העיר ּבמקצת מּדתֹו ּכלתה ואם סֹוף52ּבלבד. עד מהּל - ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

ורגלֹו הּתחּום ּבתֹו אחת רגלֹו היתה ׁשאמרנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָמּדתֹו,
יּכנס זה הרי - לּתחּום חּוץ .53אחת ְֲִֵֵֶַַַָ

.·Èׁשהֹוציאּוהּו54מי ּכגֹון לדעּתֹו, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹ
רעה רּוח אֹו ארּבע55נכרים אּלא לֹו אין - ויצא ׁשּׁשגג אֹו , ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

חזר החזירּוהּו56אּמֹות. אּמֹות. ארּבע אּלא לֹו אין - 57לדעת ְְֱִֵֶֶַַַַַַַָָ
יצא לא ּכאּלּו ׁשּנתנּוהּו58- ּכגֹון הּיחיד, ּברׁשּות נתנּוהּו ואם . ְְְְְְִִִִֶַָָָָָֹ

להּל לֹו יׁש - אחרת ּבעיר אֹו ּומערה וסהר ּבדיר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָנכרים
והּוא ונזּכר ּבׁשגגה, מאּלּו לאחד יצא אם וכן ּכּלּה. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻאת

ּכּלּה. את מהּל - ְְֵֶַָָֻּבתֹוכן

.‚Èלדעת,59יצא ׁשּלא ׁשחזר אףֿעלּֿפי - לדעת לּתחּום חּוץ ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ארּבע אּלא לֹו אין - רעה רּוח אֹו נכרים ׁשהחזירּוהּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָּכגֹון

ׁשהּוא60אּמֹות אףֿעלּֿפי - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם וכן . ְְְִִֵֶַַַַַַָָ
ארּבעאּמֹות אּלא לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון רׁשּותהּיחיד, 61ּבתֹו. ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ

הּגדֹול62המפרׁש ׁשּׁשבת63ּבּים לּתחּום חּוץ ׁשהּוא אףֿעלּֿפי , ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּכּלּה הּספינה ּכל את מהּל - ּבכּלּה.64ּבֹו ּומטלטל , ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

.„Èּבמחּצה65מי והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻ
ׁשּלא66ּבׁשּבת והּוא, הּמחּצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על יתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
הֹואיל - לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשית הּמחּצה ּבתֹו מקצתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמבלע

לתחּומֹו נכנס זה הרי הּמחּצה, ּכל את להּל לֹו וכיון67ויׁש ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
יצא לא ּכאּלּו הּוא הרי - .68ׁשּיּכנס ְֲִִֵֵֶָָָֹ

.ÂËמי מּמקֹומֹו69ּכל לזּוז לֹו ארּבע70ׁשאין ּבתֹו אּלא ְְְִִֵֶֶַַָָָ
לנקביו נצר אם ּומרחיק71אּמֹות, יֹוצא זה הרי ונפנה72- ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבעת מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָוחֹוזר
יּכנס - ונכנס הֹואיל - להּפנֹות יצא.73ׁשּיתרחק לא ּוכאּלּו , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

לדעת ּבּתחּלה יצא ׁשּלא -74והּוא, לדעת יצא אם אבל ; ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
אּמֹות. ארּבע אּלא לֹו אין ׁשּנכנס, ְְִִֵֶֶַַַַַַָאףֿעלּֿפי

.ÊËמי ׁשּבאּו75ּכל העדים ּכגֹון ּביתּֿדין, ּברׁשּות ׁשּיצא ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
הּלבנה ראּית על לֹו76להעיד ׁשּמּתר מּמי ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

מצוה לדבר ּבאֹותֹו77לצאת רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו יׁש - ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ
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ב').47) עמוד נ"ב דף עירובין (מסכת וליכנס48)משנה לחזור לו מותר אמות, ארבע התחום מן יצא שלא שכל הראב"ד דעת
הפוסקים בלשון נקרא וזה העיר, כבני הוא והרי כלל, יצא לא כאילו נחשב עירו, לתוך לחזור רשות לו שיש ומכיון העיר, לתוך

היא". מילתא תחומין מחוץ49)"הבלעת אמות עשרה חמש יצא ש"אפילו שמעון, כרבי פוסקים שיש הביא משנה" ב"מגיד
מפני סופו), לפני התחום את קובעים (אלא המדות את (מצמצמים) ממצים התחומין) (מודדי המשוחות שאין יכנס, – לתחום

התחום)". לסימן מהלאה שעברו עד נזכרים ואין בטעות (היוצאים לתחום.50)הטועין מחוץ בדרך נמצא השבת כשנכנס
העיר.51) מסוף52)מתחום רחוק והוא לתחום מחוץ שיצא כיון העיר, במקצת מדתו שתכלה אפשר איך תמהו: המבארים

הדברים נאמרו ולא העיר בתוך נגמרה כשמדתו אחר ובמקרה אחרת עיר על רבינו דברי את מבארים ויש אמה? העיר תחום
(מער"ק). שהחשיך" מי "וכן של להלכה שהלכה53)כהמשך רבינו דעת אבל יכנס, שלא בגמרא הסובר כדעת פסק הראב"ד

משנה") ("מגיד בעירובין המקיל ב').54)כדברי עמוד מ"א דף עירובין (מסכת (רש"י).55)משנה דעתו בנ"א56)שנטרפה
(מער"ק). אמות" ארבע אלא לו אין לדעת "חזר המשפט: לה58)התחום.57)חסר וחוצה אמות, כארבע לא העיר כל והרי

רוח. לכל אמה ב').59)כאלפים עמוד מ"א דף עירובין לדעת.60)(מסכת היתה התחום מן שיציאתו אם61)כיון רק כי
הקודמת. בהלכה כמבואר כולה את מהלך היחיד רשות לתוך כרחו על ב')62)הוציאוהו עמוד מ"ב דף עירובין (מסכת משנה

באניה. המפליג ספינתם63)- והפליגה לרומא) בדרך התיכון הים חוף שעל ברינדיזי (היא מפרנדיסין (חכמים) שבאו "מעשה
לספינה שיש כיון לתחום, מחוץ בשבת שיצאה (אף כולה את הלכו עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן הים) משפת (התרחקה בים
עזריה. בן אלעזר ורבי גמליאל כרבן והלכה עצמן" על להחמיר שרצו אמות, מארבע זזו לא עקיבא ורבי יהושע רבי מחיצות)

בין64) גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר, הוא הספינה בכל והטלטול (גמרא); יום מבעוד מחיצות באויר ושבת הואיל
ס"ז). סימן פריימן הרמב"ם, (שו"ת בעמידתה" בין ב').65)בהליכתה עמוד מ"ג דף עירובין דרב66)(מסכת בריה "נחמיה

בצער שרוי תלמידך נחמיה נחמן: לרב חסדא רב לו אמר לתחום, חוץ ויצא ושכח) בלימודו (השתקע שמעתא משכתיה חנילאי
לכל הדין והוא שם). עירובין (מסכת ויכנס" אדם בני של מחיצה לו עשה לו: אמר לתחום). חוץ שיצא כיון ליכנס לו (שאסור

כ"ב. הלכה ט"ז בפרק למעלה רבינו בדברי המבואר לפי בשבת שנעשית המחיצה67)מחיצה בתוך מובלע שבת שתחום
בשבת. מסביבו אמה.68)שנעשתה אלפים לה וחוצה כולה את ב').69)ומהלך עמוד מ"א דף עירובין שיצא70)(מסכת
לדעת. שלא לתחום הלכה71)חוץ ה' פרק דיעות בהלכות כמבואר צניעות, משום – מצויים אדם שבני ממקום להתרחק וצריך

ס"ז.72)ו'. סימן הרמב"ם ותשובות כ"ג הלכה כ"ו בפרק כמבואר שבתורה" תעשה לא את שדוחה הבריות כבוד "גדול
נכנס).73) שנכנס (וכיון על" דעל וכיון התחום), לתוך (יכנס לתחומא עייל הוא), פקח (אם הוא פקח "אי אמרו ובגמרא
בתחומו.74) נכנס אם אף העיר, לתוך נכנס אינו אבל הבריות, כבוד משום להתרחק לו כ"ג75)מותר דף השנה (ראש משנה

ב'). אותם76)עמוד תקראו אשר שנאמר: שבת, היה אפילו להעיד, דין לבית הולכין אלו הרי החודש, את שראו "עדים שהרי
ב'). הלכה ג' פרק החודש קדוש (הלכות הלכה77)במועדם" כדלהלן המפולת" ומן הנהר ומן הדליקה מן להציל "הבא כמו

י"ז.
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לּה, יּכנס זה הרי - הּתחּום ּבתֹו עצמֹו מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשּנעֹור
מּפני רּוח; לכל אּמה אלּפים לּה וחּוצה ּכּלּה, את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻויהּל
עם ׁשביתה קנה ּולפיכ זֹו, למדינה להּל היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּדעּתֹו

ּכ הּמדינה ּבּתחּום.ּבני עּמהן נכנס ׁשהרי מֹותן, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.‡Èאחת47מי אּמה אפּלּו לּתחּום, חּוץ יּכנס.48ׁשּיצא לא - ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

עֹומד ׁשהּוא מּמקֹום ּתחּלתן לאדם, לֹו ׁשּיׁש אּמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהארּבע
יׁשב - יתר אֹו אּמה מּתחּומֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ,לפיכ ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּבֹו;
מעמידת אּמֹות ארּבע ּבתֹו אּלא להּל לֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבמקֹומֹו,

ולחּוץ ׁשהחׁשי49רגליו מי וכן הּמדינה50. לתחּום חּוץ ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
אחת אּמה מהּל51אפּלּו אּלא לּה, יּכנס לא זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

אּמה אלּפים ּבֹו עֹומד והּוא הּׁשּבת עליו ׁשּנכנס ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָמּמקֹום
העיר ּבמקצת מּדתֹו ּכלתה ואם סֹוף52ּבלבד. עד מהּל - ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

ורגלֹו הּתחּום ּבתֹו אחת רגלֹו היתה ׁשאמרנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָמּדתֹו,
יּכנס זה הרי - לּתחּום חּוץ .53אחת ְֲִֵֵֶַַַָ

.·Èׁשהֹוציאּוהּו54מי ּכגֹון לדעּתֹו, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶַַָָֹ
רעה רּוח אֹו ארּבע55נכרים אּלא לֹו אין - ויצא ׁשּׁשגג אֹו , ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

חזר החזירּוהּו56אּמֹות. אּמֹות. ארּבע אּלא לֹו אין - 57לדעת ְְֱִֵֶֶַַַַַַַָָ
יצא לא ּכאּלּו ׁשּנתנּוהּו58- ּכגֹון הּיחיד, ּברׁשּות נתנּוהּו ואם . ְְְְְְִִִִֶַָָָָָֹ

להּל לֹו יׁש - אחרת ּבעיר אֹו ּומערה וסהר ּבדיר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָנכרים
והּוא ונזּכר ּבׁשגגה, מאּלּו לאחד יצא אם וכן ּכּלּה. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻאת

ּכּלּה. את מהּל - ְְֵֶַָָֻּבתֹוכן

.‚Èלדעת,59יצא ׁשּלא ׁשחזר אףֿעלּֿפי - לדעת לּתחּום חּוץ ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ארּבע אּלא לֹו אין - רעה רּוח אֹו נכרים ׁשהחזירּוהּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָּכגֹון

ׁשהּוא60אּמֹות אףֿעלּֿפי - לדעת לּתחּום חּוץ יצא אם וכן . ְְְִִֵֶַַַַַַָָ
ארּבעאּמֹות אּלא לֹו אין - וסהר ּדיר ּכגֹון רׁשּותהּיחיד, 61ּבתֹו. ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ

הּגדֹול62המפרׁש ׁשּׁשבת63ּבּים לּתחּום חּוץ ׁשהּוא אףֿעלּֿפי , ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּכּלּה הּספינה ּכל את מהּל - ּבכּלּה.64ּבֹו ּומטלטל , ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

.„Èּבמחּצה65מי והּקף לדעת, ׁשּלא לּתחּום חּוץ ׁשּיצא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֻ
ׁשּלא66ּבׁשּבת והּוא, הּמחּצה; אֹותּה ּכל להּל לֹו יׁש - ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום היה ואם אּמה. אלּפים על יתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
הֹואיל - לדעּתֹו ׁשּלא ׁשּנעׂשית הּמחּצה ּבתֹו מקצתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמבלע

לתחּומֹו נכנס זה הרי הּמחּצה, ּכל את להּל לֹו וכיון67ויׁש ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
יצא לא ּכאּלּו הּוא הרי - .68ׁשּיּכנס ְֲִִֵֵֶָָָֹ

.ÂËמי מּמקֹומֹו69ּכל לזּוז לֹו ארּבע70ׁשאין ּבתֹו אּלא ְְְִִֵֶֶַַָָָ
לנקביו נצר אם ּומרחיק71אּמֹות, יֹוצא זה הרי ונפנה72- ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבעת מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום למקצת נכנס ואם למקֹומֹו. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָוחֹוזר
יּכנס - ונכנס הֹואיל - להּפנֹות יצא.73ׁשּיתרחק לא ּוכאּלּו , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

לדעת ּבּתחּלה יצא ׁשּלא -74והּוא, לדעת יצא אם אבל ; ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
אּמֹות. ארּבע אּלא לֹו אין ׁשּנכנס, ְְִִֵֶֶַַַַַַָאףֿעלּֿפי

.ÊËמי ׁשּבאּו75ּכל העדים ּכגֹון ּביתּֿדין, ּברׁשּות ׁשּיצא ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
הּלבנה ראּית על לֹו76להעיד ׁשּמּתר מּמי ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

מצוה לדבר ּבאֹותֹו77לצאת רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו יׁש - ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ
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ב').47) עמוד נ"ב דף עירובין (מסכת וליכנס48)משנה לחזור לו מותר אמות, ארבע התחום מן יצא שלא שכל הראב"ד דעת
הפוסקים בלשון נקרא וזה העיר, כבני הוא והרי כלל, יצא לא כאילו נחשב עירו, לתוך לחזור רשות לו שיש ומכיון העיר, לתוך

היא". מילתא תחומין מחוץ49)"הבלעת אמות עשרה חמש יצא ש"אפילו שמעון, כרבי פוסקים שיש הביא משנה" ב"מגיד
מפני סופו), לפני התחום את קובעים (אלא המדות את (מצמצמים) ממצים התחומין) (מודדי המשוחות שאין יכנס, – לתחום

התחום)". לסימן מהלאה שעברו עד נזכרים ואין בטעות (היוצאים לתחום.50)הטועין מחוץ בדרך נמצא השבת כשנכנס
העיר.51) מסוף52)מתחום רחוק והוא לתחום מחוץ שיצא כיון העיר, במקצת מדתו שתכלה אפשר איך תמהו: המבארים

הדברים נאמרו ולא העיר בתוך נגמרה כשמדתו אחר ובמקרה אחרת עיר על רבינו דברי את מבארים ויש אמה? העיר תחום
(מער"ק). שהחשיך" מי "וכן של להלכה שהלכה53)כהמשך רבינו דעת אבל יכנס, שלא בגמרא הסובר כדעת פסק הראב"ד

משנה") ("מגיד בעירובין המקיל ב').54)כדברי עמוד מ"א דף עירובין (מסכת (רש"י).55)משנה דעתו בנ"א56)שנטרפה
(מער"ק). אמות" ארבע אלא לו אין לדעת "חזר המשפט: לה58)התחום.57)חסר וחוצה אמות, כארבע לא העיר כל והרי

רוח. לכל אמה ב').59)כאלפים עמוד מ"א דף עירובין לדעת.60)(מסכת היתה התחום מן שיציאתו אם61)כיון רק כי
הקודמת. בהלכה כמבואר כולה את מהלך היחיד רשות לתוך כרחו על ב')62)הוציאוהו עמוד מ"ב דף עירובין (מסכת משנה

באניה. המפליג ספינתם63)- והפליגה לרומא) בדרך התיכון הים חוף שעל ברינדיזי (היא מפרנדיסין (חכמים) שבאו "מעשה
לספינה שיש כיון לתחום, מחוץ בשבת שיצאה (אף כולה את הלכו עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן הים) משפת (התרחקה בים
עזריה. בן אלעזר ורבי גמליאל כרבן והלכה עצמן" על להחמיר שרצו אמות, מארבע זזו לא עקיבא ורבי יהושע רבי מחיצות)

בין64) גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר, הוא הספינה בכל והטלטול (גמרא); יום מבעוד מחיצות באויר ושבת הואיל
ס"ז). סימן פריימן הרמב"ם, (שו"ת בעמידתה" בין ב').65)בהליכתה עמוד מ"ג דף עירובין דרב66)(מסכת בריה "נחמיה

בצער שרוי תלמידך נחמיה נחמן: לרב חסדא רב לו אמר לתחום, חוץ ויצא ושכח) בלימודו (השתקע שמעתא משכתיה חנילאי
לכל הדין והוא שם). עירובין (מסכת ויכנס" אדם בני של מחיצה לו עשה לו: אמר לתחום). חוץ שיצא כיון ליכנס לו (שאסור

כ"ב. הלכה ט"ז בפרק למעלה רבינו בדברי המבואר לפי בשבת שנעשית המחיצה67)מחיצה בתוך מובלע שבת שתחום
בשבת. מסביבו אמה.68)שנעשתה אלפים לה וחוצה כולה את ב').69)ומהלך עמוד מ"א דף עירובין שיצא70)(מסכת
לדעת. שלא לתחום הלכה71)חוץ ה' פרק דיעות בהלכות כמבואר צניעות, משום – מצויים אדם שבני ממקום להתרחק וצריך

ס"ז.72)ו'. סימן הרמב"ם ותשובות כ"ג הלכה כ"ו בפרק כמבואר שבתורה" תעשה לא את שדוחה הבריות כבוד "גדול
נכנס).73) שנכנס (וכיון על" דעל וכיון התחום), לתוך (יכנס לתחומא עייל הוא), פקח (אם הוא פקח "אי אמרו ובגמרא
בתחומו.74) נכנס אם אף העיר, לתוך נכנס אינו אבל הבריות, כבוד משום להתרחק לו כ"ג75)מותר דף השנה (ראש משנה

ב'). אותם76)עמוד תקראו אשר שנאמר: שבת, היה אפילו להעיד, דין לבית הולכין אלו הרי החודש, את שראו "עדים שהרי
ב'). הלכה ג' פרק החודש קדוש (הלכות הלכה77)במועדם" כדלהלן המפולת" ומן הנהר ומן הדליקה מן להציל "הבא כמו

י"ז.
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לֹו ׁשהּגיע ּכאנׁשי78מקֹום הּוא הרי - למדינה הּגיע ואם . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָ
לּמדינה.79העיר חּוץ רּוח לכל אּמה אלּפים לֹו ויׁש , ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

.ÊÈ80היהּבּדר הֹול והּוא לֹו ואמרּו ּברׁשּות, ּכבר81יֹוצא : ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָ
אלּפים מּמקֹומֹו לֹו יׁש - לעׂשֹות ׁשּיצאת הּמצוה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָנעׂשית

רּוח לכל ּברׁשּות82אּמה מּמּנּו ׁשּיצא ּתחּום מקצת היה ואם . ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
חֹוזר זה הרי - מּמקֹומֹו לֹו ׁשּיׁש אּמה אלּפים ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻמבלע

הּיֹוצאין וכל יצא. לא ּוכאּלּו נפׁשֹות83למקֹומֹו, להּציל ְְְְְְִִִִַַַָָָֹ
מן אֹו הּנהר, מן אֹו ּומּזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי מּיד ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָיׂשראל

ׁשהּצילּו84הּמּפלת מּמקֹום רּוח לכל אּמה אלּפים להם יׁש - ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
והיּו ּתּקיפה, ּומּזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי יד היתה ואם ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָּבֹו.
חֹוזרין אּלּו הרי - ּבֹו ׁשהּצילּו ּבּמקֹום לׁשּבת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָֹמפחדים

זינן ּובכלי למקֹומן .85ּבׁשּבת ְְְִִֵֵַָָָ

ועׂשרים ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

ּבינֹו‡. היה אם הּמדינה, מן יֹוצא ׁשהּוא ּדירה ּבית ְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל
צלע ׁשהּוא אּמה, ׁשליׁשי ּוׁשני אּמה ׁשבעים הּמדינה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּובין
מצטרף זה הרי - מּזה ּפחֹות אֹו המרּבעת, סאתים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבית
לכל אּמה אלּפים לּה ּוכׁשּמֹודדין מּמּנה; ונחׁשב ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָלּמדינה

זה. ּדירה מּבית חּוץ מֹודדין ְִִִֵֶַָרּוח,
ׁשני·. ּובית אּמה, ּבׁשבעים לּמדינה קרֹוב זה ּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה

לּׁשני קרֹוב ׁשליׁשי ּובית אּמה, ּבׁשבעים ראׁשֹון לבית ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָקרֹוב
ּכמדינה הּכל הרי - ימים ּכּמה מהל עד וכן אּמה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּבׁשבעים
והּוא, האחרֹון. לּבית מחּוץ מֹודדין ּוכׁשּמֹודדין, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָאחת;
יתר. אֹו אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע זה ּדירה ּבית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

עבֹודת‚. ּובית לחּזנין, ּדירה ּבית ּבֹו ׁשּיׁש הּכנסת ּבית ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
והאֹוצרֹות לכהניהם, ּדירה ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ּומּזלֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכֹוכבים
ּדירה, ּבית ּבהן ׁשּיׁש והּקבר והּגׁשר ּדירה, ּבית ּבהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
ארּבע על ארּבע ּבהן ויׁש ּתקרה עליהן ׁשאין מחּצֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוׁשלׁש
ׁשּיׁש מחּצֹות ּוׁשּתי ּבּים, הּבנּוי והּבית והּברּגנין, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻאּמֹות,
ּדירה ּבית ּבּה ויׁש ּפיה על ּבנין ׁשּיׁש ּומערה ּתקרה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָעליהן
אּמה ׁשבעים ּבתֹו היּו אם עּמּה, מצטרפין אּלּו ּכל -ְְְְִִִִִִֵַָָָָָ
על מתּוח חּוט ּכאּלּו רֹואין הּיֹוצא הּבית ּומאֹותֹו ְְִִִִִֵֵַַַַַַָוׁשירים.
אּמה. אלּפים החּוט לאֹותֹו חּוץ ּומֹודדין הּמדינה, ּכל ְְְְְִִִֵַַַַַָָָּפני

עליהן„. ׁשאין מחּצֹות ׁשּתי עּמּה: מצטרפין ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָואּלּו
ּובית והּקבר והּגׁשר ּביניהן, ׁשּדרין עלּֿפי אףֿ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּתקרה,
ּבהן ׁשאין והאֹוצרֹות ּומּזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת ּובית ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּכנסת
ׁשּבספינה ּובית והּׁשֹוב והּמערה והּׁשיח והּבֹור ּדירה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבית

עּמּה. מצטרפין אין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּכל -ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

מאה‰. ּביניהן יׁש אם - לזֹו סמּוכה זֹו עירֹות, ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהיּו
וׁשירים אּמה ׁשבעים ׁשּיהיה ּכדי ּוׁשליׁש, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָוארּבעים
אחת, ּכעיר ׁשּתיהן חֹוׁשבין - לזֹו וׁשירים אּמה וׁשבעים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָלזֹו
לּה וחּוצה הּׁשנּיה העיר ּכל את מהּלכת מהן עיר ּכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונמצא
ּבין יׁש אם - מׁשּלׁשין ּכפרים ׁשלׁשה היּו אּמה. ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻאלּפים
אֹו אּמה אלּפים החיצֹונים מן ואחד אחד ּכל ּובין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאמצעי
ּוׁשמֹונים ׁשלׁש מאתים החיצֹונים הּׁשנים ּובין מּכאן, ְְִִִִִִֵַַַַָָָָּפחֹות
האמצעי, ּובין מהן אחד ּכל ּבין ׁשּיהיה ּכדי ׁשליׁש, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּפחֹות
ואחת וארּבעים מאה ּביניהן, הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכׁשּתראה
אלּפים ּומֹודדין אחת, ּכמדינה ׁשלׁשּתן הרי - ּוׁשליׁש ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָאּמה
יׁשבה ּולבּסֹוף ׁשהּקפה עיר לׁשלׁשּתן. מחּוץ רּוח לכל ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻאּמה
לּה מֹודדין - הּקפה ּולבּסֹוף יׁשבה מיׁשיבתּה; לּה מֹודדין -ְְְְְִִִִַָָָָָָָֻ

ֵֶָמחֹומֹותיה.
.Âארּבע לּה ויׁש הֹואיל - מרּבעת אֹו ארּכה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻעיר

אלּפים לּה ּומֹודדין ׁשהיא, ּכמֹות אֹותּה מּניחין ׁשוֹות, ְְְִִִִִִֶַַַָָָָזוּיֹות
לּה עֹוׂשין - עגּלה היתה רּוחֹותיה. מארּבע רּוח לכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָֻאּמה
חּוץ ּומֹודדין המרּבע, ּבתֹו היא ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין ְְְְְִִִִִַָָָֻזוּיֹות,
ׁשּנמצא רּוח; לכל אּמה אלּפים מרּבע אֹותֹו ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻמּצלעֹות

הּזוּיֹות. ְִִֵַַָמׂשּתּכר
.Êרּבֹות צלעֹות לּה ׁשּיׁש אֹו מׁשּלׁשת, העיר היתה אם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻוכן

אּמה אלּפים למרּבע חּוץ מֹודדין ּכ ואחר אֹותּה, מרּבעין -ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָֻ
ּכדי העֹולם, ּברּבּוע מרּבעּה - מרּבעּה ּוכׁשהּוא רּוח. ְְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָלכל
העֹולם מרּוחֹות רּוח ּכנגד מׁשּוכה מּמּנה רּוח ּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתהא

ּכנגּדּה. ְְְֶֶֶָֻּומכּונת
.Áאֹותּה רֹואין - אחד מּצד ּוקצרה אחד מּצד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָהיתה

ׁשהיתה אֹו ּג"ם, ּכמין עׂשּויה היתה רחבה. ּכּלּה היא ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָֻּכאּלּו
מארּבעת ּפחֹות ראׁשיה ׁשני ּבין יׁש אם ּכקׁשת: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעׂשּויה
הרחב ּכל את ורֹואין הּיתר, מן לּה מֹודדין - אּמה ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאלפים
ּבין היה ואם ּבּתים; מלא הּוא ּכאּלּו והּקׁשת הּיתר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבין
מן אּלא לּה מֹודדין אין - אלפים ארּבעת ראׁשיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשני

ֶֶַהּקׁשת.
.Ëרחב ּדּקה לפניה יׁש אם הּנחל: ׂשפת על ׁשּיֹוׁשבת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעיר

ויׁשּתּמׁשּו עליה ׁשּיעמדּו ּכדי הּנחל, ׂשפת על אּמֹות ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָארּבע
אּמה אלּפים לּה ּומֹודדין העיר, ּבכלל הּנחל נמצא - ְְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָּבּנחל
מּפני הּמדינה ּבכלל ּכּלֹו הּנחל ויעׂשה הּׁשנּיה, הּנחל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֻמׂשפת
מֹודדין אין - ּדּקה ׁשם היה לא ואם מּצּדֹו; הּבנּויה ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹהּדּקה
האלּפים מן נמּדד הּנחל ונמצא ּבּתיהן, מּפתח אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלהן

ֶֶָׁשּלהם.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אמה78) אלפים מהלכין שיהיו הזקן, גמליאל רבן התקין בשבת) לתחום חוץ שיצאו (מפני היום כל משם זזין היו לא "בראשונה
שם). (משנה רוח" ("מגיד79)לכל השמשות" בין שביתה בו קנו כאלו אליו, שהגיעו המקום הרי ברשות, שהלכו "שכיון

ב').80)משנה"). עמוד מ"ד דף עירובין (מסכת לעשותו,81)משנה שיצאת הדבר נעשה כבר לו: אמרו בדרך היה כשכבר
ללכת. צריך שביתה.82)ואינך שם קנה כאילו הוא הרי ברשות, שיצא ב').83)כיון עמוד כ"ג דף השנה ראש (מסכת משנה

אדם.84) בני על שנפל לחומה85)קיר הסמוך בבית זיינן כלי מניחין היו "בראשונה א'): עמוד מ"ה דף עירובין (מסכת
זה והרגו אחריהם, אויבים ונכנסו זיינן, כלי ליטול ונכנסו אחריהם ורדפו האויבים, בהם הכירו אחת פעם מהמלחמה), (כשחזרו

וכ"ה. כ"ג הלכות ב' בפרק למעלה ומבואר זיינן". בכלי למקומן חוזרין שיהיו התקינו שעה באותה . . . זה בו1)את נתבאר
סומכין, מודד זה אי על ביאור בזה ונכלל ובגיאיות, ובהרים העיירות סביב המדידה ואיכות התחומין, בחשבון עולה שאינו מה

נסמוך. מי על המודדין נחלקו ואם

zay zekld - xii` 'i ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èיׁש ואם ּבּתיהן. מּפתח אּלא להן מֹודדין אין - צריפין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיֹוׁשבי
ּומרּבעין ּכּלם, הקּבעּו - ּבּתים ׁשני ׁשני ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻֻׁשם

לכל אּמה אלּפים להם ונֹותנין העירֹות.אֹותּה, ּכׁשאר רּוח ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָ
.‡Èּפחֹות לא אּמה, חמּׁשים ׁשל ּבחבל אּלא מֹודדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין

מּדי. יֹותר יּמׁש ׁשּלא ּכדי ּפׁשּתן, ׁשל ּובחבל יתר; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹולא
להבליעֹו ׁשּיכֹול אּמה, חמּׁשים רחּבֹו היה אם - לגיא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָהּגיע
ּפחֹות ּבעמקֹו ׁשּיהיה והּוא, מבליעֹו. - הּמּדה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבחבל

אלפים. ְֲִֵַַַָמארּבעת
.·Èיֹורד הּמׁשקלת חּוט ׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבּמה

חּוט אין אם אבל ּבֹו; להׁשּתּמׁש אפׁשר ׁשאי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָּכנגּדֹו,
היה אםּֿכן אּלא מבליעֹו, אינֹו - ּכנגּדֹו יֹורד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמׁשקלת

מּכן. ּפחֹות אֹו אלּפים ְְִִֵַַָָעמקֹו
.‚Èגיא היה ויֹורד. מקּדר ועֹולה, מקּדר - מעּקם ּגיא ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהיה

ׁשהּוא למקֹום הֹול - להבליעֹו יכֹול ׁשאינֹו מחמּׁשים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָרחב
וחֹוזר. מּדתֹו, ּכנגד וצֹופה ּומבליעֹו, להבליעֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָיכֹול

.„Èאֹומד אּלא הּכתל; את יּקב אֹומרים: אין - לכתל ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע
מדידה מֹודדֹו - ּבֹו להׁשּתּמׁש אפׁשר ואם לֹו. והֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָרחּבֹו
רחּבֹו מֹודד - ּכנגּדֹו יֹורד הּמׁשקלת חּוט היה ואם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹיפה.

יפה. ְִָָָמדידה
.ÂËעׂשרה ּגבֹוּה מּמּנּו מתלּקט הר היה אם להר: ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּגיע

ואם למּדתֹו; וחֹוזר מבליעֹו - אּמֹות חמׁש ּבאר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹטפחים
מּתֹו טפחים עׂשרה מּמּנּו ׁשּיתלּקט עד הרּבה גבֹוּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה
יכֹול אינֹו ואם לֹו. והֹול אֹומדֹו - אּמֹות ארּבע ְְְְִֵֵֶֶַַַָמׁש
מעט מקּדרֹו - מחמּׁשים יתר רחּבֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָלהבליעֹו,

ּבהרים. מקּדרין ׁשאמרּו: הּוא וזה ְְְְְִִֶֶֶַַָָמעט.
.ÊË?להבליען יכֹול ׁשאינֹו ּבגאיֹות אֹו ּבהרים מקּדרין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד

קצתֹו אֹוחז העליֹון אּמֹות, ארּבע ׁשל חבל ׁשנים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאֹוחזין
לּבֹו; ּכנגד הּׁשני ּבּקצה אֹוחז והּתחּתֹון מרּגלֹותיו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּכנגד
יֹורד והּתחּתֹון הּתחּתֹון, ּבמקֹום לעמד העליֹון ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹוחֹוזר
עד והֹולכין מתּגלּגלים וכן החבל; מּדת מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַּומרחיק
- הּגיא אֹו ההר להבליע הּמֹודד ּוכׁשּיל ּכּלֹו. את ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּמֹודדין
ויאמרּו: העֹוברים, אֹותֹו יראּו ׁשּלא לּתחּום; חּוץ יצא ְְְְְִִֵֵֶַָֹֹֹלא

לכאן. ּבאה ּתחּומין ְְִִַָָָמּדת
.ÊÈיֹודע ׁשהּוא ממחה, אדם מדידת על אּלא סֹומכין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין

ממחה ּובא מחזקין, ׁשּבת ּתחּומי לנּו היּו הּקרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻמּדת
ּבּתחּום לֹו ׁשֹומעין - ּבּתחּום ּומעט מהן ּבּתחּום רּבה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּומדד,
רּבה אחד הּתחּום, ּומדדּו ממחין ׁשנים ּבאּו אם וכן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשרּבה.
מּמּדת יתר ירּבה ׁשּלא ּובלבד למרּבה. ׁשֹומעין - מעט ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואחד

עיר. ׁשל ְֲִֶַָאלכסֹונּה
.ÁÈמּקרן הראׁשֹון ׁשּמא נאמר: זה, ׁשּירּבה ּבעת ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכיצד?

ונמצא מּדתֹו, מעט ּולפיכ האלּפים, מדד עיר ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָאלכסֹון
האחרֹון וזה מאלּפים; ּפחֹות הּמדינה ּובין ּבינֹו הּתחּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָצלע
הראׁשֹון על מחזיקין ואין הּמדינה. מּצלע אלּפים ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָמדד
על יתר האחרֹון זה רּבה אם ,לפיכ זה. על ּביֹותר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּטעה

- ּבקרּוב אּמה ּוׁשמֹונים מאֹות ּבחמׁש אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָהראׁשֹון
לֹו. ׁשֹומעין אין - זה על ּביֹותר לֹו; ְְְִִֵֵֶַׁשֹומעין

.ËÈּתחּום ּכאן עד לֹומר: נאמנין ׁשפחה, אפּלּו עבד, ְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו
אנ זכּור לֹומר: הּגדֹול ונאמן ּבאיםהּׁשּבת. היינּו ּכאן ׁשעד י, ְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּלא זה. ּבדבר עדּותֹו על וסֹומכין קטן; ּכׁשהייתי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת
ׁשּׁשעּור מּפני להקל; אּלא להחמיר, ּבּדבר חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאמרּו

מּדבריהם. אּמה ְְִִִֵֶַַַָאלּפים

ועׂשרים ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨§¤§¦

ּבדברים,‡. הּׁשּבת יֹום את לקּדׁש הּתֹורה מן עׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָמצות
זכירת זכרהּו ּכלֹומר, לקּדׁשֹו. הּׁשּבת יֹום את זכֹור ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:
- ּבכניסתֹו ּוביציאתֹו: ּבכניסתֹו לזכרהּו וצרי וקּדּוׁש. ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָׁשבח

ּבהבּדלה. - ּוביציאתֹו הּיֹום, ְְְִִִַַָָָּבקּדּוׁש
.·מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו הּיֹום: קּדּוׁש נסח ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹוזהּו

קדׁשֹו וׁשּבת בנּו, ורצה ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָהעֹולם,
ּתחּלה בראׁשית. למעׂשה זּכרֹון הנחילנּו, ורצֹון ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבאהבה
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים. ליציאת זכר קדׁש, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלמקראי
הנחלּתנּו. ּוברצֹון ּבאהבה קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָָקּדׁשּת

הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ְֵַַַַָָָּברּו
העֹולם,‚. מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ההבּדלה: נסח ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוזה

יׂשראל בין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹהּמבּדיל
אּתה ּברּו הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלעּמים,

לחל. קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְִֵֶַַֹֹה',
ּבׁשֹוגג,„. ּבין - ּבּלילה קּדׁש לא אם ּבּלילה. - הּקּדּוׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹעּקר

הבּדיל לא ואם ּכּלֹו. הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹֻּבין
ׁשליׁשי. יֹום סֹוף עד והֹול ּומבּדיל למחר; מבּדיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּלילה
ּבלבד. ׁשּבת מֹוצאי ּבליל אּלא האֹור על מבר אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאבל

עד‰. הּיֹום מּׁשּקדׁש יין לׁשּתֹות אֹו לאכל לאדם ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹאסּור
לאכל להתחיל לֹו אסּור - הּיֹום מּׁשּיצא וכן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיקּדׁש.
ׁשּיבּדיל. עד ּכלּום, לטעם אֹו מלאכה ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹולׁשּתֹות
ׁשּיקּדׁש קדם וׁשתה ואכל עבר אֹו ׁשכח מּתר. - מים ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻולׁשּתֹות
ׁשאכל. אחר ּומבּדיל מקּדׁש זה הרי - ׁשּיבּדיל קדם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹאֹו

.Â.הּיין על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַמּדברי
ּומאחר ּכֹוס. על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָואףֿעלּֿפי
מלאכה, לעׂשֹות לֹו מּתר - לחל" קדׁש "ּבין ויאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּיבּדיל
ּתחּלה, הּיין על ּומבר הּכֹוס. על הבּדיל ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי

ׁשּיקּדׁש. עד ידיו את נֹוטל ואינֹו מקּדׁש. ּכ ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
.Êאֹו רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס, לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְֲִִִֵֵֶֶַַַּכיצד

ואֹוחזֹו יין, ּוממלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָיתר,
יסּיע ולא יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּבימינֹו,
ּפׁשּוט ּומנהג מקּדׁש. ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבׂשמאל,
מבר ּכ ואחר "ויכּלּו", ּפרׁשת ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻּבכל
לכל ּומׁשקה לגמיו, מלֹוא וׁשֹותה מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֻעל
ואֹוכל. "הּמֹוציא" ּומבר ידיו, נֹוטל ּכ ואחר חבּורה. ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָּבני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דבריהם,1) ושל התורה מן שהוא במה ענייניהם, בו ונתבארו וההבדלה, הקידוש זכירת כולל שהוא זכור של עשה בו נתבאר
הפרק. נסתיים ובזה
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.Èיׁש ואם ּבּתיהן. מּפתח אּלא להן מֹודדין אין - צריפין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיֹוׁשבי
ּומרּבעין ּכּלם, הקּבעּו - ּבּתים ׁשני ׁשני ׁשל חצרֹות ׁשלׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻֻׁשם

לכל אּמה אלּפים להם ונֹותנין העירֹות.אֹותּה, ּכׁשאר רּוח ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָ
.‡Èּפחֹות לא אּמה, חמּׁשים ׁשל ּבחבל אּלא מֹודדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין

מּדי. יֹותר יּמׁש ׁשּלא ּכדי ּפׁשּתן, ׁשל ּובחבל יתר; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹולא
להבליעֹו ׁשּיכֹול אּמה, חמּׁשים רחּבֹו היה אם - לגיא ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָהּגיע
ּפחֹות ּבעמקֹו ׁשּיהיה והּוא, מבליעֹו. - הּמּדה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבחבל

אלפים. ְֲִֵַַַָמארּבעת
.·Èיֹורד הּמׁשקלת חּוט ׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבּמה

חּוט אין אם אבל ּבֹו; להׁשּתּמׁש אפׁשר ׁשאי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָּכנגּדֹו,
היה אםּֿכן אּלא מבליעֹו, אינֹו - ּכנגּדֹו יֹורד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמׁשקלת

מּכן. ּפחֹות אֹו אלּפים ְְִִֵַַָָעמקֹו
.‚Èגיא היה ויֹורד. מקּדר ועֹולה, מקּדר - מעּקם ּגיא ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהיה

ׁשהּוא למקֹום הֹול - להבליעֹו יכֹול ׁשאינֹו מחמּׁשים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָרחב
וחֹוזר. מּדתֹו, ּכנגד וצֹופה ּומבליעֹו, להבליעֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָיכֹול

.„Èאֹומד אּלא הּכתל; את יּקב אֹומרים: אין - לכתל ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹהּגיע
מדידה מֹודדֹו - ּבֹו להׁשּתּמׁש אפׁשר ואם לֹו. והֹול ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָרחּבֹו
רחּבֹו מֹודד - ּכנגּדֹו יֹורד הּמׁשקלת חּוט היה ואם ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹיפה.

יפה. ְִָָָמדידה
.ÂËעׂשרה ּגבֹוּה מּמּנּו מתלּקט הר היה אם להר: ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּגיע

ואם למּדתֹו; וחֹוזר מבליעֹו - אּמֹות חמׁש ּבאר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹטפחים
מּתֹו טפחים עׂשרה מּמּנּו ׁשּיתלּקט עד הרּבה גבֹוּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה
יכֹול אינֹו ואם לֹו. והֹול אֹומדֹו - אּמֹות ארּבע ְְְְִֵֵֶֶַַַָמׁש
מעט מקּדרֹו - מחמּׁשים יתר רחּבֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָלהבליעֹו,

ּבהרים. מקּדרין ׁשאמרּו: הּוא וזה ְְְְְִִֶֶֶַַָָמעט.
.ÊË?להבליען יכֹול ׁשאינֹו ּבגאיֹות אֹו ּבהרים מקּדרין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד

קצתֹו אֹוחז העליֹון אּמֹות, ארּבע ׁשל חבל ׁשנים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאֹוחזין
לּבֹו; ּכנגד הּׁשני ּבּקצה אֹוחז והּתחּתֹון מרּגלֹותיו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּכנגד
יֹורד והּתחּתֹון הּתחּתֹון, ּבמקֹום לעמד העליֹון ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹוחֹוזר
עד והֹולכין מתּגלּגלים וכן החבל; מּדת מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַּומרחיק
- הּגיא אֹו ההר להבליע הּמֹודד ּוכׁשּיל ּכּלֹו. את ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּמֹודדין
ויאמרּו: העֹוברים, אֹותֹו יראּו ׁשּלא לּתחּום; חּוץ יצא ְְְְְִִֵֵֶַָֹֹֹלא

לכאן. ּבאה ּתחּומין ְְִִַָָָמּדת
.ÊÈיֹודע ׁשהּוא ממחה, אדם מדידת על אּלא סֹומכין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאין

ממחה ּובא מחזקין, ׁשּבת ּתחּומי לנּו היּו הּקרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻמּדת
ּבּתחּום לֹו ׁשֹומעין - ּבּתחּום ּומעט מהן ּבּתחּום רּבה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּומדד,
רּבה אחד הּתחּום, ּומדדּו ממחין ׁשנים ּבאּו אם וכן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשרּבה.
מּמּדת יתר ירּבה ׁשּלא ּובלבד למרּבה. ׁשֹומעין - מעט ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואחד

עיר. ׁשל ְֲִֶַָאלכסֹונּה
.ÁÈמּקרן הראׁשֹון ׁשּמא נאמר: זה, ׁשּירּבה ּבעת ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכיצד?

ונמצא מּדתֹו, מעט ּולפיכ האלּפים, מדד עיר ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָאלכסֹון
האחרֹון וזה מאלּפים; ּפחֹות הּמדינה ּובין ּבינֹו הּתחּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָצלע
הראׁשֹון על מחזיקין ואין הּמדינה. מּצלע אלּפים ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָמדד
על יתר האחרֹון זה רּבה אם ,לפיכ זה. על ּביֹותר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּטעה

- ּבקרּוב אּמה ּוׁשמֹונים מאֹות ּבחמׁש אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָהראׁשֹון
לֹו. ׁשֹומעין אין - זה על ּביֹותר לֹו; ְְְִִֵֵֶַׁשֹומעין

.ËÈּתחּום ּכאן עד לֹומר: נאמנין ׁשפחה, אפּלּו עבד, ְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו
אנ זכּור לֹומר: הּגדֹול ונאמן ּבאיםהּׁשּבת. היינּו ּכאן ׁשעד י, ְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּלא זה. ּבדבר עדּותֹו על וסֹומכין קטן; ּכׁשהייתי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת
ׁשּׁשעּור מּפני להקל; אּלא להחמיר, ּבּדבר חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאמרּו

מּדבריהם. אּמה ְְִִִֵֶַַַָאלּפים

ועׂשרים ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨§¤§¦

ּבדברים,‡. הּׁשּבת יֹום את לקּדׁש הּתֹורה מן עׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָמצות
זכירת זכרהּו ּכלֹומר, לקּדׁשֹו. הּׁשּבת יֹום את זכֹור ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר:
- ּבכניסתֹו ּוביציאתֹו: ּבכניסתֹו לזכרהּו וצרי וקּדּוׁש. ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָׁשבח

ּבהבּדלה. - ּוביציאתֹו הּיֹום, ְְְִִִַַָָָּבקּדּוׁש
.·מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו הּיֹום: קּדּוׁש נסח ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹוזהּו

קדׁשֹו וׁשּבת בנּו, ורצה ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָהעֹולם,
ּתחּלה בראׁשית. למעׂשה זּכרֹון הנחילנּו, ורצֹון ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבאהבה
ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים. ליציאת זכר קדׁש, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלמקראי
הנחלּתנּו. ּוברצֹון ּבאהבה קדׁש וׁשּבת העּמים, מּכל ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָָָקּדׁשּת

הּׁשּבת. מקּדׁש ה', אּתה ְֵַַַַָָָּברּו
העֹולם,‚. מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ההבּדלה: נסח ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוזה

יׂשראל בין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹהּמבּדיל
אּתה ּברּו הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלעּמים,

לחל. קדׁש ּבין הּמבּדיל ְְִֵֶַַֹֹה',
ּבׁשֹוגג,„. ּבין - ּבּלילה קּדׁש לא אם ּבּלילה. - הּקּדּוׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹעּקר

הבּדיל לא ואם ּכּלֹו. הּיֹום ּכל והֹול מקּדׁש - ּבמזיד ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹֻּבין
ׁשליׁשי. יֹום סֹוף עד והֹול ּומבּדיל למחר; מבּדיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּבּלילה
ּבלבד. ׁשּבת מֹוצאי ּבליל אּלא האֹור על מבר אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאבל

עד‰. הּיֹום מּׁשּקדׁש יין לׁשּתֹות אֹו לאכל לאדם ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹאסּור
לאכל להתחיל לֹו אסּור - הּיֹום מּׁשּיצא וכן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיקּדׁש.
ׁשּיבּדיל. עד ּכלּום, לטעם אֹו מלאכה ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹולׁשּתֹות
ׁשּיקּדׁש קדם וׁשתה ואכל עבר אֹו ׁשכח מּתר. - מים ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻולׁשּתֹות
ׁשאכל. אחר ּומבּדיל מקּדׁש זה הרי - ׁשּיבּדיל קדם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹאֹו

.Â.הּיין על ּולהבּדיל הּיין על לקּדׁש סֹופרים ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַמּדברי
ּומאחר ּכֹוס. על להבּדיל צרי ּבּתפּלה, ׁשהבּדיל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָואףֿעלּֿפי
מלאכה, לעׂשֹות לֹו מּתר - לחל" קדׁש "ּבין ויאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּיבּדיל
ּתחּלה, הּיין על ּומבר הּכֹוס. על הבּדיל ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי

ׁשּיקּדׁש. עד ידיו את נֹוטל ואינֹו מקּדׁש. ּכ ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר
.Êאֹו רביעית מחזיק ׁשהּוא ּכֹוס, לֹוקח עֹוׂשה? הּוא ְֲִִִֵֵֶֶַַַּכיצד

ואֹוחזֹו יין, ּוממלאהּו מּבחּוץ, וׁשֹוטפֹו מּבפנים ּומדיחֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָיתר,
יסּיע ולא יתר, אֹו טפח הּקרקע מן ּומגּביהֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּבימינֹו,
ּפׁשּוט ּומנהג מקּדׁש. ּכ ואחר הּגפן, על ּומבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבׂשמאל,
מבר ּכ ואחר "ויכּלּו", ּפרׁשת ּבּתחּלה לקרֹות יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻּבכל
לכל ּומׁשקה לגמיו, מלֹוא וׁשֹותה מקּדׁש. ּכ ואחר הּיין, ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֻעל
ואֹוכל. "הּמֹוציא" ּומבר ידיו, נֹוטל ּכ ואחר חבּורה. ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָּבני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דבריהם,1) ושל התורה מן שהוא במה ענייניהם, בו ונתבארו וההבדלה, הקידוש זכירת כולל שהוא זכור של עשה בו נתבאר
הפרק. נסתיים ובזה
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.Áּבבית יקּדׁש לא ּכיצד? סעּדה. ּבמקֹום אּלא קּדּוׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻאין
ּבזוית אֹוכל - זֹו ּבזוית קּדׁש אם אבל אחר; ּבבית ויאכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹזה
האֹורחין, מּפני הּכנסת? ּבבית מקּדׁשין ולּמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשנּיה.

ׁשם. וׁשֹותין ְְִִֶָׁשאֹוכלין
.Ë- יין לֹו היה ׁשּלא אֹו הּיין, מן יֹותר לפת מתאּוה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה

ואחר ּומקּדׁש, "הּמֹוציא", ּומבר ּתחּלה, ידיו נֹוטל זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
הּכֹוס. על אּלא הּפת, על מבּדילין ואין ואֹוכל. ּבֹוצע ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָּכ

.Èידיו ונטל וׁשכח ׁשּבת, ּבלילי הּיין על לקּדׁש ׁשּנתּכּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמי
על מקּדׁש ואינֹו הּפת, על מקּדׁש זה הרי - ׁשּיקּדׁש ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹקדם
ּביֹום הּיין על לבר ּומצוה לסעּדה. ידיו ׁשּנטל אחר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּיין
"קּדּוׁשא הּנקרא הּוא וזה ׁשנּיה. סעּדה ׁשּיסעד קדם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻהּׁשּבת
יּטל ּכ ואחר וׁשֹותה, ּבלבד הּגפן" ּפרי "ּבֹורא מבר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹרּבה".
ׁשּיקּדׁש. קדם ּכלּום ׁשּיטעם לאדם לֹו ואסּור ויסעד. ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹידיו

סעּדה. ּבמקֹום אּלא יהיה לא זה קּדּוׁש ְְְְִִִֶֶֶַָָֹֻוגם
.‡È,יֹום מּבעֹוד ׁשּבת ערב הּכֹוס על לקּדׁש לאדם לֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָיׁש

מּבעֹוד הּכֹוס על מבּדיל וכן הּׁשּבת; נכנסה ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאףֿעלֿ
ּבין לאמרּה - זכירה ׁשּמצות ׁשּבת; היא ׁשעדין אףֿעלּֿפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָיֹום,

ּכמעט. זֹו לׁשעה קדם ּבין ויציאתֹו ּכניסתֹו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּבׁשעת
.·Èוהּוא הּיֹום עליו וקדׁש ׁשּבת, ּבערב אֹוכל ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי

וגֹומר ּומקּדׁש, הּׁשלחן על מּפה ּפֹורס - הּסעּדה ְְְְְֵֵֵַַַַַָָָֻֻּבתֹו
ּבׁשּבת, אֹוכל היה הּמזֹון. ּברּכת מבר ּכ ואחר ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֻסעּדתֹו,
ידיו, ונֹוטל סעּדתֹו, ּגֹומר - סעּדתֹו ּבתֹו והּוא הּׁשּבת ְְְְְְֵֵַַָָָָָָָֻֻויצא
ואם עליו. מבּדיל ּכ ואחר הּכֹוס, על הּמזֹון ּברּכת ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָּומבר
לׁשתּיתֹו. חֹוזר ּכ ואחר ּומבּדיל, ּפֹוסק - הּׁשתּיה ּבתֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהיה

.‚Èּברּכת מבר - ׁשּבת הכנסת עם אכילתֹו וגמר אֹוכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָהיה
יבר ולא ׁשני. ּכֹוס על מקּדׁש ּכ ואחר ּתחּלה, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּמזֹון
אחד; ּבכֹוס מצֹות ׁשּתי עֹוׂשין ׁשאין אחד, ּכֹוס על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָויקּדׁש
הן. ּתֹורה ׁשל מצֹות ׁשּתי הּמזֹון ּברּכת ּומצות קּדּוׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּמצות

.„È.הּמזּבח ּגּבי על לנּס הראּוי הּיין על אּלא מקּדׁשין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָאין
החרּדל ּכטּפת אפּלּו ׂשאֹור, אֹו ּדבׁש ּבֹו נתערב אם ,ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָלפיכ
ּבכל מֹורין אנּו ּכ עליו. מקּדׁשין אין - גדֹולה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָּבחבית
'הּיין נאמר לא ואֹומר: עליו, לקּדׁש ׁשּמּתיר מי ויׁש ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמערב.
רע, ׁשריחֹו יין להֹוציא אּלא הּמזּבח' ּגּבי על לנּס ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהראּוי

מהן. אחד על מקּדׁשין ׁשאין מבּׁשל, אֹו מגּלה, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻאֹו
.ÂËאין - יין ריח ׁשריחֹו אףֿעלּֿפי חמץ, טעם ׁשּטעמֹו ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיין

ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי מים, עליהן ׁשּנתן ׁשמרים וכן עליו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמקּדׁשין
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. מקּדׁשין אין - יין טעם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבהן
מארּבעה; ּפחֹות והֹוציא מים, ׁשלׁשה הּׁשמרים על ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבׁשּנתן
עליו. ּומקּדׁשין מזּוג, יין זה הרי - ארּבעה הֹוציא אם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָאבל

.ÊËאם רביעּיֹות, ּכּמה מחזיק אפּלּו יין, מלא ׁשהיה ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכלי
על מקּדׁשין ואין ונפסל, ּפגמֹו זה הרי - מעט מּמּנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשתה

ּכֹוסֹות. ּכׁשּיּורי ׁשהּוא מּפני ְְְִִֵֵֶַָהּׁשאר;
.ÊÈ.עליו מקּדׁשין - יין טעם וטעמֹו החמץ ריח ׁשריחֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹיין

ׁשּיהיּו והּוא, עליו; מקּדׁשין - צּמּוקים יין וכן מזּוג. יין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוכן
ידר ׁשאם לחלּוחית, ּבהן ׁשּיׁש מהןצּמּוקים יצא אֹותן ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

אדם וסֹוחט עליו. מקּדׁשין - מּגּתֹו חדׁש יין וכן ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָּדבׁשן.
יינּה ׁשרב מדינה ּבׁשעתֹו. עליו ּומקּדׁש ענבים, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאׁשּכֹול

עליו, להבּדיל מּתר לקּדּוׁש, ּפסּול ׁשהּוא אףֿעלּֿפי - ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻׁשכר
מדינה. חמר והּוא ְְֲִִַָהֹואיל

.ÁÈ,ׁשּבת ּבמֹוצאי ּומבּדילין ׁשּבת ּבלילי ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשם
ּבמֹוצאיהן ּומבּדילין טֹובים ימים ּבלילי מקּדׁשין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכ
ּומבּדילין הן. ה' ׁשּבתֹות ׁשּכּלם הּכּפּורים; יֹום ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻּובמֹוצאי
ליֹום ׁשּבת ּובמֹוצאי מֹועד, ׁשל לחּלֹו טֹובים ימים ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּבמֹוצאי

לׁשּבת. טֹוב יֹום ּבמֹוצאי מבּדילים אין אבל ְְְֲִִֵֵַַָָָטֹוב;
.ËÈמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו טֹוב: יֹום קּדּוׁש ֱִֵֶֶַַָָֹֹנסח

ּבחר לׁשֹון. מּכל ורֹוממנּו עם, מּכל ּבנּו ּבחר אׁשר ְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָהעֹולם,
ּבאהבה אלהינּו ה' לנּו וּתּתן ויפארנּו. בנּו רצה ויגּדלנּו, ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבנּו
מקרא טֹוב יֹום את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים חּגים לׂשמחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמֹועדים
חג אֹו הּׁשבּועֹות חג אֹו הּזה הּמּצֹות חג יֹום את הּזה, ֶֶֶֶַַַַַַַַָֹקדׁש
ׂשמחתנּו, זמן אֹו ּתֹורתנּו מּתן זמן אֹו חרּותנּו זמן ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָֻהּסּכֹות,
קּדׁשּת ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים. ליציאת זכר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבאהבה,
הנחלּתנּו. ּובׂשׂשֹון ּבׂשמחה קדׁש ּומֹועדי העּמים, ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמּכל
להיֹות חל ואם והּזמּנים. יׂשראל מקּדׁש ה', אּתה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּברּו
מקּדׁש ּבּתפּלה: ׁשחֹותם ּכדר וחֹותם ׁשּבת, מזּכיר - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבׁשּבת

והּזמּנים. ויׂשראל ְְְְִִֵַַַַָָהּׁשּבת
.Îאת ּבאהבה אלהינּו ה' לנּו וּתּתן אֹומר: הּׁשנה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבראׁש

קדׁש, מקרא ּתרּועה, זכרֹון הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹיֹום
קּדׁשּת ואֹותנּו בחרּת בנּו ּכי מצרים. ליציאת זכר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבאהבה,
מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר העּמים, ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמּכל
להיֹות חל ואם הּזּכרֹון. ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעל
ּכדר הּזּכרֹון, ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש חֹותם: - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשּבת

ּבּתפּלה. ְִֵֶַָׁשחֹותם
.‡Îלֹו אין ואם ּכבׁשּבת. הּיין על מקּדׁש טֹוב יֹום ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָּבלילי

טֹוב ּביֹום וכן הּפת. על מקּדׁש - לפת מתאּוה ׁשהיה אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָיין,
ּבׁשּבת. ׁשּמקּדׁש ּכדר רּבא, קּדּוׁשא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָמקּדׁש

.·Î?ּבׁשּבת ּבאחד להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ּבלילי מברכין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד
טֹוב, יֹום קּדּוׁש מקּדׁש ּכ ואחר הּגפן, על מבר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבּתחּלה
ּבהבּדלה: וחֹותם מבּדיל, ּכ ואחר הּנר, על מבר ּכ ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָואחר

"ׁשהחינּו". מבר ּכ ואחר לקדׁש, קדׁש ּבין ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּמבּדיל
.‚Îאֹומרים הּכּפּורים יֹום ּובליל טֹוב יֹום לילי ְְִִִֵֵֵַָּכל

מּפני "ׁשהחינּו"; מברכין אין ּפסח ׁשל ּובׁשביעי ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ"ׁשהחינּו".
הּפסח. ּבתחּלת הּזמן על ּבר ּוכבר עצמֹו, ּבפני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָׁשאינֹו

.„Îּכ ואחר הּיין, על מבר ׁשּבת: ּבמֹוצאי הבּדלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָסדר
- הּנר? על מבר וכיצד הּנר. על ּכ ואחר הּבׂשמים, ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָעל

מבּדיל. ּכ ואחר האׁש. מאֹורי ְְְִֵֵֵַַַָָּבֹורא
.‰Îּבין ׁשּיּכיר ּכדי לאֹורֹו ׁשּיאֹותּו עד הּנר על מברכין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאין

הּנר על מברכין ואין אחרת. מדינה למטּבע זֹו מדינה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָמטּבע
ּכֹוכבים לעבֹודת מסּבתן ׁשּסתם ּומּזלֹות; ּכֹוכבים עֹובדי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשל
ּכֹוכבים עבֹודת ׁשל הּנר על לא מברכין ואין ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹּומּזלֹות.

מתים.ּומּז ׁשל הּנר על ולא לֹות, ְִֵֵֶַַַָֹ
.ÂÎעֹובד אֹו ּומּזלֹות, ּכֹוכבים מעֹובד ׁשהדליק ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָיׂשראל

ּכֹוכבים עֹובד עליו; מברכין - מּיׂשראל ּומּזלֹות ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָּכֹוכבים
היה עליו. מברכין אין - ּומּזלֹות ּכֹוכבים מעֹובד ְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָּומּזלֹות
עֹובדי הּכר אנׁשי רב אם אֹור: וראה לּכר חּוץ ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹמהּל
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אֹור .מבר - יׂשראל רב ואם ,מבר אינֹו - ּומּזלֹות ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּכֹוכבים
עליו. יבר לא לכּתחּלה - ּכירים וׁשל ּתּנּור ׁשל ּכבׁשן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשל
מברכין - מאליו ּדֹולק ּביניהן קיסם ּכׁשּיכניס אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּגחלים,
חׁשּוב אדם ׁשם יׁש אם הּמדרׁש, ּבית ׁשל אֹור ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָעליהן.
אם הּכנסת, ּבית ׁשל עליו; מברכין - ּבׁשבילֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמדליקים
להבּדלה ואבּוקה עליו. מברכין - ׁשם דר ׁשהּוא חּזן ׁשם ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָיׁש
ׁשּמחּזרין ּכדר האֹור על מחּזרין ואין הּמבחר. מן מצוה -ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

עליו. מברכין - לֹו יׁש אם אּלא הּמצֹות, ּכל ְְְִִִֵֶַַָָָָָעל
.ÊÎעליו מברכין - ּולחּיה לחֹולה ּבׁשּבת ׁשהדלק ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֻאֹור

- האבנים ּומן העצים מן ׁשהקּדח אֹור ׁשּבת. ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּבמֹוצאי
ּבידי ּברּיתֹו ּתחּלת היתה ׁשהיא ׁשּבת; ּבמֹוצאי עליו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָמברכין
ׁשאין הּכּפּורים; יֹום ּבמֹוצאי עליו מברכין אין אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאדם.

ׁשּׁשבת. אֹור על אּלא הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמברכין
- הּכּפּורים ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ׁשהדלק ְְְְִִִֶֶַַַַַָֻאףֿעלּֿפי

מעברה. ׁשבת ׁשהרי עליו, ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָמברכין
.ÁÎ:ּבהבּדלה אֹומר ׁשּבת, ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָיֹום

יׂשראל ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹהּמבּדיל
ּכדר - הּמעׂשה ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלעּמים,
ואין מֹונה. הּוא ההבּדלֹות ׁשּסדר ׁשּבת; ּבמֹוצאי ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאֹומר
צרי אינֹו וכן הּנר. על ולא הּבׂשמים על לא לבר ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹצרי

הּכּפּורים. יֹום ּבמֹוצאי הּבׂשמים על ְְְִִִֵֵַַַָָָלבר
.ËÎמ ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכים ּפניולּמה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּומיּׁשבין אֹותּה מׂשּמחין ׁשּבת, ליציאת ּדֹואבת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּנפׁש
טֹוב. ּבריח ְֵַָאֹותּה

�

meil cg` wxt m"anx ixeriy`"ryz'd xii` 'iÎ'c -

ה'תשע"א אייר ד' ראשון יום

zF`ewn zFkld¦§¦§¨
חמיׁשי ¦¦£¤¤ּפרק

אחד‡. מּכלי ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה אליו ׁשּנפלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻמקוה
הּׁשני ׁשּיתחיל והּוא מצטרפין; - ּכלים ּוׁשלׁשה מּׁשנים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָאֹו
מצטרפין. אין - ּכלים מארּבעה הראׁשֹון. ּפסק ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹעד
אם אבל לרּבֹות; נתּכּון ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבּמה
ּבכל ּדינר מׁשקל נפל אפּלּו הּמקוה, מי את לרּבֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתּכּון
את הּׁשאּובים ׁשּקדמּו ּבין לּגין. לׁשלׁשה מצטרף - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשנה
ׁשּנפלּו אֹו הּׁשאּובים את הּכׁשרים ׁשּקדמּו ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּכׁשרים
לתֹו ׁשאּובין לּגין ׁשלׁשה ׁשּנפלּו ּכיון ּכאחת, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּתיהן
לפחֹות אֹו סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּנפלּו [קדם סאה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹארּבעים

ׁשאּוב. ונעּׂשה הּכל נפסל ְְְֲִִֵַַַַָָָֹמארּבעים]
והּסֹוחט·. ּומחצה, לג וזה ּומחצה לג זה ׁשהטילּו ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשנים

וכן הרּבה, מּמקֹומֹות נֹופלין ׁשּבּה והּמים והגּביהּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּכסּותֹו
אּלּו הרי - הרּבה מּמקֹומֹות ׁשּמטיל הּצרצּור מן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהמערה

ְִּפֹוסלין.
סאה‚. ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקוה עֹור ׁשל ּכסת אֹו ּכר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּמטּביל

הּמים נמצאּו הּמים מן ּׂשפתֹותיהן ׁשהגּביּה ּכיון ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻמכּונֹות,
ּומעל מטּבילן יעּׂשה? ּכיצד ׁשאּובין. ׁשּוליהן.ׁשּבתֹוכן ּדר ן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכן ּומעלן מטּבילן - והּׂשק הּקּפה ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָֻאבל
ּגּמא,„. ּבכל לג ׁשאּובין, מּמים ּגּמֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻֻמקוה

ארּבעים לתֹוכֹו ׁשּנפל ידּוע אם ּכׁשרים: מים לתֹוכֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָונפלּו
ּכׁשר, - הּׁשליׁשית לּגּמא יּגיעּו ׁשּלא עד ּכׁשרים מים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻסאה

ּפסּול. - לאו ְִָָואם
ונפל‰. סאה, ארּבעים מהן אחד ּבכל אין מקואֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשני

- הּמקואֹות ׁשני ונתערבּו ּומחצה, לג ולזה ּומחצה לג ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹלזה
ּפסּול. ׁשם מהן אחד על נקרא ׁשּלא מּפני ּכׁשרין, אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהרי

לּגין ׁשלׁשה לתֹוכֹו ׁשּנפל סאה ארּבעים ּבֹו ׁשאין מקוה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻאבל
על ּכׁשרים מים ורּבה לׁשנים, נחלק ּכ ואחר ׁשאּובין ְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמים
ׁשּנפסל ּכּלֹו הּמקוה ׁשּכל ּפסּולין; אּלּו הרי - מהן אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּכל
ּבכלי. נׁשאבּו מימיו ּכל ּוכאּלּו חׁשּוב, הּוא ׁשאּובין ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָּכמים

.Âויֹוצאת לֹו נכנסת והאּמה ׁשאּובים מים מלא ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבֹור
מן נׁשארּו ׁשּלא ׁשּתחּׁשב עד ּבפּסּולֹו הּוא לעֹולם - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹמּמּנּו
מים לתֹוכֹו ׁשּנפל מקוה לּגין. ׁשלׁשה ּבּבֹור ׁשהיּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֻהּׁשאּובין
עד ּכׁשרים מים עליו רּבה ּכ ואחר ונפסל, ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָׁשאּובין
עד ּבפּסּולֹו הּוא הרי - סאה ארּבעים הּכׁשרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּנמצאּו
מּׁשלׁשה הּׁשאּובין ויפחתּו ּבתֹוכֹו ׁשהיּו הּמים ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּיצאּו
ונפל גׁשמים מי סאה עּׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלּגין.
ּכׁשרים מים עליו הרּבה ּכ ואחר ׁשאּובים מים סאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָלתֹוכֹו
ׁשהיּו סאה עּׂשרים מּמּנּו ׁשּיצאּו ׁשּידע עד ּבפּסּולֹו זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּכל מן נׁשאר ולא הּקב, מרביע ויֹותר קּבין וחמּׁשה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָֹֹּבֹו
ׁשּיׁש מקוה עּׂשה אם וכן לּגין. מּׁשלׁשה מּפחֹות חּוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּנפסל
הּפסּול הּזה הּמקוה עם וערבֹו ּכׁשרים מים סאה ארּבעים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבֹו

אּלּו. את אּלּו טהרּו -ֲִֵֵֶ
.Êלּגים ׁשלׁשה מּמּנּו ונמׁשכּו לצדדים הּטיט את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻהמסּלק

ּבידֹו ּומגּביהֹו הּטיט ּתֹולׁש היה ּכׁשר. זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלּמקוה
הרי - לּגין ׁשלׁשה מּמּנּו ונמׁשכּו לצּדּה הּמקוה מן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָֻוהבּדילֹו

ּפֹוסלין. ְִֵאּלּו
.Áמּמקֹום העֹוברת ּבהמה וכן למקֹום, מּמקֹום העֹובר ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּגיס

זה הרי - לּמקוה לּגין ׁשלׁשה ּוברגליהם ּבידיהם וזּלפּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻלמקֹום,
ּכׁשר. זה הרי - ּבּתחּלה מקוה עּׂשּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשר.

.Ëּפחֹות לתֹוכֹו ונפל סאה ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָמקוה
לחּלה ּכׁשר זה הרי - ׁשאּובין טמאין מים לּגין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּׁשלׁשה
ירדּו עליהן. להקוֹות ּופסּולין לּידים, מהן ולּטל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹולתרּומה
להּקוֹות ּכׁשרים אּלּו הרי - עליהן ורבּו ּגׁשמים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָעליהן
הרי - טמאים ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה לתֹוכֹו נפל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻעליהם.
ּופסּולין לּידים, מּמּנּו ולּטל ולתרּומה לחּלה ּפסּול ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹזה
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אֹור .מבר - יׂשראל רב ואם ,מבר אינֹו - ּומּזלֹות ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּכֹוכבים
עליו. יבר לא לכּתחּלה - ּכירים וׁשל ּתּנּור ׁשל ּכבׁשן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשל
מברכין - מאליו ּדֹולק ּביניהן קיסם ּכׁשּיכניס אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּגחלים,
חׁשּוב אדם ׁשם יׁש אם הּמדרׁש, ּבית ׁשל אֹור ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָעליהן.
אם הּכנסת, ּבית ׁשל עליו; מברכין - ּבׁשבילֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמדליקים
להבּדלה ואבּוקה עליו. מברכין - ׁשם דר ׁשהּוא חּזן ׁשם ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָיׁש
ׁשּמחּזרין ּכדר האֹור על מחּזרין ואין הּמבחר. מן מצוה -ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

עליו. מברכין - לֹו יׁש אם אּלא הּמצֹות, ּכל ְְְִִִֵֶַַָָָָָעל
.ÊÎעליו מברכין - ּולחּיה לחֹולה ּבׁשּבת ׁשהדלק ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֻאֹור

- האבנים ּומן העצים מן ׁשהקּדח אֹור ׁשּבת. ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּבמֹוצאי
ּבידי ּברּיתֹו ּתחּלת היתה ׁשהיא ׁשּבת; ּבמֹוצאי עליו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָמברכין
ׁשאין הּכּפּורים; יֹום ּבמֹוצאי עליו מברכין אין אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאדם.

ׁשּׁשבת. אֹור על אּלא הּכּפּורים יֹום ּבמֹוצאי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמברכין
- הּכּפּורים ּביֹום לחּיה אֹו לחֹולה ׁשהדלק ְְְְִִִֶֶַַַַַָֻאףֿעלּֿפי

מעברה. ׁשבת ׁשהרי עליו, ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָמברכין
.ÁÎ:ּבהבּדלה אֹומר ׁשּבת, ּבאמצע להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָיֹום

יׂשראל ּובין ,לחׁש אֹור ּובין לחל, קדׁש ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹהּמבּדיל
ּכדר - הּמעׂשה ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּובין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלעּמים,
ואין מֹונה. הּוא ההבּדלֹות ׁשּסדר ׁשּבת; ּבמֹוצאי ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאֹומר
צרי אינֹו וכן הּנר. על ולא הּבׂשמים על לא לבר ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹצרי

הּכּפּורים. יֹום ּבמֹוצאי הּבׂשמים על ְְְִִִֵֵַַַָָָלבר
.ËÎמ ׁשּבת? ּבמֹוצאי הּבׂשמים על מברכים ּפניולּמה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּומיּׁשבין אֹותּה מׂשּמחין ׁשּבת, ליציאת ּדֹואבת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּנפׁש
טֹוב. ּבריח ְֵַָאֹותּה
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אחד‡. מּכלי ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה אליו ׁשּנפלּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻמקוה
הּׁשני ׁשּיתחיל והּוא מצטרפין; - ּכלים ּוׁשלׁשה מּׁשנים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָאֹו
מצטרפין. אין - ּכלים מארּבעה הראׁשֹון. ּפסק ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹעד
אם אבל לרּבֹות; נתּכּון ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבּמה
ּבכל ּדינר מׁשקל נפל אפּלּו הּמקוה, מי את לרּבֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתּכּון
את הּׁשאּובים ׁשּקדמּו ּבין לּגין. לׁשלׁשה מצטרף - ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשנה
ׁשּנפלּו אֹו הּׁשאּובים את הּכׁשרים ׁשּקדמּו ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּכׁשרים
לתֹו ׁשאּובין לּגין ׁשלׁשה ׁשּנפלּו ּכיון ּכאחת, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּתיהן
לפחֹות אֹו סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּנפלּו [קדם סאה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹארּבעים

ׁשאּוב. ונעּׂשה הּכל נפסל ְְְֲִִֵַַַַָָָֹמארּבעים]
והּסֹוחט·. ּומחצה, לג וזה ּומחצה לג זה ׁשהטילּו ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשנים

וכן הרּבה, מּמקֹומֹות נֹופלין ׁשּבּה והּמים והגּביהּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּכסּותֹו
אּלּו הרי - הרּבה מּמקֹומֹות ׁשּמטיל הּצרצּור מן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהמערה

ְִּפֹוסלין.
סאה‚. ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקוה עֹור ׁשל ּכסת אֹו ּכר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּמטּביל

הּמים נמצאּו הּמים מן ּׂשפתֹותיהן ׁשהגּביּה ּכיון ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻמכּונֹות,
ּומעל מטּבילן יעּׂשה? ּכיצד ׁשאּובין. ׁשּוליהן.ׁשּבתֹוכן ּדר ן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכן ּומעלן מטּבילן - והּׂשק הּקּפה ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָֻאבל
ּגּמא,„. ּבכל לג ׁשאּובין, מּמים ּגּמֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻֻמקוה

ארּבעים לתֹוכֹו ׁשּנפל ידּוע אם ּכׁשרים: מים לתֹוכֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָונפלּו
ּכׁשר, - הּׁשליׁשית לּגּמא יּגיעּו ׁשּלא עד ּכׁשרים מים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻסאה

ּפסּול. - לאו ְִָָואם
ונפל‰. סאה, ארּבעים מהן אחד ּבכל אין מקואֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשני

- הּמקואֹות ׁשני ונתערבּו ּומחצה, לג ולזה ּומחצה לג ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹלזה
ּפסּול. ׁשם מהן אחד על נקרא ׁשּלא מּפני ּכׁשרין, אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהרי

לּגין ׁשלׁשה לתֹוכֹו ׁשּנפל סאה ארּבעים ּבֹו ׁשאין מקוה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻאבל
על ּכׁשרים מים ורּבה לׁשנים, נחלק ּכ ואחר ׁשאּובין ְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמים
ׁשּנפסל ּכּלֹו הּמקוה ׁשּכל ּפסּולין; אּלּו הרי - מהן אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּכל
ּבכלי. נׁשאבּו מימיו ּכל ּוכאּלּו חׁשּוב, הּוא ׁשאּובין ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָּכמים

.Âויֹוצאת לֹו נכנסת והאּמה ׁשאּובים מים מלא ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבֹור
מן נׁשארּו ׁשּלא ׁשּתחּׁשב עד ּבפּסּולֹו הּוא לעֹולם - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹמּמּנּו
מים לתֹוכֹו ׁשּנפל מקוה לּגין. ׁשלׁשה ּבּבֹור ׁשהיּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֻהּׁשאּובין
עד ּכׁשרים מים עליו רּבה ּכ ואחר ונפסל, ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָׁשאּובין
עד ּבפּסּולֹו הּוא הרי - סאה ארּבעים הּכׁשרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָׁשּנמצאּו
מּׁשלׁשה הּׁשאּובין ויפחתּו ּבתֹוכֹו ׁשהיּו הּמים ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּיצאּו
ונפל גׁשמים מי סאה עּׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלּגין.
ּכׁשרים מים עליו הרּבה ּכ ואחר ׁשאּובים מים סאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָלתֹוכֹו
ׁשהיּו סאה עּׂשרים מּמּנּו ׁשּיצאּו ׁשּידע עד ּבפּסּולֹו זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּכל מן נׁשאר ולא הּקב, מרביע ויֹותר קּבין וחמּׁשה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָֹֹּבֹו
ׁשּיׁש מקוה עּׂשה אם וכן לּגין. מּׁשלׁשה מּפחֹות חּוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּנפסל
הּפסּול הּזה הּמקוה עם וערבֹו ּכׁשרים מים סאה ארּבעים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבֹו

אּלּו. את אּלּו טהרּו -ֲִֵֵֶ
.Êלּגים ׁשלׁשה מּמּנּו ונמׁשכּו לצדדים הּטיט את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻהמסּלק

ּבידֹו ּומגּביהֹו הּטיט ּתֹולׁש היה ּכׁשר. זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלּמקוה
הרי - לּגין ׁשלׁשה מּמּנּו ונמׁשכּו לצּדּה הּמקוה מן ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָֻוהבּדילֹו

ּפֹוסלין. ְִֵאּלּו
.Áמּמקֹום העֹוברת ּבהמה וכן למקֹום, מּמקֹום העֹובר ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּגיס

זה הרי - לּמקוה לּגין ׁשלׁשה ּוברגליהם ּבידיהם וזּלפּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻלמקֹום,
ּכׁשר. זה הרי - ּבּתחּלה מקוה עּׂשּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשר.

.Ëּפחֹות לתֹוכֹו ונפל סאה ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָמקוה
לחּלה ּכׁשר זה הרי - ׁשאּובין טמאין מים לּגין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּׁשלׁשה
ירדּו עליהן. להקוֹות ּופסּולין לּידים, מהן ולּטל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹולתרּומה
להּקוֹות ּכׁשרים אּלּו הרי - עליהן ורבּו ּגׁשמים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָעליהן
הרי - טמאים ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה לתֹוכֹו נפל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻעליהם.
ּופסּולין לּידים, מּמּנּו ולּטל ולתרּומה לחּלה ּפסּול ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹזה

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



ze`ewnקח zekld - xii` 'eÎ'd iyilyÎipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכׁשרין הן הרי - עליהן ורּבּו גׁשמים ירדּו עליו. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָלהּקוֹות
עליהן להּקוֹות ּופסּולין לּידים, מהן ולּטל ולתרּומה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלחּלה
ולא ּכׁשאּובין ּכּלן ׁשּנעּׂשּו הראׁשֹונים הּמים ּכל ׁשּיצאּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻעד
ּבֹו ׁשּיׁש מקוה וכן לּגין. מּׁשלׁשה ּפחֹות אּלא מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻיּׁשאר
מים לּגין ׁשלׁשה לתֹוכֹו ונפלּו ּדינר חסר סאה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻארּבעים
מּמּנּו ולּטל ולתרּומה לחּלה ּפסּול זה הרי - טמאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאּובין
מּׁשלׁשה ּפחֹות לתֹוכֹו נפל עליהן. להּקוֹות ּופסּולין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָלּידים,
מׁשקל לתֹוכֹו נפלּו ּכ ואחר טמאין, ּכּלן אפּלּו מים, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֻֻלּגין

ּכׁש ּכׁשר; - ׁשהׁשלימֹו גׁשמים מי לטבילה,ּדינר ׁשּטהֹור ם ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ
ּדבר. לכל טהֹור ְָָָָָּכ

ה'תשע"א אייר ה' שני יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

ׁשּנפלּו‡. אֹו עליהן הּמים ׁשהלכּו המקּבלין הּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
ׁשּיעּׂשּו והּוא הּמקוה. את ּופֹוסלין ׁשאּובין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמּתֹוכן
ּכלי ּכגֹון טמאה, מקּבלין ׁשאין ּכלים היּו אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻלקּבלה.

ּפֹוסלין. אּלּו הרי - אדמה ּוכלי ְְֲֲֲִִֵֵֵָָָאבנים
.·- מקּבל ׁשהּוא ּפי על אף לקּבלה, נעּׂשה ׁשּלא ּכלי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּכל

מהן, נמׁשכין ׁשהּמים הּסילֹונֹות ּכגֹון הּמקוה. את ּפֹוסל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאינֹו
את ּפֹוסלין אין - ּומקּבלין ּבאמצע רחבים ׁשהן ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאף

חרס. ׁשל אֹו מּתכת ׁשל ׁשהיּו ּבין ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָהּמקוה,
ׁשאינּה‚. לפי הּמקוה, את ּפֹוסלת אינּה - ׁשּבּסלע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשקת

על אף הּמקוה, את ּפֹוסל - ּבסלע ׁשחּברֹו ּכלי אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָּכלי.
הּנֹוד ּכׁשפֹופרת הּצד מן אֹו מּלמּטה נּקבה ּבסיד. ׁשחּברֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּפי

הּמקוה. את ּפֹוסלת ואינּה ּכׁשרה, -ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ
גדֹולה,„. ערבה אֹו ּגדֹולה חבית ּכגֹון גדֹול, ּכלי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּלֹוקח

זה הרי - מקוה ועּׂשאהּו ּבארץ ּוקבעֹו המטהרֹו נקב ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנקבֹו
ּפֹוסל, אינֹו - ּובבנין ּבסיד הּנקב את ּפקק אם וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשר.

אֹו ּבסיד סתמֹו ּכׁשר. מקוה ּבתֹוכֹו הּנקוין -והּמים ּבגפסיס ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ
יבנה. אֹו ּבארץ ׁשּיקּבעּנּו עד הּמקוה את ּפֹוסל הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעדין
מן ּבטיט ּומרח הּסיד ּגב ועל הארץ ּגב על הֹוליכֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָואם

ּכׁשר. זה הרי - ְֲִֵֵֶַָָהּצדדין
על‰. נמׁשכין הּמים והרי הּצּנֹור ּתחת טבלא ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָהּמּניח

זֹו הרי - ּדפן לּטבלא היה אם לּמקוה: ויֹורדין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּטבלא
ּתחת זקפּה ּפֹוסלת. אינּה - לאו ואם הּמקוה, את ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּפֹוסלת
ּפֹוסלת, אינּה - ּדפן לּה ׁשּיׁש ּפי על אף להדיחּה, ּכדי ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּצּנֹור

לקּבל. עּׂשאּה לא ְֲֲֵֵֶַָָֹׁשהרי
.Âהּמתּגלּגלין הּצרֹורֹות ּבֹו לקּבל מקֹום ּבצּנֹור ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָהחֹוטט

עץ ׁשל הּצּנֹור היה אם הּמים: עם ירדּו ׁשּלא ּכדי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבּמים
ּבאין ׁשּיֹורדין הּמים ּכל ׁשהרי ּפֹוסל, - ׁשהּוא ּכל ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוחפר
ּבֹו, ׁשחקק אחר ׁשּקבעֹו ואפּלּו לקּבלה. ׁשּנעּׂשה ּכלי ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָמּתֹו
קבעֹו אם אבל ּתלּוׁש. ּכׁשהיה ּכלי ּתֹורת עליו והיה ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָהֹואיל
היה ואם ּפֹוסל. אינֹו - קּבּול ּבית ּבֹו חקק ּכ ואחר ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבּקרקע
לקּבל ּכדי ּבחקק ׁשּיהיה עד ּפֹוסל אינֹו - חרס ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָצּנֹור
ׁשּבּצּנֹור החקּוק הּמקֹום ׁשּנתמּלא ּפי על אף ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָרביעית.
ואינֹו ּבפּסּולֹו הּוא הרי - ּבתֹוכֹו הּמתחלחלין ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַצרֹורֹות
ּוסתמּו צרֹורֹות אֹו עפר ׁשחקק הּמקֹום לתֹו ירד ְְְְֶַַַָָָָָָָּכסתּום.

ּכׁשר. זה הרי - ְְֲִֵֵֶַָונכּבׁש

.Êלּמקוה ונפלּו מים לּגין ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיּו והּדלי ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻהּספֹוג
ּכלי לא ׁשּנפלּו, לּגין ׁשלׁשת אּלא אמרּו ׁשּלא ּפסלּוהּו; לא -ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹֻ

ׁשאּובין. מים ּבֹו ְְִִֶַָׁשּנפלּו
.Áּכן אם אּלא ּבהן מטּבילין אין - ׁשּבּים והּתבה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשּדה

- קּפה אֹו ּׂשק היה ואם הּנֹוד. ּכׁשפֹופרת נקּובים ְְְִִִֶֶַַָָָָֻהיּו
אין - הּצּנֹור ּתחת קּפה אֹו ּׂשק הּמּניח וכן ּבהן. ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻמטּבילין

הּמקוה. את ּפֹוסלין מהן הּנמׁשכין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָהּמים
.Ëּוּׂשפ הּמקוה ּבתֹו ׁשהיא טמאה מןּגסטרא למעלה תּה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אבל מּטמאתן; טהרּו - הּכלים ּבּה והטּביל ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֻהּמים
הּמים מתטּמא הּגסטרא ּבאויר ׁשהן עד הּמים מן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָּכׁשּיגּביהם
מעין וכן אֹותן. ּומטּמא וחֹוזר הּגסטרא מאויר ּגּבן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשעל
טהֹור הּוא - ּבתֹוכֹו וטבל וירד הּטמא הּתּנּור מּתחת ְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָהּיֹוצא
למעלה הּמים היּו ּכן אם אּלא הּתּנּור; מאויר טמאֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוידיו
מן למעלה ידיו - ּכׁשּטבל ׁשּנמצא ידיו, ּכרּום הּתּנּור ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָמן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמקוה, מתטהרין חרס ּכלי ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּתּנּור.

.Èהּטֹובל - הּגדֹול לּים אפּלּו לּים, ׁשּנפלה מים מלאה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָחבית
יהיּו ׁשּלא לּגין לׁשלׁשה אפׁשר אי טבילה; לֹו עלתה לא ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹֹֻׁשם
ּבּמים נטמא - לׁשם ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל וכּכר אחד. ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבמקֹום
ּבהן, וכּיֹוצא הּנהרֹות אבל ׁשם. עֹומדין הּמים ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשאּובין,

ׁשם. טֹובל זה הרי - נמׁשכין והם ְְֲִִִֵֵֵֶָָהֹואיל
.‡Èׁשהּמים ּפי על אף הּמקוה, ּבצד ׁשהיּו ׁשאּובין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָמים

סמּו ּכמקוה ׁשהן מּפני ּפסלּוהּו, לא - הּמקוה ּבמי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנֹוגעין
הּמקוה. את ּפֹוסלין - ּבאמצע הּׁשאּובין היּו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָלמקוה.

.·Èוהעליֹונה ּביניהן, וכתל מּזֹו למעלה זֹו ּברכֹות ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּתי
ונקב ׁשאּובין, מים מלאה והּתחּתֹונה ּכׁשרים מים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמלאה
ׁשלׁשה הּנקב ּכנגד יׁש אם לּתחּתֹונה, העליֹונה ׁשּבין ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתל
ּכאּלּו ׁשהּנקב מּפני העליֹונה; נפסלה - ׁשאּובין מים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻלּגין

ּבצּדּה. לא העליֹונה, ּבאמצע ְְְְִֶֶַָָָֹהּוא
.‚Èלפי הּכל לּגין? ׁשלׁשה ּבֹו ויהיה ּבּנקב יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻּכּמה

סא ארּבעים הּתחּתֹונה הּברכה היתה אם צריהּברכה: - ה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ
היתה לּברכה; ועּׂשרים מאֹות מּׁשלׁש אחד הּנקב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיהיה
וׁשּׁשים מּמאה אחד הּנקב להיֹות צרי - סאה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָעּׂשרים
קּבין, ׁשּׁשה ׁשהּסאה זה, חׁשּבֹון לפי וחׁשב וצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלּברכה.

ּביצים. ׁשׁש והּלג לּגין, ארּבעה ְְְִִֵֵַַַַָָֹֻוהּקב
.„Èעּׂשרים מהן אחד ּבכל זה, ּבצד זה מקואֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשלׁשה

ׁשלׁשה וירדּו הּצד, מן ׁשאּוב מהן ואחד מכּונֹות, ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻסאה
- מלמעלה ונתערבּו מּכּלן הּמים ונערמּו ׁשלׁשּתן, ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻוטבלּו
הּכל נעּׂשה ׁשהרי טהֹורים; והּטֹובלים ּכׁשרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּמקואֹות
הּמים ואין זה, ּבצד זה ּכׁשרים ארּבעים מהן סאה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּׁשים
ּכמֹו סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּפֹוסלין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָהּׁשאּובים
ונערמּו ּבהן, וטבלּו וירדּו ּבאמצע הּׁשאּוב היה ְְְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבארנּו.
והּטֹובלין ּכׁשהיּו הּמקואֹות הרי - הּמקואֹות ונתערבּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמים
הּכׁשרין, סאה ארּבעים נתערבּו לא ׁשהרי ּכׁשהיּו; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹטמאין

ּביניהן. מבּדיל ׁשהּׁשאּוב זה, ּבצד זה ׁשאינן לפי
יוםשנֿישלישיה'ֿו'אייר

ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ה'תשע"א אייר ו' שלישי יום

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

אּלא‡. הריח, ּבׁשּנּוי ולא הּטעם ּבׁשּנּוי לא נפסל הּמקוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאין
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לכּתחּלה מקוה ּבֹו עֹוּׂשין ׁשאין ּדבר וכל ּבלבד. מראה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשּנּוי
החלב אֹו הּיין ּכיצד? מראה. ּבׁשּנּוי הּמקוה את ּפֹוסל -ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּמקוה את ּפֹוסלין אינן - הּפרֹות ּכל מּמי ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּדם
ּבׁשּנּוי ּופֹוסלין ׁשאּובין, מים אּלא אמרּו ׁשּלא לּגין, ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָֹֻּבׁשלׁשה
אֹו יין לג לֹו ונפל סאה מאה ּבֹו ׁשּיׁש מקוה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמראה.
עּׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה וכן ּפסּול. - מראיו את וׁשּנה ּפרֹות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי
מי אֹו יין סאה לתֹוכֹו ונפל מּזה ּפחֹות אֹו ּכׁשרים מים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָסאה

ּכ אּלּו הרי - מראיו את ׁשּנּו ולא ואיןּפרֹות ּכׁשהיּו. ׁשרים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ
העּׂשרים על נֹוסף ואם הּמקוה. למּדת עֹולה ׁשּנפלה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּסאה

ּכׁשר. מקוה זה הרי - ּכׁשרים מים אחרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָעּׂשרים
מעלין,·. ולא ּפֹוסלין ּפֹוסלין, ולא הּמקוה את מעלין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹיׁש

ּפֹוסלין. ולא מעלין ְְֲִִַֹֹלא
והּכפֹור,‚. והּברד, הּׁשלג, ּפֹוסלין: ולא מעלין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹואּלּו

ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? הּנרֹוק. וטיט והּמלח, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּגליד,
- מאּלּו מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל אחת חסר סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָארּבעים
נמצאּו וׁשלם. ּכׁשר הּמקוה והרי למּדתֹו עֹולה זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
ּבּתחּלה ׁשלג סאה ארּבעים הביא אפּלּו ּפֹוסלין. ולא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמעלין
וכׁשר. ׁשלם מקוה זה הרי - ׁשם ורּסקֹו ּבעּוקה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָוהּניחן

ּבין„. טהֹורין ּבין ׁשאּובין, מים מעלין: ולא ּפֹוסלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַֹואּלּו
החמיץ, ׁשּלא עד והּתמד ׁשלקֹות, ּומי ּכבׁשים, ּומי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹטמאים,
מׁשקל חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשכר.
עֹולה אינֹו - לתֹוכן ּדינר מׁשקל מאּלּו מאחד ונפל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּדינר,
ׁשלׁשה מהן מאחד נפל ואם הׁשלימֹו. ולא הּמקוה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמּדת

הּמקוה. את ּפֹוסלין - מהן ְְִִִֵֶֶֶַֻלּגין
ּפרֹות,‰. ּומי הּמׁשקין, ׁשאר מעלין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֹואּלּו

ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? מּׁשהחמיץ. והּתמד והּמּוריס, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָוהּציר,
- לתֹוכן סאה מאּלּו מאחד ונפל אחת חסר סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים
ּפֹוסלין אּלּו ׁשאין ּכׁשהיּו; ּכׁשרים הּמים והרי העלהּו, ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מראה, ּבׁשּנּוי ְְְְִֵֶֶֶַַָאּלא
.Âּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? הּמקוה. את מעלין ׁשאּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּופעמים

ולקח וחזר מאּלּו, מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל סאה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים
ּכׁשר. מקוה ׁשּנׁשארּו הארּבעים הרי - מּמּנּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָסאה

.Ê.ּכׁשר - מראיו את וׁשּנּו וענבים זיתים סּלי ּבֹו ׁשהדיח ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמקוה
.Áּפֹוסלין ואין לּגין, ּבׁשלׁשה הּמקוה את ּפֹוסלין הּצבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻמי

מראיו. ּבׁשּנּוי ְְִַָאֹותֹו
.Ëאת וׁשּנּו ּפרֹות מי ׁשאר אֹו מהל אֹו יין ׁשּנפל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמקוה

גׁשמים ׁשּירדּו עד ימּתין ּתּקנתֹו? ּכיצד - ונפסל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמראיו
סאה ארּבעים ּבּמקוה היה ואם מים. למראה מראיו ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָויחזרּו
מראיו ׁשּיחזרּו עד לתֹוכן וׁשֹואב ממּלא - ּכׁשרים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָמים
ונׁשּתּנה בּה וכּיֹוצא מהל אֹו יין לתֹוכֹו נפל מים. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹלמראה
ּכדי נׁשּתּנה ׁשּלא מים מראה ּבּה אין אם מקצתֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמראה
ּבמקֹום והּטֹובל ּבֹו. יטּבל לא זה הרי - סאה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹארּבעים
יין ׁשל חבית אפּלּו טבילה. לֹו עלתה לא - ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּנׁשּתּנה
יין, ׁשל ּכמראה מקֹום אֹותֹו ּומראה הּגדֹול ּבּים ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנׁשּברה

טבילה. לֹו עלתה לא - מקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֵַָָָָֹהּטֹובל
.Èּדינר מׁשקל אפּלּו לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין מים לּגין ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻׁשלׁשה

לּמקוה ונפלּו יין, מראה הּכל מראה והרי מראיהן, וׁשּנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹיין
מראיו. את ׁשּנּו אם אּלא ּפסלּוהּו, לא -ְְִִֶֶַָָָֹ

.‡Èלתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין מים ּדינר חסר לּגין ּדינרׁשלׁשה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

- לּמקוה ונפלּו מים, הּכל מראה והרי ּפרֹות, מי אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹחלב
ּבהן ׁשאין ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה ׁשּיּפלּו עד ּפסלּוהּו; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלא

ּפרֹות. מי ולא אחר מׁשקה ְְֲֵֵֵֶֶַַַֹֹּתערבת
.·Èדבר לֹו נפל ולא עצמֹו מחמת מימיו מראה ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמקוה

אחר. מׁשקה מחמת ׁשּנׁשּתּנה אּלא אמרּו לא ּכׁשר. זה הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ה'תשע"א אייר ז' רביעי יום

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

ּבֹו.‡. ּומטּבילין ּכּמקוה הּוא הרי - לּמקוה המערב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכל
ּבהמה ּפרסֹות רגלי ּומקֹום הּמקוה לפי הּסמּוכֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֻּגּמֹות
- הּנֹוד ּכׁשפֹופרת הּמקוה מי עם מערבין מים ּבהן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיּו

ּבהן. ְִִֶַָמטּבילין
ּפי·. על אף ּבהן מטּבילין - הּמערה וסדקי הּמערה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָחֹורי

ׁשהּוא. ּבכל אּלא הּמקוה מי עם מערבין ׁשּבהן הּמים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין
.‚מֹולי והיה הּמקוה, מעלֹות על נתּונה ׁשהיתה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָמחט

טהֹורה. הּגל עליה ׁשעבר ּכיון - ּבּמים ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומביא
ּבין„. הּמבּדלת הּקרקע היתה אם מקוה: ׁשּבתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעּוקה

אין - עצמּה את להעמיד ויכֹולה ּבריאה והּמקוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהעּוקה
מערבי ׁשּיהיּו עד ׁשּבעּוקה ּבּמים הּמקוהמטּבילין עם ן ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

- עצמּה את להעמיד יכֹולה אינּה ואם הּנֹוד; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּכׁשפֹופרת
ּבהן. מטּבילין ׁשהּוא ּבכל אּלא מערבין אינן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאפּלּו

ואם‰. מצטרפין, - לׁשנים ׁשּנסּדק מקואֹות ׁשני ׁשּבין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּכתל
ואם מהן. אחד ּבכל מטּבילין - סאה ארּבעים ּבׁשניהן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהיה
ּכׁשפֹופרת אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה עד מצטרפין אין - לערב ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנסּדק
מן למעלה הּמים נתערבּו אם מלמעלה, הּכתל נפרץ ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹהּנֹוד.
מצטרפין. - הּנֹוד ׁשפֹופרת רחב על הּׁשּום ּכקלּפת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹהּכתל

.Âׁשּתי ּכרחב הּנֹוד? ּכׁשפֹופרת ׁשהּוא הּנקב ׁשעּור הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּכּמה
אּלא ּבּגּודל, ואינן ּבֹו. וחֹוזרֹות אדם ּכל ׁשל ּבינֹונּיֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאצּבעֹות
ׁשּיעמד ּכל הּיד. ׁשּבפס הארּבע מן ראׁשֹונֹות אצּבעֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּתי
ׁשל מּברּיתֹו ׁשהן בדברים ואפּלּו ממעט, - הּנֹוד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשפֹופרת
אין - ּבֹו אין ספק הּנֹוד ּכׁשפֹופרת ּבּנקב יׁש ספק ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמים.
מן ׁשעּקרֹו וכל הּתֹורה, מן הּטבילה ׁשעּקר מּפני ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמצטרפין;
להחמיר. ׁשעּורֹו ספק - הלכה ׁשּׁשעּורֹו ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהּתֹורה,

.Êמן והרחֹוק הּתחּתֹון מן העליֹון הּמקואֹות את ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָמטהרין
וכּיֹוצא אבר ׁשל אֹו חרס ׁשל סילֹון מביאין ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּקרֹוב.
ידיו את ּומּניח הּמקוה, את ּפֹוסלין הּסילֹונֹות ׁשאין ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבהן,
ׁשּיתערב עד ּומּׁשיקֹו ּומֹוׁשכֹו מים, ׁשּיתמּלא עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתחּתיו
ּדּיֹו, ּכּׂשערה אפּלּו ּכאחד, הּמקוה מי עם ׁשּבּסילֹון ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמים

אחד. ּכמקוה ּביניהן ׁשהּסילֹון הּמקואֹות ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהרי
.Áעּׂשרים ׁשל והעליֹונה הּתחּתֹונה ׁשּבנחל, ּגּמֹות ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשלׁש

עֹובר ּגׁשמים ׁשל וׁשטף ארּבעים, ׁשל והאמצעית ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָסאה
- מּתֹוכן ויֹוצא לתֹוכן נכנס ׁשהּוא ּפי על אף הּנחל, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּבתֹו
הּמים ׁשאין ּבאמצעית; אּלא מטּבילין ואין ערּוב, זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין

עמד ּכן אם אּלא מערבין ּו.הּנזחלין ְְְְִִִִֵֶַָָָָ
.Ëנמּדד זה הרי - מּמּנּו וׁשֹותה ׁשֹוחה ׁשהּפרה ר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָטיט

אינֹו - וׁשֹותה ׁשֹוחה הּפרה ׁשאין עד עבה היה הּמקוה. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעם
עּמֹו. ְִִָנמּדד

.Èּבּטיט מטּבילין - וטיט מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמקוה
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לכּתחּלה מקוה ּבֹו עֹוּׂשין ׁשאין ּדבר וכל ּבלבד. מראה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשּנּוי
החלב אֹו הּיין ּכיצד? מראה. ּבׁשּנּוי הּמקוה את ּפֹוסל -ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּמקוה את ּפֹוסלין אינן - הּפרֹות ּכל מּמי ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּדם
ּבׁשּנּוי ּופֹוסלין ׁשאּובין, מים אּלא אמרּו ׁשּלא לּגין, ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָֹֻּבׁשלׁשה
אֹו יין לג לֹו ונפל סאה מאה ּבֹו ׁשּיׁש מקוה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמראה.
עּׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה וכן ּפסּול. - מראיו את וׁשּנה ּפרֹות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמי
מי אֹו יין סאה לתֹוכֹו ונפל מּזה ּפחֹות אֹו ּכׁשרים מים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָסאה

ּכ אּלּו הרי - מראיו את ׁשּנּו ולא ואיןּפרֹות ּכׁשהיּו. ׁשרים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ
העּׂשרים על נֹוסף ואם הּמקוה. למּדת עֹולה ׁשּנפלה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּסאה

ּכׁשר. מקוה זה הרי - ּכׁשרים מים אחרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָעּׂשרים
מעלין,·. ולא ּפֹוסלין ּפֹוסלין, ולא הּמקוה את מעלין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַֹֹיׁש

ּפֹוסלין. ולא מעלין ְְֲִִַֹֹלא
והּכפֹור,‚. והּברד, הּׁשלג, ּפֹוסלין: ולא מעלין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹואּלּו

ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? הּנרֹוק. וטיט והּמלח, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּגליד,
- מאּלּו מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל אחת חסר סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָארּבעים
נמצאּו וׁשלם. ּכׁשר הּמקוה והרי למּדתֹו עֹולה זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
ּבּתחּלה ׁשלג סאה ארּבעים הביא אפּלּו ּפֹוסלין. ולא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמעלין
וכׁשר. ׁשלם מקוה זה הרי - ׁשם ורּסקֹו ּבעּוקה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָוהּניחן

ּבין„. טהֹורין ּבין ׁשאּובין, מים מעלין: ולא ּפֹוסלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַֹואּלּו
החמיץ, ׁשּלא עד והּתמד ׁשלקֹות, ּומי ּכבׁשים, ּומי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹטמאים,
מׁשקל חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשכר.
עֹולה אינֹו - לתֹוכן ּדינר מׁשקל מאּלּו מאחד ונפל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּדינר,
ׁשלׁשה מהן מאחד נפל ואם הׁשלימֹו. ולא הּמקוה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמּדת

הּמקוה. את ּפֹוסלין - מהן ְְִִִֵֶֶֶַֻלּגין
ּפרֹות,‰. ּומי הּמׁשקין, ׁשאר מעלין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֹואּלּו

ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? מּׁשהחמיץ. והּתמד והּמּוריס, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָוהּציר,
- לתֹוכן סאה מאּלּו מאחד ונפל אחת חסר סאה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים
ּפֹוסלין אּלּו ׁשאין ּכׁשהיּו; ּכׁשרים הּמים והרי העלהּו, ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מראה, ּבׁשּנּוי ְְְְִֵֶֶֶַַָאּלא
.Âּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? הּמקוה. את מעלין ׁשאּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּופעמים

ולקח וחזר מאּלּו, מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל סאה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים
ּכׁשר. מקוה ׁשּנׁשארּו הארּבעים הרי - מּמּנּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָסאה

.Ê.ּכׁשר - מראיו את וׁשּנּו וענבים זיתים סּלי ּבֹו ׁשהדיח ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמקוה
.Áּפֹוסלין ואין לּגין, ּבׁשלׁשה הּמקוה את ּפֹוסלין הּצבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻמי

מראיו. ּבׁשּנּוי ְְִַָאֹותֹו
.Ëאת וׁשּנּו ּפרֹות מי ׁשאר אֹו מהל אֹו יין ׁשּנפל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמקוה

גׁשמים ׁשּירדּו עד ימּתין ּתּקנתֹו? ּכיצד - ונפסל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמראיו
סאה ארּבעים ּבּמקוה היה ואם מים. למראה מראיו ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָויחזרּו
מראיו ׁשּיחזרּו עד לתֹוכן וׁשֹואב ממּלא - ּכׁשרים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָמים
ונׁשּתּנה בּה וכּיֹוצא מהל אֹו יין לתֹוכֹו נפל מים. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹלמראה
ּכדי נׁשּתּנה ׁשּלא מים מראה ּבּה אין אם מקצתֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמראה
ּבמקֹום והּטֹובל ּבֹו. יטּבל לא זה הרי - סאה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹארּבעים
יין ׁשל חבית אפּלּו טבילה. לֹו עלתה לא - ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּנׁשּתּנה
יין, ׁשל ּכמראה מקֹום אֹותֹו ּומראה הּגדֹול ּבּים ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנׁשּברה

טבילה. לֹו עלתה לא - מקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֵַָָָָֹהּטֹובל
.Èּדינר מׁשקל אפּלּו לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין מים לּגין ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֻׁשלׁשה

לּמקוה ונפלּו יין, מראה הּכל מראה והרי מראיהן, וׁשּנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹיין
מראיו. את ׁשּנּו אם אּלא ּפסלּוהּו, לא -ְְִִֶֶַָָָֹ

.‡Èלתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין מים ּדינר חסר לּגין ּדינרׁשלׁשה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

- לּמקוה ונפלּו מים, הּכל מראה והרי ּפרֹות, מי אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹחלב
ּבהן ׁשאין ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה ׁשּיּפלּו עד ּפסלּוהּו; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלא

ּפרֹות. מי ולא אחר מׁשקה ְְֲֵֵֵֶֶַַַֹֹּתערבת
.·Èדבר לֹו נפל ולא עצמֹו מחמת מימיו מראה ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמקוה

אחר. מׁשקה מחמת ׁשּנׁשּתּנה אּלא אמרּו לא ּכׁשר. זה הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ה'תשע"א אייר ז' רביעי יום
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ּבֹו.‡. ּומטּבילין ּכּמקוה הּוא הרי - לּמקוה המערב ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכל
ּבהמה ּפרסֹות רגלי ּומקֹום הּמקוה לפי הּסמּוכֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֻּגּמֹות
- הּנֹוד ּכׁשפֹופרת הּמקוה מי עם מערבין מים ּבהן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיּו

ּבהן. ְִִֶַָמטּבילין
ּפי·. על אף ּבהן מטּבילין - הּמערה וסדקי הּמערה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָחֹורי

ׁשהּוא. ּבכל אּלא הּמקוה מי עם מערבין ׁשּבהן הּמים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין
.‚מֹולי והיה הּמקוה, מעלֹות על נתּונה ׁשהיתה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָמחט

טהֹורה. הּגל עליה ׁשעבר ּכיון - ּבּמים ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומביא
ּבין„. הּמבּדלת הּקרקע היתה אם מקוה: ׁשּבתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעּוקה

אין - עצמּה את להעמיד ויכֹולה ּבריאה והּמקוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהעּוקה
מערבי ׁשּיהיּו עד ׁשּבעּוקה ּבּמים הּמקוהמטּבילין עם ן ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

- עצמּה את להעמיד יכֹולה אינּה ואם הּנֹוד; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּכׁשפֹופרת
ּבהן. מטּבילין ׁשהּוא ּבכל אּלא מערבין אינן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאפּלּו

ואם‰. מצטרפין, - לׁשנים ׁשּנסּדק מקואֹות ׁשני ׁשּבין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּכתל
ואם מהן. אחד ּבכל מטּבילין - סאה ארּבעים ּבׁשניהן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהיה
ּכׁשפֹופרת אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה עד מצטרפין אין - לערב ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנסּדק
מן למעלה הּמים נתערבּו אם מלמעלה, הּכתל נפרץ ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹהּנֹוד.
מצטרפין. - הּנֹוד ׁשפֹופרת רחב על הּׁשּום ּכקלּפת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹהּכתל

.Âׁשּתי ּכרחב הּנֹוד? ּכׁשפֹופרת ׁשהּוא הּנקב ׁשעּור הּוא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּכּמה
אּלא ּבּגּודל, ואינן ּבֹו. וחֹוזרֹות אדם ּכל ׁשל ּבינֹונּיֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָאצּבעֹות
ׁשּיעמד ּכל הּיד. ׁשּבפס הארּבע מן ראׁשֹונֹות אצּבעֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּתי
ׁשל מּברּיתֹו ׁשהן בדברים ואפּלּו ממעט, - הּנֹוד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשפֹופרת
אין - ּבֹו אין ספק הּנֹוד ּכׁשפֹופרת ּבּנקב יׁש ספק ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמים.
מן ׁשעּקרֹו וכל הּתֹורה, מן הּטבילה ׁשעּקר מּפני ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמצטרפין;
להחמיר. ׁשעּורֹו ספק - הלכה ׁשּׁשעּורֹו ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָהּתֹורה,

.Êמן והרחֹוק הּתחּתֹון מן העליֹון הּמקואֹות את ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָמטהרין
וכּיֹוצא אבר ׁשל אֹו חרס ׁשל סילֹון מביאין ּכיצד? ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּקרֹוב.
ידיו את ּומּניח הּמקוה, את ּפֹוסלין הּסילֹונֹות ׁשאין ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבהן,
ׁשּיתערב עד ּומּׁשיקֹו ּומֹוׁשכֹו מים, ׁשּיתמּלא עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתחּתיו
ּדּיֹו, ּכּׂשערה אפּלּו ּכאחד, הּמקוה מי עם ׁשּבּסילֹון ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמים

אחד. ּכמקוה ּביניהן ׁשהּסילֹון הּמקואֹות ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהרי
.Áעּׂשרים ׁשל והעליֹונה הּתחּתֹונה ׁשּבנחל, ּגּמֹות ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשלׁש

עֹובר ּגׁשמים ׁשל וׁשטף ארּבעים, ׁשל והאמצעית ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָסאה
- מּתֹוכן ויֹוצא לתֹוכן נכנס ׁשהּוא ּפי על אף הּנחל, ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּבתֹו
הּמים ׁשאין ּבאמצעית; אּלא מטּבילין ואין ערּוב, זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאין

עמד ּכן אם אּלא מערבין ּו.הּנזחלין ְְְְִִִִֵֶַָָָָ
.Ëנמּדד זה הרי - מּמּנּו וׁשֹותה ׁשֹוחה ׁשהּפרה ר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָטיט

אינֹו - וׁשֹותה ׁשֹוחה הּפרה ׁשאין עד עבה היה הּמקוה. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעם
עּמֹו. ְִִָנמּדד

.Èּבּטיט מטּבילין - וטיט מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמקוה
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צפין ׁשהּמים ,הר ּבּטיט מטּבילין? טיט זה ּבאי ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּובּמים.
- אחר מּצד הר והּטיט אחד מּצד הּמים היּו ּגּביו. ְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעל

ּבּטיט. ולא ּבּמים ְְִִִִַַַַֹמטּבילין
.‡È- אדּמין יבחּוׁשין ּכגֹון הּמים, מן ּברּיתֹו ׁשּתחּלת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֹֻּכל

ּדג. ׁשל ּבעינֹו ּומטּבילין ּבֹו. ְְְִִִִֵֶַַָמטּבילין
.·Èוטבלּו ׁשנים וירדּו מכּונֹות סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻמקוה

- ּבּמים נֹוגעֹות ראׁשֹון ׁשל ׁשרגליו ּפי על אף זה, אחר ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָזה
הּמים חסרּו ׁשהרי ּבטמאתֹו, והּׁשני טהֹור ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻהראׁשֹון
ּבֹו וכּיֹוצא עבה סגֹוס ּתחּלה ּבֹו הטּביל סאה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמארּבעים
הּטֹובל הרי - ּבּמים נֹוגעת הּסגֹוס מקצת היתה אם ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָוהגּביהֹו,
את ּבֹו הטּביל מערבין. ּכּלן הּמים ׁשהרי טהֹור, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבאחרֹונה
עבה ּבטיט הּמּטה רגלי ׁשּדחק ּפי על אף ּבּה, וכּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמּטה
זֹו הרי - למעלה עליה הּמים ׁשּצפּו עד הּמקוה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּבקרקע
ּתחּלה. ּבּמים ׁשּטבלּו עד ּבּטיט נטּבעּו לא ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹטהֹורה,
מּפני ּכׁשהיתה, טמאה זֹו הרי - גדֹולה יֹורה ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָהטּביל
מארּבעים. חסר ונמצא לּמקוה חּוץ ויֹוצאין נּתזין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּמים
ּומטּבילּה. ּבּמקוה והֹופכּה ּפיה ּדר מֹורידּה יעּׂשה? ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכיצד
ׁשּבתֹוכּה הּמים יהיּו ׁשּלא ּכדי ׁשּוליה, ּדר אֹותּה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּומעלה

ו לּמקוה ויחזרּו יפסלּוהּו.ׁשאּובים ְְְְְְְְִִִֶַַ
.‚Èוחבילי קׁש חבילי אפּלּו ּכֹובׁש - מרּדדין ׁשּמימיו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמקוה

למעלה הּמים ׁשּיערמּו עד הּצדדין ּומן הּמים ּבתֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָקנים
לתֹוכן. וטֹובל ְְְֵֵָויֹורד

ה'תשע"א אייר ח' חמישי יום

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

מי‡. הראׁשֹון: מּזֹו. למעלה זֹו ּבמקואֹות מעלֹות ְְְְֲִִִֵֵַַָָָׁשׁש
מּמים ּבהן וכּיֹוצא ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות ּומי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָגבאים
ׁשאין ּפי על ואף ׁשאּובין ׁשהן ּפי על אף ּבּקרקע. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻהמכּנסין
ּכמֹו לרצֹון, אּלא מתטּמאין ואינן הֹואיל סאה, ארּבעים ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבהן
עּסה מהן לעּׂשֹות ּוכׁשרין טהֹורין, ּבחזקת הן הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּבארנּו
ּבכלי, מהן ׁשּיּטל והּוא לּידים. מהן ולּטל לחּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּטבּולה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
הּגׁשמים·. עדין אּלא ּפסקּו, ׁשּלא ּתמצית מי מהן: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

ׁשאּובין ואינן ונקוין, נמׁשכין והן ּבֹוצצין וההרים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָיֹורדין
ולּטל לתרּומה ּכׁשרין הן הרי - סאה ארּבעים ּבהן אין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאבל
ּפסקּו ׁשּנטמאּו. הּמים את ּבהן ּומטּביל לּידים, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמהן
ּתמצית. מי הן עדין - מּלהזחיל ההרים ּפסקּו ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּגׁשמים

גבאין. ּכמי אּלּו הרי - ּבֹוצצין ואינן ההרים ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּפסקּו
הן‚. הרי - הּבּצין ּובמקֹום הּנהר ּובצד הּים ּבצד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָהחֹופר

ּפסקּו. ׁשּלא ּתמצית ְְְִֵֶַָֹּכמי
הּמעין,„. מחמת ּבאין ׁשהיּו זמן ּכל הּמעין: ּבצד ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהחֹופר

מע ּכמי הן הרי - ּומֹוׁשכין וחֹוזרין ׁשּפֹוסקין ּפי על ין;אף ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
גבאים. ּכמי הן הרי - מֹוׁשכין מּלהיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָּפסקּו

ׁשאינם‰. מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה מהן: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה
ּובֹו הּזכר, הּזב מן חּוץ טמא אדם ּכל טֹובל ׁשּבֹו ְִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשאּובין,
ׁשּמטּבילין הּידים ואת הּטמאים הּכלים ּכל את ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמטּבילין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַֹלקדׁש,

.Âמים עליו והרּבּו מּועטין ׁשּמימיו הּמעין מּזה: ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה
מּמּנּו הּנמׁשכין ּבּמים מטהרין ׁשאין - למקוה ׁשוה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאּובין.
ׁשהּוא - למעין וׁשוה ּבאׁשּברן, ועֹומדין הּנקוין ּבּמים ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא
ּכל אפּלּו ׁשעּור, למימיו אין ׁשהּמעין ׁשהּוא; ּבכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמטהר

מטהרין. ְֲִֵֶַׁשהן
.Êאבל ׁשאּובין מים ּבֹו נתערב ׁשּלא הּמעין מּזה: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

הּוא ׁשהרי מלּוחים, אֹו מרים מימיו ׁשהיּו ּכגֹון מּכים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֻמימיו
הּמעין. מן ונמׁשכין הּנגררים הּמים והן ּבזֹוחלים, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָמטהר

.Áּבלבד ׁשּבהן חּיים, מים ׁשּמימיו הּמעין מּזה: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלמעלה
הּמצרע לטהרת מהן ולֹוקחין הּזכרים, הּזבים ּבֹו ְְְְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָֹטֹובלים
אינֹו הּמקוה למקוה? מעין ּבין מה חּטאת. מי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּולקּדׁש
ׁשהּוא. ּבכל מטהר והּמעין סאה; ּבארּבעים אּלא ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמטהר
מּמּנּו הּנזחלים והּמים ּבאׁשּברן, אּלא מטהר אינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּמקוה
ּתעלה לא - הּמקוה ּבזֹוחלים. מטהר והּמעין מטהרין; ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאינן
הּזב - חּיים מים מימיו היּו אם והּמעין, לזבים; טבילה ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבֹו

ּבהן. ֵֶָטֹובל
.Ëּכ ואחר הּׁשקת לתֹו ונמׁשכין יֹוצאין ׁשּמימיו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמעין

וׁשחּוץ ׁשּבּׁשקת הּמים ּכל הרי - ונזחלין הּׁשקת מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיֹוצאין
ּכל אפּלּו הּׁשקת, ּׂשפת על נמׁשכין מקצתן היּו ּפסּולין. ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹלֹו
מטהר ׁשהּמעין ּכׁשרים, לּׁשקת ׁשחּוץ הּמים הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהּוא
מלאה ׁשהיא ּברכה לתֹו נמׁשכין מימיו היּו ׁשהּוא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּבכל
חּוץ יֹוצא היה ּכמקוה. הּברכה אֹותּה הרי - ׁשם ונקוין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמים
חּטאת מי ּולקּדׁש ולמצרעים לזבים ּפסּול זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלּברכה
הּברכה. ּבתֹו ׁשהיּו הּמקוה מי ּכל ׁשּיצאּו ׁשּידע ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד

.È,קּבּול ּבית להן ׁשאין ּכלים ּגּבי על נמׁשכין ׁשּמימיו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמעין
ּובלבד ּכמקוה; זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא וספסל ׁשלחן ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכגֹון

הּכלים. ּגּבי על יטּביל ְִִֵֵֶַַַַֹׁשּלא
.‡Èעליו ורּבה מּמּנּו, נמׁשכֹות קטּנֹות אּמֹות ׁשהיּו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמעין

וׁשטפּו ׁשּבאּמֹות הּמים ׁשּגברּו עד הּמעין לתֹו ׁשאּובין ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמים
ואינן עֹומדים הּמעין מימי היּו ּדבר. לכל ּכמעין הן הרי -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
- הּמים אּמֹות מּמּנּו ׁשּמׁשכּו עד מים עליו ורּבה ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָנמׁשכין,
ּבלבד, ּבאׁשּברן לטהר למקוה ׁשוין ׁשּמׁשּוכין הּמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהרי

ׁשהּוא. ּבכל לטהר למעין ְְְְְִֵֶַַָָָוׁשוין
.·Èולמצרעים לזבים ּופסּולין ּבזֹוחלין, מטהרין הּיּמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָֹּכל

חּטאת. מי ּבהן ְֵֵֶַַָָּולקּדׁש
.‚È.ּדבר לכל ּכמעין הם הרי - הּמעין מן הּזֹוחלין ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּמים

ּכמקוה, הם הרי - טֹורדין ׁשהן ּפי על אף הּמעין, מן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָוהמנּטפין
ּופס עֹומדין, סאה ּבארּבעים אּלא מטהרין לזביםואין ּולין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ

הּמעין מן הּזֹוחלין היּו חּטאת. מי ּבהן ּולקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹולמצרעים
- הּנֹוטפין] על הּזֹוחלין רּבּו אם [מּמּנּו, הּנֹוטפין עם ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָמתערבין
וכן הּזֹוחלין, על הּנֹוטפים רבּו ואם ּדבר; לכל ּכמעין הּכל ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹהרי
אּלא ּבזֹוחלין מטהרין אינן - הּנהר מי על גׁשמים מי רבּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאם
הּנהר ּבאֹותֹו ּבֹו וכּיֹוצא מּפץ להּקיף צרי לפיכ ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבאׁשּברן.

ּבהן. ויטּבל הּמים ׁשּיּקוּו עד ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹהמערב
.„Èהמנּטף לּמקוה ׁשּסמ ּכגֹון זֹוחלין, ׁשעּׂשאן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָנֹוטפין

- עליה ויֹורדין נזחלין הּמים והרי חלקה חרס ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטבלא
מּדברי ואפּלּו טמאה, ׁשּמקּבל ּדבר וכל ּכׁשרין. הן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻהרי
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.ÂËעלי ׁשאין ּכׁשהיּו; ּכׁשרים - אגֹוז ּבעלי ׁשּקּלחן ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָזֹוחלין
ּככלים. חׁשּוב צֹובע ׁשהּוא הּלח ְֱִֵֵֶַַַָָהאגֹוז

.ÊËאף ויֹורדין, נזחלין והּנם הּמדרֹון מן הּבאין גׁשמים ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָמי
אין - סאה ארּבעים סֹופן ועד מּתחּלתן ׁשהיּו ּפי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָעל
ּבאׁשּברן וינּוחּו ׁשּיּקוּו עד נזחלין, ּכׁשהן ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמטּבילין
עד מחיצֹות מהן ועּׂשה ּכלים ׁשהּקיף הרי סאה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָארּבעים
הּגׁשמים מן הּנזחלין מּמים סאה ארּבעים ּביניהן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנתקּבץ
עלתה לא - הּגדר מהן ׁשעּׂשה וכלים ּבהן. טֹובל זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

טבילה. ְִֶָָלהן
.ÊÈאם הּכלים: על אֹו האדם על ונפל הּים מן ׁשּנתלׁש ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּגל

ׁשאין לחּלין; טהֹורין אּלּו הרי - סאה ארּבעים ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֻיׁש
ׁשּב ּכמֹו ּכּונה, צרי לחּלין אבֹותהּטֹובל ׁשאר ּבהלכֹות ארנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

הּגל עליו ׁשּיּפל עד ּומצּפה יֹוׁשב והיה נתּכּון ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּטמאֹות.
לֹו. ׁשּנתּכּון לּדבר טבילה לֹו עלתה -ְְְִִֵֶַַָָָָָ

.ÁÈ,הארץ על ׁשּיּפל קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבּגל מטּבילין ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאין
מטּבילין ׁשאין לפי סאה; ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואף
- ּבארץ נֹוגעין הּגל ראׁשי ׁשני היּו ּבאויר. וחמר קל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבזֹוחלים,
ּבאויר. ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו, ּבּכּפה מטּבילין ואין ּבֹו; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמטּבילין

ה'תשע"א אייר ט' שישי יום

עּׂשירי ּפרק
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ׁשּנסּתּפק‡. מקוה ּכיצד? חכמים ׁשּטהרּו ׁשאּובין מים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָספק
ּבוּדאי ידע ואפּלּו לא; אֹו ׁשאּובים מים לתֹוכֹו נפלּו אם ְְְְֲִִִִַַַַַָָֹלֹו
ידע ואפּלּו ּבהן; אין ספק לּגין ׁשלׁשת ּבהן יׁש ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּנפלּו,
ּבֹו ׁשּנפלּו ּבּמקוה ׁשהיה ספק לּגין, ׁשלׁשת ּבהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבוּדאי

ּכׁשר. זה הרי - היה לא ספק סאה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹארּבעים
ּבֹו,·. אין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש אחד מקואֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשני

לאיזה ידּוע ואין מהן לאחד ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻנפלּו
היּו יתלה. ּבּמה לֹו ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ספקֹו - נפלּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהן
ידּוע ואין מהן לאחד ונפלּו סאה מארּבעים ּפחּותין ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשניהן
יתלה; ּבּמה לֹו ׁשאין ּפסּול, מּׁשניהן אחד ּכל - מהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָלאיזה

נפסל. - נפלּו לזה ואם נפסל, - נפלּו לזה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָאם
ׁשּזה‚. מּפני ּכׁשר, - מלא ּומצאֹו ּובא ריקן ׁשהּניחֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמקוה

זה. למקוה ׁשאּובין מים ְְְְִִִֵֶֶַספק
מן„. ספק ּבצּדֹו, נתּונה והּמכּתׁשת למקוה ׁשּמקּלח ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָצּנֹור

ּפסּול, זה הרי - לּמקוה הּמכּתׁשת מן ספק לּמקוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּצּנֹור
- ּכׁשרים מים רּבֹו ּבּמקוה יׁש ואם מּוכח. ׁשהּפסּול ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻמּפני
ׁשם יׁש ׁשהרי הּוא, ׁשאּובים מים ספק ׁשּזה ּכׁשר; זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהרי

קבּוע. ּכׁשר ְִֵֶַָָמקוה
ּפסּולין,‰. - העּמים ּבארץ הּנמצאים הּמקואֹות ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּכל

יּׂשראל ּבארץ הּנמצאים הּמקואֹות וכל ׁשאּובין. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשחזקתן
ׁשאנׁשי ּפסּולין, ּבחזקת - הּמפּתח מן לפנים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָּבּמדינֹות
ּתמיד. ׁשאּובים מים לתֹוכן ּומטילין ּבהן מכּבסים ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָהּמדינה
- לּמפּתח חּוץ יּׂשראל ּבארץ הּנמצאים הּמקואֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוכל

הּגׁשמים. מן ׁשחזקתן טהרה, ְְְְֳִִֶֶֶַַָָָָָּבחזקת
.Âואפּלּו טבל; לא ספק טבל ספק לטּבל, ׁשּירד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹהּטמא

מקואֹות, ׁשני ּבֹו; אין ספק סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָטבל,

מהן ּבאחד וטבל ּבֹו, אין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ׁשהּטמא לפי טמא, ספקֹו - טבל מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין
ונמצא ׁשּנמּדד מקוה וכן ּכראּוי. ׁשּטבל ׁשּיּודע עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָבחזקתֹו
ּברׁשּות ׁשהיה ּבין הרּבים ּברׁשּות הּמקוה ׁשהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָחסר,
עד טמאֹות, למפרע ּגּביו על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות ּכל - ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּיחיד
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשלם. והיה ּבֹו ׁשּנמּדד זמן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּודע
מּטמאה טבל אם אבל חמּורה; מּטמאה הּטבילה ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָָֻֻּכׁשהיתה
אֹו טמאין מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין אכלין ׁשאכל ּכגֹון ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָקּלה,
רּבֹו ועל ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְִִֶַַַָָֹֹֻֻּבא
מּדבריהן אּלּו ּדברים ועּקר הֹואיל ׁשאּובין, מים לּגין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָֻׁשלׁשת
לֹו ׁשּנסּתּפק ּפי על ואף ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, ספקֹו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ה ׁשּנמצא אֹו טבל, לא אֹו טבל זמןאם לאחר חסר ּמקוה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
טהֹור. זה הרי - אּלּו ּבספקֹות ְְֲִֵֵֵֵֶַָוכּיֹוצא

.Êמהן ּבאחד וטבל ּפסּול, ואחד ּכׁשר אחד מקואֹות, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשני
טבל ּתלּויֹות. אּלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה חמּורה ְְְְֲֲִֵֵַָָָָָָֻמּטמאה
והּׁשנּיֹות ּכׁשהיּו, ּתלּויֹות הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועּׂשה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבּׁשני
ּוׁשנּיֹות ּתלּויֹות, ראׁשֹונֹות - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם ְְְְְְִִִֵֵָטהֹורֹות.
וטבל ׁשּבארנּו קּלה טמאה ּבאמצע נטמא אם וכן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻיּׂשרפּו.
קּלה מּטמאה מהן ּבאחד טבל אם אבל טהרֹות. ועּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻּבּׁשני
ועּׂשה ּבּׁשני וטבל חמּורה טמאה ונטמא טהרֹות, ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֻועּׂשה
נגעּו ואם ּתלּויֹות. והּׁשנּיֹות טהֹורֹות, הראׁשֹונֹות - ְְְְְְְִִִַָָָטהרֹות
היה ּכׁשהיּו. ּתלּויֹות והּׁשנּיֹות יּׂשרפּו, ראׁשֹונֹות - ּבאּלּו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאּלּו
ּבהן וטבלּו ׁשאּוב, ּכּלֹו ואחד סאה ארּבעים מהן ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבאחד
ועּׂשּו קּלה, מּטמאה ואחד חמּורה מּטמאה אחד ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻׁשנים,
והּטֹובל ּתלּויֹות, טהרֹותיו חמּורה מּטמאה הּטֹובל - ְְְְֲֳִֵֵַַָָָָָֻטהרֹות
לטּבל וירד טמא אחד היה טהֹורֹות. טהרֹותיו קּלה ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻמּטמאה
טהרֹותיו מהן ּבאחד לטּבל ׁשּירד זה - להקר ירד ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוהּׁשני
ׁשּזה ּכׁשהיה; טהֹור להקר ׁשּירד וזה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּתלּויֹות,
ונטמא. ּכׁשהקר טבל ּבּׁשאּוב ׁשּמא הּוא, ׁשאּובין מים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָספק

.Áואחד ׁשאּוב אחד סאה, עּׂשרים עּׂשרים ׁשל מקואֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשני
טהֹורֹות; אּלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה מהן ּבאחד הקר ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּכׁשר:
ּבא וּדאי ׁשהרי יּׂשרפּו, אלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה ּבּׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהקר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ְְְְְִִֵֶַַֹֻראׁשֹו
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וידים‡. סֹופרים. מּדברי ּוטבילתן ידים ׁשּנטילת ּבארנּו, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכבר
א אֹותן מטּבילין אין - טבילה ׁשּיׁשׁשּצריכֹות ּכׁשר ּבמקוה ּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

וידים ּכלים ּבֹו - טֹובל ׁשהאדם ׁשּבּמקֹום סאה; ארּבעים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבֹו
אם ּבלבד, נטילה אּלא צריכֹות ׁשאין ידים אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָטֹובלין.
ּבין ׁשאּובין, ּבמים הטּבילן ואם טהֹורין. - מקוה ּבמי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָהטּבילן
הּמים ׁשּיּפלּו עד ידיו, טהרּו לא - ּבקרקעֹות ּבין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבכלים
מן אּלא לּידים נֹוטלין ׁשאין ידיו; על הּכלי מן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשאּובים

ּברכֹות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹותן, ּומּכח ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹהּכלים
ּבין·. ּבטבילתן ּבין ּבּידים, חֹוצץ - ּבטבילה החֹוצץ ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּכל

ּכטיטהּנרֹוק-עֹולהלׁשעּור וכלהעֹולהלמּדתהּמקוה, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבנטילתן.
לׁשפׁשף. צרי ידיו הּנֹוטל וכל הּידים. ּבהן ׁשּנֹוטלין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהרביעית
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.ÂËעלי ׁשאין ּכׁשהיּו; ּכׁשרים - אגֹוז ּבעלי ׁשּקּלחן ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָזֹוחלין
ּככלים. חׁשּוב צֹובע ׁשהּוא הּלח ְֱִֵֵֶַַַָָהאגֹוז

.ÊËאף ויֹורדין, נזחלין והּנם הּמדרֹון מן הּבאין גׁשמים ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָמי
אין - סאה ארּבעים סֹופן ועד מּתחּלתן ׁשהיּו ּפי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָעל
ּבאׁשּברן וינּוחּו ׁשּיּקוּו עד נזחלין, ּכׁשהן ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמטּבילין
עד מחיצֹות מהן ועּׂשה ּכלים ׁשהּקיף הרי סאה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָארּבעים
הּגׁשמים מן הּנזחלין מּמים סאה ארּבעים ּביניהן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנתקּבץ
עלתה לא - הּגדר מהן ׁשעּׂשה וכלים ּבהן. טֹובל זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

טבילה. ְִֶָָלהן
.ÊÈאם הּכלים: על אֹו האדם על ונפל הּים מן ׁשּנתלׁש ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּגל

ׁשאין לחּלין; טהֹורין אּלּו הרי - סאה ארּבעים ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֻיׁש
ׁשּב ּכמֹו ּכּונה, צרי לחּלין אבֹותהּטֹובל ׁשאר ּבהלכֹות ארנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

הּגל עליו ׁשּיּפל עד ּומצּפה יֹוׁשב והיה נתּכּון ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּטמאֹות.
לֹו. ׁשּנתּכּון לּדבר טבילה לֹו עלתה -ְְְִִֵֶַַָָָָָ

.ÁÈ,הארץ על ׁשּיּפל קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבּגל מטּבילין ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאין
מטּבילין ׁשאין לפי סאה; ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואף
- ּבארץ נֹוגעין הּגל ראׁשי ׁשני היּו ּבאויר. וחמר קל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבזֹוחלים,
ּבאויר. ׁשהּוא מּפני ׁשּלֹו, ּבּכּפה מטּבילין ואין ּבֹו; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמטּבילין
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ׁשּנסּתּפק‡. מקוה ּכיצד? חכמים ׁשּטהרּו ׁשאּובין מים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָספק
ּבוּדאי ידע ואפּלּו לא; אֹו ׁשאּובים מים לתֹוכֹו נפלּו אם ְְְְֲִִִִַַַַַָָֹלֹו
ידע ואפּלּו ּבהן; אין ספק לּגין ׁשלׁשת ּבהן יׁש ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּנפלּו,
ּבֹו ׁשּנפלּו ּבּמקוה ׁשהיה ספק לּגין, ׁשלׁשת ּבהן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבוּדאי

ּכׁשר. זה הרי - היה לא ספק סאה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹארּבעים
ּבֹו,·. אין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש אחד מקואֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשני

לאיזה ידּוע ואין מהן לאחד ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻנפלּו
היּו יתלה. ּבּמה לֹו ׁשּיׁש מּפני טהֹור, ספקֹו - נפלּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמהן
ידּוע ואין מהן לאחד ונפלּו סאה מארּבעים ּפחּותין ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשניהן
יתלה; ּבּמה לֹו ׁשאין ּפסּול, מּׁשניהן אחד ּכל - מהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָלאיזה

נפסל. - נפלּו לזה ואם נפסל, - נפלּו לזה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָאם
ׁשּזה‚. מּפני ּכׁשר, - מלא ּומצאֹו ּובא ריקן ׁשהּניחֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמקוה

זה. למקוה ׁשאּובין מים ְְְְִִִֵֶֶַספק
מן„. ספק ּבצּדֹו, נתּונה והּמכּתׁשת למקוה ׁשּמקּלח ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָצּנֹור

ּפסּול, זה הרי - לּמקוה הּמכּתׁשת מן ספק לּמקוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּצּנֹור
- ּכׁשרים מים רּבֹו ּבּמקוה יׁש ואם מּוכח. ׁשהּפסּול ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻמּפני
ׁשם יׁש ׁשהרי הּוא, ׁשאּובים מים ספק ׁשּזה ּכׁשר; זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהרי

קבּוע. ּכׁשר ְִֵֶַָָמקוה
ּפסּולין,‰. - העּמים ּבארץ הּנמצאים הּמקואֹות ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּכל

יּׂשראל ּבארץ הּנמצאים הּמקואֹות וכל ׁשאּובין. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשחזקתן
ׁשאנׁשי ּפסּולין, ּבחזקת - הּמפּתח מן לפנים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָּבּמדינֹות
ּתמיד. ׁשאּובים מים לתֹוכן ּומטילין ּבהן מכּבסים ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָהּמדינה
- לּמפּתח חּוץ יּׂשראל ּבארץ הּנמצאים הּמקואֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוכל

הּגׁשמים. מן ׁשחזקתן טהרה, ְְְְֳִִֶֶֶַַָָָָָּבחזקת
.Âואפּלּו טבל; לא ספק טבל ספק לטּבל, ׁשּירד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹהּטמא

מקואֹות, ׁשני ּבֹו; אין ספק סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָטבל,

מהן ּבאחד וטבל ּבֹו, אין ואחד סאה ארּבעים ּבֹו יׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
ׁשהּטמא לפי טמא, ספקֹו - טבל מהן ּבאיזה ידּוע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין
ונמצא ׁשּנמּדד מקוה וכן ּכראּוי. ׁשּטבל ׁשּיּודע עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָבחזקתֹו
ּברׁשּות ׁשהיה ּבין הרּבים ּברׁשּות הּמקוה ׁשהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָחסר,
עד טמאֹות, למפרע ּגּביו על ׁשּנעּׂשּו הּטהרֹות ּכל - ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּיחיד
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשלם. והיה ּבֹו ׁשּנמּדד זמן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיּודע
מּטמאה טבל אם אבל חמּורה; מּטמאה הּטבילה ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָָֻֻּכׁשהיתה
אֹו טמאין מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין אכלין ׁשאכל ּכגֹון ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָקּלה,
רּבֹו ועל ראׁשֹו על ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְְִִֶַַַָָֹֹֻֻּבא
מּדבריהן אּלּו ּדברים ועּקר הֹואיל ׁשאּובין, מים לּגין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָֻׁשלׁשת
לֹו ׁשּנסּתּפק ּפי על ואף ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור, ספקֹו הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ה ׁשּנמצא אֹו טבל, לא אֹו טבל זמןאם לאחר חסר ּמקוה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
טהֹור. זה הרי - אּלּו ּבספקֹות ְְֲִֵֵֵֵֶַָוכּיֹוצא

.Êמהן ּבאחד וטבל ּפסּול, ואחד ּכׁשר אחד מקואֹות, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשני
טבל ּתלּויֹות. אּלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה חמּורה ְְְְֲֲִֵֵַָָָָָָֻמּטמאה
והּׁשנּיֹות ּכׁשהיּו, ּתלּויֹות הראׁשֹונֹות - טהרֹות ועּׂשה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבּׁשני
ּוׁשנּיֹות ּתלּויֹות, ראׁשֹונֹות - ּבאּלּו אּלּו נגעּו ואם ְְְְְְִִִֵֵָטהֹורֹות.
וטבל ׁשּבארנּו קּלה טמאה ּבאמצע נטמא אם וכן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻיּׂשרפּו.
קּלה מּטמאה מהן ּבאחד טבל אם אבל טהרֹות. ועּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻּבּׁשני
ועּׂשה ּבּׁשני וטבל חמּורה טמאה ונטמא טהרֹות, ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֻועּׂשה
נגעּו ואם ּתלּויֹות. והּׁשנּיֹות טהֹורֹות, הראׁשֹונֹות - ְְְְְְְִִִַָָָטהרֹות
היה ּכׁשהיּו. ּתלּויֹות והּׁשנּיֹות יּׂשרפּו, ראׁשֹונֹות - ּבאּלּו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָאּלּו
ּבהן וטבלּו ׁשאּוב, ּכּלֹו ואחד סאה ארּבעים מהן ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבאחד
ועּׂשּו קּלה, מּטמאה ואחד חמּורה מּטמאה אחד ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻׁשנים,
והּטֹובל ּתלּויֹות, טהרֹותיו חמּורה מּטמאה הּטֹובל - ְְְְֲֳִֵֵַַָָָָָֻטהרֹות
לטּבל וירד טמא אחד היה טהֹורֹות. טהרֹותיו קּלה ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻמּטמאה
טהרֹותיו מהן ּבאחד לטּבל ׁשּירד זה - להקר ירד ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוהּׁשני
ׁשּזה ּכׁשהיה; טהֹור להקר ׁשּירד וזה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּתלּויֹות,
ונטמא. ּכׁשהקר טבל ּבּׁשאּוב ׁשּמא הּוא, ׁשאּובין מים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָספק

.Áואחד ׁשאּוב אחד סאה, עּׂשרים עּׂשרים ׁשל מקואֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשני
טהֹורֹות; אּלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה מהן ּבאחד הקר ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּכׁשר:
ּבא וּדאי ׁשהרי יּׂשרפּו, אלּו הרי - טהרֹות ועּׂשה ּבּׁשני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהקר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשאּובין, ּבמים ורּבֹו ְְְְְִִֵֶַַֹֻראׁשֹו

ה'תשע"א אייר י' קודש שבת
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וידים‡. סֹופרים. מּדברי ּוטבילתן ידים ׁשּנטילת ּבארנּו, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכבר
א אֹותן מטּבילין אין - טבילה ׁשּיׁשׁשּצריכֹות ּכׁשר ּבמקוה ּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

וידים ּכלים ּבֹו - טֹובל ׁשהאדם ׁשּבּמקֹום סאה; ארּבעים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבֹו
אם ּבלבד, נטילה אּלא צריכֹות ׁשאין ידים אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָטֹובלין.
ּבין ׁשאּובין, ּבמים הטּבילן ואם טהֹורין. - מקוה ּבמי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָהטּבילן
הּמים ׁשּיּפלּו עד ידיו, טהרּו לא - ּבקרקעֹות ּבין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבכלים
מן אּלא לּידים נֹוטלין ׁשאין ידיו; על הּכלי מן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשאּובים

ּברכֹות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹותן, ּומּכח ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹהּכלים
ּבין·. ּבטבילתן ּבין ּבּידים, חֹוצץ - ּבטבילה החֹוצץ ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּכל

ּכטיטהּנרֹוק-עֹולהלׁשעּור וכלהעֹולהלמּדתהּמקוה, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבנטילתן.
לׁשפׁשף. צרי ידיו הּנֹוטל וכל הּידים. ּבהן ׁשּנֹוטלין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהרביעית
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ׁשנּיה‚. ּפעם ולּטל לחזר צרי - לתרּומה ידיו ׁשּתי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹהּנֹוטל
הּמים ׁשהרי ידיו; ּגב ׁשעל הּמים להסיר ּכדי ׁשנּיים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבמים
נטמאּו ראׁשֹונים, מים הּנקראין והן ּתחּלה, ּבהן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּנטל
ׁשּנטל הּמים לתֹו ּתרּומה ׁשל ּכּכר נפל אם ,לפיכ ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבידיו.
- הּׁשנּיים הּמים לתֹו נפל ואם נטמא; - ּתחּלה ידיו ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָּבהן
ׁשם ונפל אחד למקֹום ּוׁשנּיים ראׁשֹונים נטל ואם נטמא. ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֹלא
על ונמצא הראׁשֹונים את נטל נטמא. - ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּכּכר
טמאֹות ידיו הרי - הּׁשנּיים את ונטל והסירֹו חֹוצץ ּדבר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָידיו
הּמים מן הּנׁשאר אּלא מטהרין הּׁשנּיים הּמים ׁשאין ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּכׁשהיּו;

ידיו. ּגּבי על ִִֵַַָָָהראׁשֹונים
את„. נטל ּכיצד? הּפרק. עד ּומתטהרֹות מתטּמאֹות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּידים

וחזרּו לּפרק חּוץ הּׁשנּיים הּמים ונטל הּפרק עד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהראׁשֹונים
הּׁשנּיים ׁשהּמים טהֹורֹות, ידיו הרי - לידיו לּפרק ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמחּוץ
וחזרּו לּפרק חּוץ והּׁשנּיים הראׁשֹונים את נטל הן. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָטהֹורין
נטמאּו לּפרק ׁשחּוץ הראׁשֹונים ׁשהּמים ידֹו; נטמאת - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלידֹו
לּפרק, ׁשחּוץ מים מטהרים הּׁשנּיים הּמים ואין ידיו, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמחמת

טּמאּוה. לידֹו לּפרק ׁשחּוץ הּמים ׁשחזרּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָּולפי
הּׁשנּיים‰. את ונטל ונמל אחת, לידֹו הראׁשֹונים את ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָנטל

ׁשּלא הּיד מחמת מתטּמאין ׁשהּׁשנּיים טמאֹות; - ידיו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלׁשּתי
הּׁשנּיה. הּיד את ּומטּמאין וחֹוזרין ראׁשֹונים, ּבמים ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָנּטלה
אחת לידֹו הּׁשנּיים את ונטל ידיו לׁשּתי הראׁשֹונים את ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָנטל
נטמאּו - ּבחברּתּה וׁשפׁשפּה אחת ידֹו נטל טהֹורה. האחת -ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָ
ּומטּמאין וחֹוזרין נּטלה ׁשּלא חברּתּה מחמת ׁשעליה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמים
טהֹורה. זֹו הרי - ּבּכתל אֹו ּבראׁשֹו ׁשפׁשפּה ׁשּנּטלה. הּיד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאת

.Âואין טהֹורֹות, אּלּו הרי - אחת מּׁשטיפה ידיו ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָנטל
ידֹו מעל ׁשּירדּו ּבמים אחת ידֹו ּכנֹוטל זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומרין:
ּגב על זה אֹו זה ּבצד זה חמּׁשה אֹו ארּבעה אפּלּו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה.

הּמים. ּבהן ׁשּיבֹואּו ׁשּירּפּו ּובלבד ְְִִֶֶֶֶַַַַָָזה.
.Êהרי - ידֹו מן הּנׁשאר ונטל והֹוסיף וחזר ידֹו מקצת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָנטל

ּבּתחּלה ׁשּנטל מקצת על יׁש עדין ואם ּכׁשהיתה. טמאה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָידֹו
ּדברים ּבּמה טהֹורה. זֹו הרי - להטּפיח מנת על ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָטֹופח
ידיו מקצת נֹוטל - ּבּׁשנּיים אבל ראׁשֹונים; ּבמים ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָאמּורים?

מקצתן. על ּומֹוסיף ְְִִֵַָָוחֹוזר
.Áאדם לכל רביעית ּתחּלה: ּבהן ׁשּנֹוטלין הּמים ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשעּור

הּידי לׁשּתי ׁשּבארנּוואדם ּכמֹו זה, מּׁשעּור ּפחֹות אין ם, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ידיהן לּטל לׁשנים יׁש - ׁשנּיים מים אבל לפת. ידים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבנטילת
נֹותנין ּומּלג ּולארּבעה, לׁשלׁשה נֹותנין לג ּומחצי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹמרביעית,
להעביר אּלא לטהר, הּׁשנּיים הּמים ׁשאין למאה; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאפּלּו

הראׁשֹונים. ִִִַַָהּמים

.Ëונתן ידים לנטילת ּכׁשרים מים רביעית ּבֹו ׁשהיה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכלי
ּכׁשרין. אּלּו הרי - ידים לנטילת ּפסּולין מים מעט ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָלתֹוכֹו
ּכׁשהיתה ּבלבד רביעית ונׁשארה ׁשּנתן ּכּׁשעּור הּכלי מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָנטל
ׁשעּור הׁשלימּו הּפסּולין ׁשהּמים מּפני ּפסּולה, זֹו הרי -ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָ

ְִִָהרביעית.
.Èהן ּכ ראׁשֹונים, ּבמים לנטילה הּפסּולין הּמים ְְְִִִִִִִֵַַַַָָָּכל

ּבמים מּמּנּו נֹוטלין ׁשאין ּכלי וכל ׁשנּיים; ּבמים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָּפסּולין
ׁשּצרי ּוכׁשם ׁשנּיים; מים מּמּנּו נֹוטלין אין ּכ ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָראׁשֹונים,
הּׁשנּיים. הּמים ּכ אדם, מּכח הראׁשֹונים הּמים ְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָֹלהיֹות

.‡Èהּמים מיני ּכל ּברכֹות מהלכֹות ׁשּׁשי ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכבר
ּבהן ׁשּנֹוטלין הּכלים וכל והּכׁשרין, ידים לנטילת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּפסּולין
ּוכׁשרה נֹותן מּכח היא נתינה זֹו ואי נֹוטלין, וׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלּידים
הּדברים אֹותן וכל ּופסּולה; נֹותן מּכח אינּה נתינה זֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹואי
לתרּומה. הן ּכ חּלין, לפת ידים ּבנטילת ׁשם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻׁשּבארנּו
ּכ ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּלין, טהֹור ידים ספק ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּוכׁשם

טהֹור. ידים ספק ּכל לתרּומה ְְִִֵֵַָָָָהן
.·Èהּכתּוב ּגזרֹות והּטהרֹות ׁשהּטמאֹות וגלּוי, ּברּור ְְְְְֵֶַַַָָָָָָֻּדבר

מּכלל הן והרי מכרעּתֹו, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּדברים ואינן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהן,
ׁשאין הּוא; החּקים מּכלל הּטמאֹות מן הּטבילה וכן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֻֻֻהחּקים.

הּכתּובהּטמ גזרת אּלא ּבמים, ׁשּתעבר צֹואה אֹו טיט אה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
טבל חכמים: אמרּו ּולפיכ הּלב, ּבכּונת ּתלּוי והּדבר ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָהיא.
ּבּדבר: יׁש רמז כן ּפי על ואף טבל. לא ּכאּלּו - החזק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻולא
ּפי על ואף טהֹור ׁשּטבל ּכיון - לּטהר לּבֹו ׁשהמכּון ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכׁשם
נפׁשֹו לטהר לּבֹו המכּון ּכ ּדבר; ּבגּופֹו נתחּדׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
- הרעֹות ודעֹות האון מחׁשבֹות ׁשהן הּנפׁשֹות, ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻמּטמאֹות
ּבמי נפׁשֹו והביא העצֹות מאֹותן לפרׁש ּבלּבֹו ׁשהסּכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּכיון
טהֹורים מים עליכם וזרקּתי אֹומר: הּוא הרי טהֹור. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּדעת
אתכם. אטהר ּגּלּוליכם ּומּכל טמאֹותיכם מּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻּוטהרּתם,
אמן. יטהרנּו, ואׁשמה עֹון חטא מּכל הרּבים ּברחמיו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשם

דׁשמּיא ּבסּיעּתא מקואֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסלקּו
ׁשמֹונה, הלכֹותיו טהרה. ספר והּוא עּׂשירי, ספר ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָנגמר
טמאת הלכֹות הן: ואּלּו וארּבעה, וארּבעים מאה ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻּופרקיו
- אדּמה ּפרה הלכֹות ּפרקים. ועּׂשרים חמּׁשה - ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָֻמת
עּׂשר ׁשּׁשה - צרעת טמאת הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָֻחמּׁשה
עּׂשר ׁשלׁשה - ּומֹוׁשב מׁשּכב מטּמאי הלכֹות ְְְְְְִִִֵַָָָָָָּפרקים.
ּפרקים. עּׂשרים - הּטמאֹות אבֹות ׁשאר הלכֹות ְְְְְְֲִִִִֶַָָָֻּפרקים.
ּכלים הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשּׁשה - אכלין טמאת ְְְְֳִִִִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
עּׂשר אחד - מקואֹות הלכֹות ּפרקים. ועּׂשרים ׁשמֹונה -ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

ְִָּפרקים.
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zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd xii` 'iÎ'c -

ה'תשע"א אייר ד' ראשון יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֻהאזהרה

כלֿמלאכה" "לאֿתעׂשה i)אמרֹו: ,k zeny). ְְֲֶַָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש זה, לאו על ci)והעֹובר ,`l my) ְֵֵֵֶַַָָָ

נתקּימה ואם הּדּין, ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהּוא
הּוא אם ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות ְִִֵֶַָָָָָָעליו
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ְְְִִִֵֵַַָָָָמזיד;

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תשע"א אייר ה' שני יום

ה'תשע"א אייר ו' שלישי יום

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשבתקודשד'ֿי'אייר

― השכ"ב מּלהעניׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבּׁשּבת. לּפעל אתֿהּדין ּומּלהֹוציא החֹוטאים ְְִִִִֶֶַַַַַַָֹאת

אׁש" "לאֿתבערּו יתעּלה: אמרֹו b)והּוא ,dl my), ְְְְֲִֵֶַַָֹ
והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ּתׂשרֹוף לא :ּבכ ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכּונה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מיתֹות. לׁשאר ldwieהּדין zyxt) ְְְְִִִִַַָָ
(myּבּכלל ׂשרפה אׁש'" תבערּו "'לא :lr xeqi`d) ְְְֲֵֵַַָָֹ

(zek`lnd lkויצאת מה(cxtpa)היתה ללּמד: ְְְֵַָָָָָ
ואינּה ּדין ּבית מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׂשרפה
ידחּו לא מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ְְִִֶַַַָָָָֹּדֹוחה

אמרּו ּוכבר r.)אתֿהּׁשּבת". zay)הבערה" : ְְְֶַַַָָָָָ
יצאת" oi`yללאו zek`lnd llkn dxrad d`vi) ְָָָ

(e`l ly xeqi` oick zewln `l` dilr oiaiigולא ,ְֹ
dkldl)נתקּים df cenil)אּלאdhxt xg` mrhn) ְִֵֶַָ

(iptn `ede ,aezkdחּיב ׁשּיהא והּוא יצאת, ְְְֵֵֶַַָָָלחּלק
ּכמֹו עצמּה. ּבפני ּומלאכה ּכלֿמלאכה ְְְְְִֵַַָָָָָָעל

מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. (inlyexiׁשּנתּבאר ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
(e dkld c wxt oixcdpqרּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ

יהיּו ׁשּלא לבּתיּֿדינין מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹאילא
ּבּׁשּבת". ִַַָָּדנין

ה'תשע"א אייר ז' רביעי יום

ה'תשע"א אייר ח' חמישי יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
"אלֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִַַַַָָָחּוץ

הּׁשביעי" ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש hk)יצא ,fh my)ּובא . ְְִִִִֵֵַַָֹ
fk:)ּבּקּבלה dheq)ׁשּתחּום(leab)הּוא הּמּסע ְֶַַַַָָָ

אפּלּו לעיר מחּוץ אּמה אלּפים על ְֲִִִִֶַַַַַַָָמהּֿׁשּנֹוסף
― לכלֿרּוח אּמה אלּפים והּלּו אחת. ְְְִִַַַַַַַָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון my)מּתר. glya zyxt)ֿאל" : ְְְִַַָָֻ
ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹיצא

ּדבר(fi:)ערּובין ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ּובאֹותּה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּתֹורה".

ה'תשע"א אייר ט' שישי יום

ה'תשע"א אייר י' קודש שבת

.‰�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ה אתהּמצוה לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ולֹומר ְְְְִִִַַַַַָָָָהּׁשּבת
ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת נזּכיר ׁשּבהם ְְְִִִֶֶֶַַָָֻּוביציאתֹו
וׁשּיבֹואּו לֹו ׁשּקדמּו הּימים מּׁשאר נבּדל ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָוהיֹותֹו
הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֲִֶֶַַַַָָָָאחריו,

g)לקּדׁשֹו" ,k my)קּדּוׁש זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִִֵַַַָ
קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] ְְְְְִִִַַָָָֻוהבּדלה

הּמכלּתא exzi)ּולׁשֹון zyxt)אתֿיֹום "זכֹור : ְְְִֶַָָ
ּובפרּוׁש ּבברכה". לקּדׁשֹו ― לקּדׁשֹו ְְְְְְִֵַַַַָָָהּׁשּבת

ew.)אמרּו migqt)ואמרּו הּיין". על "זכרהּו : ְְְְִֵַַַָָָ
ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו ְְְְִִִִֵֵַַָָעֹוד:
ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכלֹומר:
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּה". ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָׁשּנצטּוינּו

ּבברכֹות מקֹומֹות ּובכּמה וׁשּבת(p`:)ּפסחים ְְְְְִִַַָָָָ
(:pw).
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קיג xii` 'iÎ'c ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd xii` 'iÎ'c -

ה'תשע"א אייר ד' ראשון יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹהּמצוה
והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֻהאזהרה

כלֿמלאכה" "לאֿתעׂשה i)אמרֹו: ,k zeny). ְְֲֶַָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש זה, לאו על ci)והעֹובר ,`l my) ְֵֵֵֶַַָָָ

נתקּימה ואם הּדּין, ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהּוא
הּוא אם ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות ְִִֵֶַָָָָָָעליו
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ְְְִִִֵֵַַָָָָמזיד;

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תשע"א אייר ה' שני יום

ה'תשע"א אייר ו' שלישי יום

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשבתקודשד'ֿי'אייר

― השכ"ב מּלהעניׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבּׁשּבת. לּפעל אתֿהּדין ּומּלהֹוציא החֹוטאים ְְִִִִֶֶַַַַַַָֹאת

אׁש" "לאֿתבערּו יתעּלה: אמרֹו b)והּוא ,dl my), ְְְְֲִֵֶַַָֹ
והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ּתׂשרֹוף לא :ּבכ ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכּונה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מיתֹות. לׁשאר ldwieהּדין zyxt) ְְְְִִִִַַָָ
(myּבּכלל ׂשרפה אׁש'" תבערּו "'לא :lr xeqi`d) ְְְֲֵֵַַָָֹ

(zek`lnd lkויצאת מה(cxtpa)היתה ללּמד: ְְְֵַָָָָָ
ואינּה ּדין ּבית מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׂשרפה
ידחּו לא מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ְְִִֶַַַָָָָֹּדֹוחה

אמרּו ּוכבר r.)אתֿהּׁשּבת". zay)הבערה" : ְְְֶַַַָָָָָ
יצאת" oi`yללאו zek`lnd llkn dxrad d`vi) ְָָָ

(e`l ly xeqi` oick zewln `l` dilr oiaiigולא ,ְֹ
dkldl)נתקּים df cenil)אּלאdhxt xg` mrhn) ְִֵֶַָ

(iptn `ede ,aezkdחּיב ׁשּיהא והּוא יצאת, ְְְֵֵֶַַָָָלחּלק
ּכמֹו עצמּה. ּבפני ּומלאכה ּכלֿמלאכה ְְְְְִֵַַָָָָָָעל

מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. (inlyexiׁשּנתּבאר ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
(e dkld c wxt oixcdpqרּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ

יהיּו ׁשּלא לבּתיּֿדינין מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹאילא
ּבּׁשּבת". ִַַָָּדנין

ה'תשע"א אייר ז' רביעי יום

ה'תשע"א אייר ח' חמישי יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― השכ"א להּלהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
"אלֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה לתחּום ְְְְִִַַַַָָָחּוץ

הּׁשביעי" ּבּיֹום מּמקמֹו איׁש hk)יצא ,fh my)ּובא . ְְִִִִֵֵַַָֹ
fk:)ּבּקּבלה dheq)ׁשּתחּום(leab)הּוא הּמּסע ְֶַַַַָָָ

אפּלּו לעיר מחּוץ אּמה אלּפים על ְֲִִִִֶַַַַַַָָמהּֿׁשּנֹוסף
― לכלֿרּוח אּמה אלּפים והּלּו אחת. ְְְִִַַַַַַַָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון my)מּתר. glya zyxt)ֿאל" : ְְְִַַָָֻ
ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹיצא

ּדבר(fi:)ערּובין ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ּובאֹותּה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּתֹורה".

ה'תשע"א אייר ט' שישי יום

ה'תשע"א אייר י' קודש שבת

.‰�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ה אתהּמצוה לקּדׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּבכניסתֹו הּׁשּבת ּביֹום ּדברים ולֹומר ְְְְִִִַַַַַָָָָהּׁשּבת
ּוכבֹודֹו, זה יֹום ּגדּלת נזּכיר ׁשּבהם ְְְִִִֶֶֶַַָָֻּוביציאתֹו
וׁשּיבֹואּו לֹו ׁשּקדמּו הּימים מּׁשאר נבּדל ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָוהיֹותֹו
הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֲִֶֶַַַַָָָָאחריו,

g)לקּדׁשֹו" ,k my)קּדּוׁש זכירת זכרהּו ּכלֹומר: . ְְְְְִִֵַַַָ
קּדּוׁש. מצות היא וזֹו ― [ּוגדּלה] ְְְְְִִִַַָָָֻוהבּדלה

הּמכלּתא exzi)ּולׁשֹון zyxt)אתֿיֹום "זכֹור : ְְְִֶַָָ
ּובפרּוׁש ּבברכה". לקּדׁשֹו ― לקּדׁשֹו ְְְְְְִֵַַַַָָָהּׁשּבת

ew.)אמרּו migqt)ואמרּו הּיין". על "זכרהּו : ְְְְִֵַַַָָָ
ּביציאתֹו", וקּדׁשהּו ּבכניסתֹו "קּדׁשהּו ְְְְִִִִֵֵַַָָעֹוד:
ׁשּבת מּזכירת חלק ׁשהיא "ההבּדלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכלֹומר:
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּה". ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָׁשּנצטּוינּו

ּבברכֹות מקֹומֹות ּובכּמה וׁשּבת(p`:)ּפסחים ְְְְְִִַַָָָָ
(:pw).
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יום ראשון ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקיד

ביאורים למסכת סוטה דף יט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
           

          
        

         
         
          

          
            

          
        

          
         

        
       

      
       

           
      

        
   

   

    
          

        
      

          
          

         
        

        
        
        

        

         
        

          


          
           

          
        

            
          

           
          

         
        

           
         

           
            
            

        
           

         
          

         
        

        
         

          
        
          
          
           

         
        

          
      

        











































































































































     

              
             
            

            
     

       
     

     
     

     
      
      
      
     
      
      
     
     

   

   
     

     
     
       
     

     
     

      
   

      

     
    

    
      

      
      

     
      

     
        
      
     
      
      

     
      
     

    
        

          
            

           
          
             

           















































































































          
            
            
           
     

      

    
    
       
    
       
       
      
       
      

     
      


    

   
    
     
      
     

    

    
   
       
     
      
      
     
     
     
      
     
     
     
    
    
     
     
      
    
     
     
     
      
           
           
          
          
             
          

     

















































































































       


        
        
       
       
        
      
        
       

   

   
       

        
       

        
        
       

        
        
       

        
       
       
          

         
          

       
       

       
        
       
        

































































אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אייר, תשי"ח

ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה לוי יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מאדר"ח אייר

ידוע דעתי בכגון דא, שנכון הדבר לקנות בית ולא לשכור דירה, שהרי באותן דמי שכירות  כבר 

עם  להתדבר  יש  לדירה מסוימה,  ומובן שבהנוגע  וק"ל.  לעצמו,  יש לשלם המשכנתא  לאחר,  שמשלמים 

מומחים במקצוע זה, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל האמור וכן בהנוגע להוספה בעניני החזקת היהדות 

והפצתה בכלל והפצת המעינות בפרט שזוהי הנקודה התיכונה.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל מתוך בריאות.
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קטז

     

            
            
           
           
       
     
     
     
      
     
     
      
      
    
     
     
     
      
     
      
      
     
      
      

       
     
     

     
     

      
       
     

     
     

      
     

    
    

    
    

     
      

      
      

     
      

      
                      
                       

                       
                        

                      
                      

                        
                       

                   
                      

                      
                          
                          
                      

             






























































































































           

           
              
              

       
     
       
      
     
       
      
     
      

      
      

  
      
     
      
     
     
     
     
      
      
     
      
      
     
      
     
     
     
      

    








































































        
      

       
         

        
        

        
        
        
         

         
        
       
        
      
       
       

       
       
        
       
       
       
        
               
             
               

               
              
              
               
             



































































סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף יט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום ראשון ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

         
         
           
           
         
           
        

       
        

        
         

        
          

           
         

         
         

         
        

       
        

         
         

          
          

        
       

          
           

          
           

          
          

           
           

        
         

           
         

          
        
          

          
          

  
         
          
         

        
        

        
      

       
         

         
        

         
           

     

         
  
           

         
         

        
         

         
        

        
        

         
       

        
        

            
          
        
        

 
        

        
        

          
         

        
          

        
         

          
         

           
         

      
        

         
          

       
       

         
           

         
        

          
          

        
         

          
          

          
         
        

           
         
          

          
        
        

        















































































































































































































































קיז יום ראשון ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף יט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
         
           
           
         
           
        

       
        

        
         

        
          

           
         

         
         

         
        

       
        

         
         

          
          

        
       

          
           

          
           

          
          

           
           

        
         

           
         

          
        
          

          
          

  
         
          
         

        
        

        
      

       
         

         
        

         
           

     

         
  
           

         
         

        
         

         
        

        
        

         
       

        
        

            
          
        
        

 
        

        
        

          
         

        
          

        
         

          
         

           
         

      
        

         
          

       
       

         
           

         
        

          
          

        
         

          
          

          
         
        

           
         
          

          
        
        

        















































































































































































































































יום שני ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקיח

ביאורים למסכת סוטה דף כ עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כ עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כ עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שני ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
         

          
          

         
          

          
          
           
         

         
          

          
          

          
          

       
        
          
          
         
          

    
          

          
          

         
          

        
        

           
 

          
          

          
       

        
          

        
           

         
           

            
             

          
          
          
            

        
       

       
        

         
     

       
          

         
         

          

          
         

            
         

        
           

        
          

         
     

         
          

     
       

         
           
          

         
          

      
          
          

            
          

       
          

       
        

        
        

   
         

         
          
          

         
           
         
         

 
          

             
     

           
           

            
           

            
        

          
            

         
            

         
          

             
        

            
       















































































































































































































































קכי יום שני ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כ עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
         

          
          

         
          

          
          
           
         

         
          

          
          

          
          

       
        
          
          
         
          

    
          

          
          

         
          

        
        

           
 

          
          

          
       

        
          

        
           

         
           

            
             

          
          
          
            

        
       

       
        

         
     

       
          

         
         

          

          
         

            
         

        
           

        
          

         
     

         
          

     
       

         
           
          

         
          

      
          
          

            
          

       
          

       
        

        
        

   
         

         
          
          

         
           
         
         

 
          

             
     

           
           

            
           

            
        

          
            

         
            

         
          

             
        

            
       















































































































































































































































יום שלישי ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמרקכב

ביאורים למסכת סוטה דף כא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
        

       
           

           
        

        
          

            
           

 
          

           
        

         
       

      
         

        
           

           
       

            
          

          
         

            
          

       
          

         
       

       
          
         

         
         

        
        
          
          

         
        

          
       

         
            

          
         

          
           
             
            

          
          

           
           

           
           

         
        

             
          
            

         
         

          
          

          
          
         
          

           
          

   
          

          
         

        
        

           
         

            
          
          

           
          

         
         

           
         

        
        

         
          


        

        
           

           
           

            
         

         
          

   
          

          
          

         
            

         
           

         
          
         

             
         













































































































































































































































קמשך בעמוד הכק

     

           
           

           
          

     
      

      
     

     
        

      
     
    

    
    

     
      

     
    
   

       
     
      

       
     

       
      

     
      

       
       

   
      

      
      

       
     

     
      

    
      

     
      

     
    
      

      
    
     

   
    

   
                   

                        
                        

                       
                        

                          
                     

                          
   





























































































































            
           
              

            
     
     
       


    

    
      
      
      

     
    

      
      
     
      
     














































        
   

       
        

           
        
        
        
        
           
        
          
         
         

            
              

             
              
              
              

              
             
               

               
              
               
             
             
              
                
            
               
              
               
               
               
               













































































קכג
     

           
           

           
          

     
      

      
     

     
        

      
     
    

    
    

     
      

     
    
   

       
     
      

       
     

       
      

     
      

       
       

   
      

      
      

       
     

     
      

    
      

     
      

     
    
      

      
    
     

   
    

   
                   

                        
                        

                       
                        

                          
                     

                          
   





























































































































            
           
              

            
     
     
       


    

    
      
      
      

     
    

      
      
     
      
     














































        
   

       
        

           
        
        
        
        
           
        
          
         
         

            
              

             
              
              
              

              
             
               

               
              
               
             
             
              
                
            
               
              
               
               
               
               











































































סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כא עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שלישי ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

             

          
         

          
         

         
         

      
          

        
        

        
       

          
         

         
         

           
         

 
          

           
         

  
        

        
        

         
         

          
    
        

       
        

        
        

          
           

           

          
         

            
           

           
          
           

            
 

        
          

           
         
           
           
          
         
         

        
          

    
         

      
         

      
        

          
         
         
          

    
         

        
        

  
         
  

























































































































































קכה יום שלישי ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
         

          
         

         
         

      
          

        
        

        
       

          
         

         
         

           
         

 
          

           
         

  
        

        
        

         
         

          
    
        

       
        

        
        

          
           

           

          
         

            
           

           
          
           

            
 

        
          

           
         
           
           
          
         
         

        
          

    
         

      
         

      
        

          
         
         
          

    
         

        
        

  
         
  























































































































































             

           
          

          
          

 
         

          
          

            
      

         
        

            
           

    































קמשך ביאור למס' סוטק ליום אחד ועשרים לעומר עמ' א



יום רביעי ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמרקכו

ביאורים למסכת סוטה דף כב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

       
         
         
         
          
          

           
       

           
         

           
           

          
          

          
           
           


           

          
          

            
            

           
 

           
        

         
           
            

       
         

           
          

       
          
          

        
     

         
      

          
          

         
     

          
     

          
           

          

         
         

          
          

           
         

   
         

        
          

         
      

        
         

          
          

        
        

        
        

            
         

         
         

       
        

         
           

           
          

         
         

         
         
         
          
           
         
           


         

       
       

          
           
          

          
          

         
        









































































































































































































     

      
            
          
            

      
     
     

     
     

     
      
      

    
       

     
      
     

     
      

       
    

     
      

      
    

     
   

      
     

     
    

     
     

     

      
     
    

     
      

  
    

     
    

     
     

    
      
     

    
   

       
     

                     
                        

                       
                        

                       




















































































































            
            

             
            
     
      
      

  
     

     
      

      
      
      

     
      

     
      

      
      
      

     

     
     
      
      
     
    
      
    
     
       
     
      
       
     
      
    
       
    
     
      
     




























































































       
   

         
           
          
         
         
          
      
        
           
         
       
           
         
          
        
       
          
        
       
          
        
       
         
        
       
       
        

          
       
        

                
                
                
               
              











































































אגרות קודש

]י"ב אייר תשי"ז[

...מובן שיכול ללמוד עם התלמידים גם ע"י כתיבה על לוח וכיו"ב. וכבר פשט הלימוד באופן כזה 

בכ"מ.
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום רביעי ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

          
      

           
          

           
          
          
           

  
         

        
        

         
          

         
            

         
            

             
         

         


           
          

         
           

         
          

        
           

     
          

         
          

           
   

          
           

          
        

  
         

          
            
          
           
            

         
        

       
       

    
           

         
             

         
           

          
         

   
           

       
        

   
        

        
     

        
       

        
       

  



















































































































































קכט יום רביעי ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

          
      

           
          

           
          
          
           

  
         

        
        

         
          

         
            

         
            

             
         

         


           
          

         
           

         
          

        
           

     
          

         
          

           
   

          
           

          
        

  
         

          
            
          
           
            

         
        

       
       

    
           

         
             

         
           

          
         

   
           

       
        

   
        

        
     

        
       

        
       

  

















































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  א' אייר, תשי"ח

ברוקלין

האברך אברהם מרדכי שי'

שלום וברכה!

נעם לי להודע אשר התחיל להניח תפילין.

ויהי רצון שתהי' בשעה טובה ומוצלחת ולפעול כל הענינים אשר בזה, מתחיל כפשוטו - כמבואר 

בשולחן ערוך, הובא בתניא קדישא ריש פרק מ"א: ודרך פרט בתפילין וכו' עיי"ש, והרי הוקשה כל התורה 

 - ולאחר ההכנה דשני חדשים  עניני התורה,  ג"כ בכל  ז.א. שמפעולת התפילין ממשיכים  כולה לתפילין, 

יקבל עליו ביום הבר מצוה עול תורה ומצות בשלימות.

בברכה,



יום חמישי ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמרקל

ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

       
      

          
         
          

   
         

          
          

    
          

          
       

          
        

          
    

          
         
       

        
          

         
         

 
           

        
        

              
          

            
        

           
         

         
        

          
       

         
           

       
         
        

         
         

         

          
          

        
     

        
            

          
          
           
       

       
           

             
        
           
         

          
         
         
            
           

        
         

         
         

          
          

   
        

         
           

            
          

        
        

       
         

          
          
          

         
         

           
          

    























































































































































































     

         
        

           
         

     
     

     
    

      
    

    
      

      
     

     
       

     
      

      
    

      
      

      
      

       
    

      
      

       
     
      
       
      
       
     
     

      
      
      
      
      

   
     
      

           
            

           
            
           

          
             

            
           
             
            
            
          
           
           

 


























































































































         
         
            
           

   
      
        
       

       
     
     
     
      
      
      
       

      

      
       
       
     
      
     
     
     
      
      
     
      
    
      
     
     
      
     
        

     

       
      
      
      
      

     
      

          
           

          
              

          
            
           

            
           
            

          
         
            
            

           
           

       
                           

                         
                     



































































































































       
   

      
      
      
     
       
       
      
       
       
        
        
        
        
        
       
       

      
     
        
         
       
        

          
        

        
        
        
        
       

































































קלי
     

         
        

           
         

     
     

     
    

      
    

    
      

      
     

     
       

     
      

      
    

      
      

      
      

       
    

      
      

       
     
      
       
      
       
     
     

      
      
      
      
      

   
     
      

           
            

           
            
           

          
             

            
           
             
            
            
          
           
           

 


























































































































         
         
            
           

   
      
        
       

       
     
     
     
      
      
      
       

      

      
       
       
     
      
     
     
     
      
      
     
      
    
      
     
     
      
     
        

     

       
      
      
      
      

     
      

          
           

          
              

          
            
           

            
           
            

          
         
            
            

           
           

       
                           

                         
                     



































































































































       
   

      
      
      
     
       
       
      
       
       
        
        
        
        
        
       
       

      
     
        
         
       
        

          
        

        
        
        
        
       































































סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר



קלב
     

            
            

           
          

      
     

     
      
      

     
       

   
      

      
       
      
     

       
     

      
    

     
     
      

     
     

    
      
     
     
      

       
     

     
     

   

    
    

    
     
    
     
     
      

    
   





























































































           
            

             

             
     
      
     
       


    

    
      
       
       
      
     
     
      
     
       
     
      
      

     
    
     
     
     

     


    
    

      
 

     
    
     


     

     
  

      
      
     

    
       
      
      

                        
     

   

                     
                         
                            

                          
                       

                       
                       

                          
           

























































































































         
        
        
         
        
        
       
         
        
          
        
        
         
         
        
        
        
         
        
        
       
        
        
         
       
      

  

   
          

    
       
     

































































סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום חמישי ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

             

            
        

         
            

           
      

       
      

         
       

         
   

       
          

         
          

     
       

         
         

         
      

        
         

       
          

       
            

        
           

         
          
         

            
        

         
        

         
          

  
         

          
         

         

            
  

         
           

           
     

          
          

   
       

        
        

         
          

           
         

           
        

         
  

      
          

       
         

      
        

          
  

   

   
          
         

      
       
       

        
        
       

          
          











































































































































































קלג יום חמישי ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

            
        

         
            

           
      

       
      

         
       

         
   

       
          

         
          

     
       

         
         

         
      

        
         

       
          

       
            

        
           

         
          
         

            
        

         
        

         
          

  
         

          
         

         

            
  

         
           

           
     

          
          

   
       

        
        

         
          

           
         

           
        

         
  

      
          

       
         

      
        

          
  

   

   
          
         

      
       
       

        
        
       

          
          









































































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

... מובן וגם פשוט שנכון במאוד ענין הנחת תפלין דר"ת. וחיזוק בזה ה"ה גם מוסיף חיזוק בקיום 

מרז"ל )מנחות מד, סע"ב( כל המניח תפלין מאריך ימים.



יום שישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקלד

ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
        

        
      

          
         

         
         

          
        

           
          

          
         

         
          

         
          

      
        

       
         

           
         

     
       

           
       

         
         

          
        

       
           


         

      
          

           
           

         
     

          
         

         
        

           
       

       
        

          
            

          
         

        
           

        
          

        
          

         
         

         
          

        
        

       
         

        
         

         
          

        
         

         
         

        
           

































































































































































             

          
        

         
         

          
      

        
          

          
         

         

           
         

      
        

          
            

            
         
        

   











































קמשך ביאור למס' סוטק ליום חמשק ועשרים לעומר עמ' א

     

         
          

           
          

       
      
       

     
     

     
     

     
    

      
     

     
    

      
       
      
       

     
    

   
      
      

     
      

      
     

    
    

    
      

    
     

      
    

     
     

    
     
      
      

       
           

          
            

          
             

          
            
           

            
          

          
           

         
      

























































































































           
           
          
            
     

     

       
     
     
      

       
      
       
      
      
      

     
      
      
     
     
     

     
       
      
     

    
      

     
      

       
      
     
       

       

      
        
       

      
      
      

    
       
      
      
           

             

             
             

               
             
              
            
              

          
           

           
              
              

             
                                 

                          
                            

                             


































































































































       
        
       
      
        
        
         
       
       
      
       
        
        
       
         
         
        
       
      

         
        
        
       
        

        
        
       
        
       
        
       



































































קלה
     

         
          

           
          

       
      
       

     
     

     
     

     
    

      
     

     
    

      
       
      
       

     
    

   
      
      

     
      

      
     

    
    

    
      

    
     

      
    

     
     

    
     
      
      

       
           

          
            

          
             

          
            
           

            
          

          
           

         
      

























































































































           
           
          
            
     

     

       
     
     
      

       
      
       
      
      
      

     
      
      
     
     
     

     
       
      
     

    
      

     
      

       
      
     
       

       

      
        
       

      
      
      

    
       
      
      
           

             

             
             

               
             
              
            
              

          
           

           
              
              

             
                                 

                          
                            

                             


































































































































       
        
       
      
        
        
         
       
       
      
       
        
        
       
         
         
        
       
      

         
        
        
       
        

        
        
       
        
       
        
       

































































סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קלו
     

         
          

       
          

     
    

    
     

     
       

       
       
     
     

    
     
      
      
       
       
     
      
     
     
             

            
           

           
        





























































           
              
            
           

       
        
      
      
       
    
      
       
      
     
      
      
      
      
     
      
    
    
      
     

            
              
           
              
           
           

                            
                           

                           
                           
                          
                          
                           
                         
                            
                           
                             
                            

                          
                             

                        
                       

                           
                       

                        
                        
                            

                     
                        

                        
                          
                           
                            

                           
                          
                            

                         
                     































































































































        
        
        
        
      
       
        
        
        
       
       
        
        

       






























סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
          

         
        

   
        

        
          

      
            

          
         

           
       

           
           

         
          

      
          

         

        
          

        
            

            
            
          

        
        

          
          

     
          

         
          

         
         

         
        

          
       























































































קלז יום שישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
          

         
        

   
        

        
          

      
            

          
         

           
       

           
           

         
          

      
          

         

        
          

        
            

            
            
          

        
        

          
          

     
          

         
          

         
         

         
        

          
       





















































































אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' אייר,

בעת רצון יזכירוהו ואת זוגתו תחי' וכן את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, כאו"א להמצטרך לו, מתאים לתוכן כתבו.

וביותר שיהי'  ובהנוגע להסתדרותו בענין של פרנסה, כבר מלתי אמורה שצריך להשתדל ביותר 

דוקא בעניני חב"ד מכמה טעמים, ובודאי שבהשתדלות המתאימה, ובטוחני שאנ"ש מצדם ישתדלו ג"כ 

בזה, סו"ס יבוא הדבר לפועל. ואף שאפשר שבתחלת ההסתדרות יהי' איזה קישוים אין להתרשם מזה 

וכידוע הדגשת הבעש"ט )ששמענוהו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע( בלשון הכתוב, והי' 

ראשיתך מצער - ועי"ז - ואחריתך ישגא מאד.

בודאי גם עתה משתתף בפעולות דהפצת המעינות חוצה, ובפרט בין אנשי מדינתו לפנים. והשי"ת 

יצליחו גם בזה.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 א. קווינט

מזכיר



שבת קודש י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמרקלח

ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
        

         
         

      
         

          
       

         
         

          
         

           
  

        
       
           

          
         

          
          

           
         

         
       

        
    

         
        
         

         
           

          
          

        
          

          
        

          
       

         
          

         
         

          
         


       

           
          

         
             

         
          

  
         

         
         

         
          

          
       

         
         

       
          

            
             
             
          

          
      

        
           

         
          

          
            

         
         

         
        

          
             

         
             

    
        

        
        

       
            

        
       

          
           

         
   

         
         

            
           

           
         

         
            
           

        
      

          
       

         
      
      

          
         









































































































































































































































קמשך בעמוד הלד
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כה עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

שבת קודש י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

             

           
          

   
        

           
  

           
          

         
         

          
         

        
         

         
          

        
         

         
     











































קמי שבת קודש י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
          

   
        

           
  

           
          

         
         

          
         

        
         

         
          

        
         

         
     









































אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אייר, תשי"ז

ברוקלין.

מרת אסתר תחי'

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה, בו כותבת ראשי פרקים מימי חיי' ואשר עתה עובדת כמזכירה במוסד...

ואף שאינה מפרטת תפקיד המזכירות במוסד זה, בלי ספק שגם תפקיד זה נותן האפשרית להפיץ 

ולהחדיר ביותר וביותר רוח יהדות מסורתית בחניכי המוסד, ובפרט שמנהל המוסד מעונין בזה ועושה את 

התלוי בו בכיוון זה, והוא ע"ד כל עניני עולמנו, אשר אף כי רבים הם, בכל זה מצטרפים לכתות והכתות 

למינים והמינים לסוגים עד שסוף סוף כל המאמין באחדות ובא-ל אחד, מאחד כל תופעות העולם לענין 

ונקודה אחת, היא אחדות הבורא בכל פרט מפרטי הבריאה.

שעל דרך זה הוא גם בחיי האדם ופעולתו בחיים, אשר אף כי רבות הן מצטרפות למינים והמינים 

לסוגים עד לנקודה האחרונה והפנימית של כל הפעולות ושל כל משך חיי האדם בנוסח חכמנו ז"ל הידוע: 

אני נבראתי לשמש את קוני, ז.א. מילוי רצון הבורא בכל ענין ופרט וכהוראת הכתוב, בכל דרכיך דעהו, 

ואחריות נוספת לכל אלו היכולים להשפיע בחינוך הדור הצעיר כיון שהשפעה זו יכולה לכוון את החניך 

והמושפע בכיון הרצוי האמיתי לטובתו או ח"ו להיפך, ע"פ הנהגתו של הבורא ב"ה אשר טוב וישר הוא, 

נותנים מראש הכחות והאפשריות למלא גם תפקיד הכי אחראי זה, ואין הדבר תלוי אלא ברצון האדם.

פשוט אשר לא לדרשה באתי בשורותי האמורות, כי אם בקשר לזה שמסיימת במכתבה אודות 

הדרכה והתנהגות ואשר יוסיף לה השי"ת אושר וכו'.

והפצתה,  היהדות  בהחזקת  לפעול  שיכולה  באופן  שנסתדרה  חלקה  אשרי  ולעוררה,  להעירה 

וזהו הדרך והצנור והכלי לקבלת ברכות השי"ת בהמצטרך גם בענינים הפרטים שלה, של בעלה ושל כל 

המשפחה שלה שיחיו.

בטח יודעת ושומרת מנהג בנות ישראל מאז ומקדם, להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל 

ערב שבת וערב יום טוב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב. מובן אשר כיון שגם בעלה שי' עובד בשטח החינוך, גם אליו דברים האמורים מכוונים, ויה"ר 

שאצליח שיפעלו פעולתם.



`aÎקמב wxt `Îl`eny - mi`iap

aÎl`eny`fkÎdkaehÎ`

äëéàéúBîa-ìò ïúðBäé äîçìnä CBúa íéøaâ eìôð C:ììç Eåëéìò éì-øöél zîòð ïúðBäé éçà E ¥µ¨§´¦Ÿ¦½§−©¦§¨¨®§´¨½̈©¨¤−¨¨«©¦´¨¤À¨¦Æ§´¨½̈¨©¬§¨¦−
:íéLð úáäàî éì Eúáäà äúàìôð ãàîæëéàô:äîçìî éìk eãáàiå íéøBaâ eìôð C §®Ÿ¦§§©³¨©£¨§Æ¦½¥©£©−¨¦«¥µ¨§´¦¦½©Ÿ§−§¥¬¦§¨¨«

áàäìò åéìà äåäé øîàiå äãeäé éøò úçàa äìòàä øîàì | äåäéa ãåc ìàLiå ïë-éøçà éäéå©§¦´©£¥¥À©¦§©Á¨¦̧©Ÿ̈³¥ŸÆ©¤¡¤À§©©Æ¨¥´§½̈©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¥−̈£¥®
:äðøáç øîàiå äìòà äðà ãåc øîàiåáìéâéáàå úéìòøæiä íòðéçà åéLð ézL íâå ãåc íL ìòiå ©Ÿ̄¤¨¦²¨¬¨¤¡¤−©¬Ÿ¤¤§«Ÿ¨©©³©¨Æ¨¦½§©−§¥´¨¨®£¦ÆŸ©Æ©¦§§¥¦½©£¦©¾¦

:éìîøkä ìáð úLàâ:ïBøáç éøòa eáLiå Búéáe Léà ãåã äìòä Bnò-øLà åéLðàåãäãeäé éLðà eàáiå ¥−¤¨¨¬©©§§¦«©£¨¨¯£¤¦²¤¡¨¬¨¦−¦´¥®©¥§−§¨¥¬¤§«©¨ÆŸÆ©§¥´§½̈
ñ:ìeàL-úà eøá÷ øLà ãòìb Léáé éLðà øîàì ãåãì eãbiå äãeäé úéa-ìò Cìîì ãåc-úà íL-eçLîiå©¦§§¨¯¤¨¦²§¤−¤©¥´§¨®©©¦³§¨¦Æ¥½Ÿ©§¥Æ¨¥´¦§½̈£¤¬¨§−¤¨«

äãñçä íúéNò øLà äåäéì ízà íéëøa íäéìà øîàiå ãòìb Léáé éLðà-ìà íéëàìî ãåc çìLiå©¦§©³¨¦Æ©§¨¦½¤©§¥−¨¥´¦§¨®©´Ÿ¤¡¥¤À§ª¦³©¤Æ©Ÿ̈½£¤̧£¦¤¹©¤´¤
:Búà eøa÷zå ìeàL-íò íëéðãà-íò äfäåäNòà éëðà íâå úîàå ãñç íënò äåäé-Nòé äzòå ©¤À¦£Ÿ¥¤Æ¦¨½©¦§§−«Ÿ§©¾̈©©§Ÿ̈¬¦¨¤−¤´¤¤¡¤®§©´¨Ÿ¦À¤¡¤³

:äfä øácä íúéNò øLà úàfä äáBhä íëzàæíëéðãà úî-ék ìéç-éðáì eéäå íëéãé äð÷æçz | äzòå ¦§¤Æ©¨´©½Ÿ£¤¬£¦¤−©¨¨¬©¤«§©¨´¤¡©´§¨§¥¤À¦§Æ¦§¥©½¦¦¥−£Ÿ¥¤´
ô:íäéìò Cìîì äãeäé-úéá eçLî éúà-íâå ìeàLçì øLà àáö-øN øð-ïa øðáàåLéà-úà ç÷ì ìeàL ¨®§©Ÿ¦À¨§¯¥§¨²§¤−¤£¥¤«§©§¥´¤¥½©¨−̈£¤´§¨®¨©À¤¦¬

:íéðçî eäøáòiå ìeàL-ïa úLaèíéøôà-ìòå ìàòøæé-ìàå éøeLàä-ìàå ãòìbä-ìà eäëìîiå Æ¤Æ¤¨½©©£¦¥−©£¨«¦©©§¦¥ÆÆ¤©¦§½̈§¤¨£¦−§¤¦§§¤®§©¤§©Æ¦Æ
ô:älk ìàøNé-ìòå ïîéða-ìòåéíéðL íézLe ìàøNé-ìò Bëìîa ìeàL-ïa úLa-Léà äðL íéòaøà-ïa §©¦§¨¦½§©¦§¨¥−ª«Ÿ¤©§¨¦̧¨¹̈¦´¤¤¨À§¨§Æ©¦§¨¥½§©¬¦¨¦−

:ãåã éøçà eéä äãeäé úéa Cà Cìîàéäãeäé úéa-ìò ïBøáça Cìî ãåã äéä øLà íéîiä øtñî éäéå ¨¨®©µ¥´§½̈¨−©£¥¬¨¦«©§¦Æ¦§©´©¨¦½£¤Á¨¨̧¨¦¬¤²¤§¤§−©¥´§¨®
ñ:íéLãç äMLå íéðL òáLáé:äðBòáb íéðçnî ìeàL-ïa úLa-Léà éãáòå øð-ïa øðáà àöiåâéáàBéå ¤¬©¨¦−§¦¨¬¢¨¦«©¥¥Æ©§¥´¤¥½§©§¥−¦´¤¤¨®¦©£©−¦¦§«¨§¨̧

älàå äfî äëøaä-ìò älà eáLiå åcçé ïBòáb úëøa-ìò íeLbôiå eàöé ãåã éãáòå äéeøö-ïa¤§¹̈§©§¥³¨¦Æ¨§½©¦§§²©§¥©¬¦§−©§¨®©¥̧§¹¥³¤©©§¥¨Æ¦¤½§¥¬¤
:äfî äëøaä-ìòãé:eî÷é áàBé øîàiå eðéðôì e÷çNéå íéøòpä àð eîe÷é áàBé-ìà øðáà øîàiååèeî÷iå ©©§¥−̈¦¤«©³Ÿ¤©§¥Æ¤½̈µ̈¨Æ©§¨¦½¦©£−§¨¥®©¬Ÿ¤−̈¨ª«©ª̈−

:ãåã éãáòî øNò íéðLe ìeàL-ïa úLa Léàìe ïîéðáì øNò íéðL øtñîá eøáòiå©©©§´§¦§¨®§¥¯¨¨´§¦§¨¦À§¦¬Æ¤Æ¤¨½§¥¬¨−̈¥©§¥¬¨¦«

i"yx

(‰Î).ÏÏÁ ÍÈ˙ÂÓ· ÏÚתוקפך בית על (תרגום:)

ÓÁÏÓ‰.(ÊÎ)איתקטלתא: ÈÏÎשהיו ויהונתן, שאול

ישראל: של זיין ·Â˘˙.(Á)כלי ˘È‡ ˙‡ Á˜Ïמקרא

שאמר מבנימן, לעמוד מלכים שני שעתידין דורש היה

ליעקב הקב"ה יב)לו לה יצאו,(בראשית מחלציך ומלכים

מבנימן: חוץ בניו כל נולדו וכבר

cec zcevn
(‰Î).ÌÈ¯Â·‚ ÂÏÙ� ÍÈ‡כדרך ושלש, פעמים הדבר כפל

ÏÏÁ.המקונן: ÍÈ˙ÂÓ· ÏÚ Ô˙�Â‰Èגבור יהונתן, אתה
לגבור יחשב החלש אף הלא במותיך, על חלל תהיה שכמותך,
רגיל אתה שעוד ובהר כמותך, גבור שכן ומכל בהר, כשעומד
נפלאה ההיא הצרה הנה וכאומר: ומבואיו, מוצאיו לדעת בו

ופלא: ÍÈÏÚ.(ÂÎ)הפלא ÈÏ כיˆ¯ בעבורך, מיצר אני מאוד
מאוד: לי אהבה�ÏÙ‡˙‰.נעמת היא שאהבתיך האהבה

אהבה נאהבות המה אשר הנשים מאהבת יותר והיא נפלאה,
אליהן: שחושק למי ÓÁÏÓ‰.(ÊÎ)רבה ÈÏÎ Â„·‡ÈÂ:ישראל של מלחמתן כלי היו כאילו המה ÔÂ¯·Á.(‚)כי È¯Ú·בהערים

לחברון: ˜·¯Â.(„)הסמוכים ¯˘‡ 'Â‚Â È˘�‡:שאול את קברו גלעד יבש אנשי אשר וכמו הפוך, ‰Ê‡˙.(Â)הוא ‰·ÂË‰גמול
הזאת: ÌÎÈ„È.(Ê)הטובה ‰�˜ÊÁ˙:מלחמתכם ללחום חיל לבני והיו בעצמכם התחזקו לומר: ˘‡ÏÂ.רצה ÌÎÈ�Â„‡ ˙Ó ÈÎ

בעבורכם: ללחום לעזר מאז לכם ÂÁ˘Ó.שהיה È˙Â‡ Ì‚:לעזר לכם אני גם ואהיה ממנו, אנכי נופל לא Â‰¯È·ÚÈÂ(Á)כאומר
.ÌÈ�ÁÓ:להמליכו מוכשר מקום היה ÏÎ‰.(Ë)שם Ï‡¯˘È ÏÚÂאחת שזכר המקומות אלו על המליכו בתחילה לומר: רצה

יהודה: זולת ישראל, כל על המליכו שבאחרונה עד Ï‡¯˘È.(È)לאחת, ÏÚשתי כולם על ומלך ישראל, כל על לומר: רצה
אחת ועוד למעלה, שזכר המקומות על אם כי ישראל כל על עדיין מלך לא הקודמים, החדשים וששת השנים וחמשת שנים,

בחברון:ל דוד שמלך כחשבון היה מלכותו משך ימי וכל מהמקומות, מה על לברכתÌÂ˘‚ÙÈÂ.(È‚)אחת סמוך באלו, אלו פגעו
Â�È�ÙÏ.(È„)גבעון: Â˜Á˘ÈÂ:מלחמה מלומד יותר מהם מי לראות שחוק, דרך באלה אלה מלחמה יתגרו לומר: רצה

(ÂË).Â¯·ÚÈÂ:מזה ואלה מזה אלה היו כי המים, ברכת בושת:ÔÓÈ�·Ï.את איש עבדי בנימן, מבני

oeiv zcevn
(ÂÎ).¯ˆ:ודאגה צרה כאח:‡ÈÁ.מלשון �ÏÙ‡˙‰.חביב

כמו ותמוה, השגתו תקשה אשר דבר יא)ענינו טו עשה(שמות :

כמו‡�‰.(‡)פלא: מקום, כח)לאיזה א אנחנו(דברים אנה :

וכןÓ‡Â˙.(Â)עולים: חסד, כמו כ)ענינו טו וגו'(לקמן והשב :
ואמת: באלה:ÌÂ˘‚ÙÈÂ.(È‚)חסד אלה הוא·¯Î˙.פגעו

וכן המים, מתכנסים ושם ובסיד, באבנים הבנוי (ישעיהומקום

ב) העליונה:לו הברכה :

kÎhi wxt mildz - miaezk

mildzhiehÎbikfÎ`

âé:éðwð úBøzñpî ïéáé-éî úBàéâLãéòLtî éúéwðå íúéà æà éá-eìLîé-ìà Ecáò CNç | íéãfî íb §¦¬¦¨¦®¦¦§¨¬©¥«¦©³¦¥¦¸£ÄŸ©§¤À©¦§§¦−¨´¥¨®¹§¦¥À¦¦¤¬©
:áøåèéðôì éaì ïBéâäå éô-éøîà | ïBöøì eéäé:éìàâå éøeö äåäé E ¨«¦«§¬§¨¸¦§¥¦¿§¤§´¦¦´§¨¤®§¹Ÿ̈À¦¬§«Ÿ£¦«

ëà:ãåãì øBîæî çvðîìáðòé:á÷òé éäìà | íL EábNé äøö íBéa äåäé EâLãwî Eøæò-çìLé ©«§©¥À©¦§¬§¨¦«©«©§´−§Ÿ̈§´¨¨®§©¹¤§À¥³¡Ÿ¥Ä©«£«Ÿ¦§©¤§§¬¦®Ÿ¤
:jãòñé ïBivîeãéúçðî-ìk økæé:äìñ äðMãé EúìBòå Eä:àlîé Eúöò-ìëå Eááìë Eì-ïzéå| äðpøð ¹¦¦À¦§¨¤«¨¦§¬Ÿ¨¦§Ÿ¤®§¨«§−§©§¤´¤«¨¦¤§¬¦§¨¤®§¨£¨«§¬§©¥«§©§¨³

éúBìàLî-ìk äåäé àlîé ìbãð eðéäìà-íLáe EúòeLéa:EæBçéLî äåäé | òéLBä ék ézòãé äzò ¦»³¨¤À§¥¡Ÿ¥¬¦§®Ÿ§©¥¬§¹Ÿ̈À¨¦§£¤«©¨³¨©À§¦¦³¦¬©§Ÿ̈À§¦Å¬
:Bðéîé òLé úBøeáâa BLã÷ éîMî eäðòé −©«£¥¦§¥´¨§®¦¹§À¥´©§¦«

i"yx

(‚È).ÔÈ·È ÈÓ ˙Â‡È‚˘אי אבל בהם נזהרתי אני

מנסתרות נקני ואתה בהם אשגה שלא להזהר איפשר

בשגגה: בחטאי ידעתי ולא ממני ‚Ì(È„)שנסתרו
.ÌÈ„ÊÓ:הזדונות ‡Ì˙È.מן Ê‡אמרו תמים אהיה

והם הפתחים על המחזר לכותי דומה דוד למה חכמים

דבר לשתות מים לי תנו אדם מכל יותר בדבר מערימים

קטן בצל כאן יש אמר מששתה כיס חסרון בו שאין

אמר לו משנתנו מלח בלא בצל יש אומר לו משנתנו

דוד אמר כך הבצל יזיקני שלא לחם מעט לי תנו

על כך ואחר הזדונו' על כך ואחר השגגות על בתחל'

וכן להכעיס שמתכוין המרדים אלו פשעים המרדים

אומר ג')הוא בי:(מ"ב פשע מואב ÂÈ‰È(ÂË)מלך
.ÔÂˆ¯Ï:לרצותך ˆ¯‰.(·)לפיוס ÌÂÈ· '‰ Í�ÚÈ

כל ואת יואב את שולח שהיה שם על הזה המזמור

ומתפלל בירושלם עומד היה והוא למלחמה ישראל

שנאמר כענין י"ח)עליהן מעיר(ש"ב לנו תהיה כי טוב

יואב עשה לא דוד אילמלא רבותינו ואמרו לעזור

ÚÈ˜·.מלחמה: È‰Ï‡ Ì˘לחרן בלכתו שהבטיחו

יעקב: אלהי נאמר לכך הבטחתו Ó˜„˘.(‚)ושמר
שם: שוכן שהוא קדשו Í˙ÏÂÚÂ.(„)מהיכל ÍÈ˙ÂÁ�Ó

במלחמה: מתפללים שאתם התפלות ÏÒ‰.הם ‰�˘„È
כמו שומן ל"א)לשון כלומר(דברים ודשן ושבע ואכל

מחים: כעולות ברצון ·Í˙ÚÂ˘È.(Â)יקבלם ‰��¯�
ובשמו להקב"ה כולנו נרננ' הקב"ה אותך כשיושיע

חיל: ונעשה נתאסף È˙Ú„È.(Ê)נדגול ‰˙Úהיא זו

ולישראל, ליואב שבאה זו בתשועה עתה שנרנן הרננה

תשועתם כי קדשו משמי וענני בי המקום שחפץ ידעתי

תשועתי: היא

cec zcevn
(‚È).ÔÈ·È ÈÓכי שגיאה בו מצוא מבלי להתבונן יוכל מי

רע שאין לחשוב בדעתו האדם שישגה יקרה רבים פעמים
הדבר: תוכן ממנו ונסתר נעלם כי היא כן לא אבל מה בדבר

.È�˜� ˙Â¯˙Ò�Ó:הדבר תוכן ממני נסתר היה כי על שעשיתי מהרע אותי ותנקה לי תכפר אשר אשאל ÌÈ„ÊÓ.(È„)לזה Ì‚גם
עשותם: לבל לבבי ואמץ אותי מנע במזיד רע ·È.מעשות ÂÏ˘ÓÈ Ï‡ומתיקות הערבות אל לבבי להטות יוכלו לא לומר רצה

התאוה: על אתגבר אלא ההם הזדים בהנאות ‡Ì˙È.שיש Ê‡כי אותי תחשוך ומהזדים תכפר השגיאות על כי תמים אהיה אז
יש לא כן ואם במרד אחטא לא בוודאי כי מעצמי נקי אהיה מזה וגדול רב עון שהוא המרד והוא רעמפשע מאומה בידי אר

זה: באופן אם כי תמים להיות קשה מאד הנה וכאומר תמים È·Ï.(ÂË)ואהיה ÔÂÈ‚‰Âלהוציא אוכל שלא מה לבי מחשבות גם
לפניך: לרצון יהיו המה גם למלחמה:Â„Ï„.(‡)בפה בצאתו דוד בעבור אותו אמר ˆ¯‰.(·)המשורר ÌÂÈ·תלחם כאשר

האויב: אויביךÍ·‚˘È.מול יוכלו לא כן לו יוכלו ולא ועשו לבן מול יעקב את שחזק כמו ור"ל יעקב אלהי שם אותך יחזק
העזר:Â˜Ó„˘.(‚)לך: בא ומשם שכינה מקום הוא המקדש בית הוא קדשו Â‚Â'.ממקום ÔÂÈˆÓÂ:במ"ש הדבר ÂÎÊÈ¯.(„)כפל

הבאת: אשר המנחות לפניו זכורים ÏÒ‰.יהיו ‰�˘„È:דשן ויעשו האש ותאכלם ברצון עולתך יקובל עולם Í··ÏÎ.(‰)עד
לבבך: עצתך:ÏÓÈ‡.כתאות נרננה:·Í˙ÚÂ˘È.(Â)יתקיימו כולנו ממך הבאה התשועה בדגליםÌ˘·Â.בעבור נלכה אלוה בעזר

במלחמה: נתגבר כי שאלתך ימלא וה' È˙Ú„È.(Ê)למלחמה ‰˙Úהושיע הנה שעד אדע מהם לדוד עתה נעשו אשר מהנפלאות
נמלט: היה תחבולותיו וברוב במקרה ולא שאול ביד נלכד היה שלא במה למשיחו להושיעוÂ‰�ÚÈ.ה' קדשו משמי ענהו אז

מימינו: הבאה התשועה בגבורות

oeiv zcevn
(„È).Ì˙È‡:ושלם תם ותמיכה:Í„ÚÒÈ.(‚)מל' סעד מל'

(„).‰�˘„È:דשן דגל:�„‚ÏÂ.(Â)מל' מל'

xe` ldi
קויןלמנצחא ג' חדר ס"ת ציון חזה בספר כ' לדוד. מזמור

בפי' יו"ד* סעי' לקמן ועמ"ש לייחדם צריך שהמתפלל
דברים שלשה על זהו"ע קוין הג' יחוד וענין כו'. יענך למנצח
והבריח שעי"ז גמ"ח ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם
רעיתי יפה הנך בד"ה ועמ"ש כו' הקצה מן מבריח התיכון

ב*: סעי' ועל"ק
לךיענךב לך סדר רבות יעקב. אלהי שם ישגבך צרה ביום ה'

הם ואלו רעות גזירות מבטלים דברים שלש ע"ד דמ"ח פמ"ד
יענך שנאמר התענית אף אומר מנא ר' כו' תשובה צדקה תפלה
בינה. תשובה תפארת צדקה מל' תפלה י"ל עכ"ל. צרה ביום ה'
ענין שזהו כו' אכילה בו אין העוה"ב ע"ד התענית ענין וכן
שהנדר לפי המותר דבר ע"ע לאסור נדרים וכענין יוהכ"פ.
בלק"ת ועמ"ש צדיק. מבחי' למעלה וחסיד חסידה. שנק' בבינה

נר"נ: בחי' ג' נגד תשובה בחי' ג' ענין טובו רב מה בד"ה



קמג kÎhi wxt mildz - miaezk

mildzhiehÎbikfÎ`

âé:éðwð úBøzñpî ïéáé-éî úBàéâLãéòLtî éúéwðå íúéà æà éá-eìLîé-ìà Ecáò CNç | íéãfî íb §¦¬¦¨¦®¦¦§¨¬©¥«¦©³¦¥¦¸£ÄŸ©§¤À©¦§§¦−¨´¥¨®¹§¦¥À¦¦¤¬©
:áøåèéðôì éaì ïBéâäå éô-éøîà | ïBöøì eéäé:éìàâå éøeö äåäé E ¨«¦«§¬§¨¸¦§¥¦¿§¤§´¦¦´§¨¤®§¹Ÿ̈À¦¬§«Ÿ£¦«

ëà:ãåãì øBîæî çvðîìáðòé:á÷òé éäìà | íL EábNé äøö íBéa äåäé EâLãwî Eøæò-çìLé ©«§©¥À©¦§¬§¨¦«©«©§´−§Ÿ̈§´¨¨®§©¹¤§À¥³¡Ÿ¥Ä©«£«Ÿ¦§©¤§§¬¦®Ÿ¤
:jãòñé ïBivîeãéúçðî-ìk økæé:äìñ äðMãé EúìBòå Eä:àlîé Eúöò-ìëå Eááìë Eì-ïzéå| äðpøð ¹¦¦À¦§¨¤«¨¦§¬Ÿ¨¦§Ÿ¤®§¨«§−§©§¤´¤«¨¦¤§¬¦§¨¤®§¨£¨«§¬§©¥«§©§¨³

éúBìàLî-ìk äåäé àlîé ìbãð eðéäìà-íLáe EúòeLéa:EæBçéLî äåäé | òéLBä ék ézòãé äzò ¦»³¨¤À§¥¡Ÿ¥¬¦§®Ÿ§©¥¬§¹Ÿ̈À¨¦§£¤«©¨³¨©À§¦¦³¦¬©§Ÿ̈À§¦Å¬
:Bðéîé òLé úBøeáâa BLã÷ éîMî eäðòé −©«£¥¦§¥´¨§®¦¹§À¥´©§¦«

i"yx

(‚È).ÔÈ·È ÈÓ ˙Â‡È‚˘אי אבל בהם נזהרתי אני

מנסתרות נקני ואתה בהם אשגה שלא להזהר איפשר

בשגגה: בחטאי ידעתי ולא ממני ‚Ì(È„)שנסתרו
.ÌÈ„ÊÓ:הזדונות ‡Ì˙È.מן Ê‡אמרו תמים אהיה

והם הפתחים על המחזר לכותי דומה דוד למה חכמים

דבר לשתות מים לי תנו אדם מכל יותר בדבר מערימים

קטן בצל כאן יש אמר מששתה כיס חסרון בו שאין

אמר לו משנתנו מלח בלא בצל יש אומר לו משנתנו

דוד אמר כך הבצל יזיקני שלא לחם מעט לי תנו

על כך ואחר הזדונו' על כך ואחר השגגות על בתחל'

וכן להכעיס שמתכוין המרדים אלו פשעים המרדים

אומר ג')הוא בי:(מ"ב פשע מואב ÂÈ‰È(ÂË)מלך
.ÔÂˆ¯Ï:לרצותך ˆ¯‰.(·)לפיוס ÌÂÈ· '‰ Í�ÚÈ

כל ואת יואב את שולח שהיה שם על הזה המזמור

ומתפלל בירושלם עומד היה והוא למלחמה ישראל

שנאמר כענין י"ח)עליהן מעיר(ש"ב לנו תהיה כי טוב

יואב עשה לא דוד אילמלא רבותינו ואמרו לעזור

ÚÈ˜·.מלחמה: È‰Ï‡ Ì˘לחרן בלכתו שהבטיחו

יעקב: אלהי נאמר לכך הבטחתו Ó˜„˘.(‚)ושמר
שם: שוכן שהוא קדשו Í˙ÏÂÚÂ.(„)מהיכל ÍÈ˙ÂÁ�Ó

במלחמה: מתפללים שאתם התפלות ÏÒ‰.הם ‰�˘„È
כמו שומן ל"א)לשון כלומר(דברים ודשן ושבע ואכל

מחים: כעולות ברצון ·Í˙ÚÂ˘È.(Â)יקבלם ‰��¯�
ובשמו להקב"ה כולנו נרננ' הקב"ה אותך כשיושיע

חיל: ונעשה נתאסף È˙Ú„È.(Ê)נדגול ‰˙Úהיא זו

ולישראל, ליואב שבאה זו בתשועה עתה שנרנן הרננה

תשועתם כי קדשו משמי וענני בי המקום שחפץ ידעתי

תשועתי: היא

cec zcevn
(‚È).ÔÈ·È ÈÓכי שגיאה בו מצוא מבלי להתבונן יוכל מי

רע שאין לחשוב בדעתו האדם שישגה יקרה רבים פעמים
הדבר: תוכן ממנו ונסתר נעלם כי היא כן לא אבל מה בדבר

.È�˜� ˙Â¯˙Ò�Ó:הדבר תוכן ממני נסתר היה כי על שעשיתי מהרע אותי ותנקה לי תכפר אשר אשאל ÌÈ„ÊÓ.(È„)לזה Ì‚גם
עשותם: לבל לבבי ואמץ אותי מנע במזיד רע ·È.מעשות ÂÏ˘ÓÈ Ï‡ומתיקות הערבות אל לבבי להטות יוכלו לא לומר רצה

התאוה: על אתגבר אלא ההם הזדים בהנאות ‡Ì˙È.שיש Ê‡כי אותי תחשוך ומהזדים תכפר השגיאות על כי תמים אהיה אז
יש לא כן ואם במרד אחטא לא בוודאי כי מעצמי נקי אהיה מזה וגדול רב עון שהוא המרד והוא רעמפשע מאומה בידי אר

זה: באופן אם כי תמים להיות קשה מאד הנה וכאומר תמים È·Ï.(ÂË)ואהיה ÔÂÈ‚‰Âלהוציא אוכל שלא מה לבי מחשבות גם
לפניך: לרצון יהיו המה גם למלחמה:Â„Ï„.(‡)בפה בצאתו דוד בעבור אותו אמר ˆ¯‰.(·)המשורר ÌÂÈ·תלחם כאשר

האויב: אויביךÍ·‚˘È.מול יוכלו לא כן לו יוכלו ולא ועשו לבן מול יעקב את שחזק כמו ור"ל יעקב אלהי שם אותך יחזק
העזר:Â˜Ó„˘.(‚)לך: בא ומשם שכינה מקום הוא המקדש בית הוא קדשו Â‚Â'.ממקום ÔÂÈˆÓÂ:במ"ש הדבר ÂÎÊÈ¯.(„)כפל

הבאת: אשר המנחות לפניו זכורים ÏÒ‰.יהיו ‰�˘„È:דשן ויעשו האש ותאכלם ברצון עולתך יקובל עולם Í··ÏÎ.(‰)עד
לבבך: עצתך:ÏÓÈ‡.כתאות נרננה:·Í˙ÚÂ˘È.(Â)יתקיימו כולנו ממך הבאה התשועה בדגליםÌ˘·Â.בעבור נלכה אלוה בעזר

במלחמה: נתגבר כי שאלתך ימלא וה' È˙Ú„È.(Ê)למלחמה ‰˙Úהושיע הנה שעד אדע מהם לדוד עתה נעשו אשר מהנפלאות
נמלט: היה תחבולותיו וברוב במקרה ולא שאול ביד נלכד היה שלא במה למשיחו להושיעוÂ‰�ÚÈ.ה' קדשו משמי ענהו אז

מימינו: הבאה התשועה בגבורות

oeiv zcevn
(„È).Ì˙È‡:ושלם תם ותמיכה:Í„ÚÒÈ.(‚)מל' סעד מל'

(„).‰�˘„È:דשן דגל:�„‚ÏÂ.(Â)מל' מל'

xe` ldi
קויןלמנצחא ג' חדר ס"ת ציון חזה בספר כ' לדוד. מזמור

בפי' יו"ד* סעי' לקמן ועמ"ש לייחדם צריך שהמתפלל
דברים שלשה על זהו"ע קוין הג' יחוד וענין כו'. יענך למנצח
והבריח שעי"ז גמ"ח ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם
רעיתי יפה הנך בד"ה ועמ"ש כו' הקצה מן מבריח התיכון

ב*: סעי' ועל"ק
לךיענךב לך סדר רבות יעקב. אלהי שם ישגבך צרה ביום ה'

הם ואלו רעות גזירות מבטלים דברים שלש ע"ד דמ"ח פמ"ד
יענך שנאמר התענית אף אומר מנא ר' כו' תשובה צדקה תפלה
בינה. תשובה תפארת צדקה מל' תפלה י"ל עכ"ל. צרה ביום ה'
ענין שזהו כו' אכילה בו אין העוה"ב ע"ד התענית ענין וכן
שהנדר לפי המותר דבר ע"ע לאסור נדרים וכענין יוהכ"פ.
בלק"ת ועמ"ש צדיק. מבחי' למעלה וחסיד חסידה. שנק' בבינה

נר"נ: בחי' ג' נגד תשובה בחי' ג' ענין טובו רב מה בד"ה



xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc zegpn(oey`x meil)

éåäo`k yi -éeaø øçà éeaø,åoda zyxcp dxezdy zecind zg` ¨¥¦©©¦§
y `id,èòîì àlà éeaø øçà éeaø ïéàdgpn `edy lka ic okle ¥¦©©¦¤¨§©¥

.dpeal zifk dilr gipd m` lqtizy ick
éøîàc àkéàå,zxg` oeyla ef dreny exn`y yie -÷çöé áø øîà §¦¨§¨§¦¨©©¦§¨
éòa ,óñBé øawtzqd -úéfk éab ìò ïîL eäMî ïúð ,ïðçBé éaø ©¥¨¥©¦¨¨¨©©¤¤¤©©¥©©¦
eäî äçðîk ,md wtqd iccve .zlqtp dgpnd m`d oicd dn -oei ¦§¨©

,zifk epiidc 'dpizp' xn`p dpealayäðéúðk äîéN ïðéòa éîm`d - ¦¨¦©¦¨¦§¦¨
dnec didz onyd zenky jixv dgpna ony zniy lr aiigzdl ick

,zifk epiidc ,aiigzdl ick dgpna zzl yiy dpeald zenklàì BàŸ
,`xnbd zpwqn .dlqetl ick ony `edy lka icee÷ézcenrz - ¥

.dhytp `l `idy itl wtqa ef dl`y
:dpyna epipyäéøéL ìò ïîL ïúðilk ozp ,dyrz `la xaer epi` ¨©¤¤©§¨¤¨

.dlqt `l ,dgpnd ea zgpeny ilk iab lr ony ea yiy
:weqtdn el` mipic zcnely `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz, ¨©¨¨

weqta xn`p(`i d `xwie)ïzé àìå ïîL äéìò íéNé àì','dpal dilr Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§Ÿ¨
ìBëéxacn weqtdy yxtl ziid,íéðäë éðLam` `weecy epiide ¨¦§¥Ÿ£¦

lr mixaer mdipy ,dpeald z` xg` odke onyd z` ozep cg` odk
,dpeal zpizp ly e`l ipyde ony zpizp ly e`l cg`d ,mie`l ipy
aiigzi `l ,dpeald z` mbe onyd z` mb ozep cg` odk xy`k mle`

,cg` e`l `l`øîBì ãeîìzaezkd epcnln -'äéìò'yìL dôeâa ©§©¨¤¨§¨¤
øaãî áeúkä äçðî,,ïäka àìåaezkd dlz dnvr dgpna xnelk ¦§¨©¨§©¥§Ÿ©Ÿ¥

dilr ozip m`y epiidc ,mdilr mixaerd mipdka `le oie`ld ipy z`
lr mpzp cg` odk m` oia ,mie`ld ipy lr mixaer dpeale ony

.mepzp mipdk dnk m` oiae dgpnd
:`ziixad dkiynneìBëéi `l' weqtd zpeeky xnel ziiddilr oz ¨

y 'onyéìk ïzé àìony eaeéìk éab ìò,dgpnd eayìñt ïúð íàå Ÿ¦¥§¦©©¥§¦§¦¨©¨©
,dgpnd z`øîBì ãeîìzaezkd epcnln -'äéìò'yìL dôeâa ©§©¨¤¨§¨¤

,øaãî áeúkä äçðîonyd z` axriy cr zlqtp dgpnd oi` okle ¦§¨©¨§©¥
.dgpnd zleqa dpeald e`

äðùî
:dybd zeperh dfi`e dtepz zeperh zegpn dfi` dpen dpyndLé¥

d zegpn,äôeðz úBðeòè ïéàå äLbä úBðeòèzeperhd yieäLbä §©¨¨§¥§§¨©¨¨

,äôeðúezeperhd yie,äLbä àìå äôeðzzeperh opi`y yieàì §¨§¨§Ÿ©¨¨Ÿ
.äLbä àìå äôeðz§¨§Ÿ©¨¨

,äôeðz úBðeòè ïéàå äLbä úBðeòè elàådacp zegpn ipin zyng §¥§©¨¨§¥§§¨
odyïé÷é÷øäå úBlçäå ,úLçøîe úáçnäå úìBqä úçðîzgpn ly ¦§©©¤§©©£©©§¤¤§©©§¨§¦¦

oke .xepz dt`níéøëð úçðî ,çéLî ïäk úçðîe íéðäk úçðî¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©¨§¦
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`ian olekay ,zegpn x`y oick xepz dt`n zgpn oice ,oerny iaxk
.zegt `le xyr

:`xnbd zx`an .dybd zeperhd zegpn yi :dpyna epipyéðä àðî§¨¨¥
éléî.dybd zeperh el` zegpny -,ïðaø eðúcdxeza xn`p`xwie) ¦¥§¨©¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב אייר.

זה מכבר כתבתי לכמה ממוסדות אנ"ש ולכולם יחד, אשר מגיעים לכאן שמועות אודות הפלי' כלפי 

אחב"י הספרדים, ושמוכרח הדבר להפסיק הפלי' זו ומעיקרא ומכמה טעמים, והטעם היותר עיקרי הוא, 

כי הנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן וכו' בשגם שכולן מתאימות ואב אחד לכולנה, וכמבואר בארוכה 

בפרק ל"ב בתניא )ובטח גם בזה כוונה ישנה לדייק, ויעויין ג"כ פרק ל' שם ובכ"מ( ולפלא שאחרי שנאמרו 

דברים הנ"ל חוצבי להבות אש ע"י אבינו הראשון רבנו הזקן, זקוקים להתעוררות והזכרה אודותם מעבר 

לים, ואף שאין מעניני להתערב בסדרים פרטים השייכים להנהלת מוסד פלוני או לועד פלוני, וגם בהנ"ל 

אין כוונתי להתערב בהנוגע לפרטים שעליהם צריך לדון על אתר דוקא ואלו שנמנו על ענין זה, באתי בהנוגע 

לנקודה התכונה והפנימית שהיא צריכה להיות חוט השני ע"י יכוונו הפרטים והפעולות...

בברכה לבשו"ט בהנוגע לענינו הפרטי אודותו כותב, וכן בעניני הכלל וכל המפרט ה"ז משובח.

oifge` mipy` cenr q sc ± oey`x wxtzereay

éåáø øçà éåáø éåä)aizk dpeal iabe ,zifk epiidc - "dilr" aizk ony iabc -

.(`xeriy `ki`c cr :rnync - "dilr"äðåáìá,zifka - dpizpe ,dpizp aizk -

lke ,dlik` daizk dpizp `iddae ."ycwd z` odkl ozpe" (ak `xwie) aizkck

iabc - ieax xg` ieax ied .zifk opira inp dgpnac rnyn - "dilr" .zifka - dlik`

dpeal iabe ,zifk epiidc "dilr" aizk ony

hrnl `l` epi`e ieax xg` ieax ied ."dilr"

lrc ,dgpn zifk opira `l dpeal iabc -

.aiig inp edynäîéù ïðéòá éîonyc -

`inec`l` aiign `lc dpeal zpizpc

`l i` ,zifka?íéðäë éðùá ìåëé`lc -

,mipdk ipy ediy cr oie`l ipy eaiigzi

cg la` .dpeal ozep cg`e ony ozep cg`

e`l cg `l` aiign `l odk?ìù äôåâá
øáãî áåúëä äçðî,oie`ld ipy oiielz -

aiig - dgpnd lr dpeale ony ozpy oeik

.oixz `py `le cg `py `l ,mizyàì ìåëé
éìë ïúé.'ek -äçðî ìù äôåâácr -

.dgpna dpeald e` onyd z` axriy

äðùîäöéî÷ äì ïéàù ìëxizdl -

.mipdkl mixiyäùâä äì ïéàipwzck -

mipdk zgpn el` e`vie ,onwl `ziixaa

.mipdkl odn oi`y giyn odk zgpneàøîâ
ïðú øùòlirl ziyixtck ipyil ixza -

.(`,hp)äçðîä úà úàáäå`xw `edda -

."gafnd l` dyibde" aizkõîå÷ àìà
ãáìá.'dl dyrpy -'åë äçðîdperhy -

.dvinw mcew dybdàåä ïéãåzgpnc -

.`xw jixv `le ,dybd dperh `heg
úçðî
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éîdcedi iax ibilt (a,e sc) zezixkc `nw wxta Ð `l e` dpizpc `inec dniy opira

lr" :xaq xi`n iaxc .dgynd ony iab xi`n iaxexy`e" aizke ,"jqi `l mc` xya

opitli :xaq dcedi iaxe .`edy lk Ð dpizp s` ,`edy lk Ð dkiq dn ,"xf lr epnn ozi

`zyde .zifk Ð `kdc dpizp s` ,zifk Ð `nlrc dpizp dn ,`nlrc dpizpn xfc dpizp

iaxl elit`c .ediiexzl `gip `kdc `ira jd

`cga dkiqe dpizpc meyn Ð mzd silic xi`n

dfe dxdf`a aezk dfy `l` ,iaizk `zlin

sili `lc inp dcedi iaxl elit`e .zxka aezk

dniye dpizpc oeik ,dcen `kd `nlc Ð mzd

`nlra dpizpc rnync `de .`xw cga iaizk

inelyzc dpizpn opitlic meyn epiid ,zifka

"dry lk" wxtc opaxk zifka `iedc ,dnexz

dey diciclc ,le`y `a`k `lce .(a,al migqt)

it lr s` ,dhext dey `ki` ike .ira dhext

ip`yc ,le`y `a`k elit` :inp i` .zifk ea oi`y

.mzd `zi`ck ,dhextac dlirnn silic mzd

:(`,fn `rivn `aa) "adfd" wxta xn`c `de

s` ,dhext dey ea oi`y it lr s` ,ilka oipew

,aizk "elrp" Ð "edrxl ozpe" aizkc ab lr

:(`,k oihib) opixn` inp hbe .edc lk rnync

Ð "dcia ozpe"c ,xyk Ð d`pd ixeqi` lr eazk

elit` ,"xtq" aizkck ,xn`w `nlra hb zpizp

le`y `a`c `nrhc ziyixtc i`nle .edc lk

jiiy `lc .ith `gip ,dlirnn silic meyn

oirk `idy ,dnexz `l` dlirnn slinl

:dyw zvwe .ynege oxw mlyny ,dlirn

i`n` ,"el ozz" (eh mixac) aizkc ,dnexza

dpizpk zifk iraip ?ixkd z` zxhet zg` dhig

,`wec e`l "zg` dhig"c :xnel oi`e !oizrnyc

:(a,br) dxf dcear zkqn seqa opixn` `dc

zkqnae .exeqi` jk exizdkc ,`edy lka lahc

oi`c rnyn inlyexia `ziinw `zrnya d`it

oi`c jpd icda dl ipz `lc `de .llk xeriy dl

epxeb lk dyer mc` oi`c meyn Ð xeriy mdl

.zifk `le dhext `l eda jiiy `lc ,o`k xikfdl jiiy oi` zepeda ozne .oixkip dixiyy Ð "ziy`x" aizkc meyn ,dnexzìåëé`ly :qxhpewa yxit Ð dilr xnel cenlz mipdk ipya

`l dnl ,oie`l ipy iaizkc oeik :dywe .e`l cg `l` aiigin `l Ð odk cg la` .dpeald z` ozep cg`e onyd z` ozep cg` ,mipdk ipy `l` ,onyd lre dpeald lr oie`l ipya eaiigzi

ea milthn mialge weye dfg ztepza `dc ."jln zxcd mr aexa" meyn ,`zlinc `gxe` ikdc ,mipdk ipya zeyrpd zegpn izya ixiinc :yxtl d`xpe ?mipy enk cg` odk aiigzi

eli`c .dpeal ozp z`fae ony ozp z`fay ,oie`l ipy iaizk `weec zegpn izya leki :xn`w ikde !zegpn izya oky lk Ð (`,aq) onwlck ,"jln zxcd mr aexa" meyn ,mipdk dyly

mzdc ab lr s`e .xehtc ,"dleqtd z` ungnd"a (`,fp) lirl ogky`ck ,dpeal` ez aiign `le ,dleqt `id ixd Ð ony dilr ozp xakc oeik ,zg` dgpna

'dl" aizkz`e onyd ozpya ixiin `xwc `ni`c :dyw zvwe .oie`l ipy aiigl ,xacn aezkd dgpn ly dteba Ð "dilr" xnel cenlz !opitli mzdn `ni` ,dleqt `le dxyk :opiyxcc ,"

ipya ,xnelk Ð "mipdk ipya leki" :yxtn mz epiaxe .dpeale ony mda yiy ,zegpna oilibxy enk ,df xg` dfa digxe` `xw mzq :inp i` .mvnvl xyt` i` `nye !zg` zaa dpeald

aiig"c ,i`w oizipzn`e ."jln zxcd mr aexa" meyn zeyrl oilibx mipdk ipyy `zlinc `gxe`c meyn `l` ,df xg` dfa cg` mc`a oicd `ede ,dpeal ozp dfe ony ozp dfy ,mixac

oizipzne ,aiig epi` Ð dlqtpc oeik e` ."ungn xg` ungn"` iedc icin ,onya dlqtpy it lr s` ,odizy lr df xg` dfa aiig i` :irae ."dnvr ipta dpeald lre envr ipta onyd lr

cvn dpeald z` ozp elit`e .dteba df oi`y ,onyd lr dpeal e` ,dpeald lr ony ozep `vi .dgpn ly dteba Ð "dilr" xnel cenlz ?dpeal ozp zg`ae ony ozp zg`a ,zegpn izya

.dleqt `le dxyk :rnyn Ð dteba :inp i` .dgpnd lka ony llk oi`y rnyn "dilr" mewn lkn ,ony my oi`y mewna cg`éáøoda oi` giyn odk zgpne mipdk zgpn xne` oerny

:xne` oerny iax ,(a,ar zegpn) "zegpn el`e" wxt opzck ,oerny iaxl dvinw `ira `dc ,dybd dperh `dz mipdk ly `heg zgpn dzrn `l` :dniz Ð dvinw oda oi`y itl dybd

ze`ae ,miyi`l odn yiy Ð zegpn x`y ip` daxn :`xnba oerny iax xn`w `d ,inp ikd :`niz ike !onvr ipta oiaixw miixiyde ,envr ipta axw unewde ,zvnwp mipdk ly `heg zgpn

`nl` .mipdkl odn oi`y giyn odk zgpne mipdk zgpne ,dnvr llba d`a dpi`y mikqp zgpne ,miyi`l odn oi`y Ð miptd mgle mgld izy ip` `ivene .mipdkl odn yie ,onvr llba

ybd oda oi` giyn odk zgpne mipdk zgpn :xne` oerny iax" xninl ira ded ikdc ,`nrh xwir `kd wayc :dyw cere !ira mipdkl odn yiipzil `xnba e` ."mipdkl odn oi`y itl ,d

`l oigxk lr ,dihwp `nrhlc rnyn `pyilc ab lr s` ,`kd hwpc dvinwc :yxtl d`xpe !"dvinw oda oi`y ,dl` lk ip` `ivene .dvinw oda yiy ,zegpn x`y ip` daxn" `ziixaa

iz`w xninl e`le .giyn odk zgpne mipdk zgpne mikqp zgpne miptd mgle mgld izy df llkn opirnyc .dybd ea oi` Ð dvinwa epi`y lkc :`nlra `llkl `l` `nrhl dihwp

.mipdk ly `heg zgpn oebk ,dybd ea oi`e Ð dvinw ea yiy yic ,dybd ea yi Ð dvinw ea yiy lkcúçðî`xwie) zygxn zgpna aizk `dc ,xcdn `l zegpn x`y` Ð oipn `heg

zgpne mipdk zgpn la` .dcedi iaxe oerny iax iyxcck ,dheq zgpne xnerd zgpn oiwiwxe zelg zagn zgpn zleq zgpn ,my zeaezkd zegpnd lk :rnyn Ð "dl`n dyri xy`" (a

dlekc ,giyn odk zgpne mipdk zgpna xn`z Ð mipdkle gafnl odn yie ,zevnwp oky oday deyd cvdl dn :jxtinl `ki` Ð a` oipaa i`e .dil `pn `nw `pz yxtn `l giyn odk

xwir `edc ,giyn odk zgpne mipdk zgpn `kd wiayc :dniz xace .`heg zgpn dil `wtpc ikid ik ,dil `wtp "dgpnd z`"n :inp i` .`kxit dl aiyg `l `nye !mipdkl da oi`e lilk

evnewa epnn mixde" mzd aizkc meyn :`nye ?zegpnd lkl zg` dxez Ð "dgpnd zxez z`f"n iwtp `l i`n` :wcwcl jixv mbe !opaxe oerny iax oizipzna da ibiltc ediizbelt

zgpn `le .dvinw zeperh oi`c ,giyn odk zgpne mipdk zgpn iwet`l Ð zleq ze`ae ,dpeale ony zeperhe ,dvinw zeperha ixii`c rnyn Ð "dpeald lk z` dpnyne dgpnd zleqn

yixa edine .onye "yxb" `l` "zleq" da aizk `le ,oixery d`a efe ,oihig rnyn "zleq"c ,xnerd zgpn `le .dpeale ony zeperh oi`c ,dheq zgpne `heg
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.èòîì àlà éeaø øçà éeaø ïéàå ,éeaø øçà éeaø éåä̈¥¦©©¦§¥¦©©¦¤¨§©¥
:ïðçBé éaø éòa ,óñBé øa ÷çöé áø øîà :éøîàc àkéàå§¦¨©£¨¦¨©©¦§¨©¥¨¥©¦¨¨
ïðéòa éî ?eäî ,äçðî úéæë éab ìò ïîL eäMî ïúð̈©©¤¤¤©©¥§©¦¦§¨©¦¨¥©
."äéøéL ìò ïîL ïúð" .e÷éz ?àì Bà äðéúðk äîéN¦¨¦§¦¨¨¥¨©¤¤©§¨¤¨
éðLa ìBëé ,"ïzé àìå ïîL äéìò íéNé àì" :ïðaø eðz̈©¨©Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¦§¥

"äéìò" :øîBì ãeîìz ?íéðäë¯äçðî ìL dôeâa Ÿ£¦©§©¨¤¨§¨¤¦§¨
,éìë éab ìò éìk ïzé àì ìBëé .ïäëa àìå øaãî áeúkä©¨§©¥§Ÿ§Ÿ¥¨Ÿ¦¥§¦©©¥§¦

ïúð íàå¯"äéìò" :øîBì ãeîìz ?ìñt¯ìL dôeâa §¦¨©¨©©§©¨¤¨§¨¤
.øaãî áeúkä äçðîäðùîïéàå äLbä úBðeòè Lé ¦§¨©¨§©¥¥§©¨¨§¥

àì ,äLbä àìå äôeðz ,äôeðúe äLbä ,äôeðz úBðeòè§§¨©¨¨§¨§¨§Ÿ©¨¨Ÿ
úBðeòè ïéàå äLbä úBðeòè elàå .äLbä àìå äôeðz§¨§Ÿ©¨¨§¥§©¨¨§¥§
úBlçäå ,úLçøîe úáçnäå úìBqä úçðî :äôeðz§¨¦§©©¤§©©£©©§¤¤§©©
,íéBb úçðî ,çéLî ïäk úçðîe íéðäk úçðî ,ïé÷é÷øäå§¨§¦¦¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©¦
úçðî :øîBà ïBòîL éaø .àèBç úçðîe íéLð úçðî¦§©¨¦¦§©¥©¦¦§¥¦§©
ïéàL éôì ,äLbä ïäa ïéà çéLî ïäk úçðîe íéðäkŸ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¥¨¤©¨¨§¦¤¥

äöéî÷ ïäa ïéàL ìëå ,äöéî÷ ïäa¯.äLbä ïäa ïéà ¨¤§¦¨§¨¤¥¨¤§¦¨¥¨¤©¨¨
àøîâïðúc àëéä ìk :àtt áø øîà¯.ïðz øNò £©©©¨¨¥¨¦§©¤¤§©

:øîàc ,ïBòîL éaøcî é÷etàì ?ïì òîLî à÷ éàî©¨©§©¨§©¥¦§©¦¦§§¨©
.àìc ïì òîLî à÷ ,àéáé ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî¤¡¨©¤¡¨§¦¦¨¦¨©§©¨§¨
ïäkä ìà dáéø÷äå 'äì älàî äNòé øLà úàáäå" øîàð eléà :ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥§¨©¨©¦¤¡©§¥¥¨£¤¥¨¤¥¥¤©§¦§¦¨¤©Ÿ¥
:øîBì ãeîìz ?ïépî äçðî ,ãáìa õîB÷ àlà äLbä ïeòhL éì ïéà :øîBà éúééä ,"dLébäå§¦¦¨¨¦¦¥¥¦¤¨©¨¨¤¨¤¦§©¦§¨¦©¦©§©
àëä øîàð :àeä ïéãå ."äçðnä úà" :øîBì ãeîìz ?ïépî àèBç úçðî ."äçðî"¦§¨¦§©¥¦©¦©§©¤©¦§¨§¦¤¡©¨¨
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc zegpn(oey`x meil)

éåäo`k yi -éeaø øçà éeaø,åoda zyxcp dxezdy zecind zg` ¨¥¦©©¦§
y `id,èòîì àlà éeaø øçà éeaø ïéàdgpn `edy lka ic okle ¥¦©©¦¤¨§©¥

.dpeal zifk dilr gipd m` lqtizy ick
éøîàc àkéàå,zxg` oeyla ef dreny exn`y yie -÷çöé áø øîà §¦¨§¨§¦¨©©¦§¨
éòa ,óñBé øawtzqd -úéfk éab ìò ïîL eäMî ïúð ,ïðçBé éaø ©¥¨¥©¦¨¨¨©©¤¤¤©©¥©©¦
eäî äçðîk ,md wtqd iccve .zlqtp dgpnd m`d oicd dn -oei ¦§¨©

,zifk epiidc 'dpizp' xn`p dpealayäðéúðk äîéN ïðéòa éîm`d - ¦¨¦©¦¨¦§¦¨
dnec didz onyd zenky jixv dgpna ony zniy lr aiigzdl ick

,zifk epiidc ,aiigzdl ick dgpna zzl yiy dpeald zenklàì BàŸ
,`xnbd zpwqn .dlqetl ick ony `edy lka icee÷ézcenrz - ¥

.dhytp `l `idy itl wtqa ef dl`y
:dpyna epipyäéøéL ìò ïîL ïúðilk ozp ,dyrz `la xaer epi` ¨©¤¤©§¨¤¨

.dlqt `l ,dgpnd ea zgpeny ilk iab lr ony ea yiy
:weqtdn el` mipic zcnely `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz, ¨©¨¨

weqta xn`p(`i d `xwie)ïzé àìå ïîL äéìò íéNé àì','dpal dilr Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§Ÿ¨
ìBëéxacn weqtdy yxtl ziid,íéðäë éðLam` `weecy epiide ¨¦§¥Ÿ£¦

lr mixaer mdipy ,dpeald z` xg` odke onyd z` ozep cg` odk
,dpeal zpizp ly e`l ipyde ony zpizp ly e`l cg`d ,mie`l ipy
aiigzi `l ,dpeald z` mbe onyd z` mb ozep cg` odk xy`k mle`

,cg` e`l `l`øîBì ãeîìzaezkd epcnln -'äéìò'yìL dôeâa ©§©¨¤¨§¨¤
øaãî áeúkä äçðî,,ïäka àìåaezkd dlz dnvr dgpna xnelk ¦§¨©¨§©¥§Ÿ©Ÿ¥

dilr ozip m`y epiidc ,mdilr mixaerd mipdka `le oie`ld ipy z`
lr mpzp cg` odk m` oia ,mie`ld ipy lr mixaer dpeale ony

.mepzp mipdk dnk m` oiae dgpnd
:`ziixad dkiynneìBëéi `l' weqtd zpeeky xnel ziiddilr oz ¨

y 'onyéìk ïzé àìony eaeéìk éab ìò,dgpnd eayìñt ïúð íàå Ÿ¦¥§¦©©¥§¦§¦¨©¨©
,dgpnd z`øîBì ãeîìzaezkd epcnln -'äéìò'yìL dôeâa ©§©¨¤¨§¨¤

,øaãî áeúkä äçðîonyd z` axriy cr zlqtp dgpnd oi` okle ¦§¨©¨§©¥
.dgpnd zleqa dpeald e`

äðùî
:dybd zeperh dfi`e dtepz zeperh zegpn dfi` dpen dpyndLé¥

d zegpn,äôeðz úBðeòè ïéàå äLbä úBðeòèzeperhd yieäLbä §©¨¨§¥§§¨©¨¨

,äôeðúezeperhd yie,äLbä àìå äôeðzzeperh opi`y yieàì §¨§¨§Ÿ©¨¨Ÿ
.äLbä àìå äôeðz§¨§Ÿ©¨¨

,äôeðz úBðeòè ïéàå äLbä úBðeòè elàådacp zegpn ipin zyng §¥§©¨¨§¥§§¨
odyïé÷é÷øäå úBlçäå ,úLçøîe úáçnäå úìBqä úçðîzgpn ly ¦§©©¤§©©£©©§¤¤§©©§¨§¦¦

oke .xepz dt`níéøëð úçðî ,çéLî ïäk úçðîe íéðäk úçðî¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©¨§¦
úçðîe íéðäk úçðî ,øîBà ïBòîL éaø .àèBç úçðîe íéLð úçðî¦§©¨¦¦§©¥©¦¦§¥¦§©Ÿ£¦¦§©
ïäa ïéàL ìëå ,äöéî÷ ïäa ïéàL éôì äLbä ïäa ïéà çéLî ïäkŸ¥¨¦©¥¨¥©¨¨§¦¤¥¨¥§¦¨§Ÿ¤¥¨¥

.äLbä ïäa ïéà äöéî÷§¦¨¥¨¥©¨¨

àøîâ
xtqna dpc `xnbd ,zegpnd x`y oia oiwiwxe zelg exkfp dpyna

:`iadl eilry oiwiwxde zelgdïðúc àëéä ìk ,àtt áø øîà- ¨©©¨¨¨¥¨¦§©
,dpynay elld zegpnd exkfpy mewn lkïðz øNòyi zg` lkn - ¤¤§©

e` zelg xyr `iadl yi ,xepz dt`n zgpna oke ,zelg xyr `iadl
.oiwiwx xyr

:`xnbd zx`an,ïì òîLî à÷ éàî,`tt ax eprinyn dné÷etàì ©¨©§©¨§©¥
`ivedl -îezhiyøîàc ïBòîL éaøcacpzndydt`n zgpn ¦§©¦¦§§¨©

,xepzàéáé ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçîzelg yng `iadl i`yx - ¤¡¨©¤¡¨§¦¦¨¦
,oiwiwx yngeïì òîLî à÷`tt axàìczxaeq dpi` epizpyny - ¨©§©¨§Ÿ

`ian olekay ,zegpn x`y oick xepz dt`n zgpn oice ,oerny iaxk
.zegt `le xyr

:`xnbd zx`an .dybd zeperhd zegpn yi :dpyna epipyéðä àðî§¨¨¥
éléî.dybd zeperh el` zegpny -,ïðaø eðúcdxeza xn`p`xwie) ¦¥§¨©¨¨
(g a` Daixwde 'dl dN`n dUri xW` dgpOd z` z`ade'odMd l §¥¥¨¤©¦§¨£¤¥¨¤¥¥¤©§¦§¦¨¤©Ÿ¥

,`ziixad zyxec ,'gAfOd l` DWiBdeøLà úàáäå' øîàð eléà §¦¦¨¤©¦§¥©¦¤¡©§¥¥¨£¤
,'dLébäå ïäkä ìà dáéø÷äå 'äì älàî äNòéz`' aezk did `le ¥¨¤¥¥¤©§¦§¦¨¤©Ÿ¥§¦¦¨

,'dgpndàlà äLbä ïeòhL éì ïéà øîBà éúééädãáìa õîB÷ ¨¦¦¥¥¦¤¨©¨¨¤¨¤¦§©
,'dl xhwpe dlerdïépî äçðî,dvinwd iptl dybd dperh `idy ¦§¨¦©¦

.'äçðî' øîBì ãeîìz:cer `ziixad zyxecïépî àèBç úçðî ©§©¦§¨¦§©¥¦©¦
,dybd dperhy.'äçðnä úà' øîBì ãeîìz©§©¤©¦§¨

`heg zgpny eprinydl weqta jxev yi recn :`ziixad zl`ey
,dybd dperhå`ld,àeä ïéã,a` oipaa ecnell ozip xnelkøîàð §¦¤¡©
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éåáø øçà éåáø éåä)aizk dpeal iabe ,zifk epiidc - "dilr" aizk ony iabc -

.(`xeriy `ki`c cr :rnync - "dilr"äðåáìá,zifka - dpizpe ,dpizp aizk -

lke ,dlik` daizk dpizp `iddae ."ycwd z` odkl ozpe" (ak `xwie) aizkck

iabc - ieax xg` ieax ied .zifk opira inp dgpnac rnyn - "dilr" .zifka - dlik`

dpeal iabe ,zifk epiidc "dilr" aizk ony

hrnl `l` epi`e ieax xg` ieax ied ."dilr"

lrc ,dgpn zifk opira `l dpeal iabc -

.aiig inp edynäîéù ïðéòá éîonyc -

`inec`l` aiign `lc dpeal zpizpc

`l i` ,zifka?íéðäë éðùá ìåëé`lc -

,mipdk ipy ediy cr oie`l ipy eaiigzi

cg la` .dpeal ozep cg`e ony ozep cg`

e`l cg `l` aiign `l odk?ìù äôåâá
øáãî áåúëä äçðî,oie`ld ipy oiielz -

aiig - dgpnd lr dpeale ony ozpy oeik

.oixz `py `le cg `py `l ,mizyàì ìåëé
éìë ïúé.'ek -äçðî ìù äôåâácr -

.dgpna dpeald e` onyd z` axriy

äðùîäöéî÷ äì ïéàù ìëxizdl -

.mipdkl mixiyäùâä äì ïéàipwzck -

mipdk zgpn el` e`vie ,onwl `ziixaa

.mipdkl odn oi`y giyn odk zgpneàøîâ
ïðú øùòlirl ziyixtck ipyil ixza -

.(`,hp)äçðîä úà úàáäå`xw `edda -

."gafnd l` dyibde" aizkõîå÷ àìà
ãáìá.'dl dyrpy -'åë äçðîdperhy -

.dvinw mcew dybdàåä ïéãåzgpnc -

.`xw jixv `le ,dybd dperh `heg
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éîdcedi iax ibilt (a,e sc) zezixkc `nw wxta Ð `l e` dpizpc `inec dniy opira

lr" :xaq xi`n iaxc .dgynd ony iab xi`n iaxexy`e" aizke ,"jqi `l mc` xya

opitli :xaq dcedi iaxe .`edy lk Ð dpizp s` ,`edy lk Ð dkiq dn ,"xf lr epnn ozi

`zyde .zifk Ð `kdc dpizp s` ,zifk Ð `nlrc dpizp dn ,`nlrc dpizpn xfc dpizp

iaxl elit`c .ediiexzl `gip `kdc `ira jd

`cga dkiqe dpizpc meyn Ð mzd silic xi`n

dfe dxdf`a aezk dfy `l` ,iaizk `zlin

sili `lc inp dcedi iaxl elit`e .zxka aezk

dniye dpizpc oeik ,dcen `kd `nlc Ð mzd

`nlra dpizpc rnync `de .`xw cga iaizk

inelyzc dpizpn opitlic meyn epiid ,zifka

"dry lk" wxtc opaxk zifka `iedc ,dnexz

dey diciclc ,le`y `a`k `lce .(a,al migqt)

it lr s` ,dhext dey `ki` ike .ira dhext

ip`yc ,le`y `a`k elit` :inp i` .zifk ea oi`y

.mzd `zi`ck ,dhextac dlirnn silic mzd

:(`,fn `rivn `aa) "adfd" wxta xn`c `de

s` ,dhext dey ea oi`y it lr s` ,ilka oipew

,aizk "elrp" Ð "edrxl ozpe" aizkc ab lr

:(`,k oihib) opixn` inp hbe .edc lk rnync

Ð "dcia ozpe"c ,xyk Ð d`pd ixeqi` lr eazk

elit` ,"xtq" aizkck ,xn`w `nlra hb zpizp

le`y `a`c `nrhc ziyixtc i`nle .edc lk

jiiy `lc .ith `gip ,dlirnn silic meyn

oirk `idy ,dnexz `l` dlirnn slinl

:dyw zvwe .ynege oxw mlyny ,dlirn

i`n` ,"el ozz" (eh mixac) aizkc ,dnexza

dpizpk zifk iraip ?ixkd z` zxhet zg` dhig

,`wec e`l "zg` dhig"c :xnel oi`e !oizrnyc

:(a,br) dxf dcear zkqn seqa opixn` `dc

zkqnae .exeqi` jk exizdkc ,`edy lka lahc

oi`c rnyn inlyexia `ziinw `zrnya d`it

oi`c jpd icda dl ipz `lc `de .llk xeriy dl

epxeb lk dyer mc` oi`c meyn Ð xeriy mdl

.zifk `le dhext `l eda jiiy `lc ,o`k xikfdl jiiy oi` zepeda ozne .oixkip dixiyy Ð "ziy`x" aizkc meyn ,dnexzìåëé`ly :qxhpewa yxit Ð dilr xnel cenlz mipdk ipya

`l dnl ,oie`l ipy iaizkc oeik :dywe .e`l cg `l` aiigin `l Ð odk cg la` .dpeald z` ozep cg`e onyd z` ozep cg` ,mipdk ipy `l` ,onyd lre dpeald lr oie`l ipya eaiigzi

ea milthn mialge weye dfg ztepza `dc ."jln zxcd mr aexa" meyn ,`zlinc `gxe` ikdc ,mipdk ipya zeyrpd zegpn izya ixiinc :yxtl d`xpe ?mipy enk cg` odk aiigzi

eli`c .dpeal ozp z`fae ony ozp z`fay ,oie`l ipy iaizk `weec zegpn izya leki :xn`w ikde !zegpn izya oky lk Ð (`,aq) onwlck ,"jln zxcd mr aexa" meyn ,mipdk dyly

mzdc ab lr s`e .xehtc ,"dleqtd z` ungnd"a (`,fp) lirl ogky`ck ,dpeal` ez aiign `le ,dleqt `id ixd Ð ony dilr ozp xakc oeik ,zg` dgpna

'dl" aizkz`e onyd ozpya ixiin `xwc `ni`c :dyw zvwe .oie`l ipy aiigl ,xacn aezkd dgpn ly dteba Ð "dilr" xnel cenlz !opitli mzdn `ni` ,dleqt `le dxyk :opiyxcc ,"

ipya ,xnelk Ð "mipdk ipya leki" :yxtn mz epiaxe .dpeale ony mda yiy ,zegpna oilibxy enk ,df xg` dfa digxe` `xw mzq :inp i` .mvnvl xyt` i` `nye !zg` zaa dpeald

aiig"c ,i`w oizipzn`e ."jln zxcd mr aexa" meyn zeyrl oilibx mipdk ipyy `zlinc `gxe`c meyn `l` ,df xg` dfa cg` mc`a oicd `ede ,dpeal ozp dfe ony ozp dfy ,mixac

oizipzne ,aiig epi` Ð dlqtpc oeik e` ."ungn xg` ungn"` iedc icin ,onya dlqtpy it lr s` ,odizy lr df xg` dfa aiig i` :irae ."dnvr ipta dpeald lre envr ipta onyd lr

cvn dpeald z` ozp elit`e .dteba df oi`y ,onyd lr dpeal e` ,dpeald lr ony ozep `vi .dgpn ly dteba Ð "dilr" xnel cenlz ?dpeal ozp zg`ae ony ozp zg`a ,zegpn izya

.dleqt `le dxyk :rnyn Ð dteba :inp i` .dgpnd lka ony llk oi`y rnyn "dilr" mewn lkn ,ony my oi`y mewna cg`éáøoda oi` giyn odk zgpne mipdk zgpn xne` oerny

:xne` oerny iax ,(a,ar zegpn) "zegpn el`e" wxt opzck ,oerny iaxl dvinw `ira `dc ,dybd dperh `dz mipdk ly `heg zgpn dzrn `l` :dniz Ð dvinw oda oi`y itl dybd

ze`ae ,miyi`l odn yiy Ð zegpn x`y ip` daxn :`xnba oerny iax xn`w `d ,inp ikd :`niz ike !onvr ipta oiaixw miixiyde ,envr ipta axw unewde ,zvnwp mipdk ly `heg zgpn

`nl` .mipdkl odn oi`y giyn odk zgpne mipdk zgpne ,dnvr llba d`a dpi`y mikqp zgpne ,miyi`l odn oi`y Ð miptd mgle mgld izy ip` `ivene .mipdkl odn yie ,onvr llba

ybd oda oi` giyn odk zgpne mipdk zgpn :xne` oerny iax" xninl ira ded ikdc ,`nrh xwir `kd wayc :dyw cere !ira mipdkl odn yiipzil `xnba e` ."mipdkl odn oi`y itl ,d

`l oigxk lr ,dihwp `nrhlc rnyn `pyilc ab lr s` ,`kd hwpc dvinwc :yxtl d`xpe !"dvinw oda oi`y ,dl` lk ip` `ivene .dvinw oda yiy ,zegpn x`y ip` daxn" `ziixaa

iz`w xninl e`le .giyn odk zgpne mipdk zgpne mikqp zgpne miptd mgle mgld izy df llkn opirnyc .dybd ea oi` Ð dvinwa epi`y lkc :`nlra `llkl `l` `nrhl dihwp

.mipdk ly `heg zgpn oebk ,dybd ea oi`e Ð dvinw ea yiy yic ,dybd ea yi Ð dvinw ea yiy lkcúçðî`xwie) zygxn zgpna aizk `dc ,xcdn `l zegpn x`y` Ð oipn `heg

zgpne mipdk zgpn la` .dcedi iaxe oerny iax iyxcck ,dheq zgpne xnerd zgpn oiwiwxe zelg zagn zgpn zleq zgpn ,my zeaezkd zegpnd lk :rnyn Ð "dl`n dyri xy`" (a

dlekc ,giyn odk zgpne mipdk zgpna xn`z Ð mipdkle gafnl odn yie ,zevnwp oky oday deyd cvdl dn :jxtinl `ki` Ð a` oipaa i`e .dil `pn `nw `pz yxtn `l giyn odk

xwir `edc ,giyn odk zgpne mipdk zgpn `kd wiayc :dniz xace .`heg zgpn dil `wtpc ikid ik ,dil `wtp "dgpnd z`"n :inp i` .`kxit dl aiyg `l `nye !mipdkl da oi`e lilk

evnewa epnn mixde" mzd aizkc meyn :`nye ?zegpnd lkl zg` dxez Ð "dgpnd zxez z`f"n iwtp `l i`n` :wcwcl jixv mbe !opaxe oerny iax oizipzna da ibiltc ediizbelt

zgpn `le .dvinw zeperh oi`c ,giyn odk zgpne mipdk zgpn iwet`l Ð zleq ze`ae ,dpeale ony zeperhe ,dvinw zeperha ixii`c rnyn Ð "dpeald lk z` dpnyne dgpnd zleqn

yixa edine .onye "yxb" `l` "zleq" da aizk `le ,oixery d`a efe ,oihig rnyn "zleq"c ,xnerd zgpn `le .dpeale ony zeperh oi`c ,dheq zgpne `heg
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:ïðçBé éaø éòa ,óñBé øa ÷çöé áø øîà :éøîàc àkéàå§¦¨©£¨¦¨©©¦§¨©¥¨¥©¦¨¨
ïðéòa éî ?eäî ,äçðî úéæë éab ìò ïîL eäMî ïúð̈©©¤¤¤©©¥§©¦¦§¨©¦¨¥©
."äéøéL ìò ïîL ïúð" .e÷éz ?àì Bà äðéúðk äîéN¦¨¦§¦¨¨¥¨©¤¤©§¨¤¨
éðLa ìBëé ,"ïzé àìå ïîL äéìò íéNé àì" :ïðaø eðz̈©¨©Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¦§¥

"äéìò" :øîBì ãeîìz ?íéðäë¯äçðî ìL dôeâa Ÿ£¦©§©¨¤¨§¨¤¦§¨
,éìë éab ìò éìk ïzé àì ìBëé .ïäëa àìå øaãî áeúkä©¨§©¥§Ÿ§Ÿ¥¨Ÿ¦¥§¦©©¥§¦

ïúð íàå¯"äéìò" :øîBì ãeîìz ?ìñt¯ìL dôeâa §¦¨©¨©©§©¨¤¨§¨¤
.øaãî áeúkä äçðîäðùîïéàå äLbä úBðeòè Lé ¦§¨©¨§©¥¥§©¨¨§¥

àì ,äLbä àìå äôeðz ,äôeðúe äLbä ,äôeðz úBðeòè§§¨©¨¨§¨§¨§Ÿ©¨¨Ÿ
úBðeòè ïéàå äLbä úBðeòè elàå .äLbä àìå äôeðz§¨§Ÿ©¨¨§¥§©¨¨§¥§
úBlçäå ,úLçøîe úáçnäå úìBqä úçðî :äôeðz§¨¦§©©¤§©©£©©§¤¤§©©
,íéBb úçðî ,çéLî ïäk úçðîe íéðäk úçðî ,ïé÷é÷øäå§¨§¦¦¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©¦
úçðî :øîBà ïBòîL éaø .àèBç úçðîe íéLð úçðî¦§©¨¦¦§©¥©¦¦§¥¦§©
ïéàL éôì ,äLbä ïäa ïéà çéLî ïäk úçðîe íéðäkŸ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¥¨¤©¨¨§¦¤¥

äöéî÷ ïäa ïéàL ìëå ,äöéî÷ ïäa¯.äLbä ïäa ïéà ¨¤§¦¨§¨¤¥¨¤§¦¨¥¨¤©¨¨
àøîâïðúc àëéä ìk :àtt áø øîà¯.ïðz øNò £©©©¨¨¥¨¦§©¤¤§©

:øîàc ,ïBòîL éaøcî é÷etàì ?ïì òîLî à÷ éàî©¨©§©¨§©¥¦§©¦¦§§¨©
.àìc ïì òîLî à÷ ,àéáé ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî¤¡¨©¤¡¨§¦¦¨¦¨©§©¨§¨
ïäkä ìà dáéø÷äå 'äì älàî äNòé øLà úàáäå" øîàð eléà :ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥§¨©¨©¦¤¡©§¥¥¨£¤¥¨¤¥¥¤©§¦§¦¨¤©Ÿ¥
:øîBì ãeîìz ?ïépî äçðî ,ãáìa õîB÷ àlà äLbä ïeòhL éì ïéà :øîBà éúééä ,"dLébäå§¦¦¨¨¦¦¥¥¦¤¨©¨¨¤¨¤¦§©¦§¨¦©¦©§©
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`oifgeקמו mipya cenr q sc ± oey`x wxtzereay

äáåç úçðî.aizk dacp zgpna - dybdc `xw i`dc ,`heg -çéëåú äèåñ úçðî
zeaxl - "daixwde" :onwl opixn`ck dybd dperhe ,dpeale ony dperh dpi`y -

.dybdl dheq zgpnäèåñ úçðîázgpn ."dgpnd z` sipde" (d xacna) aizk -

.oizipzna ipzwck ,dtepz oiperh [oi`] dacp zgpne `hegäøùëåä àì àèåç úçðî
éðòá àìà àáìoaxwa `xwiea aizkc -

.'ebe "unwe odkd l` d`iade" cxeie dler

xn `l` ,ibilt `l `nw `pze oerny iaxe

.`cg yixc xne ,`cg yixcøîåà àåä ïëå
."gafnd l` dze` aixwde" dheq zgpna -

àåä ïéã àìäå.dheq zgpnl `xw ira `le -

äùâä äðåòè 'åë àèåç úçðî äîopiaxck -

."dgpnd z`"n lirläàá øîåòä úçðî
ïéøåòùzegpn) "l`rnyi iax" wxta -

.(a,gqçî÷ àáì åøùëåä àìå.zleq `l` -

"zleq dti`d zixiyr" aizk `heg zgpnac

dyxbn" (a my) aizk xnerae ,(d `xwie)

aixwz ike" `xwiea aizkc `dc ,"dpnyne

.aizk xnerd zgpna ,"mixeka zgpn

aizk dheq zgpnae .zlq epiid - "dyxbe"

."mixery gnw"äáéø÷äå øîåì ãåîìú-

.`picn `z` `le li`ed ,dheq zgpn zeaxl

àø÷ àëéøö àì øîåòä úçðî ìáàm`e -

dia yixc i`n "aixwde" dcedi iaxl :xn`z?

iax yixcc dyxc jdl dl iwene uixz

- "daixwde" "aixwde" on onwl oerny

.miptd mgle mgld izy `ivedlïåò øøáì
(e`l) jkld ,e`l m` d`nh m` rcil -

.`id `aiygïåòîù éáøå`xw jixvnc -

oky jpdl dn :ikd jixt xnerd zgpnl

rxi` m` dpya minrt d`n elit` oiievn

`l eze ,zg` mrtc xnera xn`z ,xacd!
éôè äééåöî àäå.`id dpy lkac -êéøô÷å

zgpnl `l "z`ade" xne` epi` e` :`pz -

cigiy zeaxle xnel `l` ,xnerl `le dheq

yng el` oiprn epi`y zxg` dgpn acpzn

,zlq :(a `xwie) dyxta xen`d zegpn

.mizy da yiy dt`ne ,zygxne ,zagne

zlq"e "zlq" aizkck ,od oihig - jpd lkc

cigiy zeaxl - "z`ade" iz`we ."oihg

.oixeryd on acpznïéøåòùä ïî ïéàéáîå-

.xnerd zgpn zaeg(äìà øîåì ãåîìú)-

.xnerd lr cnll `l` ,dyxc jdléìò éøä
äçðîlra ozying dl` lk `iany ,mzq -

.egxkäìàî.dl` zvwn -ïåòîù éáø
äçðîä úà øîåàx`y z` zeaxl :epxn` -

ip`y leki .dybdl `heg ly oebk ,zegpn

miptd mgle mgld izy s` epnid daxn?

äìàîoerh oi` ,xnelk .`herin rnyn -

.el`l dnecd `l` dybdäéú÷éôà àäå-

.dheq zgpn zeaxláéø÷äå,azknl ivn -

."daixwde" aizkeíéëñð úçðî äèòîî-

`le ,da ixii`c dze` - herin rnync

.zxg`úåçðî øàù éðà äáøîoi`y -

miype `heg ly oebk ,dyxta miaezk

zegpn yngl zenece onvr llba ze`ad

.dyxtayäéôåâì éòáî àäåzegpn eidiy -

.dybd zeperh el`d
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z`f"ac ab lr s` ,zygxn zgpn elit` dvn oiprl "zxez z`f"n opitli (`,bp) oiwxit

oizlikn yixa oerny iax `d :cere !zygxn `l` zleq d`a dpi` efe ,"zleq" aizk "zxez

zgpn iieaxl `xw ira `kde ,oda zlqet daygn oi`c zegpnd lk "zxez z`f"n ol `wtpc

`kd jiiy `lc :yxtl d`xpe !"zxez z`f"n ol `wtp `le ,(dheq) ze`pw zgpne xnerd

iieaix iaizkc meyn ,llk "zxez z`f"n yxcnl

:iherin zlze ,iaizk iieaix `zlzc .iherine

,zeaxl Ð "daixwde" ,"z`ade" ,"dgpnd z`"

"yibde" ,"daixwde" "aixwde" ,"dl`n"

.oizrnyc `ibeq `gkenck ,hrnl Ð "dyibde"

epl yi dne zeaxl epl yi dn oecl jixv jkitl

izy ihernl Ð "dl`n" `kdc opaxe .hrnl

oke .oerny iaxk opiyxcc ,miptd mgle mgld

la` .mikqp zgpn ihernl Ð "daixwde"c `"d

zgpne mipdk zgpn ihernl Ð "dyibde"c `"d

,`kd dil opiyxc `l i`e .opiyxc `l ,giyn odk

edl xazqne .izixg` `zlikna dil opiyxc

odk zgpne mipdk zgpnn ith ,jpd ihernl

.onwlc dteb oerny iax ly ezxaq jezn ,giyn

mipdk zgpn hrn` xcde ,edl hrn` `xwirnc

.giyn odk zgpne

úàáäåzeaxl daixwde xnerd zgpn zeaxl

"z`ade"nc :dniz Ð dheq zgpn

inp da aizkc ,dheq zgpn inp slinl dil ded

`xaqc :xnel yie ?dcedi iax xn`wck ,"d`ad"

ony `ki`c ,xnerd zgpna ith inewe`l `ed

.gnw efe ,zleq inp `ki`e dpealeúçðîdheq

`nile :dnize Ð 'eke oic epi` dtepz dperhy

z miperhc ,egikei mgld izy,dybd `le dtep

jxtinl `ki`c :xnel yie !oizipzna xn`wck

j` ."miyi`l odn oi` oky ,mgld izyl dn"

,egikei eny`e rxevn ly bel :dniz

`le dtepz oiperhc Ð cigi inlye zxvr iyake

jixvn `lc ,ith dyw dcedi iaxl onwle !dybd

jxtinl `ki`c ,sili `picn xnerd zgpnl `xw

.ziyixtck

éáøyixc `kd Ð 'ek dgpnd z` xne` oerny

zegpn) `nw wxt seqae ,"z`" oerny iax

mye] ,yixc `l "dpeald lk z`" iab (a,`i

.[izyxit

ìåëémiptd mgle mgld izy z` daxn ip`y

z`" llka ith iedc `kd rnyn Ð

lirle ,dheq zgpne xnerd zgpnn "dgpnd

.izyxit mye ,ungn iab `kti` rnyn (`,fp)

nel yiei` .irixb Ð mixeryn oi`ac meyn :x

mgle mgld izy edpd lk ihrnnc xza :inp

.iieaix jpd iaizk ,miptd
ze`ae
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äáãð úçðn äî ,äáãð úçðî àëä øîàðå ,äáBç úçðî¦§©¨§¤¡©¨¨¦§©§¨¨©¦§©§¨¨
!äLbä äðeòè äáBç úçðî óà ,äLbä äðeòè¯äî §¨©¨¨©¦§©¨§¨©¨¨©

!äðBáìe ïîL äðeòè ïkL ,äáãð úçðîl¯äèBñ úçðî §¦§©§¨¨¤¥§¨¤¤§¨¦§©¨
.çéëBz¯!äôeðz äðeòè ïkL ,äèBñ úçðîl äî¯úçðî ¦©©§¦§©¨¤¥§¨§¨¦§©

éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àì ,ïécä øæçå .çéëBz äáãð§¨¨¦©§¨©©¦Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦
ïäaL äåMä ãvä ,äæ éàøk äæ¯eåLå äöéî÷ì eåML ¤¦§¦¤©©©¨¤¤¨¤¤¨¦§¦¨§¨

äöéî÷ì ïäì äåML ,àèBç úçðî àéáà éðà óà .äLbäì§©¨¨©£¦¨¦¦§©¥¤¨¨¨¤¦§¦¨
¯!äLbäì ïäì äåLz¯ïkL ïäaL äåMä ãväl äî ¦§¤¨¤§©¨¨©§©©©¨¤¤¨¤¤¥

àlL àèBç úçðîa øîàz ,éðòák øéLòa àáì eøLëeä§§¨Ÿ§¨¦¦§¨¦Ÿ©§¦§©¥¤Ÿ
úà" :øîBì ãeîìz ?éðòák øéLòa àáì äøLëeä§§¨¨Ÿ§¨¦¦§¨¦©§©¤

"úàáäå" :øîBà ïBòîL éaø ."äçðnä¯úçðî úBaøì ©¦§¨©¦¦§¥§¥¥¨§©¦§©
øîò úà íúàáäå" :øîBà àeä ïëå ,äLbäì øîBòä̈¤§©¨¨§¥¥©£¥¤¤Ÿ¤

"dáéø÷äå" ."ïäkä ìà íëøéö÷ úéLàø¯çðî úBaøìú ¥¦§¦§¤¤©Ÿ¥§¦§¦¨§©¦§©
ìà dúà áéø÷äå" :øîBà àeä ïëå ,äLbäì äèBñ¨§©¨¨§¥¥§¦§¦Ÿ¨¤

."çaænä¯äðeòè dðéàL àèBç úçðn äîe :àeä ïéãå ©¦§¥©§¦©¦§©¥¤¥¨§¨
äôeðz äðeòhL ,äèBñ úçðî .äLbä äðeòè ,äôeðz¯ §¨§¨©¨¨¦§©¨¤§¨§¨

!äLbä äðeòhL ïéc Bðéà¯äàa ïkL àèBç úçðîl äî ¥¦¤§¨©¨¨©§¦§©¥¤¥¨¨
!ïéhéç¯.çéëBz øîBòä úçðî¯ïkL ,øîBòä úçðîl äî ¦¦¦§©¨¤¦©©§¦§©¨¤¤¥

!äðBáìe ïîL äðeòè¯,ïécä øæçå .çéëBz àèBç úçðî §¨¤¤§¨¦§©¥¦©§¨©©¦
äåMä ãvä ,äæ éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àìŸ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤©©©¨¤

ïäaL¯úçðî àéáà éðà óà .äLbäì eåLå äöéî÷ì eåML ¤¨¤¤¨¦§¦¨§¨§©¨¨©£¦¨¦¦§©
äöéî÷ì ïäì äúååML ,äèBñ¯!äLbäì ïäì äåLz¯ ¨¤¨§¨¨¤¦§¦¨¦§¤¨¤©©¨¨

,çî÷ àáì eøLëeä àì ïkL ïäaL äåMä ãväl äî©§©©©¨¤¤¨¤¤¥Ÿ§§¨Ÿ¤©
:øîBì ãeîìz ?çî÷ àáì äøLëeäL äèBñ úçðî øîàzŸ©¦§©¨¤§§¨¨Ÿ¤©©§©

."dáéø÷äå""úàáäå" :øîBà äãeäé éaø¯úçðî úBaøì §¦§¦¨©¦§¨¥§¥¥¨§©¦§©
dðaø÷ úà àéáäå" :øîBà àeä ïëå ,äLbäì äèBñ¨§©¨¨§¥¥§¥¦¤¨§¨¨
?àîòè éàî ,àø÷ àëéøö àì øîBòä úçðî ìáà ."äéìò̈¤¨£¨¦§©¨¤¨§¦¨§¨©©§¨
äðeòè dðéàL ,àèBç úçðn äîe :àéúà à÷ àðécî¦¦¨¨¨§¨©¦§©¥¤¥¨§¨

äôeðz¯.äLbä äðeòèäôeðz äðeòhL ,øîBòä úçðî §¨§¨©¨¨¦§©¨¤¤§¨§¨
¯!äLbä äðeòhL ïéc Bðéà¯ïkL ,àèBç úçðîl äî ¥¦¤§¨©¨¨©§¦§©¥¤¥

!ïéhéç äàa¯.çéëBz äèBñ úçðî¯,äèBñ úçðîl äî ¨¨¦¦¦§©¨¦©©§¦§©¨
!àéä ïåò úøkæîc ,ïåò øøáì äàa ïkL¯àèBç úçðî ¤¥¨¨§¨¥¨Ÿ§©§¤¤¨Ÿ¦¦§©¥

éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àì ,ïécä øæçå .çéëBz¦©§¨©©¦Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦
ïäaL äåMä ãvä ,äæ¯äúååML ,øîBòä úçðî àéáà éðà óà .äLbäì eåLå äöéî÷ì eåL ïkL ¤©©©¨¤¤¨¤¤¥¨¦§¦¨§¨§©¨¨©£¦¨¦¦§©¨¤¤¨§¨

äöéî÷ì ïäì¯éøt ïBòîL éaø ?zëøt éàîe ,äLbäì ïäì äåLz,ïäaL äåMä ãväl äî :éëä C ¨¤¦§¦¨¦§¤¨¤§©¨¨©¨©§§©¦¦§¨¥¨¦©§©©©¨¤¤¨¤
ðä ,éôè äéieöî àä ,äaøcà ?äãeäé éaøå !ïééeöî ïkLBðéà Bà .ììk dì zçkLî àìc ïéðîéæ C ¤¥§¦§©¦§¨©§©¨¨§¨§¥¨¨¦§¦§¨©§©©§¨§¨¥
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"älà" øîBà Bðéà Bà¯"älàî" :øîBì ãeîìz ?ïzLéîç àéánL ,"äçðî éìò éøä" øîBàì àlà ¥¥¥¤¤¨¨¥£¥¨©¦§¨¤¥¦£¦§¨©§©¥¥¤

¯.àéáî ïzLéîç äöø ,àéáî úçà äöø"äçðnä úà" :øîBà ïBòîL éaø¯,úBçðî øàL úBaøì ¨¨©©¥¦¨¨£¦§¨¥¦©¦¦§¥¤©¦§¨§©§¨§¨
ãeîìz ?íéðtä íçìå íçlä ézL óà äaøî éðàL ìBëé .äLbäì íéLð úçðî ,íéBb úçðî ïBâk§¦§©¦¦§©¨¦§©¨¨¨¤£¦§©¤©§¥©¤¤§¤¤©¨¦©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc zegpn(oey`x meil)

,äáBç úçðî,`heg epiidcúçðn äî ,äáãð úçðî àëä øîàðå ¦§©¨§¤¡©¨¨¦§©§¨¨©¦§©
,äLbä äðeòè äáBç úçðî óà ,äLbä äðeòè äáãðrecn ok m`e §¨¨§¨©¨¨©¦§©¨§¨©¨¨

.weqtn `heg zgpna dybd oic cenll `ziixad dkxved
`lde :`xnbd zxxan .dziiyew z` zx`ane dkiynn `xnbd

jextl xyt`,äðBáìe ïîL äðeòè ïkL äáãð úçðîl äîokle ©§¦§©§¨¨¤¥§¨¤¤§¨
didz `l dpeale ony dperh dpi`y `heg zgpn la` ,dybd dperh

:ayiil `xnbd dqpn .dybd dperh,çéëBz äèBñ úçðîs`y ¦§©¨¦©
,dybd dperh ,dpeale ony dperh dpi`yel` mipic oi`y ixd

oicl dacp zgpnn `heg zgpn z` cenlle aeyl yie ,dfa df miielz
.dpeale ony oica welig mdipia yiy it lr s` dybd

:ef dgked `xnbd dgec,äôeðz äðeòè ïkL äèBñ úçðîl äîiptne ©§¦§©¨¤¥§¨§¨
zeidl dleki dpi`e ,dybd da yi dpeale ony da oi`y it lr s` df
daiyn .dpeale ony `le dtepz `l da oi`y `heg zgpnl dgiken

:`xnbdçéëBz äáãð úçðî.dybd da yie dtepz da oi`yøæçå ¦§©§¨¨¦©§¨©
äæ éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àì ïécäcv yiy oeikn - ©¦Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤

dpeale ony yi dacp zgpna ,dybd oic ep`vny mewn lka `xneg
oda yi el` mipic zngn `ly mixne` ep` ,dtepz yi dheq zgpnae

`l` ,dybdéðà óà ,äLbäì eåLå äöéî÷ì eåML ïäaL äåMä ãvä©©©¨¤¤¨¥¤¨¦§¦¨§¨§©¨¨©£¦
.äLbäì ïäì äåLz ,äöéî÷ì ïäì äåML àèBç úçðî àéáà̈¦¦§©¥¤¨¨¨¥¦§¦¨¦§¤¨¥§©¨¨

`l` `heg zgpna dybd oic cenll xyt` i`y dwiqn `xnbd
:df cenil `xnbd dgec .ieaixnïkL ïäaL äåMä ãväl äî©§©©©¨¤¤¨¥¤¥

éðòák øéLòa àáì eøLëeäici lr mb ze`a dheqe dacp zegpn - §§¨Ÿ¤¨¦§¤¨¦
,ipr ici lr mbe xiyràáì äøLëeä àlL àèBç úçðîa øîàzŸ©§¦§©¥¤Ÿ§§¨¨Ÿ

éðòák øéLòacenll oi` okle ,ez`hg lr d`ian ipr wxy - ¤¨¦§¤¨¦
.`heg zgpna dybd oic dheqe dacp zegpnnúà' øîBì ãeîìz©§©¤

'äçðnä-.aezkd ieaxn wx df oic cenll epkxved jkl ©¦§¨
zegpna dybd oic cnly oerny iax ixac z` d`ian `xnbd

:dheqe xnerd,øîBà ïBòîL éaøzygxn zgpn zyxta aezk`xwie) ©¦¦§¥
(g a,'odkd l` daixwde 'dl dl`n dyri xy` dgpnd z` z`ade

,'gafnd l` dyibdeepcnlzaiznøîBòä úçðî úBaøì 'úàáäå'§¥¥¨§©¦§©¨¤
øîBà àeä ïëå ,äLbäìxnerd zgpna d`ad oeyl(i bk `xwie) §©¨¨§¥¥

'ïäkä ìà íëøéö÷ úéLàø øîBò úà íúàáäå'.zaizne'dáéø÷äå' ©£¥¤¤¤¥¦§¦§¤¤©Ÿ¥§¦§¦¨
epcnløîBà àeä ïëå ,äLbäì äèBñ úçðî úBaøìd`ad oeyl §©¦§©¨§©¨¨§¥¥

dheq zgpna(dk d xacna)'çaænä ìà dúBà áéø÷äå'. §¦§¦¨¤©¦§¥©
ote`a dheq zgpna dybd oic cenll ozip `ly zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .xg`àeä ïéãå,dybd dperh dheq zgpny -äîe §¦©
äèBñ úçðî ,äLbä äðeòè ,äôeðz äðeòè dðéàL àèBç úçðn¦§©¥¤¥¨§¨§¨§¨©¨¨¦§©¨

.äLbä äðeòhL ïéc Bðéà ,äôeðz äðeòhL¤§¨§¨¥¦¤§¨©¨¨
,`heg zgpnn dheq zgpn z` cenll ozip cvik :`xnbd zxxanäî©

ïéhéç äàa ïkL àèBç úçðîldpnn cnlp ji`e ,dybd da yi jkle §¦§©¥¤¥¨¨¦¦
:ayiil `xnbd dqpn .mixeryn d`ad dheq zgpnløîBòä úçðî¦§©¨¤

çéëBzmixeryn d`a `idy s`y.dybd da yi ¦©
:ef dgked `xnbd dgecïîL äðeòè ïkL øîBòä úçðîl äî©§¦§©¨¤¤¥§¨¤¤

äðBáìedheq zgpnl dpnn cnlp ji`e ,dybd dperh `id okle §¨
.dpeale ony dperh dpi`y:`xnbd daiynçéëBz àèBç úçðî¦§©¥¦©

dpi`y s`y.dybd da yi ,dpeale ony dperhéàø àì ïécä øæçå§¨©©¦Ÿ§¦
,äæ éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ,mihgd on d`a `heg zgpn oky ¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤

mipic zngn `ly mixne` ep` okle ,dpeale ony yi xnerd zgpnae
`l` ,dybd oda yi el`eåLå äöéî÷ì eåML ïäaL äåMä ãvä©©©¨¤¤¨¥¤¨¦§¦¨§¨

äåLz ,äöéî÷ì ïäì äúååML äèBñ úçðî àéáà éðà óà ,äLbäì§©¨¨©£¦¨¦¦§©¨¤¨§¨¨¥¦§¦¨¦§¤
.äLbäì ïäì̈¥§©¨¨

`l` dheq zgpna dybd oic cenll xyt` i`y dwiqn `xnbd
:df cenil `xnbd dgec .weqtnïäaL äåMä ãväl äîzegpn-] ©§©©©¨¤¤¨¥

[xnere `hegçî÷ àáì eøLëeä àì ïkL`le zleq ze`a ody - ¤¥Ÿ§§¨Ÿ¤©
,gnw,dybd oda yi okleàáì äøLëeäL äèBñ úçðîa øîàzŸ©§¦§©¨¤§§¨¨Ÿ
çî÷.'dáéø÷äå' øîBì ãeîìz-deyd cvdn df oic cenll epl oi` ¤©©§©§¦§¦¨

.oerny iax ixaca x`eanke weqtdn wx `l`
:oerny iax lr wlegd dcedi iax ixac z` `xnbd d`ianéaø©¦

øîBà àeä ïëå ,äLbäì äèBñ úçðî úBaøì 'úàáäå' ,øîBà äãeäé§¨¥§¥¥¨§©¦§©¨§©¨¨§¥¥
àéáäå'àø÷ àëéøö àì øîBòä úçðî ìáà .'äéìò dðaø÷ úà §¥¦¤¨§¨¨¨¤¨£¨¦§©¨¤Ÿ§¦¨§¨

.dybd dperhy cnll

:`xnbd zxxan.àîòè éàî:`xnbd daiync meynà÷ àðécî ©©£¨¦¦¨¨
àéúà,,äLbä äðeòè ,äôeðz äðeòè dðéàL àèBç úçðn äîe ¨§¨©¦§©¥¤¥¨§¨§¨§¨©¨¨

.äLbä äðeòhL ïéc Bðéà ,äôeðz äðeòhL øîBòä úçðî¦§©¨¤¤§¨§¨¥¦¤§¨©¨¨
:`xnbd dgecïéhéç äàa ïkL àèBç úçðîl äîdpnn cenll oi`e ©§¦§©¥¤¥¨¨¦¦

mixeryn d`ay xnerd zgpnl.:`xnbd daiynäèBñ úçðî¦§©¨
çéëBzdybd da yi ,mixeryn d`a `idy s`y. ¦©

:ef dgked `xnbd dgecïBò øøáì äàa ïkL äèBñ úçðîl äî- ©§¦§©¨¤¥¨¨§¨¥¨
,dlra zgz dzpif dy`d m`d xxal,àéä ïBò úøkæîc`id okle §©§¤¤¨¦

dybd dperh.
:`xnbd daiynçéëBz àèBç úçðîyi oer xxal d`a dpi`y s`y ¦§©¥¦©

,dybd da,äæ éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àì ïécä øæçå§¨©©¦Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤
okle ,oer xxal d`a dheq zgpne mihigd on d`a `heg zgpn oky

`l` ,dybd oda yi el` mipic zngn `ly mixne` ep`äåMä ãvä©©©¨¤
äì eåLå äöéî÷ì eåL ïkL ïäaLøîBòä úçðî àéáà éðà óà ,äLb ¤¨¥¤¥¨¦§¦¨§¨§©¨¨©£¦¨¦¦§©¨¤

.äLbäì ïäì äåLz ,äöéî÷ì ïäì äúååML¤¨§¨¨¥¦§¦¨¦§¤¨¥§©¨¨
zxxan .dcedi iaxe oerny iax ewlgp dna dzr zx`an `xnbd

:`xnbdúëøt éàîe.oerny iax zrcl oekp epi` df cenil recn - ©¨§©
:`xnbd dxiaqnéøt ïBòîL éaøéëä C`heg zgpnn cenild z` ©¦¦§¨¦¨¦

,xnerd zgpnl dheqeïééeöî ïkL ïäaL äåMä ãväl äîzgpn - ©§©©©¨¤¤¨¥¤¥§¦
xnerd zgpn eli`e ,dpya minrt dnk e`eaiy okzi dheqe `heg

.zxvra ,cala dpya zg` mrt `l` d`a dpi`äãeäé éaøå`l §©¦§¨
y iptn ,ef `kxitl yygàä äaøcà[xnerd zgpn-],éôè äééeöî ©§©¨¨§¨§¥

c meynðäC[dheqe `heg zegpn-]ììk dì úçkLî àìc ïéðîéæ- ¨¨¦§¦§Ÿ©§©©¨§¨
.llk el` zegpn e`eai `ly dpy xearzy okzi dheqe `heg zegpn
oic `le dybd oic epcnll `a 'z`ade' ieaixdy oipn dpc `xnbd

:`xnbd dywn .xg`àlà 'úàáäå' øîBà Bðéà BàzeaxlãéçiL ¥¥§¥¥¨¤¨¤¨¦
úøçà äçðî àéáîe ácðúîmixerynïéðòaL älàî õeçdpi`y - ¦§©¥¥¦¦§¨©¤¤¥¥¤¤¨¦§¨

.dybd oic epcnln epi`e ,mihgn ze`ad dacp zegpn x`yk
:`xnbd dtiqenàeä ïéãå,mixeryn dacp zgpn `ian cigid didiy §¦

dy enkyïî äçðî àéáîe äáBç ïéhéçä ïî äçðî àéáî øeaéö¦¥¦¦§¨¦©¦¦¨¥¦¦§¨¦
äáBç ïéøBòOä,[xnerd zgpn-]ïéhéçä ïî äçðî àéánL ãéçé óà ©§¦¨©¨¦¤¥¦¦§¨¦©¦¦

äáãð ïéøBòOä ïî äçðî àéáé (ìBëé) ,äáãðøîBì ãeîìz .a `xwie) §¨¨¨¨¦¦§¨¦©§¦§¨¨©§©
(g,'älà'yéì ïéà[cigil-]älà àlàdacp zegpn ipin zyng - ¥¤¥¦¤¨¥¤

.zexg` `le `iadl cigid lekioic 'z`ade'n yexcl ozip `linne
.dybd

:`xnbd dywnäçðî éìò éøä øîBàì àlà 'älà' øîBà Bðéà Bà¥¥¥¤¤¨§¥£¥¨©¦§¨
cnlle ,zygxn e` zleq `iai m` hxit `lyïzLéîç àéánLlk - ¤¥¦£¦§¨

.zegpnd ipin:`xnbd zvxzn'älàî' øîBì ãeîìzm"n ze`dn - ©§©¥¥¤
rnyn,àéáî ïzLéîç äöø ,àéáî úçà äöøcenild x`ype ¨¨©©¥¦¨¨£¦§¨¥¦

.mixeryn dacp zgpn `iadl leki epi`y cnll 'dl`' daizdn
:dybd oipra oerny iax ly zetqep zeyxc d`ian `xnbdéaø©¦

,øîBà ïBòîLz`ade' xn`py dnn'äçðnä úàepcnlúBaøì ¦§¥§¥¥¨¤©¦§¨§©
éðàL ìBëé ,äLbäì íéLð úçðî íéøëð úçðî ïBâk ,úBçðî øàL§¨§¨§¦§©¨§¦¦§©¨¦§©¨¨¨¤£¦

íéðtä íçìå íçlä ézL óà äaøî,dybd oda didzyãeîìz ©§¤©§¥©¤¤§¤¤©¨¦©§
,'älàî' øîBì.dybd yi zegpnd lka `ly rnyny ©¥¥¤

:`ziixad dywnúBçðî øàL úBaøì úéàø äîedybdlàéöBäìe ¨¨¦¨§©§¨§¨§¦
.íéðtä íçìå íçlä ézL:`ziixad zvxznøàL éðà äaøî §¥©¤¤§¤¤©¨¦©§¤£¦§¨

úBçðîmeyníéMéàì ïäî LiLxhwp odly unewd -,y`d iab lr §¨¤¥¥¤¨¦¦
,dybd oda daezky zegpnl zenec odeíçlä ézL éðà àéöBîe¦£¦§¥©¤¤

íéMéàì ïäî ïéàL íéðtä íçìå.mipdkd ici lr milk`p `l` §¤¤©¨¦¤¥¥¤¨¦¦
:zeywdl `ziixad dkiynníéMéàì dlek íéëñð úçðî àìäå- ©£Ÿ¦§©§¨¦¨¨¦¦

,zxhwp dlek `l` dvinw da oi`,äLbä äðeòè àäé ìBëéixdy ¨§¥§¨©¨¨
zvxzn .dybdl daxn dz` miyi`l dpnn yiy dgpn lk

:`ziixad,'dáéø÷äå' øîBì ãeîìzzgpn hrnl ,zxg` `le ef ©§©§¦§¦¨
.dybd zaegn mikqp

:`ziixad dywndéz÷étà àäå'daixwde'n cnl xak oerny iax - §¨©¦§¥
:`ziixad zvxzn .dheq zgpna dybd yiydáéø÷äå áéø÷äå- §¦§¦§¦§¦¨

ze`dn `id dzr dyxcde ,dnvr daizdn `id dpey`xd dyxcd
epcnll 'daixwde' aezke cala 'aixwde' aezkl xyt` didy ,`"d

:`ziixad zxxan .dybd dperh dpi` mikqp zgpnyúéàø äîe¨¨¦¨
úBçðî øàL úBaøì,dybdl.íéëñð úçðî àéöBäìe §©§¨§¨§¦¦§©§¨¦
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קמז oifge` mipya cenr q sc ± oey`x wxtzereay

äáåç úçðî.aizk dacp zgpna - dybdc `xw i`dc ,`heg -çéëåú äèåñ úçðî
zeaxl - "daixwde" :onwl opixn`ck dybd dperhe ,dpeale ony dperh dpi`y -

.dybdl dheq zgpnäèåñ úçðîázgpn ."dgpnd z` sipde" (d xacna) aizk -

.oizipzna ipzwck ,dtepz oiperh [oi`] dacp zgpne `hegäøùëåä àì àèåç úçðî
éðòá àìà àáìoaxwa `xwiea aizkc -

.'ebe "unwe odkd l` d`iade" cxeie dler

xn `l` ,ibilt `l `nw `pze oerny iaxe

.`cg yixc xne ,`cg yixcøîåà àåä ïëå
."gafnd l` dze` aixwde" dheq zgpna -

àåä ïéã àìäå.dheq zgpnl `xw ira `le -

äùâä äðåòè 'åë àèåç úçðî äîopiaxck -

."dgpnd z`"n lirläàá øîåòä úçðî
ïéøåòùzegpn) "l`rnyi iax" wxta -

.(a,gqçî÷ àáì åøùëåä àìå.zleq `l` -

"zleq dti`d zixiyr" aizk `heg zgpnac

dyxbn" (a my) aizk xnerae ,(d `xwie)

aixwz ike" `xwiea aizkc `dc ,"dpnyne

.aizk xnerd zgpna ,"mixeka zgpn

aizk dheq zgpnae .zlq epiid - "dyxbe"

."mixery gnw"äáéø÷äå øîåì ãåîìú-

.`picn `z` `le li`ed ,dheq zgpn zeaxl

àø÷ àëéøö àì øîåòä úçðî ìáàm`e -

dia yixc i`n "aixwde" dcedi iaxl :xn`z?

iax yixcc dyxc jdl dl iwene uixz

- "daixwde" "aixwde" on onwl oerny

.miptd mgle mgld izy `ivedlïåò øøáì
(e`l) jkld ,e`l m` d`nh m` rcil -

.`id `aiygïåòîù éáøå`xw jixvnc -

oky jpdl dn :ikd jixt xnerd zgpnl

rxi` m` dpya minrt d`n elit` oiievn

`l eze ,zg` mrtc xnera xn`z ,xacd!
éôè äééåöî àäå.`id dpy lkac -êéøô÷å

zgpnl `l "z`ade" xne` epi` e` :`pz -

cigiy zeaxle xnel `l` ,xnerl `le dheq

yng el` oiprn epi`y zxg` dgpn acpzn

,zlq :(a `xwie) dyxta xen`d zegpn

.mizy da yiy dt`ne ,zygxne ,zagne

zlq"e "zlq" aizkck ,od oihig - jpd lkc

cigiy zeaxl - "z`ade" iz`we ."oihg

.oixeryd on acpznïéøåòùä ïî ïéàéáîå-

.xnerd zgpn zaeg(äìà øîåì ãåîìú)-

.xnerd lr cnll `l` ,dyxc jdléìò éøä
äçðîlra ozying dl` lk `iany ,mzq -

.egxkäìàî.dl` zvwn -ïåòîù éáø
äçðîä úà øîåàx`y z` zeaxl :epxn` -

ip`y leki .dybdl `heg ly oebk ,zegpn

miptd mgle mgld izy s` epnid daxn?

äìàîoerh oi` ,xnelk .`herin rnyn -

.el`l dnecd `l` dybdäéú÷éôà àäå-

.dheq zgpn zeaxláéø÷äå,azknl ivn -

."daixwde" aizkeíéëñð úçðî äèòîî-

`le ,da ixii`c dze` - herin rnync

.zxg`úåçðî øàù éðà äáøîoi`y -

miype `heg ly oebk ,dyxta miaezk

zegpn yngl zenece onvr llba ze`ad

.dyxtayäéôåâì éòáî àäåzegpn eidiy -

.dybd zeperh el`d
äáøî
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z`f"ac ab lr s` ,zygxn zgpn elit` dvn oiprl "zxez z`f"n opitli (`,bp) oiwxit

oizlikn yixa oerny iax `d :cere !zygxn `l` zleq d`a dpi` efe ,"zleq" aizk "zxez

zgpn iieaxl `xw ira `kde ,oda zlqet daygn oi`c zegpnd lk "zxez z`f"n ol `wtpc

`kd jiiy `lc :yxtl d`xpe !"zxez z`f"n ol `wtp `le ,(dheq) ze`pw zgpne xnerd

iieaix iaizkc meyn ,llk "zxez z`f"n yxcnl

:iherin zlze ,iaizk iieaix `zlzc .iherine

,zeaxl Ð "daixwde" ,"z`ade" ,"dgpnd z`"

"yibde" ,"daixwde" "aixwde" ,"dl`n"

.oizrnyc `ibeq `gkenck ,hrnl Ð "dyibde"

epl yi dne zeaxl epl yi dn oecl jixv jkitl

izy ihernl Ð "dl`n" `kdc opaxe .hrnl

oke .oerny iaxk opiyxcc ,miptd mgle mgld

la` .mikqp zgpn ihernl Ð "daixwde"c `"d

zgpne mipdk zgpn ihernl Ð "dyibde"c `"d

,`kd dil opiyxc `l i`e .opiyxc `l ,giyn odk

edl xazqne .izixg` `zlikna dil opiyxc

odk zgpne mipdk zgpnn ith ,jpd ihernl

.onwlc dteb oerny iax ly ezxaq jezn ,giyn

mipdk zgpn hrn` xcde ,edl hrn` `xwirnc

.giyn odk zgpne

úàáäåzeaxl daixwde xnerd zgpn zeaxl

"z`ade"nc :dniz Ð dheq zgpn

inp da aizkc ,dheq zgpn inp slinl dil ded

`xaqc :xnel yie ?dcedi iax xn`wck ,"d`ad"

ony `ki`c ,xnerd zgpna ith inewe`l `ed

.gnw efe ,zleq inp `ki`e dpealeúçðîdheq

`nile :dnize Ð 'eke oic epi` dtepz dperhy

z miperhc ,egikei mgld izy,dybd `le dtep

jxtinl `ki`c :xnel yie !oizipzna xn`wck

j` ."miyi`l odn oi` oky ,mgld izyl dn"

,egikei eny`e rxevn ly bel :dniz

`le dtepz oiperhc Ð cigi inlye zxvr iyake

jixvn `lc ,ith dyw dcedi iaxl onwle !dybd

jxtinl `ki`c ,sili `picn xnerd zgpnl `xw

.ziyixtck

éáøyixc `kd Ð 'ek dgpnd z` xne` oerny

zegpn) `nw wxt seqae ,"z`" oerny iax

mye] ,yixc `l "dpeald lk z`" iab (a,`i

.[izyxit

ìåëémiptd mgle mgld izy z` daxn ip`y

z`" llka ith iedc `kd rnyn Ð

lirle ,dheq zgpne xnerd zgpnn "dgpnd

.izyxit mye ,ungn iab `kti` rnyn (`,fp)

nel yiei` .irixb Ð mixeryn oi`ac meyn :x

mgle mgld izy edpd lk ihrnnc xza :inp

.iieaix jpd iaizk ,miptd
ze`ae
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äáãð úçðn äî ,äáãð úçðî àëä øîàðå ,äáBç úçðî¦§©¨§¤¡©¨¨¦§©§¨¨©¦§©§¨¨
!äLbä äðeòè äáBç úçðî óà ,äLbä äðeòè¯äî §¨©¨¨©¦§©¨§¨©¨¨©

!äðBáìe ïîL äðeòè ïkL ,äáãð úçðîl¯äèBñ úçðî §¦§©§¨¨¤¥§¨¤¤§¨¦§©¨
.çéëBz¯!äôeðz äðeòè ïkL ,äèBñ úçðîl äî¯úçðî ¦©©§¦§©¨¤¥§¨§¨¦§©

éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àì ,ïécä øæçå .çéëBz äáãð§¨¨¦©§¨©©¦Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦
ïäaL äåMä ãvä ,äæ éàøk äæ¯eåLå äöéî÷ì eåML ¤¦§¦¤©©©¨¤¤¨¤¤¨¦§¦¨§¨

äöéî÷ì ïäì äåML ,àèBç úçðî àéáà éðà óà .äLbäì§©¨¨©£¦¨¦¦§©¥¤¨¨¨¤¦§¦¨
¯!äLbäì ïäì äåLz¯ïkL ïäaL äåMä ãväl äî ¦§¤¨¤§©¨¨©§©©©¨¤¤¨¤¤¥

àlL àèBç úçðîa øîàz ,éðòák øéLòa àáì eøLëeä§§¨Ÿ§¨¦¦§¨¦Ÿ©§¦§©¥¤Ÿ
úà" :øîBì ãeîìz ?éðòák øéLòa àáì äøLëeä§§¨¨Ÿ§¨¦¦§¨¦©§©¤

"úàáäå" :øîBà ïBòîL éaø ."äçðnä¯úçðî úBaøì ©¦§¨©¦¦§¥§¥¥¨§©¦§©
øîò úà íúàáäå" :øîBà àeä ïëå ,äLbäì øîBòä̈¤§©¨¨§¥¥©£¥¤¤Ÿ¤

"dáéø÷äå" ."ïäkä ìà íëøéö÷ úéLàø¯çðî úBaøìú ¥¦§¦§¤¤©Ÿ¥§¦§¦¨§©¦§©
ìà dúà áéø÷äå" :øîBà àeä ïëå ,äLbäì äèBñ¨§©¨¨§¥¥§¦§¦Ÿ¨¤

."çaænä¯äðeòè dðéàL àèBç úçðn äîe :àeä ïéãå ©¦§¥©§¦©¦§©¥¤¥¨§¨
äôeðz äðeòhL ,äèBñ úçðî .äLbä äðeòè ,äôeðz¯ §¨§¨©¨¨¦§©¨¤§¨§¨

!äLbä äðeòhL ïéc Bðéà¯äàa ïkL àèBç úçðîl äî ¥¦¤§¨©¨¨©§¦§©¥¤¥¨¨
!ïéhéç¯.çéëBz øîBòä úçðî¯ïkL ,øîBòä úçðîl äî ¦¦¦§©¨¤¦©©§¦§©¨¤¤¥

!äðBáìe ïîL äðeòè¯,ïécä øæçå .çéëBz àèBç úçðî §¨¤¤§¨¦§©¥¦©§¨©©¦
äåMä ãvä ,äæ éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àìŸ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤©©©¨¤

ïäaL¯úçðî àéáà éðà óà .äLbäì eåLå äöéî÷ì eåML ¤¨¤¤¨¦§¦¨§¨§©¨¨©£¦¨¦¦§©
äöéî÷ì ïäì äúååML ,äèBñ¯!äLbäì ïäì äåLz¯ ¨¤¨§¨¨¤¦§¦¨¦§¤¨¤©©¨¨

,çî÷ àáì eøLëeä àì ïkL ïäaL äåMä ãväl äî©§©©©¨¤¤¨¤¤¥Ÿ§§¨Ÿ¤©
:øîBì ãeîìz ?çî÷ àáì äøLëeäL äèBñ úçðî øîàzŸ©¦§©¨¤§§¨¨Ÿ¤©©§©

."dáéø÷äå""úàáäå" :øîBà äãeäé éaø¯úçðî úBaøì §¦§¦¨©¦§¨¥§¥¥¨§©¦§©
dðaø÷ úà àéáäå" :øîBà àeä ïëå ,äLbäì äèBñ¨§©¨¨§¥¥§¥¦¤¨§¨¨
?àîòè éàî ,àø÷ àëéøö àì øîBòä úçðî ìáà ."äéìò̈¤¨£¨¦§©¨¤¨§¦¨§¨©©§¨
äðeòè dðéàL ,àèBç úçðn äîe :àéúà à÷ àðécî¦¦¨¨¨§¨©¦§©¥¤¥¨§¨

äôeðz¯.äLbä äðeòèäôeðz äðeòhL ,øîBòä úçðî §¨§¨©¨¨¦§©¨¤¤§¨§¨
¯!äLbä äðeòhL ïéc Bðéà¯ïkL ,àèBç úçðîl äî ¥¦¤§¨©¨¨©§¦§©¥¤¥

!ïéhéç äàa¯.çéëBz äèBñ úçðî¯,äèBñ úçðîl äî ¨¨¦¦¦§©¨¦©©§¦§©¨
!àéä ïåò úøkæîc ,ïåò øøáì äàa ïkL¯àèBç úçðî ¤¥¨¨§¨¥¨Ÿ§©§¤¤¨Ÿ¦¦§©¥

éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àì ,ïécä øæçå .çéëBz¦©§¨©©¦Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦
ïäaL äåMä ãvä ,äæ¯äúååML ,øîBòä úçðî àéáà éðà óà .äLbäì eåLå äöéî÷ì eåL ïkL ¤©©©¨¤¤¨¤¤¥¨¦§¦¨§¨§©¨¨©£¦¨¦¦§©¨¤¤¨§¨

äöéî÷ì ïäì¯éøt ïBòîL éaø ?zëøt éàîe ,äLbäì ïäì äåLz,ïäaL äåMä ãväl äî :éëä C ¨¤¦§¦¨¦§¤¨¤§©¨¨©¨©§§©¦¦§¨¥¨¦©§©©©¨¤¤¨¤
ðä ,éôè äéieöî àä ,äaøcà ?äãeäé éaøå !ïééeöî ïkLBðéà Bà .ììk dì zçkLî àìc ïéðîéæ C ¤¥§¦§©¦§¨©§©¨¨§¨§¥¨¨¦§¦§¨©§©©§¨§¨¥

"úàáäå" øîBà¯øeaéö :àeä ïéãå ?ïéðòaL älàî õeç úøçà äçðî àéáîe ácðúî ãéçiL àlà ¥§¥¥¨¤¨¤¨¦¦§©¥¥¦¦§¨©¤¤¥¥¤¤¨¦§¨§¦¦
ïî äçðî àéánL ãéçé óà .äáBç ïéøBòOä ïî äçðî àéáîe ,äáBç ïéhéçä ïî äçðî àéáî¥¦¦§¨¦©¦¦¨¥¦¦§¨¦©§¦¨©¨¦¤¥¦¦§¨¦

"älà" :øîBì ãeîìz ?äáãð ïéøBòOä ïî äçðî àéáé ìBëé ,äáãð ïéhéçä¯.älà àlà él ïéà ©¦¦§¨¨¨¨¦¦§¨¦©§¦§¨¨©§©¥¤¥¦¤¨¥¤
"älà" øîBà Bðéà Bà¯"älàî" :øîBì ãeîìz ?ïzLéîç àéánL ,"äçðî éìò éøä" øîBàì àlà ¥¥¥¤¤¨¨¥£¥¨©¦§¨¤¥¦£¦§¨©§©¥¥¤

¯.àéáî ïzLéîç äöø ,àéáî úçà äöø"äçðnä úà" :øîBà ïBòîL éaø¯,úBçðî øàL úBaøì ¨¨©©¥¦¨¨£¦§¨¥¦©¦¦§¥¤©¦§¨§©§¨§¨
ãeîìz ?íéðtä íçìå íçlä ézL óà äaøî éðàL ìBëé .äLbäì íéLð úçðî ,íéBb úçðî ïBâk§¦§©¦¦§©¨¦§©¨¨¨¤£¦§©¤©§¥©¤¤§¤¤©¨¦©§

."älàî" :øîBì¯?íéðtä íçìå íçlä ézL àéöBäìe úBçðî øàL úBaøì úéàø äîe¯ïäî LiL ,úBçðî øàL éðà äaøî.íéMéàì ©¥¥¤¨¨¦¨§©§¨§¨§¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦§©¤£¦§¨§¨¤¥¥¤§¦¦
.íéMéàì ïäî ïéàL ,íéðtä íçìå íçlä ézL éðà àéöBîe¯ãeîìz ?äLbä äðeòè àäé ìBëé ,íéMéàì dlek íéëñð úçðî àìäå ¦£¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦¤¥¥¤§¦¦©£Ÿ¦§©§¨¦¨§¦¦¨§¥§¨©¨¨©§

."dáéø÷äå" :øîBì¯àäå!déz÷étà¯."dáéø÷äå" "áéø÷äå"¯?íéëñð úçðî àéöBäìe úBçðî øàL úBaøì úéàø äîe ©§¦§¦¨§¨©¦§¥§¦§¦§¦§¦¨¨¨¦¨§©§¨§¨§¦¦§©§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc zegpn(oey`x meil)

,äáBç úçðî,`heg epiidcúçðn äî ,äáãð úçðî àëä øîàðå ¦§©¨§¤¡©¨¨¦§©§¨¨©¦§©
,äLbä äðeòè äáBç úçðî óà ,äLbä äðeòè äáãðrecn ok m`e §¨¨§¨©¨¨©¦§©¨§¨©¨¨

.weqtn `heg zgpna dybd oic cenll `ziixad dkxved
`lde :`xnbd zxxan .dziiyew z` zx`ane dkiynn `xnbd

jextl xyt`,äðBáìe ïîL äðeòè ïkL äáãð úçðîl äîokle ©§¦§©§¨¨¤¥§¨¤¤§¨
didz `l dpeale ony dperh dpi`y `heg zgpn la` ,dybd dperh

:ayiil `xnbd dqpn .dybd dperh,çéëBz äèBñ úçðîs`y ¦§©¨¦©
,dybd dperh ,dpeale ony dperh dpi`yel` mipic oi`y ixd

oicl dacp zgpnn `heg zgpn z` cenlle aeyl yie ,dfa df miielz
.dpeale ony oica welig mdipia yiy it lr s` dybd

:ef dgked `xnbd dgec,äôeðz äðeòè ïkL äèBñ úçðîl äîiptne ©§¦§©¨¤¥§¨§¨
zeidl dleki dpi`e ,dybd da yi dpeale ony da oi`y it lr s` df
daiyn .dpeale ony `le dtepz `l da oi`y `heg zgpnl dgiken

:`xnbdçéëBz äáãð úçðî.dybd da yie dtepz da oi`yøæçå ¦§©§¨¨¦©§¨©
äæ éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àì ïécäcv yiy oeikn - ©¦Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤

dpeale ony yi dacp zgpna ,dybd oic ep`vny mewn lka `xneg
oda yi el` mipic zngn `ly mixne` ep` ,dtepz yi dheq zgpnae

`l` ,dybdéðà óà ,äLbäì eåLå äöéî÷ì eåML ïäaL äåMä ãvä©©©¨¤¤¨¥¤¨¦§¦¨§¨§©¨¨©£¦
.äLbäì ïäì äåLz ,äöéî÷ì ïäì äåML àèBç úçðî àéáà̈¦¦§©¥¤¨¨¨¥¦§¦¨¦§¤¨¥§©¨¨

`l` `heg zgpna dybd oic cenll xyt` i`y dwiqn `xnbd
:df cenil `xnbd dgec .ieaixnïkL ïäaL äåMä ãväl äî©§©©©¨¤¤¨¥¤¥

éðòák øéLòa àáì eøLëeäici lr mb ze`a dheqe dacp zegpn - §§¨Ÿ¤¨¦§¤¨¦
,ipr ici lr mbe xiyràáì äøLëeä àlL àèBç úçðîa øîàzŸ©§¦§©¥¤Ÿ§§¨¨Ÿ

éðòák øéLòacenll oi` okle ,ez`hg lr d`ian ipr wxy - ¤¨¦§¤¨¦
.`heg zgpna dybd oic dheqe dacp zegpnnúà' øîBì ãeîìz©§©¤

'äçðnä-.aezkd ieaxn wx df oic cenll epkxved jkl ©¦§¨
zegpna dybd oic cnly oerny iax ixac z` d`ian `xnbd

:dheqe xnerd,øîBà ïBòîL éaøzygxn zgpn zyxta aezk`xwie) ©¦¦§¥
(g a,'odkd l` daixwde 'dl dl`n dyri xy` dgpnd z` z`ade

,'gafnd l` dyibdeepcnlzaiznøîBòä úçðî úBaøì 'úàáäå'§¥¥¨§©¦§©¨¤
øîBà àeä ïëå ,äLbäìxnerd zgpna d`ad oeyl(i bk `xwie) §©¨¨§¥¥

'ïäkä ìà íëøéö÷ úéLàø øîBò úà íúàáäå'.zaizne'dáéø÷äå' ©£¥¤¤¤¥¦§¦§¤¤©Ÿ¥§¦§¦¨
epcnløîBà àeä ïëå ,äLbäì äèBñ úçðî úBaøìd`ad oeyl §©¦§©¨§©¨¨§¥¥

dheq zgpna(dk d xacna)'çaænä ìà dúBà áéø÷äå'. §¦§¦¨¤©¦§¥©
ote`a dheq zgpna dybd oic cenll ozip `ly zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .xg`àeä ïéãå,dybd dperh dheq zgpny -äîe §¦©
äèBñ úçðî ,äLbä äðeòè ,äôeðz äðeòè dðéàL àèBç úçðn¦§©¥¤¥¨§¨§¨§¨©¨¨¦§©¨

.äLbä äðeòhL ïéc Bðéà ,äôeðz äðeòhL¤§¨§¨¥¦¤§¨©¨¨
,`heg zgpnn dheq zgpn z` cenll ozip cvik :`xnbd zxxanäî©

ïéhéç äàa ïkL àèBç úçðîldpnn cnlp ji`e ,dybd da yi jkle §¦§©¥¤¥¨¨¦¦
:ayiil `xnbd dqpn .mixeryn d`ad dheq zgpnløîBòä úçðî¦§©¨¤

çéëBzmixeryn d`a `idy s`y.dybd da yi ¦©
:ef dgked `xnbd dgecïîL äðeòè ïkL øîBòä úçðîl äî©§¦§©¨¤¤¥§¨¤¤

äðBáìedheq zgpnl dpnn cnlp ji`e ,dybd dperh `id okle §¨
.dpeale ony dperh dpi`y:`xnbd daiynçéëBz àèBç úçðî¦§©¥¦©

dpi`y s`y.dybd da yi ,dpeale ony dperhéàø àì ïécä øæçå§¨©©¦Ÿ§¦
,äæ éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ,mihgd on d`a `heg zgpn oky ¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤

mipic zngn `ly mixne` ep` okle ,dpeale ony yi xnerd zgpnae
`l` ,dybd oda yi el`eåLå äöéî÷ì eåML ïäaL äåMä ãvä©©©¨¤¤¨¥¤¨¦§¦¨§¨

äåLz ,äöéî÷ì ïäì äúååML äèBñ úçðî àéáà éðà óà ,äLbäì§©¨¨©£¦¨¦¦§©¨¤¨§¨¨¥¦§¦¨¦§¤
.äLbäì ïäì̈¥§©¨¨

`l` dheq zgpna dybd oic cenll xyt` i`y dwiqn `xnbd
:df cenil `xnbd dgec .weqtnïäaL äåMä ãväl äîzegpn-] ©§©©©¨¤¤¨¥

[xnere `hegçî÷ àáì eøLëeä àì ïkL`le zleq ze`a ody - ¤¥Ÿ§§¨Ÿ¤©
,gnw,dybd oda yi okleàáì äøLëeäL äèBñ úçðîa øîàzŸ©§¦§©¨¤§§¨¨Ÿ
çî÷.'dáéø÷äå' øîBì ãeîìz-deyd cvdn df oic cenll epl oi` ¤©©§©§¦§¦¨

.oerny iax ixaca x`eanke weqtdn wx `l`
:oerny iax lr wlegd dcedi iax ixac z` `xnbd d`ianéaø©¦

øîBà àeä ïëå ,äLbäì äèBñ úçðî úBaøì 'úàáäå' ,øîBà äãeäé§¨¥§¥¥¨§©¦§©¨§©¨¨§¥¥
àéáäå'àø÷ àëéøö àì øîBòä úçðî ìáà .'äéìò dðaø÷ úà §¥¦¤¨§¨¨¨¤¨£¨¦§©¨¤Ÿ§¦¨§¨

.dybd dperhy cnll

:`xnbd zxxan.àîòè éàî:`xnbd daiync meynà÷ àðécî ©©£¨¦¦¨¨
àéúà,,äLbä äðeòè ,äôeðz äðeòè dðéàL àèBç úçðn äîe ¨§¨©¦§©¥¤¥¨§¨§¨§¨©¨¨

.äLbä äðeòhL ïéc Bðéà ,äôeðz äðeòhL øîBòä úçðî¦§©¨¤¤§¨§¨¥¦¤§¨©¨¨
:`xnbd dgecïéhéç äàa ïkL àèBç úçðîl äîdpnn cenll oi`e ©§¦§©¥¤¥¨¨¦¦

mixeryn d`ay xnerd zgpnl.:`xnbd daiynäèBñ úçðî¦§©¨
çéëBzdybd da yi ,mixeryn d`a `idy s`y. ¦©

:ef dgked `xnbd dgecïBò øøáì äàa ïkL äèBñ úçðîl äî- ©§¦§©¨¤¥¨¨§¨¥¨
,dlra zgz dzpif dy`d m`d xxal,àéä ïBò úøkæîc`id okle §©§¤¤¨¦

dybd dperh.
:`xnbd daiynçéëBz àèBç úçðîyi oer xxal d`a dpi`y s`y ¦§©¥¦©

,dybd da,äæ éàøk äæ éàø àìå äæ éàøk äæ éàø àì ïécä øæçå§¨©©¦Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤
okle ,oer xxal d`a dheq zgpne mihigd on d`a `heg zgpn oky

`l` ,dybd oda yi el` mipic zngn `ly mixne` ep`äåMä ãvä©©©¨¤
äì eåLå äöéî÷ì eåL ïkL ïäaLøîBòä úçðî àéáà éðà óà ,äLb ¤¨¥¤¥¨¦§¦¨§¨§©¨¨©£¦¨¦¦§©¨¤

.äLbäì ïäì äåLz ,äöéî÷ì ïäì äúååML¤¨§¨¨¥¦§¦¨¦§¤¨¥§©¨¨
zxxan .dcedi iaxe oerny iax ewlgp dna dzr zx`an `xnbd

:`xnbdúëøt éàîe.oerny iax zrcl oekp epi` df cenil recn - ©¨§©
:`xnbd dxiaqnéøt ïBòîL éaøéëä C`heg zgpnn cenild z` ©¦¦§¨¦¨¦

,xnerd zgpnl dheqeïééeöî ïkL ïäaL äåMä ãväl äîzgpn - ©§©©©¨¤¤¨¥¤¥§¦
xnerd zgpn eli`e ,dpya minrt dnk e`eaiy okzi dheqe `heg

.zxvra ,cala dpya zg` mrt `l` d`a dpi`äãeäé éaøå`l §©¦§¨
y iptn ,ef `kxitl yygàä äaøcà[xnerd zgpn-],éôè äééeöî ©§©¨¨§¨§¥

c meynðäC[dheqe `heg zegpn-]ììk dì úçkLî àìc ïéðîéæ- ¨¨¦§¦§Ÿ©§©©¨§¨
.llk el` zegpn e`eai `ly dpy xearzy okzi dheqe `heg zegpn
oic `le dybd oic epcnll `a 'z`ade' ieaixdy oipn dpc `xnbd

:`xnbd dywn .xg`àlà 'úàáäå' øîBà Bðéà BàzeaxlãéçiL ¥¥§¥¥¨¤¨¤¨¦
úøçà äçðî àéáîe ácðúîmixerynïéðòaL älàî õeçdpi`y - ¦§©¥¥¦¦§¨©¤¤¥¥¤¤¨¦§¨

.dybd oic epcnln epi`e ,mihgn ze`ad dacp zegpn x`yk
:`xnbd dtiqenàeä ïéãå,mixeryn dacp zgpn `ian cigid didiy §¦

dy enkyïî äçðî àéáîe äáBç ïéhéçä ïî äçðî àéáî øeaéö¦¥¦¦§¨¦©¦¦¨¥¦¦§¨¦
äáBç ïéøBòOä,[xnerd zgpn-]ïéhéçä ïî äçðî àéánL ãéçé óà ©§¦¨©¨¦¤¥¦¦§¨¦©¦¦

äáãð ïéøBòOä ïî äçðî àéáé (ìBëé) ,äáãðøîBì ãeîìz .a `xwie) §¨¨¨¨¦¦§¨¦©§¦§¨¨©§©
(g,'älà'yéì ïéà[cigil-]älà àlàdacp zegpn ipin zyng - ¥¤¥¦¤¨¥¤

.zexg` `le `iadl cigid lekioic 'z`ade'n yexcl ozip `linne
.dybd

:`xnbd dywnäçðî éìò éøä øîBàì àlà 'älà' øîBà Bðéà Bà¥¥¥¤¤¨§¥£¥¨©¦§¨
cnlle ,zygxn e` zleq `iai m` hxit `lyïzLéîç àéánLlk - ¤¥¦£¦§¨

.zegpnd ipin:`xnbd zvxzn'älàî' øîBì ãeîìzm"n ze`dn - ©§©¥¥¤
rnyn,àéáî ïzLéîç äöø ,àéáî úçà äöøcenild x`ype ¨¨©©¥¦¨¨£¦§¨¥¦

.mixeryn dacp zgpn `iadl leki epi`y cnll 'dl`' daizdn
:dybd oipra oerny iax ly zetqep zeyxc d`ian `xnbdéaø©¦

,øîBà ïBòîLz`ade' xn`py dnn'äçðnä úàepcnlúBaøì ¦§¥§¥¥¨¤©¦§¨§©
éðàL ìBëé ,äLbäì íéLð úçðî íéøëð úçðî ïBâk ,úBçðî øàL§¨§¨§¦§©¨§¦¦§©¨¦§©¨¨¨¤£¦

íéðtä íçìå íçlä ézL óà äaøî,dybd oda didzyãeîìz ©§¤©§¥©¤¤§¤¤©¨¦©§
,'älàî' øîBì.dybd yi zegpnd lka `ly rnyny ©¥¥¤

:`ziixad dywnúBçðî øàL úBaøì úéàø äîedybdlàéöBäìe ¨¨¦¨§©§¨§¨§¦
.íéðtä íçìå íçlä ézL:`ziixad zvxznøàL éðà äaøî §¥©¤¤§¤¤©¨¦©§¤£¦§¨

úBçðîmeyníéMéàì ïäî LiLxhwp odly unewd -,y`d iab lr §¨¤¥¥¤¨¦¦
,dybd oda daezky zegpnl zenec odeíçlä ézL éðà àéöBîe¦£¦§¥©¤¤

íéMéàì ïäî ïéàL íéðtä íçìå.mipdkd ici lr milk`p `l` §¤¤©¨¦¤¥¥¤¨¦¦
:zeywdl `ziixad dkiynníéMéàì dlek íéëñð úçðî àìäå- ©£Ÿ¦§©§¨¦¨¨¦¦

,zxhwp dlek `l` dvinw da oi`,äLbä äðeòè àäé ìBëéixdy ¨§¥§¨©¨¨
zvxzn .dybdl daxn dz` miyi`l dpnn yiy dgpn lk

:`ziixad,'dáéø÷äå' øîBì ãeîìzzgpn hrnl ,zxg` `le ef ©§©§¦§¦¨
.dybd zaegn mikqp

:`ziixad dywndéz÷étà àäå'daixwde'n cnl xak oerny iax - §¨©¦§¥
:`ziixad zvxzn .dheq zgpna dybd yiydáéø÷äå áéø÷äå- §¦§¦§¦§¦¨

ze`dn `id dzr dyxcde ,dnvr daizdn `id dpey`xd dyxcd
epcnll 'daixwde' aezke cala 'aixwde' aezkl xyt` didy ,`"d

:`ziixad zxxan .dybd dperh dpi` mikqp zgpnyúéàø äîe¨¨¦¨
úBçðî øàL úBaøì,dybdl.íéëñð úçðî àéöBäìe §©§¨§¨§¦¦§©§¨¦
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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc zegpn(ipy meil)

:`xnbd daiynúBçðî øàL éðà äaøî`hege miyp zgpn oebk - ©§¤£¦§¨§¨
iptn ,dybdl,ïîöò ììâa úBàaLzegpnd zyngl zenece ¤¨¦§©©§¨

,dyxtaydîöò ììâa äàa dðéàL íéëñð úçðî éðà àéöBîe`l` ¦£¦¦§©§¨¦¤¥¨¨¨¦§©©§¨
.enr d`ay gafd llba

:`xnbd zl`eyììâa úBàa çéLî ïäk úçðîe íéðäk úçðî àìäå©£Ÿ¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¨¦§©
,äLbä úBðeòè eäé ìBëé ,ïîöòzngn ze`aa ielz dybd oicy itl ©§¨¨§§©¨¨

:`xnbd dper .onvr,'dLébäå' øîBì ãeîìzmipdk zgpn hrnl ©§©§¦¦¨
.dybd zeperh opi`y giyn odke

:`xnbd dywnäLbä äðeòhL dôeâì déì éòaéî éàädpi`e ©¦¨¥¥§¨¤§¨©¨¨
.giyne mipdk zgpn dpnn hrnl ,zxzein

:`xnbd zvxzn'dLébäå' 'Lébäå' ïîgiyne mipdk zgpn herin - ¦§¦¦§¦¦¨
ztqeze ,'yibde' wx aezkl xyt` didy ,zxzeind `"ddn `ed

.zexg` `le dybd dperh `id wxy zcnln `"d ze`d
:`xnbd zxxanúçðî àéöBäìe úBçðî øàL úBaøì úéàø äîe¨¨¦¨§©§¨§¨§¦¦§©

.çéLî ïäk úçðîe íéðäkŸ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©
:`xnbd daiynúBçðî øàL éðà äaøîmeyníéMéàì ïäî LiL ©§¤£¦§¨§¨¤¥¥¤¨¦¦

,xhwp ovnewy -íéðäkì ïäî Léå ,ïîöò ììâa úBàáeixiiy - ¨¦§©©§¨§¥¥¤©Ÿ£¦
,mipdkd zlik`l mipzip unewd on dgpndzegpnd zyngk

dyxtayïéàL íéðtä íçìå íçlä ézL éðà àéöBîe .ïäî ¦£¦§¥©¤¤§¤¤©¨¦¤¥¥¤
íéðäk úçðîe ,dîöò ììâa äàa dðéàL íéëñð úçðîe ,íéMéàì̈¦¦¦§©§¨¦¤¥¨¨¨¦§©©§¨¦§©Ÿ£¦

íéðäkì ïäî ïéàL çéLî ïäk úçðîe. ¦§©Ÿ¥¨¦©¤¥¥¤©Ÿ£¦
zgpn zyxta xn`p :zegpnd zvinw ote`a `ziixa d`ian `xnbd

zygxn(h a `xwie)íéøäå','ebe 'DzxMf` z` dgpOd on odMdìBëé §¥¦©Ÿ¥¦©¦§¨¤©§¨¨¨¨
ef dnxd dyriøîBì ãeîìz ,éìka(g e my),'Böîe÷a epnî íéøäå' ©§¦©§©§¥¦¦¤§§

,cenll yieïläì øeîàä äîøä äîziyrpBöîe÷a`le [ecia-] ©£¨¨¨¨§©¨§§
,ilkaBöîe÷a ïàk øeîàä äîøä óà.ilka `le ©£¨¨¨¨¨§§

äðùî
dtepz zeperh zegpn dfi` ,zncewd dpynd oipra dkiynn dpynd

:dybd `leìL ïîL âBì ,äLbä úBðeòè ïéàå äôeðz úBðeòè elà¥§§¨§¥§©¨¨¤¤¤
á÷òé ïa øæòéìà éaø éøáãk íéøekaäå ,BîLàå òøBöîyiy xaeqd §¨©£¨§©¦¦§¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

,dtepz mdaïälL ÷BLå äæçå ,ãéçé éîìL éøeîéàåinly ly-] §¥¥©§¥¨¦§¨¤§¤¨¤
.[cigiíéøçàa àìå ìàøNéa íéLð ãçàå íéLðà ãçà.zxfeg ¤¨£¨¦§¤¨¨¦§¦§¨¥§Ÿ©£¥¦

,dybd `le dtepz zeperhy el` z` zepnl dpyndíçlä ézL§¥©¤¤
.úøöò éNák éðLe§¥¦§¥£¤¤
:dpynd zx`anäNBò àeä ãöékipyae mgld izya dtpdd z` ¥©¤

,miyakdåéãé ézL çépîe íéNáë éðL éab ìò íçlä ézL ïúBð¥§¥©¤¤©©¥§¥§¨¦©¦©§¥¨¨
éìBî ,ähîìøîàpL ,ãéøBîe äìòî àéáîe C(fk hk zeny)ðeä øLà'ó §©¨¦¥¦©£¤¦¤¤¡©£¤©
.'íøeä øLàå©£¤¨

:dybde dtepz oipra mitqep mipicäúéä äôeðzelit` ziyrp §¨¨§¨
çøæna'd iptl xzei `edy daxrna wx `le dxfrd,äLbäådzid ©¦§¨§©¨¨
ziyrpáøòna.dxfrdoda yiy dheq zgpne xnerd zgpnae ©©£¨

dybde dtepz.úBLbäì úBîãB÷ úBôeðz§§§©¨
:melk zeperh opi`y el` e` dtepze dybd zeperhd zegpnúçðî¦§©

úçðîe íéðtä íçì .äôeðúe äLbä úBðeòè úBàð÷ úçðîe øîBòä̈¤¦§©§¨§©¨¨§¨¤¤©¨¦¦§©
.äôeðz àìå äLbä àì úBðeòè ïéà íéëñð§¨¦¥§Ÿ©¨¨§Ÿ§¨

:oerny iax ly `xnin dpynd d`ian,øîBà ïBòîL éaøyiìLäL ©¦¦§¥§Ÿ¨
ïéðéîd zepaxw lyìL ïéðeòè,úBöî Lwx la`íézLylyd on ¦¦§¦¨Ÿ¦§§©¦

zbdep zevnúçàå úçà ìëa,odnïäa ïéà úéLéìLe.ïä elàå §¨©©§©©§¦¦¥¨¤§¥¥

,zepaxwd ipin dylyøeaéö éîìL éçáæå ãéçé éîìL éçáæipy - ¦§¥©§¥¨¦§¦§¥©§¥¦
,zxvra miaxwd zxvr iyak.òøBöî íLàå©£©§¨

:dpynd zhxtnäëéîñ ïéðeòè ãéçé éîìL éçáænäôeðúe ,íéiç ¦§¥©§¥¨¦§¦§¦¨©¦§¨
äôeðz íéðeòè øeaéö éîìL éçáæ .íéiç äôeðz ïäa ïéàå ïéèeçL§¦§¥¨¤§¨©¦¦§¥©§¥¦§¦§¨

äëéîñ íäa ïéàå] ïéèeçLe íéiçdtepz oi`e ,md xeaiv oaxw ik ©¦§¦§¥¨¤§¦¨
.[xeaiv zepaxwaBa ïéàå ,éç äôeðúe äëéîñ ïeòè òøBöî íLàå©£©§¨¨§¦¨§¨©§¥
.èeçL äôeðz§¨¨

àøîâ
my`a dtepzd meiw ote` lr zxacnd `ziixa d`ian `xnbd

:ebele rxevn,ïðaø eðzaezk(ai ci `xwie),úàå íLàì BúBà áéø÷äå' ¨©¨¨§¦§¦§¨¨§¤
éðäå ïîMä âBì,'äôeðz íúBà ó'mze` sipde' xn`py dnneãnìî ©¨¤§¥¦¨§¨§©¥

ãçàk äôeðz ïéðeòhL.onyd bele my`d -éðä íàL ïépîeäæ ó ¤§¦§¨§¤¨¦©¦¤¦¥¦¤
íLàì BúBà áéø÷äå' øîBì ãeîìz ,àöé Bîöòa äæå Bîöòaz`e §©§§¤§©§¨¨©§©§¦§¦§¨¨§¤

onXd bléðäå,'óbell jenqa ,cigi oeyla 'sipde' xn`py dnne Ÿ©¨¤§¥¦
ecal onyd bel lr dxn`p dtepzdy epcnl ,onyd.zxxan

:`ziixadéðé ìBëééðéå øéæçéå óósipi cgi mdipy z` sipdy xg`l - ¨¨¦§©£¦§¨¦
bel z` sipny weqtdn rnyny dn z` miiwl ick ecal cg` lk

,ecal onydúBôeðz àìå 'äôeðz' øîBì ãeîìzdxezl did - ©§©§¨§Ÿ§
epcnl 'dtepz' ly xezi dazky jkne ,'mze` sipde' wx aezkl

.zg` dtepza mitpen mdipyy
zwcwcn .gxfna ziyrp dtepzdy dpyna `aend oica dpc `xnbd
,dxfrd gxfna dzid dtepzdy epizpyna epipyy dnn :`xnbd

ea xn`py mewn lky rnynçøæna ,''ä éðôì'.`ed dxfrd ¦§¥©¦§¨
:`xnbd dywnøîà àäå(:hi lirl)dnny ,zegpn ly dybd oipra §¨¨©

da xn`pyìBëé ,''ä éðôì'y xne` iziidáøònayi gafnd ¦§¥¨©©£¨
.axrna `ed 'd iptly ixd .dyibdléléî éðä ,éøîà'd iptly df - ¨§¦¨¥¦¥

a `weec `ed ,axrn epiidäðeòè úàhçå ,úàhç éøwéàc äçðî¦§¨§¦§¥©¨§©¨§¨
ãBñéenk ,gafnd ceqi lr oiktyp z`hg oaxw ly mcd ixiiye - §

xn`py(gi c `xwie),'ebe 'ceqi l` jetyi mcd lk z`e'úéîBøc ïø÷å§¤¤§¦
,ãBñé Bì äéä àì úéçøæî`ed 'd iptl dgpn zybd iabl jkl ¦§¨¦Ÿ¨¨§

jixv mbe ceqi yiy mewna dybdd didzy mikixvy iptn ,axrna
aezky enk ,gafnd mexca mb dybdd didzy(f e my)ipR l`'¤§¥

,mexca epiid gafnd ipte ,'gAfOd`ed 'd iptly gxkda `linne ©¦§¥©
ceqi ea yiy mewn mb `id zinexc ziaxrn oxw wxy meyn ,axrna
`ly zigxfn zinexc oxw ok oi`y dn ,`id 'gafnd ipt' llka mbe

.ceqi dl didàëä ìáàdtepza,ceqi dkixv dpi`yàðéø÷ 'ä éðôì £¨¨¨¦§¥¨¥¨
déa.gxfna mb - ¥

epipy .mixekiaa awri oa xfril` iax ly ezrc z` zxxan `xnbd
:dpyna.á÷òé ïa øæòéìà éaø éøáãk íéøekaäå:`xnbd zxxan §©¦¦§¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

.á÷òé ïa øæòéìà éaø éàî:`ziixa `xnbd d`ian,àéðúcxn`p ©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©§¨
mixekia zyxta(c ek mixac)ïäkä ç÷ìå'iptl FgiPde LcIn `pHd §¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤§¦¦¦§¥
,'Lidl` 'd gAfnéaø éøác ,äôeðz ïéðeòhL íéøekaä ìò ãnéì ¦§©¡Ÿ¤¦¥©©¦¦¤§¦§¨¦§¥©¦
.á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ
:`xnbd zl`eyá÷òé ïa øæòéìà éaøc àîòè éàîcnl cvik - ©©£¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

.dtepz miperh mixekiady df weqtn
:`xnbd daiynàëä áéúk ,íéîìMî ãé ãé øîbmixekia zyxta-] ¨©¨¨¦§¨¦§¦¨¨

(my)[íúä áéúëe ,'Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå'minly oaxw lv`-] §¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤§¦¨¨
(l f `xwie)[,'äðàéáz åéãé'¨¨§¦¤¨
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oifge` mipy` cenr `q sc ± oey`x wxtzereay

úåçðî øàù éðà äáøî.dl`l zenec ixdy -íéðäëì ïäî ùéå 'åë ïäî ùéù
.'ebe "dgpnd on odkd mixde" aizk dyxt dze`a - "mixde" .mixiyd -éìëá ìåëé

dnxd dnxd silie ,"evnewa epnn mixde" (e `xwie) xg` mewna xnel cenlz -

.dey dxfbldpynòøåöîì íùàå âåì."mze` sipde" (ci my) eda aizk -

á÷òé ïá øæòéìà éáø éøáãë íéøåëáäå-

:xn`c (a,fn dkeq) `nlra dil opirnyc

.dtepz oiperh mixekaãéçé éîìù éøåîéàå
÷åùå äæçådfge dnexzd wey" eda aizk -

sipdl e`iai mialgd iy` lr dtepzd

.(i `xwie) 'ebe "dtepzíéùðà éîìù ãçà
íéøçàá àìå ìàøùéá íéùð éîìù ãçàå-

.`xnba yxtnúøöò éùáëå íçìä éúù-

mgl lr mze` odkd sipde" eda aizk

mi`elna xn`py .'ebe "dtepz mixekad

lirle ,"mxed xy`e sped xy`" (hk zeny)

ipd lk - "dtepz mze` ztpde" aizk dipin

.cixene dlrne `iane jileny :xnel zetepz

mi`elnc "mxede sped"n :`pixg` `pyil

.zetepz x`yl opitliçøæîá,xnelk -

lke ,sipdl leki gafn ly egxfna elit`

.lkidl xzei aexwc eaxrna okyúåôåðúä
úåùâäì úåîãå÷jk xg`e ,sipn dligz -

yiy ze`pw zgpne xnerd zgpnae ,dyibn

mcew dtepzdy oipne .dybde dtepz oda?

iptl dgpnd z` sipde" dheq zgpna aizkc

'd"gafnd l` dze` aixwde" xcde ,"

.(d xacna)úåàð÷å øîåòä úçðîaizk -

.dybd edl opitli lirle ,dtepz edaäùìù
ïéðéîiyak odc xeaiv inlye ,cigi inly -

ozyly oia oiperh - rxevn my`e ,zxvr

.zevn dylyíéúùyi dylyn zevn -

lka oi`c .mda oi` iyilyde ,oine oin lka

.mizy `l` oinãéçé éîìùeda aizk -

aizk] oihegy dtepze ,"`xwie"a dkinq

.odly weye dfga ["ev" zyxtaéîìù]
øåáö,"xen`" dyxta miig dtepz oiperh -

la` cigi inlyn dl opixnbc [oihegye

.`xnba yxtnck ,`l - dkinqíùà
òøåöîaizkc ,miig dtepz dia aizk -

dkinqe ."zxez didz z`f"a "mze` sipde"

izy" wxta cigid zepaxw lkl opixnb

,hegy dtepz `l la` ,(`,bv zegpn) "zecn

.`xnba yxtnck`xnbéðäåíúåà ó-

.aizk my`e bel`áéø÷äå øîåì ãåîìú
éðäå ïîùä âåì úàå íùàì åúåàó-

.i`w dicegl bel` - "sipde" rnyncìåëé
éðééðéå øåæçéå ãçàë ïäéúù óócg` lk -

onyd bel z`e" xn`py dn miiwl ,envrl

."sipdeäôåðú øîåì ãåîìú,`yxcl -

."mze` sipde" azknl dil iedc'ä éðôì
çøæîádia opixw gxfna elit` ,xnelk -

'd iptl"."úøîàä"dax unewd"a -

'd iptl" dgpnc dybd iab (`,hi zegpn)-

.axrna epiidcéø÷éàã äçðî éìéî éðä
úàèç`id miycw ycw" (e `xwie) aizkc -

."z`hgkãåñé äðåòè úàèçåda aizkc -

.'ebe "ceqi l` jetyi mcd lk z`e" (my)

ãåñé äéì äåä àì úéîåøã úéçøæî ïø÷å-

did ceqid :(a,dl) zecn zkqna opixn`ck

,axrnd lk ipt lre oetvd lk ipt lr jldn

oxw epiidc - zg` dn` mexca lke`

vl zg` dn` `l` zigxfn gex lkl ceqid did `ly `vnp .zigxfn zipetv oxwl epiidc - zg` dn` gxfnae ,ceqi dil dedc ,zinexc ziaxrn.zipetv zigxfn oxw c

- "gafnd ipt l`" aizkc ,mexca dil aixwin `lc ibq `l dgpne ,zinexc zigxfn oxwl ceqi oi`y `vnp .iaxrn cvl zg` dn` `l` ceqi oi` inp zinexc gexle

.yakd eay mexc epiidc ,"ipt l`" meyn - mexce ,ceqi meyn - axrn ,zinexc ziaxrn opira jgxk lr jkld .(a,hi zegpn) ["dax] unewd"a xn`ck ,mexca
äî
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úåàáå`hrnin "mipdkl odn yi"c `nrhnc ,`nrh i`dl jixv `l `ed Ð onvr llba

`l` dihwp `le .mipdkl odn oi`e gafnl olekc ,mipdk zgpn enk mikqp zgpn

.df xg` df hrnnc ,`yixa dihwpc meyn

úçðîåilzc `d izyxit oizipzna ,mipdkl odn oi`y Ð giyn odk zgpne mipdk

.dvinw oda oi`y itl `nrhéðäéìéîdgpn

migafa Ð 'ek ceqi dperh z`hge z`hg ixwi`c

z`hg :opixn` (a,bq) "miycw iycw" wxta

dn Ð "z`hg" diexw dgpne ,"dgpn" diexw

dne .oetv dperh dgpn s` ,oetv dperh z`hg

oxwa z`hg s` ,zinexc ziaxrn oxwa dgpn

dze`c qxhpewa my yxite .zinexc ziaxrn

oetv dperh serd z`hg `lc ,zyaeyn `qxib

oa `le ,oetva oze`c :lirl xn`wck dwilnl

.oetv dperh dvinwl dgpn `le ,oetv oerh ser

,x`yd on dwelg `heg zgpn :xn`z m`e

iiezi`l ded ,dl yiwn dnda z`hgle

zevnwp zegpnd :lirl mzd ipzwc oizipzn`

:cere !`heg zgpnn ueg dxfra mewn lka

z`hg zgz zelca d`ad serd z`hg xyt`

oxwa ziyrp ixdy ,oetv dperh dpi` Ð dnda

serd z`hg zgz d`ad dgpn ,zinexc ziaxrn

"onewn edfi`" wxtac :dyw cere ?oetv oerhz Ð

,oetv dperhc serd z`hgc gken (a,hn my)

xcde dgpn `iz` ikid ok m` ,ywid ied dlern

xfeg ywida cnld xac ike ,z`hgn `tli

el d`xpc ,qxhpewa my yxite ?ywida cnlne

s` ,dnyl `ly dleqt z`hg dn" opiqxbc

:eyexitl dywe ."dnyl `ly dleqt dgpn

`nw wxta lirl opixn` `xwirn i`cec

"z`hg" ,`heg zgpn `nlya :(`,c) oizliknc

la` ,'ek ze`pw zgpn `l` .`pngx diixw

ze`pw zgpne `heg zgpn `l` :opixn` `pwqna

?i`n `nrh z`hg ?olpn ,onyl `lya zeleqtc

."`id" da aizk inp ipd Ð "`id" da aizkc

,ceqi dperh z`hg dn" qixb miig epiax axde

ceqi l` dvni mca x`ypde" (d `xwie) aizkc

,ceqid cbpk dybd dperh dgpn s` ,"gafnd

`kd gkenck ,zigxfn zinexc oxw iwet`l

x`ye :xn`z m`e .`wtp "z`hg" ixwi`cnc

zegpnd lk yewzi`cn `niz ike ?olpn zegpn

opitlie ,"oxd` z` ev" zyxta my`e z`hgl

`heg zgpn ok m` ,ceqi oiperhy mcd ixiyn

opiywnc olpn :cere !mzdn il wetiz inp

era `lc ,minc zligzl edpiyw` ,miixiyl

'd iptl" aizkc :xnel yie !z`hga ceqizgpn` "

'd iptl" aizk inp zegpnd lkae ,`hegikid ik ."

'd iptl" i`dccbpk Ð inp i`d ,ceqid cbpk Ð "

cnld xacc ,`id ynn dey dxifb `le .ceqid

i` dey dxfba cnlne xfeg i` ol `irain ywida

.`nlra `zlin iielb `l` ,`lìáàiptl `kd

iycw" wxt migafac dniz Ð dia `pixw 'd

"itlwa sxh" wxta `neiae (mye `,gp) "miycw

`lc rnyn ,mixetkd mei ly milgb iab (a,dn)

'd iptl" ixwiniaxrn xp iab oke ,axrna `l` "
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ipd lk - "dtepz mze` ztpde" aizk dipin

.cixene dlrne `iane jileny :xnel zetepz

mi`elnc "mxede sped"n :`pixg` `pyil

.zetepz x`yl opitliçøæîá,xnelk -

lke ,sipdl leki gafn ly egxfna elit`

.lkidl xzei aexwc eaxrna okyúåôåðúä
úåùâäì úåîãå÷jk xg`e ,sipn dligz -

yiy ze`pw zgpne xnerd zgpnae ,dyibn

mcew dtepzdy oipne .dybde dtepz oda?

iptl dgpnd z` sipde" dheq zgpna aizkc

'd"gafnd l` dze` aixwde" xcde ,"

.(d xacna)úåàð÷å øîåòä úçðîaizk -

.dybd edl opitli lirle ,dtepz edaäùìù
ïéðéîiyak odc xeaiv inlye ,cigi inly -

ozyly oia oiperh - rxevn my`e ,zxvr

.zevn dylyíéúùyi dylyn zevn -

lka oi`c .mda oi` iyilyde ,oine oin lka

.mizy `l` oinãéçé éîìùeda aizk -

aizk] oihegy dtepze ,"`xwie"a dkinq

.odly weye dfga ["ev" zyxtaéîìù]
øåáö,"xen`" dyxta miig dtepz oiperh -

la` cigi inlyn dl opixnbc [oihegye

.`xnba yxtnck ,`l - dkinqíùà
òøåöîaizkc ,miig dtepz dia aizk -

dkinqe ."zxez didz z`f"a "mze` sipde"

izy" wxta cigid zepaxw lkl opixnb

,hegy dtepz `l la` ,(`,bv zegpn) "zecn

.`xnba yxtnck`xnbéðäåíúåà ó-

.aizk my`e bel`áéø÷äå øîåì ãåîìú
éðäå ïîùä âåì úàå íùàì åúåàó-

.i`w dicegl bel` - "sipde" rnyncìåëé
éðééðéå øåæçéå ãçàë ïäéúù óócg` lk -

onyd bel z`e" xn`py dn miiwl ,envrl

."sipdeäôåðú øîåì ãåîìú,`yxcl -

."mze` sipde" azknl dil iedc'ä éðôì
çøæîádia opixw gxfna elit` ,xnelk -

'd iptl"."úøîàä"dax unewd"a -

'd iptl" dgpnc dybd iab (`,hi zegpn)-

.axrna epiidcéø÷éàã äçðî éìéî éðä
úàèç`id miycw ycw" (e `xwie) aizkc -

."z`hgkãåñé äðåòè úàèçåda aizkc -

.'ebe "ceqi l` jetyi mcd lk z`e" (my)

ãåñé äéì äåä àì úéîåøã úéçøæî ïø÷å-

did ceqid :(a,dl) zecn zkqna opixn`ck

,axrnd lk ipt lre oetvd lk ipt lr jldn

oxw epiidc - zg` dn` mexca lke`

vl zg` dn` `l` zigxfn gex lkl ceqid did `ly `vnp .zigxfn zipetv oxwl epiidc - zg` dn` gxfnae ,ceqi dil dedc ,zinexc ziaxrn.zipetv zigxfn oxw c

- "gafnd ipt l`" aizkc ,mexca dil aixwin `lc ibq `l dgpne ,zinexc zigxfn oxwl ceqi oi`y `vnp .iaxrn cvl zg` dn` `l` ceqi oi` inp zinexc gexle

.yakd eay mexc epiidc ,"ipt l`" meyn - mexce ,ceqi meyn - axrn ,zinexc ziaxrn opira jgxk lr jkld .(a,hi zegpn) ["dax] unewd"a xn`ck ,mexca
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úåàáå`hrnin "mipdkl odn yi"c `nrhnc ,`nrh i`dl jixv `l `ed Ð onvr llba

`l` dihwp `le .mipdkl odn oi`e gafnl olekc ,mipdk zgpn enk mikqp zgpn

.df xg` df hrnnc ,`yixa dihwpc meyn

úçðîåilzc `d izyxit oizipzna ,mipdkl odn oi`y Ð giyn odk zgpne mipdk

.dvinw oda oi`y itl `nrhéðäéìéîdgpn

migafa Ð 'ek ceqi dperh z`hge z`hg ixwi`c

z`hg :opixn` (a,bq) "miycw iycw" wxta

dn Ð "z`hg" diexw dgpne ,"dgpn" diexw

dne .oetv dperh dgpn s` ,oetv dperh z`hg

oxwa z`hg s` ,zinexc ziaxrn oxwa dgpn

dze`c qxhpewa my yxite .zinexc ziaxrn

oetv dperh serd z`hg `lc ,zyaeyn `qxib

oa `le ,oetva oze`c :lirl xn`wck dwilnl

.oetv dperh dvinwl dgpn `le ,oetv oerh ser

,x`yd on dwelg `heg zgpn :xn`z m`e

iiezi`l ded ,dl yiwn dnda z`hgle

zevnwp zegpnd :lirl mzd ipzwc oizipzn`

:cere !`heg zgpnn ueg dxfra mewn lka

z`hg zgz zelca d`ad serd z`hg xyt`

oxwa ziyrp ixdy ,oetv dperh dpi` Ð dnda

serd z`hg zgz d`ad dgpn ,zinexc ziaxrn

"onewn edfi`" wxtac :dyw cere ?oetv oerhz Ð

,oetv dperhc serd z`hgc gken (a,hn my)

xcde dgpn `iz` ikid ok m` ,ywid ied dlern

xfeg ywida cnld xac ike ,z`hgn `tli

el d`xpc ,qxhpewa my yxite ?ywida cnlne

s` ,dnyl `ly dleqt z`hg dn" opiqxbc

:eyexitl dywe ."dnyl `ly dleqt dgpn

`nw wxta lirl opixn` `xwirn i`cec

"z`hg" ,`heg zgpn `nlya :(`,c) oizliknc

la` ,'ek ze`pw zgpn `l` .`pngx diixw

ze`pw zgpne `heg zgpn `l` :opixn` `pwqna

?i`n `nrh z`hg ?olpn ,onyl `lya zeleqtc

."`id" da aizk inp ipd Ð "`id" da aizkc

,ceqi dperh z`hg dn" qixb miig epiax axde

ceqi l` dvni mca x`ypde" (d `xwie) aizkc

,ceqid cbpk dybd dperh dgpn s` ,"gafnd

`kd gkenck ,zigxfn zinexc oxw iwet`l

x`ye :xn`z m`e .`wtp "z`hg" ixwi`cnc

zegpnd lk yewzi`cn `niz ike ?olpn zegpn

opitlie ,"oxd` z` ev" zyxta my`e z`hgl

`heg zgpn ok m` ,ceqi oiperhy mcd ixiyn

opiywnc olpn :cere !mzdn il wetiz inp

era `lc ,minc zligzl edpiyw` ,miixiyl

'd iptl" aizkc :xnel yie !z`hga ceqizgpn` "

'd iptl" aizk inp zegpnd lkae ,`hegikid ik ."

'd iptl" i`dccbpk Ð inp i`d ,ceqid cbpk Ð "

cnld xacc ,`id ynn dey dxifb `le .ceqid

i` dey dxfba cnlne xfeg i` ol `irain ywida

.`nlra `zlin iielb `l` ,`lìáàiptl `kd

iycw" wxt migafac dniz Ð dia `pixw 'd

"itlwa sxh" wxta `neiae (mye `,gp) "miycw

`lc rnyn ,mixetkd mei ly milgb iab (a,dn)

'd iptl" ixwiniaxrn xp iab oke ,axrna `l` "

iab `kde .(a,gv zegpn) "mgld izy" wxta

'd iptl" xn` dtepzdhigy iab oke ?gxfna "

'd iptl" (` `xwie) aizkmewn lka ixye ,"

my`e bel ztepze dhigyc :xnel yie !dxfra

'd iptl" (ci my) aizk,uega ihernl Ð

ztepzc
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`oifgeקנ mipya cenr `q sc ± oey`x wxtzereay

ïàë äî.[odk] mixekaa -éîð àîéðå,"dcedi iax ixack mixekade" oizipznc `pz -

.mixekal dtepz irac xn`c inp dil opirnycäçðä.gafnd iptl edegipiy -

'åë çúôå ìéàåä`nrh sili `edc meyn - awri oa xfril` iax hwp ikdle -

.`xwc `yix `edc ,"eici"näéøáâ áøåoiaexir) ol `niiwc ,xzeia mkg `edy -

.iwpe aw [awri oa] xfril` iax zpyn :(a,aq

øîà÷ éàîcg`e miyp cg`" ipzw `yix -

- "mixg`a `l la` "ipzw xcde ,"miyp`

.miyp `le miyp` :rnyncïåòè ïðáø÷
äôåðú.dicegl odk edl sipn miyp lye -

ïéôéðî ìàøùé éðá:"oxd` z` ev"a aizkc -

.'ebe "aixwnd xn`l l`xyi ipa l` xac"

'åë åðéöîipa" :diyixa mipdk zxeza `ipzc -

miebd oi`e ,oikneq l`xyi ipa - "jnqe l`xyi

l`xyi zepa oi`e ,oikneq l`xyi ipa .oikneq

.zekneqäôåðúá ÷åìçð ìåëé`di `ly -

.l`xyik dtepz oerh miebe miyp oaxwàì-

.welgp `l ,xnelkäëéîñá ÷ìç éì äîã-

milraa dkinqdy dkinqa yi mrh ,xnelk

zegpn) "zecn izy" wxta opixn`ck ,onvr

mieb jkld ,egely ci `le - "eci" :(a,bv

oi` ,jenqln aezkd ohrny xg` ,miype

.zekinq opaxwaäôåðúá ÷åìçð.dinza -

íéðäëá äôåðúäùmiype mieb milekie -

.gily odk zeyrlïë íàdn ,dtepz oerhc -

l`xyi ipa" xnel cenlz?oitipn l`xyi ipa -

`l` onvr od oitipn miypd oi`e ,onvr od

.odkêãéà àéðú.dtepza -øîåì ãåîìú
áéø÷îä.edc lk -åðéà åà"aixwnd" xne` -

.milra `le ,sipi `ed algd z` aixwnd `l`
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'd iptl" la` ,miign my` ztepzcedine .axrna opirac meyn e`l i` ,il dnl jpdc "

zigxfn zinexc oxw `pxykn ded ,ceqi ira `l i`c dybd iab `kd rnync :dyw

'd iptl" aizkc ab lr s` ,dybdlm` ,uega ihernl jixhvi` `le ,`id gafna dybde ,"

"dax unewd"a rnyn dteb dybdc jpdac :dyw cere !axrn dikexv`l `l` `z` `l ok

'd iptl" opirac (a,hi zegpn)iax xn`wc ,ynn "

e` oxw ly daxrna dpyibi leki :xfrl`

iptl" xne` dz`yk :wiqne ?oxw ly dnexca

'ddz`yke ,"gafnd ipt l`" zlhia Ð axrna "

iptl" zniiw Ð mexca "gafnd ipt l`" xne`

'dgafn dilek ,xaqwc :yxtnck ,axrna "

`pixw ded `l ,ikd e`l i`c `nl` .i`w oetva

'd iptl" dia."ïäëmilrad ici zgz eci gipn

milrad ci zgz xn`w `weec e`l Ð sipne

oia dvivg milrad ci dl `ied ok m`c ,ynn

zegpn) "zecn izy" seqae ,odkd ci oiae ilkd

icda edlek etpil :oixag ilra iab opiwqn (`,cv

oifge` milrad `l` .dvivg `ied `w ?iccd

epiide ,dhnln eileya odkde ,ilkd ipbe`a

idliya `icda opz ikde ."milrad ci zgz"

cae` inx`"l ribd :(e dpyn) mixeka zkqn

,eizeztya fge`e ,etizk lrn lqd cixen ,"ia`

yxit qxhpewae .etipne eizgz eci gipn odkde

ztepzc (`,bv) "zecn izy" wxta onwlodkd

dtepz xwirc ,dvivg da yi m` ol ztki` `l

ediiexz `d ?`d dil `pnc :dywe .`id milraa

[eici zgz] iedc zvw rnyn inlyexiae !oaizk

gipn odke" dheq zgpn ztepz iab opiqxbc ,ynn

epi`e dtn `ian Ð xerk xacd oi`e ,'ek eci

oi` Ð cli `niz elit`e ,owf odk `ian .uveg

xninl epivn edine .dry dze`l ievn rxd xvi

minrt Ð dlrnl dfe dhnl dfy it lr s`c

.dtepza cgizny ici lr ,dcia eici oirbep

åðéöîoaxwl l`xyi oaxw oia aezkd wligy

:qxhpewa yxit Ð dkinqa miyp oaxwl mieb

:inp opixn` (my) "zecn izy" seqa onwle .zekneq l`xyi zepa `le Ð oikneq l`xyi ipa ,oikneq miebd `le ,oikneq l`xyi ipa Ð "jnqe" "l`xyi ipa" diyixa mipdk zxeza `ipzc

l`xyi jenqiy :`niz `lc ,"epaxw" jixhvi`c :xnel yie !ieb oaxw `le Ð "epaxw" :(my) "zecn izy" seqa opiyxccn il wetize :xn`z m`e .oikneq miebd oi`e ,oikneq l`xyi ipa
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'dgafn dilek ,xaqwc :yxtnck ,axrna "

`pixw ded `l ,ikd e`l i`c `nl` .i`w oetva

'd iptl" dia."ïäëmilrad ici zgz eci gipn

milrad ci zgz xn`w `weec e`l Ð sipne

oia dvivg milrad ci dl `ied ok m`c ,ynn

zegpn) "zecn izy" seqae ,odkd ci oiae ilkd

icda edlek etpil :oixag ilra iab opiwqn (`,cv

oifge` milrad `l` .dvivg `ied `w ?iccd

epiide ,dhnln eileya odkde ,ilkd ipbe`a

idliya `icda opz ikde ."milrad ci zgz"

cae` inx`"l ribd :(e dpyn) mixeka zkqn

,eizeztya fge`e ,etizk lrn lqd cixen ,"ia`

yxit qxhpewae .etipne eizgz eci gipn odkde

ztepzc (`,bv) "zecn izy" wxta onwlodkd

dtepz xwirc ,dvivg da yi m` ol ztki` `l

ediiexz `d ?`d dil `pnc :dywe .`id milraa
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mipdka Ð dtepz la` .miype mieb hrin aezkde ,milraa `diy dkinqa mrh yic wiqnck ,welgp `l ,xnelk Ð 'ek dkinqa wlg il dn ,`l .(l`xyia) dtepz oerh miyp oaxwe ieb
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!"mieb cg`e miyp cg`e miyp` cg`" ipznl dil ded ,"miyp cg`eìàøùéáoerh opaxw Ð mieb cg`e miyp cg`e miyp` cg` :xn`w ikdc dcedi ax yxtn Ð mixg`a `l la`
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dfy Ð xyad x`yn welg odly weye dfg ,jytp dne .xeq`c weye dfgn xa l`xyil ixy xyad x`yc ,l`xyil dil aidi Ð ira i` mewn lkn ,(`,cr zenai) "lxrd" wxta xn`ck

Ð "iebde dy`de" ipzinl ira `l onwlc `ziixaa oke ,"mieb cg`e miyp cg`e miyp` cg`" oizipzna ipzinl ira `lc ,zvw ayiil yi dpey`x `qxibe .mixfl xeq` dfe ,mixfl xzen
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.l`xyi oaxwk opicc ,dtepz ira `peeb i`d ikc `xazqn Ð l`xyi olke` ,"l`xyi oda xtkziy zpn lr" :xn`w ikdc yxtne ,l`xyi olke` Ð l`xyil opzp ,minly `iadl acpzdy

oi` iebd inly xn`c o`nle .dybd `iracn ,mipdkl dixiye zvnwpc rnyn ,iebd zgpn Ð dtepz `le dybd :ipzwc ,zeler iebd inly xn`c o`nk e`l i`ce ,oizipznc `yix edine

dpi`c meyn `nrh ied dybdn opihrnnc `dc it lr s`e .dybd `le dtepz `le :opz mikqp zgpnae .lilk dilekc ,mikqp zgpn `l` acpzn oi` inp zegpna ,zeler `l` ieb acpzn

.dybd iab dl aiyg `lcn ,rcz .gafd mr d`ak dpic ied Ð mikqp zgpn acpzdc oeik ,oerny iax xn`ck ,gafd mr `l` dnvr llba d`a

ïéàik dy` l`xyi ipa l` xac" :opixn` (a,cr zenai) "lxrd" wxta oke ,"l`xyi ipa" llka eed `lc rnyn Ð aixwnd xnel cenlz oipn mixxgeyn micare mixb l`xyi ipa `l` il

:opiyxc (`,cl dcp) "mizek zepa" wxtac :dnize .izyxit mye ,"zxxgeyn" iqxb `lc zi`e ."dy`" xnel cenlz Ð ?oipn zxxgeyn dgtye zxeib ,l`xyi ipa `l` il oi` Ð "rixfz
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ïàk äîmixekiaad ici lr ziyrp dtepzd,ïäkaezky enkmixac) ©¨Ÿ¥
(c ek.'odMd gwle'ïläì óàminlyaa dtepzdïläl äîe ,ïäk §¨©©Ÿ¥©§©¨Ÿ¥©§©¨
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dxn` `le ,awri oa xfril` iax zrcl dtepz miperh mixekiady
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ef dkld dpyna `pzd hwp ,xzeia mkg `ed awri oa xfril` iaxy
.enya

:dpyna epipyíéLðàä ãçà ïälL ÷BLå äæçå ãéçé éîìL éøeîéàå§¥¥©§¥¨¦§¨¤§¤¨¤¤¨¨£¨¦
.íéøçàa àì ìáà ìàøNéa íéLpä ãçàå§¤¨©¨¦§¦§¨¥£¨Ÿ©£¥¦

:`xnbd zl`ey .dpynd zpeek `id dn xxal d`a `xnbdéàî©
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d dkiynn:zxxane `ziixaïk íà]icaere miyp oaxw hrnzd `ly ¦¥

dtepzn miakek.'ìàøNé éða' øîBì ãeîìz [äî:`ziixad daiyn ©©§©§¥¦§¨¥
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,wepiz rahyàìmeyn ,aiigy dcen `ed `l` ,xehty dax xn` Ÿ
jlil yi ,o`k s`e .mibc zelrdl aygy ezaygn xg` mikledy
.lkd zrcl aiig ,dxeq`d dhigyl oiekzpy oeikne ,ezaygn xg`
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déì øîàxg` e` ezaygn xg` mikled m` wtqd iccvy `piaxl ¨©¥
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.áéiç ,íéâc äìòäå ,íéâcicka dcevn qxt m`e,íéâc úBìòäì ¨¦§¤¡¨¨¦©¨§©£¨¦
äìòäåezcevna.áéiç øîà àáøå ,øeèt øîà äaø ,íéâãå ÷Bðéz §¤¡¨¦§¨¦©¨¨©¨§¨¨¨©©¨

,ewlgp z`f `xaqae,øeèt øîà äaø,xaeqy meynøúa ìéæ ©¨¨©¨¦¨©
åéNòîdyrn did edyrny oeikne ,edyrn xg` zkll yiy - ©£¨

.xeht `ed ixd wepizd iig z` livdy,áéiç øîà àáøåmeyn §¨¨¨©©¨
,xaeqyBzáLçî øúa ìéæoeikne ,ezaygn xg` zkll yiy - ¦¨©©£©§

dpey`xd z`vnpyk ,o`k s`e .aiig `ed mibc zelrdl oiekzpy
,edyrn xg` mikledy meyn ,xeht dax itl ,miirn ipaa dyegk

.ezaygn xg` zkll yiy meyn ,aiig `ax itle
xg` mikledy meyn zay lelign xhtp mc`y ote` d`ian `xnbd

:ezaygneäeãîàL äìBç ,äaø øîàwewfy mi`texdúøâBøâì ¨©©¨¤¤£¨¦§¤¤
úçà,ez`etxlíãà éða äøNò eöøåeylzeeàéáäåexearäøNò ©©§¨£¨¨§¥¨¨§¥¦£¨¨

b,úçà úáa úBøâBømd ixd,ïéøeèteeléôàeylz m`øçà äæa §§§©©©§¦£¦§¤©©
,äæe ,mixeht mpideléôàm`íã÷lk`e dlegd,äðBLàøa àéøáäå ¤£¦¨©§¦§¦¨¦¨

epeekzp mleky oeikn ,exear zexbexbd z` eylzy mixg`d mixeht
fxcfdl yiy itl ,devn jxevl dzid mzefixfe ,dlegd jxevl

.dlegd ikxv z` zeyrl
,zaya zexeq`d zek`lna herin oipra weqrl zxfeg `xnbd

:zay lelig exizdy ote`aeäeãîàL äìBç ,àáø éòami`texd ¨¥¨¨¤¤£¨
wewfyìúBøâBøb ézL,ez`etxlúBøâBøb ézL Léåzexaegnd ¦§¥§§§¥§¥§§
oli`lïéö÷eò ézLa,åopyiìLLoli`l zexaegnd zexbexbõ÷Bòa ¦§¥§¦§¨Ÿ§¤

ïðéúééî eäéépéî éä ,úçàm`d ,mi`ian mdn dfi` -ïðéúééî íézL ¤¨¥¦©§©§¦©§©¦©§¦©
,oivwer ipya zexaegny zexbexbd izy z` mi`iane miylez -

meyndéì eæçc,exear zeie`xd zexbexbd zenk dfy -,àîìc Bà ©£¥¦§¨
ïðéúééî ùìLzexaegnd zexbexbd zyely z` mi`iane miylez - ¨Ÿ©§¦©

meyn ,cg` uweraäøéö÷ àèòîî à÷czhrnzn ok ici lry - §¨§©£¨§¦¨
.cg` uwer wx yelzl jixvy ,dxivwd zk`ln

:wtqd z` zhyet `xnbdàèéLty xacd xexa -ìLïðéúééî L- §¦¨¨Ÿ©§¦©
,cg` uwera zexaegnd zexbexbd zyely z` mi`iane miylezy

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

קמשך ביאור למסכת מנחות ליום חמישי עמ' א



xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc zegpn(iyily meil)

:`xnbdzxxanúqét ìò ïéøeîéà çépî ,äNBò ãöék[sk-]äæçå ãiä ¥©¤©¦©¥¦©¦©©¨§¨¤
ïäéìò ÷BLå:oic`xnbddtiqen .sipneíçìLiL íB÷î ìëáe,dtepza §£¥¤§¨¨¤¥¤¤

.äìòîìî íçlä:`xnbd zxxanàëéä.dlrnln mgldy ep`vn ©¤¤¦§©§¨¥¨
:`xnbd dperíéàelna àtt áø øîà,dlrnln mgldy ep`vn ¨©©¨¨©¦¦

weqtayxetnk(ek g`xwie).'oinId wFWlre mialgdlrmUIe'©¨¤©©£¨¦§©©¨¦
.dtpda mixeni`d lrn weye dfgdy mrhd dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyàîòè éàî.mixeni`d lrn weye dfgd z` gipny ©©£¨
áéúëc íeMî àîéìéà(eh i my)ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BL' ¥¦¨¦¦§¦©§¨©£¥©§¨©

éðäì eàéáé íéáìçä éMà,'äôeðz ólr dfgde weydy rnyny ¦¥©£¨¦¨¦§¨¦§¨
,mixeni`dåáéúëä(l f my),'epàéáé äæçä ìò áìçä úà'rnyne §¨§¦¤©¥¤©¤¨¤§¦¤

.dfgd lrn mipzep mixeni`d `edy algd z`y jtidldaiyn
:`xnbdéîøå íééçaènä úéaî ïäk déì éúééîc àeää ,ééaà øîà̈©©©¥©§©§¥¥Ÿ¥¦¥©¦§¨©¦§¨¥

déìlr [mixeni`d `edy] algdy epnn rnyny dfd weqtd - ¥
z` `iand odkd lr `l` ,dtpdd zry lr xacn epi` ,dfgd
ick ,dfgd lr algd mz`ad zryay ,miigahnd zian mixai`d
lrn dlrnl dfgd didie ektdzi sipnd odkl mpzi xy`ky

.mtipi jke ,mixeni`d
:`xnbd zl`eyáéúëäå(k h my)'úBæçä ìò íéáìçä úà eîéNiå'- §¨§¦©¨¦¤©£¨¦©¤¨

.dfgd lrn mixeni`dy rnyn o`k mbe:`xnbd daiynàeää©
déì øè÷îe ìéæàå àðéøçà ïäëì déì áéäécxacn `edd weqtd - §¨¦¥§Ÿ¥©£¦¨§¨¦©§©¥

jilend odkl mixai`d z` sipnd odkd ozep xy`k dtpdd xg`l
zgzn dfgd dyrpe mixai`d miktdzn aey f`e ,dxhwdl gafnl

:`xnbd dxiaqne .mixeni`lìL ïðéòác ïì òîLî à÷ àäåäL §¨¨©§©¨§¨¦©§Ÿ¨
íéðäkmixen`de dfgdy jk yxtl migixknd miweqta zexizqd - Ÿ£¦

dylya ziyrp dzid dceardy ,epze` micnln ,miinrt miktdzn
ipy odk ,miigahnd zian mixai`d z` `iand cg` odk ,mipdk

dxhwdl jilend iyily odke ,sipnd.`ed mrhdeáéúëc íeMî¦¦§¦
(gk ci ilyn)'Cìî úøãä íò áBøa'. §¨©§©¤¤

,dtepz miperhd el` oia dpyna epipyéNák éðLe íçlä ézLe§¥©¤¤§¥¦§¥
.['åëå] úøöò£¤¤

:zxvr iyake mgld izy ztpd oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaømiyak ipy mr zxvra mi`ad mgld izy zyxta xn`p ©¨¨

minlyl(k bk `xwie)éðäå','íéøekéaä íçì ìò íúBà ïäkä ózxxan §¥¦©Ÿ¥¨©¤¤©¦¦
:`ziixadíçlä éab ìò íéNák çépé ìBëémdy weqtd zernynk ¨©¦©§¨¦©©¥©¤¤

.mgld lrnøîBì ãeîìz(my)'íéNáë éðL ìò'mgldy ernyny ©§©©§¥§¨¦
:zxxane `ziixad dkiynn .miyakd iab lr'íéNáë éðL ìò' éà¦©§¥§¨¦

øîBì ãeîìz ,íéNák éab ìò íçì ìBëéweqtd zligzníçì ìò' ¨¤¤©©¥§¨¦©§©©¤¤
'íéøekéaä.mgld iab lr miyakdy ernyn xen`kyìwzLéð ©¦¦¦§©¥
áeúkä,mixzeqd mipicd eeyed aezkd zernyn cvn -òãBé éðéàå ©¨§¥¦¥©

d,íçì éab ìò íéNák íàå íéNák éab ìò íçì íà,`l`äî ¦¤¤©©¥§¨¦§¦§¨¦©©¥¤¤©
íB÷î ìëa eðéöndy.äìòîì íçì ïàk óà ,äìòîì íçìzl`ey ¨¦§¨¨¤¤§©§¨©¨¤¤§©§¨

:`xnbdàëéä:daiyne .dlrnl mgldy ep`vn,àtt áø øîà ¥¨¨©©¨¨
íéàeléna.dlrnl mgldy ep`vn ©¦¦

ik ztqep zerc d`ian `ziixad:miyakde mgld izy ztpd `id cv
äìòîì íéNák ,øîBà íleLîä ïa éñBé éaø,mgld izy lrn - ©¦¥¤©§¨¥§¨¦§©§¨

'íéNáë éðL ìò' íéi÷î éðà äîe,dlrnl mgldy ernyny ¨£¦§©¥©§¥§¨¦
äòáL àéöBäì,minly mdy miyakd ipy mr spen mgldy epcnll §¦¦§¨

mr `le.dler oaxwl zxvra md mb mi`ad miyakd zray
íéNák ìL ïäéúBëøé ïéa íçlä ézL çépî ,øîBà éàðéëç ïa àðéðç£¦¨¤£¦©¥©¦©§¥©¤¤¥©§¥¤¤§¨¦

éðîeíéNák éab ìò íçì ,eìlä úBàø÷î éðL íéi÷î àöîðå ,ó ¥¦§¦§¨§©¥§¥¦§¨©¨¤¤©©¥§¨¦
.íçlä éab ìò íéNáëe§¨¦©©¥©¤¤

éaø øîà,i`pikg oa `pipg ixac lr zeywdlíãå øNa Cìî éðôì ¨©©¦¦§¥¤¤¨¨¨¨
ïk ïéNBò ïéà,miyakd ly odizekxi oia mgld z` ozilCìî éðôì ¥¦¥¦§¥¤¤

ïk ïéNBò àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî.dinza -çépî àlà ©§¥©§¨¦©¨¨¦¥¤¨©¦©
miyakde mgld z`éðîe äæ ãöa äæ.ó ¤§©¤¥¦

:iax lr `xnbd dywn'ìò' ïðéòa àäå.'miUak ipW lr' aezky enk §¨¨¦©©©§¥§¨¦
:`xnbd zvxznáø dì éøîàå ,àðeðîä áøì àcñç áø déì øîà̈©¥©¦§¨§©©§¨§¨§¦¨©

àcñç áøì àðeðîä,uxzlCeîña 'ìò' øîàc déîòèì éaø`le ©§¨§©¦§¨©¦§©§¥§¨©©§¨
.df cva df ogipny yxit o`k mb okle ,ynn lrezrc ep`vny enke

:`ziixaa,àéðúcmgl ogley lr dpeald ikifa zgpd oipra xn`p §©§¨
miptd(f ck `xwie)øònä ìò zúðå''ìò' ,øîBà éaø ,'äkæ äðBáì úë §¨©¨©©©£¤¤§¨©¨©¦¥©
Ceîñamingld zkxrn lr mikifad z` oziy dxezd zpeek oi`e §¨

.ogleyd iab lr mdl jenqa `l` ,ynniaxl oipn `ziixad zxxan
:jenqa 'lr' yxtl xyt`yàlà Bðéà Bà Ceîña 'ìò' øîBà äzà©¨¥©§¨¥¤¨

.Lnî 'ìò':`ziixad daiynøîBà àeäLk(b n zeny)ìò úBkñå' ©©¨§¤¥§©¨©
Ceîña 'ìò' øîBà éåä 'úëBøtä úà ïBøàäoi`y gken myn - ¨¨¤©¨¤¡¥¥©§¨

dvign `idy zkextd oi` my `ldy ,ynn 'lr' cinz dxezd zpeek
.eil` jenqa `l` ,ynn oex`d lr zcner

y `ed dtepzd ote`y dpyna epipyéìBîãéøBîe äìòî àéáîe C ¦¥¦©£¤¦
.['åëå]

dlrnle zegex rax`l ziyrp dtepzdy mrhd z` zx`an `xnbd
:dhnleéìBî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàéîì àéáîe C ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦¥¦§¦

àáøòîa .BlL õøàäå íéîMäL éîì ãéøBîe äìòî ,BlL úBçeøäL¤¨¤©£¤¦§¦¤©¨©¦§¨¨¤¤§©£¨¨
,àðéðç éaø øa éñBé éaø øîà àá÷eò øa àîç áø øîà ,éëä eðúî©§¨¦¨©©¨¨©§¨¨©©¦¥©©¦£¦¨

éìBîàéáîe Caxrne gxfne mexce oetvl,úBòø úBçeø øBöòì éãk ¦¥¦§¥©£¨
íéòø íéììè øBöòì éãk ãéøBîe äìòî.dhnl dlrnln mi`ad ©£¤¦§¥©£§¨¦¨¦
úøîBà úàæ ,ïéáà áø øa éñBé éaø øîà,`axrna xn`pd mrhdn ¨©©¦¥©©¨¦Ÿ¤¤

yäåöî éøéL äôeðz àäc ,úeðòøetä úà íéákòî äåöî éøéL§¨¥¦§¨§©§¦¤©§¨§¨§¨§¨¥¦§¨
àéä,akrn epi` d`yr `l m`y -íéììèe úBòø úBçeø úøöBòå ¦§¤¤¨§¨¦

.íéòø̈¦
áìeì ïëå ,äaø øîàmirprpn zekeqd bga lhipd aleld z` mb - ¨©©¨§¥¨

.d`ade dkledadéì éèîî á÷òé øa àçà áø[aleld z` jilen-] ©£¨©©£Ÿ©§¥¥
déì éúééîe[e`iane-]àðèNc àðéòa àøéb øîàå éëä éåçîe- ©§¥¥©§¥¨¦§¨©¦¨§¥¨§¦§¨

ly epira mivigl df didiy xne`e d`lde epnn oeeknd ugk egipne
:`xnbd zxne` .ohydàéä àúléî åàìå,ok xnel oi` -íeMî §¨¦§¨¦¦
déa ééeøbúàì éúàc.ea zexbzdl ohyd `eai jk ici lr - §¨¥§¦§¨¥¥

:dhigy xg`l zxvr iyak ztpd oipra zwelgn d`ian `xnbdeðz̈
øeaö éîìL éçáæ ,ïðaø,zxvr iyak mdyäôeðz ïéðeòèmbøçàì ©¨¨¦§¥©§¥¦§¦§¨§©©

,äèéçL,miig mcera dhigyd iptl dtepz mda yiy dnn ueg §¦¨
ïäL úBîk ïúôeðúemdyk `id dhigyd xg`ly dtepzd mb - §¨¨§¤¥

,minly÷BLå äæça ,íéøîBà íéîëçå .éaø éøácminly `le cala ¦§¥©¦©£¨¦§¦§¨¤¨
.cigi inly ztpda enke

:`xnbd zxxan .ef zwelgnl mixe`ia dyly d`ian `xnbdéàîa§©
éâìôéî à÷.:oey`xd xe`iad,àðeðîä áøì àcñç áø déì øîà ¨¦§§¦¨©¥©¦§¨§©©§¨

àcñç áøì àðeðîä áø dì éøîàå,opaxe iax,dpéîe dpéî ïeãa §¨§¦¨©©§¨§©¦§¨§¦¨¦¨
éâìôéî à÷ døúàa é÷Bàå dpéî ïeãaote`a `id mzwelgn - §¦¨§¥§©§¨¨¦§§¦

,epivn dnaa cigi inly ztpdn xeaiv inly ztpd ly cenild
dpéîe dpéî ïec éøáñ ïðaømda dtepzd oic xwir z` micnel - ©¨¨¨§¦¦¨¦¨

,cigi inlyn dtepzd meiw ihxt z` mbeãéçé éîìL éçáf äî©¦§¥©§¥¨¦
ïéðeòè øeaö éîìL éçáæ óà ,äèéçL øçàì äôeðz ïéðeòè§¦§¨§©©§¦¨©¦§¥©§¥¦§¦

dpéîe .äèéçL øçàì äôeðz,mb cigi inly ztepzn micnele - §¨§©©§¦¨¦¨
÷BLå äæça íúä äî,sipn `ed cala÷BLå äæça énð àëä óà ¨¨¨§¨¤¨©¨¨©¦§¨¤¨

.sipn `ed caladøúàa é÷Bàå dpéî ïec øáñ éaøåz` wx - §©¦¨©¦¨§¥§©§¨
dtpdd meiw ote` z` j` ,cigi inlyn micnel dtepzd oic xwir
mnvr xeaiv inly ztpdn micnel dhigy xg`l xeaiv inly ly

,dhigyd mcewøçàì äôeðz ïéðeòè ãéçé éîìL éçáf äî©¦§¥©§¥¨¦§¦§¨§©©
.äèéçL øçàì äôeðz ïéðeòè øeaö éîìL éçáæ óà ,äèéçL§¦¨©¦§¥©§¥¦§¦§¨§©©§¦¨

døúàa é÷Bàåxeaiv inly ly dtepzd oic z` micinrn - §¥§©§¨
,mixne`e ,dnewna÷BLå äæçc àeä íúä,ïäL úBîk àëä ìáà ¨¨§¨¤¨£¨¨¨§¤¥
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?äNBò ãöék¯÷BLå äæçå ãiä úqét ìò ïéøeîéà çépî ¥©¤©¦©¥¦©¦©©¨§¨¤§
íçì LiL íB÷î ìëáe ,ïäéìò¯?àëéä .äìòîìî íçlä £¥¤§¨¨¤¥¤¤©¤¤¦§©§¨¥¨

íeMî àîéìéà ?àîòè éàî .íéàelîa :àtt áø øîà̈©©©¨§¦¦©©§¨¦¥¨¦
íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BL" :áéúëc¦§¦©§¨§¨¤©§¨©¦¥©£¨¦

éðäì eàéáéäæçä ìò áìçä úà" :áéúëäå ,"äôeðz ó ¨¦§¨¦§¨§¨§¦¤©¥¤©¤¨¤
úéaî ïäk déì éúééîc àeää :ééaà øîà !"epàéáé§¦¤£©©©¥©§©§¥¥Ÿ¥¦¥
ìò íéáìçä úà eîéNiå" :áéúëäå .déì éîøå ,íééçaènä©¦§¨©¦§¨¥¥§¨§¦©¨¦¤©£¨¦©

!"úBæçä¯øè÷îe ìéæàå àðéøçà ïäëì déì áéäéc àeää ¤¨©§¨¥¥§Ÿ¥©£¦¨§¨¥©§©
ìL ïðéòác ,ïì òîLî à÷ àäå .déìíeMî ,íéðäk äL ¥§¨¨©§©¨§¨¥©§¨Ÿ£¦¦

éNáë éðLe íçlä ézLe" ."Cìî úøãä íò áøa" :áéúëc¦§¦§¨¨©§©¤¤§¥©¤¤§¥¦§¥
éðäå" :ïðaø eðz .['åëå] "úøöòíçì ìò íúà ïäkä ó £¤¤¨©¨©§¥¦©Ÿ¥Ÿ¨©¤¤

"íéøkaä¯ãeîìz ?íçlä éab ìò íéNák çépé ìBëé ©¦ª¦¨©¦©§¨¦©©¥©¤¤©§
íçì ìBëé ,íéNák éðL ìò éà ."íéNák éðL ìò" :øîBì©©§¥§¨¦¦©§¥§¨¦¨¤¤
."íéøkaä íçì ìò" :øîBì ãeîìz ?íéNák éab ìò©©¥§¨¦©§©©¤¤©¦ª¦
íàå íéNák éab ìò íçì íà òãBé éðéàå áeúkä ì÷zLéð¦§©¥©¨§¥¦¥©¦¤¤©©¥§¨¦§¦
,äìòîì íçì íB÷î ìëá eðéön äî .íçì éab ìò íéNák§¨¦©©¥¤¤©¨¦§¨¨¤¤§©§¨
.íéàeléîa :àtt áø øîà ?àëéä .äìòîì íçì ïàk óà©¨¤¤§©§¨¥¨¨©©©¨§¦¦
éðà äîe ,äìòîì íéNák :øîBà íleLîä ïa éñBé éaø©¦¥¤©§¨¥§¨¦§©§¨¨£¦
ïa àðéðç .äòáL àéöBäì ?"íéNák éðL ìò" íéi÷î§©¥©§¥§¨¦§¦¦§¨£¦¨¤
íéNák ìL ïäéúBëøé ïéa íçlä ézL çépî :øîBà éàðéëç£¦©¥©¦©§¥©¤¤¥§¥¥¤¤§¨¦

éðîe:éaø øîà .íçlä éab ìò íéNáëe íéNák éab ìò íçì ,eìlä úBàø÷î éðL íéi÷î àöîðå ,ó ¥¦§¦§¨§©¥§¥¦§¨©¨¤¤©©¥§¨¦§¨¦©©¥©¤¤¨©©¦
,ïk ïéNBò ïéà íãå øNa Cìî éðôìàlà ?ïk ïéNBò àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìî éðôì ¦§¥¤¤¨¨¨¨¥¦¥¦§¥¤¤©§¥©§¨¦©¨¨¦¥¤¨

éðîe äæ ãöa äæ çépîáø dì éøîàå ,àðeðîä áøì àcñç áø déì øîà ?"ìò" ïðéòa àäå .ó ©¦©¤§©¤¥¦§¨¨¥©©¨©¥©¦§¨§©©§¨§¨§¦¨©
"äkæ äðáì úëøònä ìò zúðå" :àéðúc .Ceîña "ìò" øîàc ,déîòèì éaø :àcñç áøì àðeðîä©§¨§©¦§¨©¦§©£¥§¨©©§¨§©§¨§¨©¨©©©£¤¤§Ÿ¨©¨

¯:øîBà àeäLk ?Lnî ìò àlà Bðéà Bà ,Ceîña "ìò" :øîBà äzà .Ceîña "ìò" :øîBà éaø©¦¥©§¨©¨¥©§¨¥¤¨©©¨§¤¥
éìBî" .Ceîña "ìò" :øîBà éåä ,"úëøtä úà ïøàä ìò úkñå".['åëå] "ãéøBîe äìòî àéáîe C §©Ÿ¨©¨¨Ÿ¤©¨Ÿ¤¡¥¥©§¨¦¥¦©£¤¦

éìBî :ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç éaø øîààéáîe C¯ãéøBîe äìòî ,BlL úBçeøäL éîì¯ ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦¥¦§¦¤¨¤©£¤¦
øa éñBé éaø øîà ,àá÷eò øa àîç áø øîà ,éëä eðúî àáøòîa .BlL õøàäå íéîMäL éîì§¦¤©¨©¦§¨¨¤¤§©£¨¨©§¨¦¨©©¨¨©§¨¨©©¦¥©

éìBî :àðéðç éaøàéáîe C¯ãéøBîe äìòî ,úBòø úBçeø øBöòì éãk¯:úøîBà úàæ ,ïéáà áø øa éñBé éaø øîà .íéòø íéììè øBöòì éãk ©¦£¦¨¦¥¦§¥©£¨©£¤¦§¥©£§¨¦¨¦¨©©¦¥©©¨¦Ÿ¤¤
àçà áø .áìeì ïëå :äaø øîà .íéòø íéììèe úBòø úBçeø úøöBòå ,àéä äåöî éøéL äôeðz àäc ,úeðòøetä úà íéákòî äåöî éøéL§¨¥¦§¨§©§¦¤©§¨§¨§¨§¨¥¦§¨¦§¤¤¨§¨¦¨¦¨©©¨§¥¨©©¨
éçáæ :ïðaø eðz .déa ééeøâúàì éúàc íeMî ,àéä àúléî åàìå .àðèNc àðéòa àøéb :øîàå éëä éåçîe déì éúééîe déì éèîî á÷òé øa©©£Ÿ©§¥¥©§¥¥©£¥¨¦§¨©¦¨§¥¨¦§¨¨§¨¦§¨¦¦§¨¥§¦§§¥¥¨©¨©¦§¥
déì øîà ?éâìtéî à÷ éàîa .÷BLå äæça :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,ïäL úBîk ïúôeðúe ,äèéçL øçàì äôeðz ïéðeòè øeaö éîìL©§¥¦§¦§¨§©©§¦¨§¨¨§¤¥¦§¥©¦©£¨¦§¦§¨¤§§©¨¦©§¦£©¥
ïeã :éøáñ ïðaø .éâìtéî à÷ døúàa é÷Bàå dpéî ïeãa ,dpéîe dpéî ïeãa :àcñç áøì àðeðîä áø dì éøîàå ,àðeðîä áøì àcñç áø©¦§¨§©©§¨§¨§¦¨©©§¨§©¦§¨§¦¨¦¨§¦¨§¥§©§¨¨¦©§¦©¨©¨§¦
íúä äî ,dpéîe .äèéçL øçàì äôeðz ïéðeòè øeaö éîìL éçáæ óà ,äèéçL øçàì äôeðz ïéðeòè ãéçé éîìL éçáf äî ,dpéîe dpéî¦¨¦¨©¦§¥©§¥¨¦§¦§¨§©©§¦¨©¦§¥©§¥¦§¦§¨§©©§¦¨¦¨©¨¨
éçáæ óà ,äèéçL øçàì äôeðz ïéðeòè ãéçé éîìL éçáf äî ,døúàa é÷Bàå dpéî ïeã :øáñ éaøå .÷BLå äæça éîð àëä óà ,÷BLå äæça§¨¤§©¨¨©¦§¨¤§§©¦¨©¦¨§¥§©§¨©¦§¥©§¥¨¦§¦§¨§©©§¦¨©¦§¥
.íéiça ïäL úBîk ,ïäL úBîk àëä ìáà ,÷BLå äæçc àeä íúä ,døúàa é÷Bàå .äèéçL øçàì äôeðz ïéðeòè øeaö éîìL©§¥¦§¦§¨§©©§¦¨§¥§©§¨¨¨§¨¤§£¨¨¨§¤¥§¤¥©©¦
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:`xnbdzxxanúqét ìò ïéøeîéà çépî ,äNBò ãöék[sk-]äæçå ãiä ¥©¤©¦©¥¦©¦©©¨§¨¤
ïäéìò ÷BLå:oic`xnbddtiqen .sipneíçìLiL íB÷î ìëáe,dtepza §£¥¤§¨¨¤¥¤¤

.äìòîìî íçlä:`xnbd zxxanàëéä.dlrnln mgldy ep`vn ©¤¤¦§©§¨¥¨
:`xnbd dperíéàelna àtt áø øîà,dlrnln mgldy ep`vn ¨©©¨¨©¦¦

weqtayxetnk(ek g`xwie).'oinId wFWlre mialgdlrmUIe'©¨¤©©£¨¦§©©¨¦
.dtpda mixeni`d lrn weye dfgdy mrhd dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyàîòè éàî.mixeni`d lrn weye dfgd z` gipny ©©£¨
áéúëc íeMî àîéìéà(eh i my)ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BL' ¥¦¨¦¦§¦©§¨©£¥©§¨©

éðäì eàéáé íéáìçä éMà,'äôeðz ólr dfgde weydy rnyny ¦¥©£¨¦¨¦§¨¦§¨
,mixeni`dåáéúëä(l f my),'epàéáé äæçä ìò áìçä úà'rnyne §¨§¦¤©¥¤©¤¨¤§¦¤

.dfgd lrn mipzep mixeni`d `edy algd z`y jtidldaiyn
:`xnbdéîøå íééçaènä úéaî ïäk déì éúééîc àeää ,ééaà øîà̈©©©¥©§©§¥¥Ÿ¥¦¥©¦§¨©¦§¨¥

déìlr [mixeni`d `edy] algdy epnn rnyny dfd weqtd - ¥
z` `iand odkd lr `l` ,dtpdd zry lr xacn epi` ,dfgd
ick ,dfgd lr algd mz`ad zryay ,miigahnd zian mixai`d
lrn dlrnl dfgd didie ektdzi sipnd odkl mpzi xy`ky

.mtipi jke ,mixeni`d
:`xnbd zl`eyáéúëäå(k h my)'úBæçä ìò íéáìçä úà eîéNiå'- §¨§¦©¨¦¤©£¨¦©¤¨

.dfgd lrn mixeni`dy rnyn o`k mbe:`xnbd daiynàeää©
déì øè÷îe ìéæàå àðéøçà ïäëì déì áéäécxacn `edd weqtd - §¨¦¥§Ÿ¥©£¦¨§¨¦©§©¥

jilend odkl mixai`d z` sipnd odkd ozep xy`k dtpdd xg`l
zgzn dfgd dyrpe mixai`d miktdzn aey f`e ,dxhwdl gafnl

:`xnbd dxiaqne .mixeni`lìL ïðéòác ïì òîLî à÷ àäåäL §¨¨©§©¨§¨¦©§Ÿ¨
íéðäkmixen`de dfgdy jk yxtl migixknd miweqta zexizqd - Ÿ£¦

dylya ziyrp dzid dceardy ,epze` micnln ,miinrt miktdzn
ipy odk ,miigahnd zian mixai`d z` `iand cg` odk ,mipdk

dxhwdl jilend iyily odke ,sipnd.`ed mrhdeáéúëc íeMî¦¦§¦
(gk ci ilyn)'Cìî úøãä íò áBøa'. §¨©§©¤¤

,dtepz miperhd el` oia dpyna epipyéNák éðLe íçlä ézLe§¥©¤¤§¥¦§¥
.['åëå] úøöò£¤¤

:zxvr iyake mgld izy ztpd oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaømiyak ipy mr zxvra mi`ad mgld izy zyxta xn`p ©¨¨

minlyl(k bk `xwie)éðäå','íéøekéaä íçì ìò íúBà ïäkä ózxxan §¥¦©Ÿ¥¨©¤¤©¦¦
:`ziixadíçlä éab ìò íéNák çépé ìBëémdy weqtd zernynk ¨©¦©§¨¦©©¥©¤¤

.mgld lrnøîBì ãeîìz(my)'íéNáë éðL ìò'mgldy ernyny ©§©©§¥§¨¦
:zxxane `ziixad dkiynn .miyakd iab lr'íéNáë éðL ìò' éà¦©§¥§¨¦

øîBì ãeîìz ,íéNák éab ìò íçì ìBëéweqtd zligzníçì ìò' ¨¤¤©©¥§¨¦©§©©¤¤
'íéøekéaä.mgld iab lr miyakdy ernyn xen`kyìwzLéð ©¦¦¦§©¥
áeúkä,mixzeqd mipicd eeyed aezkd zernyn cvn -òãBé éðéàå ©¨§¥¦¥©

d,íçì éab ìò íéNák íàå íéNák éab ìò íçì íà,`l`äî ¦¤¤©©¥§¨¦§¦§¨¦©©¥¤¤©
íB÷î ìëa eðéöndy.äìòîì íçì ïàk óà ,äìòîì íçìzl`ey ¨¦§¨¨¤¤§©§¨©¨¤¤§©§¨

:`xnbdàëéä:daiyne .dlrnl mgldy ep`vn,àtt áø øîà ¥¨¨©©¨¨
íéàeléna.dlrnl mgldy ep`vn ©¦¦

ik ztqep zerc d`ian `ziixad:miyakde mgld izy ztpd `id cv
äìòîì íéNák ,øîBà íleLîä ïa éñBé éaø,mgld izy lrn - ©¦¥¤©§¨¥§¨¦§©§¨

'íéNáë éðL ìò' íéi÷î éðà äîe,dlrnl mgldy ernyny ¨£¦§©¥©§¥§¨¦
äòáL àéöBäì,minly mdy miyakd ipy mr spen mgldy epcnll §¦¦§¨

mr `le.dler oaxwl zxvra md mb mi`ad miyakd zray
íéNák ìL ïäéúBëøé ïéa íçlä ézL çépî ,øîBà éàðéëç ïa àðéðç£¦¨¤£¦©¥©¦©§¥©¤¤¥©§¥¤¤§¨¦

éðîeíéNák éab ìò íçì ,eìlä úBàø÷î éðL íéi÷î àöîðå ,ó ¥¦§¦§¨§©¥§¥¦§¨©¨¤¤©©¥§¨¦
.íçlä éab ìò íéNáëe§¨¦©©¥©¤¤

éaø øîà,i`pikg oa `pipg ixac lr zeywdlíãå øNa Cìî éðôì ¨©©¦¦§¥¤¤¨¨¨¨
ïk ïéNBò ïéà,miyakd ly odizekxi oia mgld z` ozilCìî éðôì ¥¦¥¦§¥¤¤

ïk ïéNBò àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî.dinza -çépî àlà ©§¥©§¨¦©¨¨¦¥¤¨©¦©
miyakde mgld z`éðîe äæ ãöa äæ.ó ¤§©¤¥¦

:iax lr `xnbd dywn'ìò' ïðéòa àäå.'miUak ipW lr' aezky enk §¨¨¦©©©§¥§¨¦
:`xnbd zvxznáø dì éøîàå ,àðeðîä áøì àcñç áø déì øîà̈©¥©¦§¨§©©§¨§¨§¦¨©

àcñç áøì àðeðîä,uxzlCeîña 'ìò' øîàc déîòèì éaø`le ©§¨§©¦§¨©¦§©§¥§¨©©§¨
.df cva df ogipny yxit o`k mb okle ,ynn lrezrc ep`vny enke

:`ziixaa,àéðúcmgl ogley lr dpeald ikifa zgpd oipra xn`p §©§¨
miptd(f ck `xwie)øònä ìò zúðå''ìò' ,øîBà éaø ,'äkæ äðBáì úë §¨©¨©©©£¤¤§¨©¨©¦¥©
Ceîñamingld zkxrn lr mikifad z` oziy dxezd zpeek oi`e §¨

.ogleyd iab lr mdl jenqa `l` ,ynniaxl oipn `ziixad zxxan
:jenqa 'lr' yxtl xyt`yàlà Bðéà Bà Ceîña 'ìò' øîBà äzà©¨¥©§¨¥¤¨

.Lnî 'ìò':`ziixad daiynøîBà àeäLk(b n zeny)ìò úBkñå' ©©¨§¤¥§©¨©
Ceîña 'ìò' øîBà éåä 'úëBøtä úà ïBøàäoi`y gken myn - ¨¨¤©¨¤¡¥¥©§¨

dvign `idy zkextd oi` my `ldy ,ynn 'lr' cinz dxezd zpeek
.eil` jenqa `l` ,ynn oex`d lr zcner

y `ed dtepzd ote`y dpyna epipyéìBîãéøBîe äìòî àéáîe C ¦¥¦©£¤¦
.['åëå]

dlrnle zegex rax`l ziyrp dtepzdy mrhd z` zx`an `xnbd
:dhnleéìBî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàéîì àéáîe C ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦¥¦§¦

àáøòîa .BlL õøàäå íéîMäL éîì ãéøBîe äìòî ,BlL úBçeøäL¤¨¤©£¤¦§¦¤©¨©¦§¨¨¤¤§©£¨¨
,àðéðç éaø øa éñBé éaø øîà àá÷eò øa àîç áø øîà ,éëä eðúî©§¨¦¨©©¨¨©§¨¨©©¦¥©©¦£¦¨

éìBîàéáîe Caxrne gxfne mexce oetvl,úBòø úBçeø øBöòì éãk ¦¥¦§¥©£¨
íéòø íéììè øBöòì éãk ãéøBîe äìòî.dhnl dlrnln mi`ad ©£¤¦§¥©£§¨¦¨¦
úøîBà úàæ ,ïéáà áø øa éñBé éaø øîà,`axrna xn`pd mrhdn ¨©©¦¥©©¨¦Ÿ¤¤

yäåöî éøéL äôeðz àäc ,úeðòøetä úà íéákòî äåöî éøéL§¨¥¦§¨§©§¦¤©§¨§¨§¨§¨¥¦§¨
àéä,akrn epi` d`yr `l m`y -íéììèe úBòø úBçeø úøöBòå ¦§¤¤¨§¨¦

.íéòø̈¦
áìeì ïëå ,äaø øîàmirprpn zekeqd bga lhipd aleld z` mb - ¨©©¨§¥¨

.d`ade dkledadéì éèîî á÷òé øa àçà áø[aleld z` jilen-] ©£¨©©£Ÿ©§¥¥
déì éúééîe[e`iane-]àðèNc àðéòa àøéb øîàå éëä éåçîe- ©§¥¥©§¥¨¦§¨©¦¨§¥¨§¦§¨

ly epira mivigl df didiy xne`e d`lde epnn oeeknd ugk egipne
:`xnbd zxne` .ohydàéä àúléî åàìå,ok xnel oi` -íeMî §¨¦§¨¦¦
déa ééeøbúàì éúàc.ea zexbzdl ohyd `eai jk ici lr - §¨¥§¦§¨¥¥

:dhigy xg`l zxvr iyak ztpd oipra zwelgn d`ian `xnbdeðz̈
øeaö éîìL éçáæ ,ïðaø,zxvr iyak mdyäôeðz ïéðeòèmbøçàì ©¨¨¦§¥©§¥¦§¦§¨§©©

,äèéçL,miig mcera dhigyd iptl dtepz mda yiy dnn ueg §¦¨
ïäL úBîk ïúôeðúemdyk `id dhigyd xg`ly dtepzd mb - §¨¨§¤¥

,minly÷BLå äæça ,íéøîBà íéîëçå .éaø éøácminly `le cala ¦§¥©¦©£¨¦§¦§¨¤¨
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ãöéë àämilra epiidc "dp`iaz eici"e ,odk epiidc "aixwnd" eniiwzi -?àëéä-

dlrnl mglc ,mgl ogky`?íéàåìéîáiptl xy` zevnd lqne" (g `xwie) aizkc -

'd."oinid wey lre mialgd lr myie" cr 'ebe "àîòè éàîweye dfg gipnc opixn` -

oixeni` lr?äéì éîøå íééçáèîä úéáî ïäë äéì éúééîã àåää,dfgd lr algd -

dn gkzyi` - sipnd cia dil inx xcd ike

.dhnl eiykr did ,dlrnl didyåðééä àåää
äéì áéäéã,xihwnd odkl sipnd odk -

`zyd eed ,dhnl eidy oixeni`c gkzyi`e

.dlrnlïì òîùî à÷ àäådyly jpd -

dyly e`lac ,mipdk dyly opirac i`xw

.i`d ilek iktdzilc zgkyn `lì÷úùéð
áåúëäizxzc .df weqta oipic ipye ,eeyed -

ediipin id xza opirci `le ,dipin opirny

.lifipäòáù àéöåäìly miyak draydy -

,zxvrl meid zaega mgld lr oi`ad ,dler

'ebe "mgld lr mzaxwde" (bk `xwie) aizkck

.mgld mr dtepz oiperh oi`ïäéúåëøé ïéá-

ozepe ,eci lr mdipzn lr miyakd aikyny

lr miyakd lr mgl .oezgzd jxi lr mgld

oeilrd jxi - mgld lr miyake ,oezgzd jxi

.ixiinw oiig ocerae ,mgld lr lhenïéà
ïë ïéùåò.mikxi oia mgl zzl -êåîñá ìò

iy -.mixcqd lv` dpeal ly oikifad oz

úëåøôä úà ïåøàä ìò øîåà àåäùë-

dvign zkext `dc ,ynn lr xninl `kilc

.miycwd ycw oiae ycwd oia licadl `id

êåîñá ìò éåäinp `kd ,oex`d lv` didy -

.jenqa lr - miyakd ipy lràéáîå êéìåî
xevrl ick - axrne gxfne mexce oetvl -

.zegex drax`n ze`ad zerx zegexäìòî
íéòø íéììè øåöòì ãéøåîåoi`ad -

.dhnl dlrnlnàéä äåöî éøéù`lc -

opixn`ck ,devn xwir `le ,dxtk `akrn

dyr m`y (a,bv zegpn) "zecn izy" wxta

aezkd eilr dlrn - devn ixiy dtepzl

xtik `l eli`k (xgaend on devn oiprl)

.xtikeáìåìì ïëå.`iane jilen opira -
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,oli`d zexit lr Ð zxvra ,d`eazd lr Ð

yi alelay repripd on cale ,mind lr Ð bga

:"rp" jxra yxit jexrae .d`aede dkled ea

di`x `iade .d`aede dkleda rprpl jixv

lr minrt yly rprpl jixv :ipz ,inlyexidn

,cg okde cg okd :`xif iax ira .xace xac lk

epxn` xak :yexit Ð cg okde okd `nlc e`

:`xif iax ira ,minrt yly reprip jixv

,zg` mrt d`aede zg` mrt aygiz dkledd

zaygp zg` mrt d`aede dkled `nlc e`
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mipnnq dray" oipra (`,aq) iriyz wxt dcpa
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äðéî ïåãdn :cigi inlyn xeav inly -

`l oiigac ,oihegy dtepz oiperh cigi inly

oiperh cigi inly dn) ,ipzinl dil jixhvi`

.aizk ditebac ,('ek xeav inly s` dtepz

äøúàá é÷åàåxeaiv inlyl epivny oick -

- miign dn ,minily dtepz oiperhy onvr

oztepz - dhigy xg`l s` ,minily dtepz

.minilyäðúîù øáã ãéçé éîìùá ïìäì äî
'åë óà äôåðú ïåòè ïäëìolek ,epiide -

`l` odkl oi` cigi inlyn la` .minily

.weye dfgíäéîìùaizk cigi inlya -

wey z`e dtepzd dfg z`" (f `xwie)

igafn l`xyi ipa z`n izgwl dnexzd

dil dede ,miax oeyl :rnync - "mdinly

.irzyn cigiac ,cigi oeyl azkinl

weye dfg lr xnel - miax oeyl aizkcne

.etpeiy xeav inly lyéøéîâizy ipiqn -

,xeav ly xac mlrd xt :xeava zekinq

xirye ,"dcrd ipwf eknqe" (c `xwie) aizkc

z` oxd` jnqe" (fh my) aizkc ,glzynd

mey `kil eze ,`ed xeavne ,'ebe "eici izy

.xeava dkinqåúåàdfg z`e" (f my) -

.'ebe "eze` sipdl dtepzd
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áødpin oeca ibiltc opiwqne ,ony acpzna opaxe iax ibiltc (a,`v migaf) "xiczd lk" seqc `iddl drnyilc inwn `tt axc `zlin jd Ð dpine dpin oec `nlr ilekc xn` `tt

x`yn xnege lwn oaxwn xeht dlirnc cifn silic (a,al) "dry lk" wxta migqtc `idd oke .`ipz Ð `ipz i` :mzd `tt ax xn`we ,dxz`a iwe`e dpin oec :xaq iaxc .dpine

ikdc :ipyne ?dzin dil `nil` seqale ,zxk dil `nil` `xwirn `pz i`d :jixte .'ek dzin oda aiig `l oky Ð zevn x`ya zxn` m` `l :xn`we .cifn xehte zxk oda yiy zevn

dlirna cifd xn`c dil zrny o`n :jixte .zifk dia zilc ab lr s` ,dhexta aiigc Ð dlirna xn`z ,zifkn zegta dzin oda aiig `l oky Ð zevn x`ya zxn` m` `l ,xn`w

:dpine ,dnexzn "hg" "hg" silic ,iax Ð dzina

!zifka Ð dlirn s` ,zifka Ð dnexz dn

dil zi`c ,`id iax `d Ð `iyew i`n ,`zyde

my wgec `tt axe !dxz`a iwe`e dpin oec

mzd aiignc le`y `a`k dl xaq iaxc ,uxzl

da zilc ab lr s` dhext deyya dnexza

`iddl drnyilc inwnc :xnel jixve !zifk

ikdc mzde `kd xnel yi inp i` .dxn` migafc

.dpin rnynl `kil ipdnc :xn`w

åéäéå'ek miig dtepz oiperh cigi inly igaf

jixv i`n` wcwcl jiiy inp o`k Ð

:xnel yie !dizkeca ewiz cge cg lk :`nip ,`xw

ziyixtck ,"epivn dn" sili ded mewn lknc

`ki` `dc ,rcz ."minly" exwi`c meyne ,lirl

`l` ,daeg oky Ð xeav inlyl dn :jxtinl

oxn`ck :cere .jinq "minly" exwi`c `d`

.`ed `ieaix "mdinly" ,lirl

àäéåÐ 'ek hegy dtepz oerh rxevn my`

"dtepz" :(`,`q) lirl oxn`c ab lr s`e

miign `cgc oeik ,inc `l `kd ,zetepz `le Ð

.dhigy xg`l `cge

ïëåsipn odk mid zpicnn eizepaxw gleyd

oihib) "hbd lk" wxtac :dniz Ð eci lr

Ð mid zpicnn ez`hg gleyd :opz (`,gk

jixte .miiw `edy zwfga dze` oiaixwn

oaxwa :sqei ax xn` !dkinq `ira `de :`xnba

`pz xakc ,ikd iiepyl jiiy `l `kde .miyp

`kile ."dci lr sipn odk Ð dy`de" `yix dil

:(my) oihiba `tt ax ipynck iiepyl inp

ira `l serd z`hgc ,opiwqr serd z`hga

"hgyp cinz" wxta `iyw ok enke .dtepz

lxr ,migafd lk eli`c :xn`c (`,aq migqt)

iiepyl `kile .mdizepaxw miglyn `nhe

wxta rxevn wtqe .xn`w "migafd lk" `dc Ð [inwe`l `kil] dkinq era `lc inp gqte xyrne xekae .ipzw "migaf"c Ð serd z`hga inp inewe`l `kile .ipzw "lxr"c Ð dy`a

my` zkinq xn`c o`nl ,ci ztwda `l` jenql xyt` `le ,dkinq oerh my` eze`c ,minlya dpzne enr ebele eny` `ian zxgnl :oerny iax xn`wc (`,er migaf) "zeaexrzd"

"minly" aizkc meyn ,eizepaxw glyn epi` la`c `zi` (a,eh) ohw crenc `xza wxtae .`ztqeza gkenck ,ixii` `xabae ,(`,bl migaf) "oileqtd lk" wxta `ziixe`c e`l rxevn

,dacpl dyy iab (a,fw) `xza wxta onwle .sera e` dy`a uxzl `ed wgece .dkinql opiyiig `le ,`l e` glyn m` ol `irain dcepnae .glyn Ð ikd e`l `d ,mly `edyk Ð

iab (`,dp) oiyecwc ipy wxtae ,i`pz lr oaxw oi`iany (`,fp xifp) "oixifp ipy" wxtae .cg` z`hg oi`ian mdipye :(`,bk zezixk) "dhigy mc" wxta opz cere .lbre xtl odn cg`

oiicr `ki`c meyn Ð z`hga mzd `wec `l` iieyw`l jiiy `lc oerny epiax axd uxize !ipd lka dkinql opiyiig `le ,zeler Ð mixkf :"xcr lcbnl milyexin z`vnpy dnda"

in myl axw Ð epina oin miycwa :opz (a,cr migaf) "zeaexrzd" wxta `de :xn`z m`e .miiw `edy zwfga daixwdl opiknqe ,dilra ezny z`hg dil `ied `nlc ,zxg` `yyg

,`nhe lxre my` iab mzd opibltn `peeb i`d ikc .dkinq `la zeyrl oi` ,dirxa `zpwz `ki`c oeik mzdc :xnel yie !miyp oaxwa :ipyne ?dkinq ira `d :`xnba jixte ,`edy

didy e` ,dbibge dii`x zler oebk ,onf el reawd oaxwa :inp i` .envra diielz ez`etx oi`y rxevne af Ð `nh ,dlin zngn eig` ezny Ð lxr :`zpwz dil zilca inwe`l `ki`

xzen eziin `le ,ipy gqt zeyrln oixehtc ,odn cg`a zlai z`vnpe (a,gt) "dy`d" wxta migqta odigqt zexer eaxrzpy dyng ixd :xn`z m`e ."xg`z la"a odilr xaer

dkinqc idp :xn`z m`e .dkinq zevn xeari `l m` owzl xyt` i`c ,dpwz minkg el eyr `le ,ipy gqt zeyrln `ed xeht `nyc ,wtq `edy oeikc :xnel yie !dkinq meyn gqtd

l Ð jenql oileki oi`y `nhe lxr mewn lkn ,`akrn `loi`c inp ipd lkc ,(`,fp) xifpce (`,bk) zezixkce (a,`i) milwyc `idda oke !ea zakrn dlia ,dlial ie`x oi`y lk :`ni

`xza wxta opixn`c `dn ol `wtpc :xnel yie !mixekia iab (a,`t `xza `aa) "dpitqd z` xkend" wxta ogky`ck ,"dlial oiie`x oi`" xity aiyg Ð wtq meyn jenql oileki

iax mzd yixce .dcearl jpgzny drya `ian odkdy :yexit .dti`d zixiyr ef Ð "ez`hg aixwi ycewa zxyl ziniptd xvgd l` ycewd l` e`ea meiae" :(a,eh) ohw crenc

zepaxw x`y la` ,dti`d zixiyr `weec :rnyn .rxevne zn `nh oebk ,daxwdl ie`x epi` Ð d`ial ie`x epi`y onfa .daxwdl ie`x ,d`ial ie`xy onfa Ð "aixwi e`eaa" :oerny

"eaefn" :mipdk zxeza opiyxcc `dn wcwcl yie .dti`d zixiyrc `inec ,dkinq era `lc ipda epiid Ð zepaxw x`y glync `d `nlicc ,dfn di`x jk lk oi` edine !glyn Ð

epyiy lkc Ð "dny mz`ade" aizkc ,dii`xn `nh (a,c) dbibgc `nw wxta opihrnncn wcwcl yi cere !ixii` oaxw z`adac ,eizepaxw glyn `nhc :dpin rny ,erbpn `le Ð

xyt`c ,dkinq xa `nhc (a,bl migaf) "oileqtd lk" wxta xn`c o`nl edine !dkinql ie`xa dkinq oiprl opiyiig `le ,glyn Ð zepaxw x`yc :dpin rny .d`ada epyi ,d`iaa

zi` :inp i` .qipkn `ed eaexe ey`x Ð jneqd lk :xaqw ,d`ia dny `l Ð zvwna d`ia :(my) dil zi`c o`nc xnel yi `nye .i`xw ipdn yxcinl epivn `l ,jinqe dici liirnc

e`l dhigy dkinql skiz i` :dyw izk` edine .d`ia dny zvwna d`ia :xaqw Ð eaexe ey`x opira `lc dil `xiaqc o`ne .oetv wgxnc dil
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eðééäå ,àeä dpéîe dpéî ïec àîìò éleëc :øîà àtt áø©©¨£©§¥¨§¨¦¨¦¨§©§
éaøc àîòè¯íúä äî .íúä ék¯øácäðznL,ïäkì ©£¨§©¦¦¨¨©¨¨¨¨¤©¨¨©Ÿ¥

àëä óà¯àîìò éleëc :øîà àðéáø .ïäkì äðznL øác ©¨¨¨¨¤©¨¨©Ÿ¥¨¦¨£©§¥¨§¨
é÷Bàå dpéî ïecdøúàaïðaøc àîòè eðééäå ,¯"íäéîìL" ¦¨§¥§©§¨§©§©£¨§©¨©©§¥¤

ìL :øîBà ïBòîL éaø" .àeä àéeaéøìL ïéðeòè ïéðéî äLL ¦¨©¦¦§¥§¨¦¦§¦¨
íézL ,úåöî¯úéLéìLe ,ãçà ìëa¯:ïä elàå .ïäa ïéà ¦§Ÿ§©¦§¨¤¨§¦¦¥¨¤§¥¥

,ãéçé éîìL éçáæéçáæå,øeaö éîìLíLàåéçáæ .òøBöî ¦§¥©§¥¨¦§¦§¥©§¥¦©£©§¨¦§¥
ãéçé éîìL¯,íéiç äëéîñ ïéðeòèäôeðúeïéàå ,ïéèeçL ©§¥¨¦§¦§¦¨©¦§¨§¦§¥

øeaö éîìL éçáæ .íéiç äôeðz ïäa¯,íéiç äôeðz ïéðeòè ¨¤§¨©¦¦§¥©§¥¦§¦§¨©¦
ïéèeçLeòøBöî íLà .äëéîñ ïäa ïéàå ,¯,äëéîñ ïeòè §¦§¥¨¤§¦¨£©§¨¨§¦¨

ãéçé éîìL éçáæ eéäéå ."èeçL äôeðz Ba ïéàå ,éç äôeðúe§¨©§¥§¨¨§¦§¦§¥©§¥¨¦
,øeaö éîìL éçáf äîe :øîBçå ìwî ,íéiç äôeðz ïéðeòè§¦§¨©¦¦©¨¤©¦§¥©§¥¦

íéiç äëéîñ ïéðeòè ïéàL¯éçáæ .íéiç äôeðz ïéðeòè ¤¥§¦§¦¨©¦§¦§¨©¦¦§¥
íéiç äëéîñ ïéðeòhL ,ãéçé éîìL¯ïéðeòhL ïéc Bðéà ©§¥¨¦¤§¦§¦¨©¦¥¦¤§¦

!íéiç äôeðz¯øeaö éîìL éçáæ éab àðîçø èòéî §¨©¦¦¥©£¨¨©¥¦§¥©§¥¦
"íúà"¯éçáæ eéäéå .ãéçé éîìL éçáæ éèeòîì ,"íúBà" Ÿ¨¨§©¥¦§¥©§¥¨¦§¦§¦§¥

éîìL éçáf äîe :øîBçå ìwî ,äëéîñ ïéðeòè øeaö éîìL©§¥¦§¦§¦¨¦©¨¤©¦§¥©§¥
,ãéçéíéiç äôeðz ïéðeòè ïéàL¯éçáæ .äëéîñ ïéðeòè ¨¦¤¥§¦§¨©¦§¦§¦¨¦§¥

íéiç äôeðz ïéðeòhL ,øeaö éîìL¯ïéðeòhL ïéc Bðéà ©§¥¦¤§¦§¨©¦¥¦¤§¦
ìwî ,èeçL äôeðz ïeòè òøBöî íLà àäéå .øeaöa úBëéîñ ézL ,éøéîb :àðéáø øîà !äëéîñ§¦¨£©¨¦¨§¦¦§¥§¦§¦¦¥£©§¨¨§¨¨¦©

íéiç äôeðz ïéðeòè ïéàL ,ãéçé éîìL éçáf äî :øîBçå¯,òøBöî íLà .ïéèeçL äôeðz ïéðeòè ¨¤©¦§¥©§¥¨¦¤¥§¦§¨©¦§¦§¨§¦£©§¨
éç äôeðz ïeòhL¯"Búà" ãéçé éîìL éçáæ éab àðîçø èòéî !èeçL äôeðz ïeòhL ïéc Bðéà¯ ¤¨§¨©¥¦¤¨§¨¨¦¥©£¨¨©¥¦§¥©§¥¨¦Ÿ

ãçà ïaø÷ eàéáäL äMîç :ïðaø eðz .òøBöî íLà éèeòîì ,BúBà¯éðî ãçà.íleë éãé ìò ó §©¥£©§¨¨©¨©£¦¨¤¥¦¨§¨¤¨¤¨¥¦©§¥¨
äMàäå¯éðî ïäkåéúBðaø÷ çìBMä ïëå ,dãé ìò óúðéãnîíiä¯éðî ïäk.Bãé ìò ó §¨¦¨Ÿ¥¥¦©¨¨§¥©¥©¨§§¨¦§¦©©¨Ÿ¥¥¦©¨
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מנחות. פרק חמישי - כל המנחות באות מצה דף סב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc zegpn(iyily meil)

:zwelgnl ipy xe`iadpéî ïec àîìò éleëc ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¥¨§¨¦¨
àeä dpéîeb micnel lkd ixacl -ote` z` mbe dtepzd z` m ¦¨

,cigi inlyn dziiyréaøc àîòè eðééäålk z` mitipny §©§©£¨§©¦
,cigi inlya enk weye dfg z` wx `le dhigy xg`l minlydék¦

íúädfg ztpdl dnec xeaiv inlya minlyd lk ztpdy meyn - ¨¨
,cigi inlya mcal weyeíúä äî[cigi inlya-]äðznL øác ¨¨¨¨¨¤©¨¨

ïäkì,ecal weye dfgd `ede ,spen odkl dpzn `edy wlgd - ©Ÿ¥
.mipdkl ozip `le milral lk`p xyad x`yeàëä óàinlya-] ©¨¨

[xeaivïäkì äðznL øác,weye dfgd wx `le xyad lk `edy ¨¨¤©¨¨©Ÿ¥
.etipdl yi

:zwelgnl iyily xe`iaé÷Bàå dpéî ïec àîìò éleëc ,øîà àðéáø©¦¨¨©§¥¨§¨¦¨§¥
døúàa,cigi inlyn dtepzd oic xwir z` wx micnelàîòè eðééäå §©§¨§©§©£¨
ïðaøcaezky meyn ,dhigyd xg`l weye dfgd z` wx mitipny §©¨¨

cigi inly ztepz iabl(cl f `xwie)igaGn 'ebe dtEpYd dfg z` iM'¦¤£¥©§¨¦¦§¥
,'mdinlWe'íäéîìL',miax oeyla xn`pdàeä àéeaéøepcnll - ©§¥¤©§¥¤¦¨

cigi oeyla aezkl xyt` didy ,etpei xeaiv inly ly weye dfgdy
,xacn aezkd cigi inlyae li`eddhigy xg`l dtepzd ok lre

weye dfga `l` ziyrp dpi` xeaiv inlya.
:dpyna epipyìL ,øîBà ïBòîL éaøìL ïéðeòè ïéðéî äL,úBöî L ©¦¦§¥§Ÿ¨¦¦§¦¨Ÿ¦§

ïäa ïéà úéLéìLe ãçà ìëa íézL-yiy zepaxw dyly mpyi §©¦§¨¤¨§¦¦¥¨¤
j` ,zeevn yly mzylya`l` ,zeevnd zyly lk z` mda oi`

.oaxw ly oin lka zeevn izy wxïä elàå,zepaxwd ipinéçáæ §¥¥¦§¥
.òøBöî íLàå øeaö éîìL éçáæå ,ãéçé éîìLz` dpynd zhxtn ©§¥¨¦§¦§¥©§¥¦©£©§¨

,oaxwe oaxw lka zebdepd zeevnd izyïéðeòè ãéçé éîìL éçáæ¦§¥©§¥¨¦§¦
éîìL éçáæ .íéiç äôeðz ïäa ïéàå ,ïéèeçL äôeðúe íéiç äëéîñ§¦¨©¦§¨§¦§¥¨¤§¨©¦¦§¥©§¥
òøBöî íLà .äëéîñ ïäa ïéàå ïéèeçLe íéiç äôeðz ïéðeòè øeaö¦§¦§¨©¦§¦§¥¨¤§¦¨£©§¨

.èeçL äôeðz Ba ïéàå éç äôeðúe äëéîñ ïeòè̈§¦¨§¨©§¥§¨¨
lk ozylya ebdpiy xnege lwn cenll oi` recn zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .zeevnd zylyïéðeòè ãéçé éîìL éçáæ eéäéå§¦§¦§¥©§¥¨¦§¦
äôeðzocera mb.øîBçå ìwî íéiç:xnege lwd edfeéçáf äîe §¨©¦¦©¨¤©¦§¥

éçáæ ,íéiç äôeðz ïéðeòè ,íéiç äëéîñ ïéðeòè ïéàL øeaö éîìL©§¥¦¤¥§¦§¦¨©¦§¦§¨©¦¦§¥
L ïéc Bðéà ,íéiç äëéîñ ïéðeòhL ãéçé éîìLeidiäôeðz ïéðeòh ©§¥¨¦¤§¦§¦¨©¦¥¦¤§¦§¨

.íéiç:`xnbd zvxznéab àðîçø èòéîztepzøeaö éîìL éçáæ ©¦¦¥©£¨¨©¥¦§¥©§¥¦
(k bk `xwie)odMd sipde' ,xn`eíúBàzaize ,'mixEMAd mgl lr §¥¦©Ÿ¥¨©¤¤©¦¦
'íúBà'd`aãéçé éîìL éçáæ éèeòîì,miign dtepz mda `di `ly ¨§©¥¦§¥©§¥¨¦

z oi` ik.xeaiv inlya `l` miign dtep
:oerny iax ixac lr zeywdl `xnbd dtiqenéîìL éçáæ eéäéå§¦§¦§¥©§¥

.øîBçå ìwî äëéîñ ïéðeòè øeaö:xnege lwd edfeéîìL éçáf äîe ¦§¦§¦¨¦©¨¤©¦§¥©§¥
øeaö éîìL éçáæ ,äëéîñ ïéðeòè íéiç äôeðz ïéðeòè ïéàL ãéçé̈¦¤¥§¦§¨©¦§¦§¦¨¦§¥©§¥¦

L ïéc Bðéà íéiç äôeðz ïéðeòhLeidi.äëéîñ ïéðeòhzvxzn ¤§¦§¨©¦¥¦¤§¦§¦¨
:`xnbdéøéîb ,àðéáø øîàipiqn dkldøeaöa úBëéîñ ézLmdy ¨©©¦¨§¦¦§¥§¦§¦

zeaxle cenll oi` okle ,glzynd xirye xeaiv ly xac mlrd xta
.xeaiv inlya dkinq

:oerny iax ixac lr `xnbd dywn cerïeòè òøBöî íLà àäéå¦¥£©§¨¨
,øîBçå ìwî èeçL äôeðz:xnege lwd edfeãéçé éîìL éçáf äî §¨¨¦©¨¤©¦§¥©§¥¨¦

òøBöî íLà ,ïéèeçL äôeðz ïéðeòè íéiç äôeðz ïéðeòè ïéàL¤¥§¦§¨©¦§¦§¨§¦£©§¨
L ïéc Bðéà éç äôeðz ïeòhLdidi.èeçL äôeðz ïeòhzvxzn ¤¨§¨©¥¦¤¨§¨¨

:`xnbdãéçé éîìL éçáæ éab àðîçø èòéî(l f `xwie)eici' ,xn`e ¦¥©£¨¨©¥¦§¥©§¥¨¦¨¨
sipdl dfgd z` EP`iai dfgd lr algd z` 'd iX` z` dpi`iaY§¦¤¨¥¦¥¤©¥¤©¤¨¤§¦¤¥¤¨¤§¨¦

Búà,''d iptl dtEpYe'BúBà'`aòøBöî íLà éèeòîìdidi `ly Ÿ§¨¦§¥§©¥£©§¨
.cigi inly igafk dhigy xg`l dtepz ea

pypy `ziixa d`ian `xnbd:dtepz oipra mipic da eïðaø eðz, ¨©¨¨
ïaø÷ eàéáäL äMîçminlyãçà,zetzeyaãçàmitzeyd on £¦¨¤¥¦¨§¨¤¨¤¨

éðîóweye dfgd z`ílek éãé ìòxyt` i`y meyn ,mlek xear - ¥¦©§¥¨
oial mdici oia dvivg didz df ote`ay meyn cgi etipi mleky
dtepzy meyn ,df xg` dfa etipiy xyt` i` mbe ,spend oaxwd

oldl x`eank zetepz `le dxn`p(.cv).äMàäåoaxw d`iady §¨¦¨
`l` ,dtipn dpi` dnvr `id ,minlyéðî ïäkdãé ìò ódxear -. Ÿ¥¥¦©¨¨
,íiä úðéãnî åéúBðaø÷ çìBMä ïëå,sipdl leki epi`eéðî ïäkó §¥©¥©¨§§¨¦§¦©©¨Ÿ¥¥¦

.Bãé ìò©¨
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קנה oifge` mipya cenr aq sc ± oey`x wxtzereay

äðéî ïåãdn :cigi inlyn xeav inly -

`l oiigac ,oihegy dtepz oiperh cigi inly

oiperh cigi inly dn) ,ipzinl dil jixhvi`

.aizk ditebac ,('ek xeav inly s` dtepz

äøúàá é÷åàåxeaiv inlyl epivny oick -

- miign dn ,minily dtepz oiperhy onvr

oztepz - dhigy xg`l s` ,minily dtepz

.minilyäðúîù øáã ãéçé éîìùá ïìäì äî
'åë óà äôåðú ïåòè ïäëìolek ,epiide -

`l` odkl oi` cigi inlyn la` .minily

.weye dfgíäéîìùaizk cigi inlya -

wey z`e dtepzd dfg z`" (f `xwie)

igafn l`xyi ipa z`n izgwl dnexzd

dil dede ,miax oeyl :rnync - "mdinly

.irzyn cigiac ,cigi oeyl azkinl

weye dfg lr xnel - miax oeyl aizkcne

.etpeiy xeav inly lyéøéîâizy ipiqn -

,xeav ly xac mlrd xt :xeava zekinq

xirye ,"dcrd ipwf eknqe" (c `xwie) aizkc

z` oxd` jnqe" (fh my) aizkc ,glzynd

mey `kil eze ,`ed xeavne ,'ebe "eici izy

.xeava dkinqåúåàdfg z`e" (f my) -

.'ebe "eze` sipdl dtepzd
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áødpin oeca ibiltc opiwqne ,ony acpzna opaxe iax ibiltc (a,`v migaf) "xiczd lk" seqc `iddl drnyilc inwn `tt axc `zlin jd Ð dpine dpin oec `nlr ilekc xn` `tt

x`yn xnege lwn oaxwn xeht dlirnc cifn silic (a,al) "dry lk" wxta migqtc `idd oke .`ipz Ð `ipz i` :mzd `tt ax xn`we ,dxz`a iwe`e dpin oec :xaq iaxc .dpine

ikdc :ipyne ?dzin dil `nil` seqale ,zxk dil `nil` `xwirn `pz i`d :jixte .'ek dzin oda aiig `l oky Ð zevn x`ya zxn` m` `l :xn`we .cifn xehte zxk oda yiy zevn

dlirna cifd xn`c dil zrny o`n :jixte .zifk dia zilc ab lr s` ,dhexta aiigc Ð dlirna xn`z ,zifkn zegta dzin oda aiig `l oky Ð zevn x`ya zxn` m` `l ,xn`w

:dpine ,dnexzn "hg" "hg" silic ,iax Ð dzina

!zifka Ð dlirn s` ,zifka Ð dnexz dn

dil zi`c ,`id iax `d Ð `iyew i`n ,`zyde

my wgec `tt axe !dxz`a iwe`e dpin oec

mzd aiignc le`y `a`k dl xaq iaxc ,uxzl

da zilc ab lr s` dhext deyya dnexza

`iddl drnyilc inwnc :xnel jixve !zifk

ikdc mzde `kd xnel yi inp i` .dxn` migafc

.dpin rnynl `kil ipdnc :xn`w

åéäéå'ek miig dtepz oiperh cigi inly igaf

jixv i`n` wcwcl jiiy inp o`k Ð

:xnel yie !dizkeca ewiz cge cg lk :`nip ,`xw

ziyixtck ,"epivn dn" sili ded mewn lknc

`ki` `dc ,rcz ."minly" exwi`c meyne ,lirl

`l` ,daeg oky Ð xeav inlyl dn :jxtinl

oxn`ck :cere .jinq "minly" exwi`c `d`

.`ed `ieaix "mdinly" ,lirl

àäéåÐ 'ek hegy dtepz oerh rxevn my`

"dtepz" :(`,`q) lirl oxn`c ab lr s`e

miign `cgc oeik ,inc `l `kd ,zetepz `le Ð

.dhigy xg`l `cge

ïëåsipn odk mid zpicnn eizepaxw gleyd

oihib) "hbd lk" wxtac :dniz Ð eci lr

Ð mid zpicnn ez`hg gleyd :opz (`,gk

jixte .miiw `edy zwfga dze` oiaixwn

oaxwa :sqei ax xn` !dkinq `ira `de :`xnba

`pz xakc ,ikd iiepyl jiiy `l `kde .miyp

`kile ."dci lr sipn odk Ð dy`de" `yix dil

:(my) oihiba `tt ax ipynck iiepyl inp

ira `l serd z`hgc ,opiwqr serd z`hga

"hgyp cinz" wxta `iyw ok enke .dtepz

lxr ,migafd lk eli`c :xn`c (`,aq migqt)

iiepyl `kile .mdizepaxw miglyn `nhe

wxta rxevn wtqe .xn`w "migafd lk" `dc Ð [inwe`l `kil] dkinq era `lc inp gqte xyrne xekae .ipzw "migaf"c Ð serd z`hga inp inewe`l `kile .ipzw "lxr"c Ð dy`a

my` zkinq xn`c o`nl ,ci ztwda `l` jenql xyt` `le ,dkinq oerh my` eze`c ,minlya dpzne enr ebele eny` `ian zxgnl :oerny iax xn`wc (`,er migaf) "zeaexrzd"

"minly" aizkc meyn ,eizepaxw glyn epi` la`c `zi` (a,eh) ohw crenc `xza wxtae .`ztqeza gkenck ,ixii` `xabae ,(`,bl migaf) "oileqtd lk" wxta `ziixe`c e`l rxevn

,dacpl dyy iab (a,fw) `xza wxta onwle .sera e` dy`a uxzl `ed wgece .dkinql opiyiig `le ,`l e` glyn m` ol `irain dcepnae .glyn Ð ikd e`l `d ,mly `edyk Ð

iab (`,dp) oiyecwc ipy wxtae ,i`pz lr oaxw oi`iany (`,fp xifp) "oixifp ipy" wxtae .cg` z`hg oi`ian mdipye :(`,bk zezixk) "dhigy mc" wxta opz cere .lbre xtl odn cg`

oiicr `ki`c meyn Ð z`hga mzd `wec `l` iieyw`l jiiy `lc oerny epiax axd uxize !ipd lka dkinql opiyiig `le ,zeler Ð mixkf :"xcr lcbnl milyexin z`vnpy dnda"

in myl axw Ð epina oin miycwa :opz (a,cr migaf) "zeaexrzd" wxta `de :xn`z m`e .miiw `edy zwfga daixwdl opiknqe ,dilra ezny z`hg dil `ied `nlc ,zxg` `yyg

,`nhe lxre my` iab mzd opibltn `peeb i`d ikc .dkinq `la zeyrl oi` ,dirxa `zpwz `ki`c oeik mzdc :xnel yie !miyp oaxwa :ipyne ?dkinq ira `d :`xnba jixte ,`edy

didy e` ,dbibge dii`x zler oebk ,onf el reawd oaxwa :inp i` .envra diielz ez`etx oi`y rxevne af Ð `nh ,dlin zngn eig` ezny Ð lxr :`zpwz dil zilca inwe`l `ki`

xzen eziin `le ,ipy gqt zeyrln oixehtc ,odn cg`a zlai z`vnpe (a,gt) "dy`d" wxta migqta odigqt zexer eaxrzpy dyng ixd :xn`z m`e ."xg`z la"a odilr xaer

dkinqc idp :xn`z m`e .dkinq zevn xeari `l m` owzl xyt` i`c ,dpwz minkg el eyr `le ,ipy gqt zeyrln `ed xeht `nyc ,wtq `edy oeikc :xnel yie !dkinq meyn gqtd

l Ð jenql oileki oi`y `nhe lxr mewn lkn ,`akrn `loi`c inp ipd lkc ,(`,fp) xifpce (`,bk) zezixkce (a,`i) milwyc `idda oke !ea zakrn dlia ,dlial ie`x oi`y lk :`ni

`xza wxta opixn`c `dn ol `wtpc :xnel yie !mixekia iab (a,`t `xza `aa) "dpitqd z` xkend" wxta ogky`ck ,"dlial oiie`x oi`" xity aiyg Ð wtq meyn jenql oileki

iax mzd yixce .dcearl jpgzny drya `ian odkdy :yexit .dti`d zixiyr ef Ð "ez`hg aixwi ycewa zxyl ziniptd xvgd l` ycewd l` e`ea meiae" :(a,eh) ohw crenc

zepaxw x`y la` ,dti`d zixiyr `weec :rnyn .rxevne zn `nh oebk ,daxwdl ie`x epi` Ð d`ial ie`x epi`y onfa .daxwdl ie`x ,d`ial ie`xy onfa Ð "aixwi e`eaa" :oerny

"eaefn" :mipdk zxeza opiyxcc `dn wcwcl yie .dti`d zixiyrc `inec ,dkinq era `lc ipda epiid Ð zepaxw x`y glync `d `nlicc ,dfn di`x jk lk oi` edine !glyn Ð

epyiy lkc Ð "dny mz`ade" aizkc ,dii`xn `nh (a,c) dbibgc `nw wxta opihrnncn wcwcl yi cere !ixii` oaxw z`adac ,eizepaxw glyn `nhc :dpin rny ,erbpn `le Ð

xyt`c ,dkinq xa `nhc (a,bl migaf) "oileqtd lk" wxta xn`c o`nl edine !dkinql ie`xa dkinq oiprl opiyiig `le ,glyn Ð zepaxw x`yc :dpin rny .d`ada epyi ,d`iaa

zi` :inp i` .qipkn `ed eaexe ey`x Ð jneqd lk :xaqw ,d`ia dny `l Ð zvwna d`ia :(my) dil zi`c o`nc xnel yi `nye .i`xw ipdn yxcinl epivn `l ,jinqe dici liirnc

e`l dhigy dkinql skiz i` :dyw izk` edine .d`ia dny zvwna d`ia :xaqw Ð eaexe ey`x opira `lc dil `xiaqc o`ne .oetv wgxnc dil
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eðééäå ,àeä dpéîe dpéî ïec àîìò éleëc :øîà àtt áø©©¨£©§¥¨§¨¦¨¦¨§©§
éaøc àîòè¯íúä äî .íúä ék¯øácäðznL,ïäkì ©£¨§©¦¦¨¨©¨¨¨¨¤©¨¨©Ÿ¥

àëä óà¯àîìò éleëc :øîà àðéáø .ïäkì äðznL øác ©¨¨¨¨¤©¨¨©Ÿ¥¨¦¨£©§¥¨§¨
é÷Bàå dpéî ïecdøúàaïðaøc àîòè eðééäå ,¯"íäéîìL" ¦¨§¥§©§¨§©§©£¨§©¨©©§¥¤

ìL :øîBà ïBòîL éaø" .àeä àéeaéøìL ïéðeòè ïéðéî äLL ¦¨©¦¦§¥§¨¦¦§¦¨
íézL ,úåöî¯úéLéìLe ,ãçà ìëa¯:ïä elàå .ïäa ïéà ¦§Ÿ§©¦§¨¤¨§¦¦¥¨¤§¥¥

,ãéçé éîìL éçáæéçáæå,øeaö éîìLíLàåéçáæ .òøBöî ¦§¥©§¥¨¦§¦§¥©§¥¦©£©§¨¦§¥
ãéçé éîìL¯,íéiç äëéîñ ïéðeòèäôeðúeïéàå ,ïéèeçL ©§¥¨¦§¦§¦¨©¦§¨§¦§¥

øeaö éîìL éçáæ .íéiç äôeðz ïäa¯,íéiç äôeðz ïéðeòè ¨¤§¨©¦¦§¥©§¥¦§¦§¨©¦
ïéèeçLeòøBöî íLà .äëéîñ ïäa ïéàå ,¯,äëéîñ ïeòè §¦§¥¨¤§¦¨£©§¨¨§¦¨

ãéçé éîìL éçáæ eéäéå ."èeçL äôeðz Ba ïéàå ,éç äôeðúe§¨©§¥§¨¨§¦§¦§¥©§¥¨¦
,øeaö éîìL éçáf äîe :øîBçå ìwî ,íéiç äôeðz ïéðeòè§¦§¨©¦¦©¨¤©¦§¥©§¥¦

íéiç äëéîñ ïéðeòè ïéàL¯éçáæ .íéiç äôeðz ïéðeòè ¤¥§¦§¦¨©¦§¦§¨©¦¦§¥
íéiç äëéîñ ïéðeòhL ,ãéçé éîìL¯ïéðeòhL ïéc Bðéà ©§¥¨¦¤§¦§¦¨©¦¥¦¤§¦

!íéiç äôeðz¯øeaö éîìL éçáæ éab àðîçø èòéî §¨©¦¦¥©£¨¨©¥¦§¥©§¥¦
"íúà"¯éçáæ eéäéå .ãéçé éîìL éçáæ éèeòîì ,"íúBà" Ÿ¨¨§©¥¦§¥©§¥¨¦§¦§¦§¥

éîìL éçáf äîe :øîBçå ìwî ,äëéîñ ïéðeòè øeaö éîìL©§¥¦§¦§¦¨¦©¨¤©¦§¥©§¥
,ãéçéíéiç äôeðz ïéðeòè ïéàL¯éçáæ .äëéîñ ïéðeòè ¨¦¤¥§¦§¨©¦§¦§¦¨¦§¥

íéiç äôeðz ïéðeòhL ,øeaö éîìL¯ïéðeòhL ïéc Bðéà ©§¥¦¤§¦§¨©¦¥¦¤§¦
ìwî ,èeçL äôeðz ïeòè òøBöî íLà àäéå .øeaöa úBëéîñ ézL ,éøéîb :àðéáø øîà !äëéîñ§¦¨£©¨¦¨§¦¦§¥§¦§¦¦¥£©§¨¨§¨¨¦©

íéiç äôeðz ïéðeòè ïéàL ,ãéçé éîìL éçáf äî :øîBçå¯,òøBöî íLà .ïéèeçL äôeðz ïéðeòè ¨¤©¦§¥©§¥¨¦¤¥§¦§¨©¦§¦§¨§¦£©§¨
éç äôeðz ïeòhL¯"Búà" ãéçé éîìL éçáæ éab àðîçø èòéî !èeçL äôeðz ïeòhL ïéc Bðéà¯ ¤¨§¨©¥¦¤¨§¨¨¦¥©£¨¨©¥¦§¥©§¥¨¦Ÿ

ãçà ïaø÷ eàéáäL äMîç :ïðaø eðz .òøBöî íLà éèeòîì ,BúBà¯éðî ãçà.íleë éãé ìò ó §©¥£©§¨¨©¨©£¦¨¤¥¦¨§¨¤¨¤¨¥¦©§¥¨
äMàäå¯éðî ïäkåéúBðaø÷ çìBMä ïëå ,dãé ìò óúðéãnîíiä¯éðî ïäk.Bãé ìò ó §¨¦¨Ÿ¥¥¦©¨¨§¥©¥©¨§§¨¦§¦©©¨Ÿ¥¥¦©¨

äðùî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc zegpn(iyily meil)

:zwelgnl ipy xe`iadpéî ïec àîìò éleëc ,øîà àtt áø©¨¨¨©§¥¨§¨¦¨
àeä dpéîeb micnel lkd ixacl -ote` z` mbe dtepzd z` m ¦¨

,cigi inlyn dziiyréaøc àîòè eðééäålk z` mitipny §©§©£¨§©¦
,cigi inlya enk weye dfg z` wx `le dhigy xg`l minlydék¦

íúädfg ztpdl dnec xeaiv inlya minlyd lk ztpdy meyn - ¨¨
,cigi inlya mcal weyeíúä äî[cigi inlya-]äðznL øác ¨¨¨¨¨¤©¨¨

ïäkì,ecal weye dfgd `ede ,spen odkl dpzn `edy wlgd - ©Ÿ¥
.mipdkl ozip `le milral lk`p xyad x`yeàëä óàinlya-] ©¨¨

[xeaivïäkì äðznL øác,weye dfgd wx `le xyad lk `edy ¨¨¤©¨¨©Ÿ¥
.etipdl yi

:zwelgnl iyily xe`iaé÷Bàå dpéî ïec àîìò éleëc ,øîà àðéáø©¦¨¨©§¥¨§¨¦¨§¥
døúàa,cigi inlyn dtepzd oic xwir z` wx micnelàîòè eðééäå §©§¨§©§©£¨
ïðaøcaezky meyn ,dhigyd xg`l weye dfgd z` wx mitipny §©¨¨

cigi inly ztepz iabl(cl f `xwie)igaGn 'ebe dtEpYd dfg z` iM'¦¤£¥©§¨¦¦§¥
,'mdinlWe'íäéîìL',miax oeyla xn`pdàeä àéeaéøepcnll - ©§¥¤©§¥¤¦¨

cigi oeyla aezkl xyt` didy ,etpei xeaiv inly ly weye dfgdy
,xacn aezkd cigi inlyae li`eddhigy xg`l dtepzd ok lre

weye dfga `l` ziyrp dpi` xeaiv inlya.
:dpyna epipyìL ,øîBà ïBòîL éaøìL ïéðeòè ïéðéî äL,úBöî L ©¦¦§¥§Ÿ¨¦¦§¦¨Ÿ¦§

ïäa ïéà úéLéìLe ãçà ìëa íézL-yiy zepaxw dyly mpyi §©¦§¨¤¨§¦¦¥¨¤
j` ,zeevn yly mzylya`l` ,zeevnd zyly lk z` mda oi`

.oaxw ly oin lka zeevn izy wxïä elàå,zepaxwd ipinéçáæ §¥¥¦§¥
.òøBöî íLàå øeaö éîìL éçáæå ,ãéçé éîìLz` dpynd zhxtn ©§¥¨¦§¦§¥©§¥¦©£©§¨

,oaxwe oaxw lka zebdepd zeevnd izyïéðeòè ãéçé éîìL éçáæ¦§¥©§¥¨¦§¦
éîìL éçáæ .íéiç äôeðz ïäa ïéàå ,ïéèeçL äôeðúe íéiç äëéîñ§¦¨©¦§¨§¦§¥¨¤§¨©¦¦§¥©§¥
òøBöî íLà .äëéîñ ïäa ïéàå ïéèeçLe íéiç äôeðz ïéðeòè øeaö¦§¦§¨©¦§¦§¥¨¤§¦¨£©§¨

.èeçL äôeðz Ba ïéàå éç äôeðúe äëéîñ ïeòè̈§¦¨§¨©§¥§¨¨
lk ozylya ebdpiy xnege lwn cenll oi` recn zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .zeevnd zylyïéðeòè ãéçé éîìL éçáæ eéäéå§¦§¦§¥©§¥¨¦§¦
äôeðzocera mb.øîBçå ìwî íéiç:xnege lwd edfeéçáf äîe §¨©¦¦©¨¤©¦§¥

éçáæ ,íéiç äôeðz ïéðeòè ,íéiç äëéîñ ïéðeòè ïéàL øeaö éîìL©§¥¦¤¥§¦§¦¨©¦§¦§¨©¦¦§¥
L ïéc Bðéà ,íéiç äëéîñ ïéðeòhL ãéçé éîìLeidiäôeðz ïéðeòh ©§¥¨¦¤§¦§¦¨©¦¥¦¤§¦§¨

.íéiç:`xnbd zvxznéab àðîçø èòéîztepzøeaö éîìL éçáæ ©¦¦¥©£¨¨©¥¦§¥©§¥¦
(k bk `xwie)odMd sipde' ,xn`eíúBàzaize ,'mixEMAd mgl lr §¥¦©Ÿ¥¨©¤¤©¦¦
'íúBà'd`aãéçé éîìL éçáæ éèeòîì,miign dtepz mda `di `ly ¨§©¥¦§¥©§¥¨¦

z oi` ik.xeaiv inlya `l` miign dtep
:oerny iax ixac lr zeywdl `xnbd dtiqenéîìL éçáæ eéäéå§¦§¦§¥©§¥

.øîBçå ìwî äëéîñ ïéðeòè øeaö:xnege lwd edfeéîìL éçáf äîe ¦§¦§¦¨¦©¨¤©¦§¥©§¥
øeaö éîìL éçáæ ,äëéîñ ïéðeòè íéiç äôeðz ïéðeòè ïéàL ãéçé̈¦¤¥§¦§¨©¦§¦§¦¨¦§¥©§¥¦

L ïéc Bðéà íéiç äôeðz ïéðeòhLeidi.äëéîñ ïéðeòhzvxzn ¤§¦§¨©¦¥¦¤§¦§¦¨
:`xnbdéøéîb ,àðéáø øîàipiqn dkldøeaöa úBëéîñ ézLmdy ¨©©¦¨§¦¦§¥§¦§¦

zeaxle cenll oi` okle ,glzynd xirye xeaiv ly xac mlrd xta
.xeaiv inlya dkinq

:oerny iax ixac lr `xnbd dywn cerïeòè òøBöî íLà àäéå¦¥£©§¨¨
,øîBçå ìwî èeçL äôeðz:xnege lwd edfeãéçé éîìL éçáf äî §¨¨¦©¨¤©¦§¥©§¥¨¦

òøBöî íLà ,ïéèeçL äôeðz ïéðeòè íéiç äôeðz ïéðeòè ïéàL¤¥§¦§¨©¦§¦§¨§¦£©§¨
L ïéc Bðéà éç äôeðz ïeòhLdidi.èeçL äôeðz ïeòhzvxzn ¤¨§¨©¥¦¤¨§¨¨

:`xnbdãéçé éîìL éçáæ éab àðîçø èòéî(l f `xwie)eici' ,xn`e ¦¥©£¨¨©¥¦§¥©§¥¨¦¨¨
sipdl dfgd z` EP`iai dfgd lr algd z` 'd iX` z` dpi`iaY§¦¤¨¥¦¥¤©¥¤©¤¨¤§¦¤¥¤¨¤§¨¦

Búà,''d iptl dtEpYe'BúBà'`aòøBöî íLà éèeòîìdidi `ly Ÿ§¨¦§¥§©¥£©§¨
.cigi inly igafk dhigy xg`l dtepz ea

pypy `ziixa d`ian `xnbd:dtepz oipra mipic da eïðaø eðz, ¨©¨¨
ïaø÷ eàéáäL äMîçminlyãçà,zetzeyaãçàmitzeyd on £¦¨¤¥¦¨§¨¤¨¤¨

éðîóweye dfgd z`ílek éãé ìòxyt` i`y meyn ,mlek xear - ¥¦©§¥¨
oial mdici oia dvivg didz df ote`ay meyn cgi etipi mleky
dtepzy meyn ,df xg` dfa etipiy xyt` i` mbe ,spend oaxwd

oldl x`eank zetepz `le dxn`p(.cv).äMàäåoaxw d`iady §¨¦¨
`l` ,dtipn dpi` dnvr `id ,minlyéðî ïäkdãé ìò ódxear -. Ÿ¥¥¦©¨¨
,íiä úðéãnî åéúBðaø÷ çìBMä ïëå,sipdl leki epi`eéðî ïäkó §¥©¥©¨§§¨¦§¦©©¨Ÿ¥¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc zegpn(ycew zay meil)

,mze` x`ape iia` ixac,ééaà øîàyiéîBé éðîéîì äåöîzepnl - ¨©©©¥¦§¨§¦§¥¥
,miniåyi okéòeáL éðîéîì äåöîd`ian `xnbd .zereay zepnl - §¦§¨§¦§¥¨¥

:df oica mipey mibdpnéMà áø éác ïðaøeyxcn ziaay epizeax - ©¨¨§¥©©¦
e iia` ixack ebdp ,iy` ax lyéòeáL eðîe éîBé eðîmipen eide - ¨¥¨¨¥

j` .zereaye miniøîénàe ,iia`k bdp `léòeáL éðî àìå éîBé éðî ©¥©¨¥¥§Ÿ¨¥¨¥
y meyn ,zereay `le mini wx dpen dide -øîàxnerd zxitq lky ¨©

wxe ,xnerd oaxw miaixwn oi` ixdy ,daeg epi` dfd onfaøëæ¥¤
,àeä Lc÷nì.mini zxitqa ic okle ©¦§¨

äðùî
dkiynn ,xnerd zxivw xcq zencewd zeipyna x`azpy xg`
zpkd ote`a zwelgn d`ian dpynd .ez`ad xcqa weqrl epizpyn

:gnwl ozpighl milaydeäeøö÷xnerl,úBte÷a eäeðúðe §¨§¨§
e ,äøæòì eäeàéáämilaya eceraïéáäáäî eéä[mikxeg-]BúBà ¡¦¨£¨¨¨§©§£¦

øeàa,ezelwl [y`a-],éì÷ úåöî Ba íéi÷ì éãkn`pyzgpna x ¨§¥§©¥¦§©¨¦
xnerd(ci a `xwie),'W`A iElw'íéîëçå .øéàî éaø éøácmiwleg ¨¨¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦

e xi`n iax ixac lr mixac ipyaíéð÷a ,íéøîBàmiglúBçìB÷áe §¦§¨¦§§
[aexk iglw-]BúBà ïéèáBçok eyre ,uend on mipirxbd z` cixtdl §¦

hagna `le `weec zeglewae mipwa eze` ehagy dne ,eaedad mcew
,d`eaz x`y miyc eidy itkCòîúé àlL éãkitl ,ef dhaga §¥¤Ÿ¦§©¥

dpi`e dzyic zra dyai xak d`eaz x`y eli`e ,oiicr gl didy
miadadn eidy xn`y xi`n iax zrck `ly z`f lke .zkrnzn
mixne`e aedadd ote`a minkg miwleg cere .milaya ecera eze`

eaedad mcewy,áeaàì eäeðúðeide ,zyegp ly ilk `edy §¨¨©
iax zrck ynn xe`a edepzpy `le ,my `edyk eze` miadadn

.xi`náeaàå,minkg zrcl eze` miadadn eid eay dfáweðî äéä §©¨¨§¨
,dxakkøeàä àäiL éãk[y`d-]Bleëa èìBL.[xnerd lka-] §¥¤§¥¨¥§

aea`a eziilw xg`leeäeçèLxnerl,Ba úáMðî çeøäå ,äøæòa §¨¨£¨¨§¨©§©¤¤

mipirxbd erifd xy`k ea dwacy drifd dyaiizd jk ici lre
.aea`a mzeida

xg`l :daxwdl xnerd zpkd xcq z` x`al dkiynn dpynd
,xnerd ly eziilw,úBñBøb ìL íéçéøì eäeðúðmipgehy migix ode §¨§¥©¦¤¨

zetilw oi` jk ici lre ,dqb dpigha zepgeh ody ,milet oda
iptn edf ok eyry dne ,mnvr mipirxbd mr zepghp mipirxbd

xnerd zgpn lr dxeza xen`d(my).'lnxM UxB'epnî eàéöBäå ¤¤©§¤§¦¦¤
xeriy gnw ,ef dpigha [xnerd on-]ìLa äteðî àeäL ,ïBøOòL ¦¨¤§¤¦§Ÿ

.äôð äøNò¤§¥¨¨
:oexyr xeriy lr scerd gnwd x`yn eyr dn zx`an dpynd

øàMäå,gnwd on xzepyäcôð,ycwdl eince ,mincaìëì ìëàðå §©§¨¦§¤§¤¡¨§¨
älça áéiçå ,íãàdqird [zyil-] leblby itl ,dqir epnn eyr m` ¨¨§©¨©©¨

,heicd cia did df leblbe ,dlga daiign minaøNònä ïî øeèôe¨¦©©£¥
xnb `ed d`eazd gexiny itl ,zexyrne zenexz zyxtdn -
,did ycwd cia dcera df gexine ,xyrna daiignd dzk`ln

on xeht ycwde.xyrnd,úBøNònáe älça áéiçî àáé÷ò éaø©¦£¦¨§©¥©©¨©©©§
.`xnba yxtzi enrhe

àøîâ
zgpn z`ada xen`d weqtd z` zyxecd `ziixa d`ian `xnbd

:xnerdïðaø eðzdxeza xn`p ,`ziixaa(ci a `xwie)aixwY m`e' ¨©¨¨§¦©§¦
zgpn z` aixwY lnxM UxB W`A iElw aia` 'dl mixEMA zgpn¦§©¦¦©¨¦¨¨¥¤¤©§¤©§¦¥¦§©

.ef dgpn oikdl yi cvik weqtdn yexcl yie ,'LixEMAäæ ,'áéáà' ¦¤¨¦¤
,áéáà.xivwd ziy`xn d`a dgpnd `dzy ,xnelk,'Làa éeì÷' ¨¦¨¨¥

BúBà ïéáäáäî ìàøNé eéäL ãnìî,[xnerd xear xvwpd z`-] §©¥¤¨¦§¨¥§©§£¦
éì÷ úåöî Ba íéi÷ì éãk ,Làa,o`k dxen`d.øéàî éaø éøác ¨¥§¥§©¥¦§©¨¦¦§¥©¦¥¦

,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc zegpn(iriax meil)

äðùî
zygxn zgpn z`xwpd dgpn oia milcadd z` zx`an dpynd

:zagn zgpn oialéìò éøä øîBàäziyrpd dgpn `iadl,úáçna ¨¥£¥¨©©©£©
,úLçøna àéáé àìici dfa `vei oi`e ,od zepey zegpny meyn Ÿ¨¦©©§¤¤

ziyrpd dgpn `iaiy xne`de .excp zaegàéáé àì ,úLçøna©©§¤¤Ÿ¨¦
úáçna:dpynd zx`an .ezaeg ici `vi `l `iai m`eäîlcadd ©©£©©

éeqék dì Lé úLçøî ,úLçøîì úáçî ïéala`dì ïéà úáçî ¥©£©§©§¤¤©§¤¤¤¨¦©£©¥¨
,øîBà ìàéìîb ïa àðéðç éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác ,éeqék¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¤©§¦¥¥

äéNòîe äweîò úLçøîda zit`pd dgpnd ly(ïékø) ïéLçBø± ©§¤¤£¨©£¤¨£¦©¦
z` gipn xy`ke cg` mewna uaewn onyd ixd dar dqirdy xg`n

,dkeza cpe rrepzne ygex onyd ,dilr erav`la`äôö úáçî± ©£©¨¨
wner ilkd ileyl oi`äéNòîeda zit`pd dgpnd ly,ïéL÷xg`n ©£¤¨¨¦

.dywe dwc ziyrpe dlek ipt lr zxftzn dqirdy

àøîâ
:iqei iax ly enrh z` zxxan `xnbdéñBé éaøc àîòè éàîyxity ©©£¨§©¦¥

ed weligdy`.oi` zagnle ieqik yi zygxnlyàîéìéàmeyn ¦¥¨
oiadyoeyl zernynnálä éLeçøà àéúàc úLçøîoer lr ± ©§¤¤§¨§¨©§¥©¥

`ed 'ygx' oeyld zernyny meyne ,dqeknd alay dxiar ixedxd
,ald iygxáéúëãk(a dn mildz),exiy zligza xxeynd xn`y §¦§¦

,'áBè øác éaì Lçø'xxeyl oevxd ea xxerzde rp eaily xnelk ¨©¦¦¨¨
,ald zeaygn lr dxn`p ygx oeyly ixd ,gayledgpn jk meyne

d`a ef.dxiar ixedxd epiidc ald iygx lr d`ay ,dqekn `idyk
úáçîemeyn dqekn dpi`ätä éàBaçnà àéúàcoer lr - ©£©§¨§¨©©§¥©¤

zelikx xeaick ,dta dyrpyielib ici lr dyrpy ,ielba `edy
,xeaicd zra miipiydéçeað çaðî éLðéà éøîàãk`veid lewy ± ¦§¨§¦¦§¥§©©©¥

,dgiapk `ed dtdn.miielbd mixac lr zxn`p ef oeyly ixdeàîéà¥¨
,àëtéàúáçîmeyn ieqik dl yiáéúëc álä éàBaçnà àéúàc ¦§¨©£©§¨§¨©©§¥©¥¦§¦

(fk `l ziy`xa)my cary xg`l oal zian epia` awri gxa xy`ky
el`ye oal eixg` scx ,ep`ve eiypa dpy mixyrúàaçð änì'¨¨©§¥¨

,'çBøáì,ielb epi`y xac lr dxen zagn ly ef oeyly ixd ¦§©
eúLçøîmeyn ieqik dl oi`øîàãk éLeçøà àéúàcéLðéà élr ©§¤¤§¨§¨©¦¥¦§¨§¦¦§¥

rnyp epi` elewe zerp eiztyy mc`déúBúôéN ïLçøî äåäeidy - £¨§©£¨¦§¥
.zeygex eizezty
:`xnbd zx`an,àlàiax ly enrh edn oeyld cvn rixkdl oi` ¤¨

,ok yxity dne ,iqeidì éøéîb àøîbeizeaxn laiw jk -. §¨¨§¦¦¨
:dpyna epipy'åë øîBà ìàéìîb ïa àðéðç éaødwenr zygxn ©¦£¦¨¤©§¦¥¥

.oiyw diyrne dtv zagn ,oiygex diyrnez` zx`an `xnbd
y jkl xewnd :l`ilnb oa `pipg iax ly enrhúLçøî`id,äweîò ©§¤¤£¨

áéúëc(h f `xwie),'úLçøná äNòð ìëå'ziyrp dgpndy rnyne ¦§¦§¨©£¨©©§¤¤
y jkl xewnde ,dkezaäôö úáçî,dwenr dpi`eáéúëc(my)ìòå' ©£©¨¨¦§¦§©

,'úáçî.wner dl oi`y meyne ,dkeza `le dilrn rnyn ©£©
:zygxn ilr ixd xne`a dpc `xnbd,íéøîBà éànL úéa ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©©§¦

,'úLçøî éìò éøä' øîBàäidy 'zygxna' xn` `lernyn d ¨¥£¥¨©©§¤¤
excp ,zygxna ziyrpd dgpn xcepy,eäiìà àáiL ãò çpeî àäé§¥¨©¤¨Ÿ¥¦¨

y meyne .excp zaeg ici z`vl ezlekia oi`eeäì à÷tñîzial §©§¨§
,'zygxn'e 'zagn' ,elld zenyd lr i`nyeàø÷ð éìk íeL ìò éà¦©§¦¦§§

zgpn oke ,zagn enyy ilkd zngn ok diexw zagn zgpny ±
oeik df itle ,zygxn enyy ilkd zngn wx jk diexw zygxn
enyy ilkl `l` llk dgpn acpzd `l ,'zygxn' ilr ixd xn`y

,zygxn ilk `iadl eilre ,zygxnBàzegpnd ok e`xwpyíeL ìò©
,ïäéNòîzeny el`e ,oiyw diyrn zagne zygex ziyrp zygxny ©£¥¤

,onvr zegpnd`edy oeikne ,zygxn z`xwpd dgpn `iadl eilre
z` heytie edil` `eaiy cr epgipie excp ici z`vl leki epi` wtq

.wtqd,íéøîBà ìlä úéáemeyn ,wtq dfa oi`y reciyäéä éìk ¥¦¥§¦§¦¨¨
.dîL úLçøîe Lc÷na:ed`xn z` lld zia mix`zneäîBãå ©¦§¨©§¤¤§¨§¤

,÷Bîò ñBaìk ïéîk,mitetke micg miy`x ipy lra ilk `edy §¦©§¨
,zeneb eid df ilk zirwxwaeLëedBëBúa çpeî ÷öa`edäîBc §¤¨¥¨§¤

íéðååéä éèeìa ïéîëe íéúøaä éçetz ïéîk,oday zenebd zngn §¦©¥©§¥¦§¦¨¥©§¨¦
.qpkp wvad

:jk miiexw mnvr milkdy lld zia mi`ian ztqep di`xøîBàå§¥
(h f `xwie)àîìà ,'úáçî ìòå úLçøná äNòð ìëå'oeyla lcaddn §¨©£¨©©§¤¤§©©£©©§¨

,'lr' aezk zagn iable ,zygxn'a' aezk zygxn iably ,aezkd
yeàø÷ð íéìkä íeL ìòjkíäéNòî íeL ìò àìå.zegpnd mdy ©©¥¦¦§§§Ÿ©©£¥¤

äðùî
ici da `viy dt`n zgpn z`xwp dit` beq dfi` dpc dpynd

xne`d :ezaegéìò éøäziyrpd dgpnäôàî àéáé àì ,øepza £¥¨©©©Ÿ¨¦©£¥
a dyrpdçteë,zg` dxicw zgpdl mewn ea yiy ohw xepzk `edy ¨

äôàî àìålr dyrpdíéôòø,zengå`läôàîa dyrpdúBøBé §Ÿ©£¥§¨¦§©£¥
lyíéiáøòä. ¨©§¦¦

:oey`xd oicd lr zwlegd drc,øîBà äãeäé éaø`iadl aiigznd ©¦§¨¥
m` ,xepza dgpnäöø`ed ixdäôàî àéáîa dyrpd,çteës`y ¨¨¥¦©£¥¨

.`ed xepz oin gtek
xne`d :dt`n zgpn aiigznd oipra ztqep zwelgnúçðî éìò éøä£¥¨©¦§©

äôàî,mingl dxyr epnn miyery zleq oexyirn d`adàéáé àì ©£¤Ÿ¨¦
ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçîoiwiwx dxyr e` zelg xyr e` `l`. ¤¡¨©¤¡¨§¦¦

øézî ïBòîL éaøoiwiwx dvgne zelg dvgn `iadlàeäL éðtî ©¦¦§©¦¦§¥¤
ãçà ïaø÷.cgi mipind ipy z` llekd ¨§¨¤¨

àøîâ
:oerny iaxe dcedi iax ly mzwelgn inrh z` zxxan `xnbdeðz̈

,ïðaøxn`p(c a `xwie)dgpn oAxw axwz ike''øepú äôàîjkn epcnl ©¨¨§¦©§¦¨§©¦§¨©£¥©
`iadl eilr xepz dt`n `weecyäôàî àìå ,çteë äôàî àìå§Ÿ©£¥¨§Ÿ©£¥

,øîBà äãeäé éaø .íéiáøòä úBøBé äôàî àìå ,íéôòøaezky jkn §¨¦§Ÿ©£¥¨©§¦¦©¦§¨¥
íéîòô éðL 'øepz' 'øepz'e zeaxl epl yiøéLëäìs`.çteë äôàî ©©§¥§¨¦§©§¦©£¥¨

,øîBà ïBòîL éaøxn`py dnãçà ,íéîòô éðL 'øepz' 'øepz' ©¦¦§¥©©§¥§¨¦¤¨
epcnlløepza ïúéiôà àäzL,zeit` x`ya `leàäiL ãçàå ¤§¥£¦¨¨©©§¤¨¤§¥

øepza ïLéc÷äcenll xewn oi`y `vnpe ,oycwnd `ed xepzdy - ¤§¥¨©©
.gtek dt`n xiykdle

:`xnbd dywnàøáñ éàä ïBòîL éaøì déì úéà éîe`ed xepzdy ¦¦¥§©¦¦§©§¨¨
,zegpnd z` ycwndïðúäå(:dv oldl)éåä íìBòì ,øîBà ïBòîL éaø , §¨§©©¦¦§¥§¨¡¥

úBøLk íéðtä íçìå íçlä ézL ,øîBì ìéâøozet`läøæòa ¨¦©§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¥¨£¨¨
,éâàt úéáa úBøLëeixd .dxfrl uegn z`vnpd dnegd `idy §¥§¥©¦

eid ,oycwn did m`y ,zegpnd z` ycwn xepzd oi`y gken
xepza et`py xg`l uega ody meyn '`vei' oicn zelqtp zegpnd

.sebd zyecwa ycwzdy xac lkk
:`xnbd zayiin .oerny iaxl xepz daizd ly zelitkl xg` aeyi

àîéà ,àáø øîàepcnll d`a ,xepz dxeza xn`py dipyd mrtdy ¨©¨¨¥¨
ì ïLéc÷ä àäiLøepz íeL,dgpnl zleqd ycwd zligzay - ¤§¥¤§¥¨§©

.xepza dt`izy zpn lr dyicwn `edy xn`i
:dpyna epipy['åëå] äöçî àéáé àì äôàî úçðî éìò éøäzelg £¥¨©¦§©©£¤Ÿ¨¦¤¡¨

.cg` oaxw `edy iptn xizn oerny iax .oiwiwx dvgne
:dt`n zgpn acpznd oipra zyxecd `ziixa,ïðaø eðziabl xn`p ¨©¨¨

xepz dt`n zgpn oaxw(` a `xwie)áéø÷ú éëå'dt`n dgpn oAxw §¦©§¦¨§©¦§¨©£¥
'xEPz,jkn yxcpedaeg dpi` ef dgpny`iadl jilr`l` ©

øác úBNòì áéø÷zLkdúeLøjzrcn xac zeyrl dvxzyk - §¤©§¦©£§©§
`ad ,jpevxneäçðî ïaø÷.ef ¨§©¦§¨

inrh yexcl dtiqene epizpynay zwelgnd z` `ziixad d`ian
:ok micnl oipne mzwelgnì ïépî ,äãeäé éaø øîàd mc`éøä øîBà ¨©©¦§¨¦©¦§¥£¥

àéáé àlL ,äôàî úçðî éìòdingl xyr z`äöçîe úBlç äöçî ¨©¦§©©£¤¤Ÿ¨¦¤¡¨©¤¡¨
øîBì ãeîìz ,ïé÷é÷øaxwz ike','äçðî ïaø÷oaxw xn`py jkne §¦¦©§©§¦©§¦¨§©¦§¨
,cenll yi cigi oeylaìLe íéðL àìå Eì ézøîà ãçà ïaø÷äL ¨§¨¤¨¨©§¦§§Ÿ§©¦§Ÿ¨

,úBðaø÷.zepaxw ipyk `id ixd mipin ipyn ef dgpn `ian xy`ke ¨§¨
ïBòîL éaø Bì øîà,dcedi iaxl ¨©©¦¦§
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oifge` mipy` cenr bq sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïéùçåømc` gipnyke ,cg` mewna onyd lk dide ,wenr ilkdy -

.dkeza onyd cp - dgpnd lr erav`úùçøî.oiygx :opinbxznc ,"ynx" oeyl -

äôö,ilkd ipbe`a onyd xftzne ,dipbe` lv` oitv diley `l` ,dwenr dpi`y -

.mind ipt lr sv :(a,d zay) enke .dyw ikdleàøîâéñåé éáøã àîòè éàî-

ieqik dl oi` zagne ,ieqik dl yi zygxnc?

àîéð éàz`xwpcnc ,`zernynnc -

,ald iyegx` `iz`c :rnync ,"zygxn"

,oiqekn diyrn jkitl ,dqekn xac `edy

,diaip oeyl ,dtd i`eagn` z`a zagne

.ielba `edyáìä éùåçø.dxiar xedxd -

äôä éàåáçî.likxdy oebk ,dtd igeap -

úàáçð.`ed oenhe ieag - ale ,dpenh -

àøîâ àìà.dlebn efe dqekn efc -

úùçøîádl yi `nl` ,dkeza :rnyn -

.jezúáçî ìòå,dkeza `le dilr :rnyn -

.jez dl oi`cúùçøî éìò éøä øîåàä-

."zygxna" xn` `lcçðåî àäécr xcpd -

.edil` `aiyåäì à÷ôñîoiilk my lr i` -

enyy ilk yiy ,zygxne zagn e`xwp

."zygxn" enyy ilk yie "zagn"åàìò
ïäéùòî íùoiygex diyrn efy ,e`xwp -

,jklid .oiyw diyrn efe:xninl `ki`

`l :xninl `ki`e ,xcp dgpn

lr i` .envr zxy ilk `l` dgpn acpzd

ziyrpd dgpn `xw dl ixw ilkd my

i`xwi` `l dteb dgpn la` ,zygxna

,dgpn `ian epi`e .xcp ilk - i`d ,zygxn

e` "zygxn zgpn ilr ixd" xn` ok m` `l`

lr :inp xninl `ki`e ."zygxna ilr ixd"

my lr `le "zygxn" i`xwi` diyrn my

- dfe ,dny df dnvr dgpnd `l` ,ilk

`aiy cr gpen `di .ilk `le ,acpzd dgpn

.edil`ñåáìë-oirk ieyr ilk my ,o"e`elb

zervn`a otecde ,eply zagn

:dfk mipt itlk

,zeneb zeneb ekez xiievne

- ekeza gpen wvadyke

.zeneba wvadïéîë äîåã
íéúøáä éçåôúiheela -2milicbd ,u"iplb

oixewy mipel`a3opinbxznck ,`"iphyw

`nheak - "oel`ke dl`k" :(e ediryi)

.`heelake'åâå äùòð ìëå øîåàå`nl` -

lr" aezk `kde "zygxna" aizk `kdcn

efc ,e`xwp oiilk my lr :dpin rny - "zagn

.dwenr efe dtväðùîçôåëxepz oin -

.zg` dxicw zzity mewn ,ohwíéôòø-

.y"laihíééáøòä úåøåéeze` ly zexei -

.zelg oda oite`e oze` miwiqne ,mewnéáø
'åë øîåà äãåäé.`ed xepz oin gtekc -

äôàî úçðîoiwiwxe zelg da aizk -

."`xwie"a'åë úåìç äöçî àéáé àì-

:(`,er zegpn) "zegpn el`" wxta opixn`c

yng `iai `l dfe ,xyr ze`a zegpnd lk

e` zelg lkd `l` ,oiwiwx dynge zelg

.oiwiwx lkdãçà ïáø÷ ïäù éðôî.zg` dgpna miaezk mdipyy -àøîâøåðú øåðú,"xepz dt`n dgpn oaxw" - "`xwie"a cg .hrnl `l` ieaix xg` ieaix oi`e -

."xepza dt`z xy` dgpnd lke" aizk "oxd` z` ev"aeøåðúá ïùéã÷ä.oycwn xepzdy -ïåòîù éáøì äéì úéà éîå.oaxw mey ycwn xepzc -úåøùëå äøæòá úåøùë
éâàô úéáà.`veia elqti` - ycwn xepz jzrc `wlq i`e .dny oke ,zg` dneg dxfrd znegl ueg -øåðú íùìxepza dzet`l zpn lr" xn`i zleql dpyicwiyky -

."dyicwn ip`áéø÷ú éëå.jzrcn zeyrl dvxzyk ,"xepz dt`n zgpn oaxw" -úåùø øáã.dgpn aixwi `l - dvxi `l m`y ,daeg `le `ed zeyx df xac ,xnelk -
éëå
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:opiwqn (`,bl migaf) "oileqtd lk" wxtac :xnel yie !i`xa` jenql leki ok m` ,`ziixe`c

.`ziixe`c "dhigy dkinql skiz"c

à÷ôñî,diiezi`l ira zygxnay ,zygxne zagn e`xwp oiilk my lr i` Ð edl

.(mizty zyigx e` ald zyigx) dyigx my lr ,odiyrn my lr e` .witpe

e` ald iyegx` i` ,oiekzp idl opirci `lc oeike

.edil` `aiy cr gpen `di Ð mizty zyigx`

lr i` eyexitl hwp mpg lre .qxhpewa yxit jk

myl dil `hiyt elit`c ,e`xwp oiilk my

ald iyegx` i` :iwetql `ki` Ð odiyrn

Ð dtd iyegx` i` ,zygxna `iane Ð oiekzp

my lr" hwpc d`xp jkitl .zagna `iane

e` xcp ilk i` ,ol `wtqnc :xninl "oiilk

?gpen `di i`n`e :xn`z m`e .oiekzp dgpnl

ogky`ck ,wtqn zygxn zgpne zygxn `iai

"izyxit dn rcei ipi`e ,izyxit" :(`,fw) onwl

envr xehtl zewtqd lk `iadl el yiy Ð

elld zern" xn`c oebk ixiinc :xnel yie !xcpn

owzlc :dyw edine ."zygxnl df zleq e`

dpwie ,oileg ly zern `iai Ð elld zern

iepw ilkd `di Ð xcp ilk m`c :xn`ie ,zygxn

oyicwde zern yixtdy oebk :xnel yie !oda

.oeyld znkg eyxciy enk ,zygxnl

åài`ny zial edl zile Ð odiyrn my lr

:(a,b oizlikn yixa iy` ax xn`c `d

,aygn `w `pna Ð zygxn myl zagn

.dlqt `l `pna daygne

úåøùëå:qxhpewa yxit Ð ib`t zia`

zexykcn ,ycwn xepz oi`c ,`nl`

d`xp oi`e .`veia zelqtp oi`e ,ib`t zia`

`,h zegpn) `nw wxta izyxitck ,ok yxtl

`w i`n :denzl yie .(yiwl yix ligznd xeaic

ziit`l miptd mgle mgld izy ziit` `incn

"zlkzd" seqa xn` `d ,xepz dt`n zgpn

cnln Ð "zagn lr" :`ax xn` ,(`,`p zegpn)

dlqti` Ð lenz`n dl it` i`e ,ilk oiperhy

Ð aizk "xepz dt`n" inp ikde .dpila dl

Ð zegpn ly xepzc :`nile ,ilk oerhy jcnln

`l Ð miptd mgle mgld izy ly la` ,ycwn

migaf) "z`hg mc" wxtac :xnel yie !ycwn

ly xepz cg `l` ycwna ded `lc gken (a,dv

.zegpnle miptd mgle mgld izyl didy zkzn

`l zegpn iabc Ð "zlkz"c `iddl inc `le

dyr ,xepza dyr ,zagna dyr :`pngx xn`

zagn lr" `pngx xn` oiziaga la` .zygxna

.(a `xwie) "dyrz onya

úåçðîä ìë êìò ïøãä
iax
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äðùî"úáçîa éìò éøä" øîBàä¯àéáé àì ¨¥£¥¨©§©£©Ÿ¨¦
"úLçøîa" .úLçøîa¯ïéa äî .úáçîa àéáé àì §©§¤¤§©§¤¤Ÿ¨¦§©£©©¥

dì ïéà úáçî ,éeqék dì Lé úLçøî ?úLçøîì úáçî©£©§©§¤¤©§¤¤¥¨¦©£©¥¨
ìàéìîb ïa àðéðç éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác ,éeqék¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¤©§¦¥
úáçî ,(ïékø) ïéLçBø äéNòîe äweîò úLçøî :øîBà¥©§¤¤£¨©£¤¨£¦©¦©£©

.ïéL÷ äéNòîe äôöàøîâ?éñBé éaøc àîòè éàî ¨¨©£¤¨¨¦©©§¨§©¦¥
úLçøî :àîéìéà¯:áéúëãk ,álä éLeçøà àéúàc ¦¥¨©§¤¤§¨§¨©§¥©¥§¦§¦

úáçîe ,"áBè øác éaì Lçø"¯,ätä éàBáçnà àéúàc ¨©¦¦¨¨©£©§¨§¨©©£¥©¤
úáçî :àëtéà àîéà .éçBáð çaðî :éLðéà éøîàãk¯ ¦§¨§¦¡¨¥¦§©§¥¥¨¦§¨©£©

,"çøáì úàaçð änì" :áéúëc ,álä éàBáçnà àéúàc§¨§¨©©£¥©¥¦§¦¨¨¤§¥¨¦§Ÿ©
úLçøî¯ïLçøî äåä :éLðéà éøîàãk ,éLeçøà àéúàc ©§¤¤§¨§¨©§¥¦§¨§¦¡¨¥£¨§©£©

ïa àðéðç éaø" .dì éøéîb àøîb àlà !déúBúôéN¦§¥¤¨§¨¨§¦¦¨©¦£¦¨¤
äweîò úLçøî .'åë "øîBà ìàéìîb¯ìëå" áéúëc ©§¦¥¥©§¤¤£¨¦§¦§¨

äôö úáçî ,"úLçøná äNòð¯."úáçî ìòå" áéúëc ©£¨©©§¤¤©£©¨¨¦§¦§©©£©
éìò éøä" øîBàä :íéøîBà éànL úéa ,ïðaø eðz̈©¨©¥©©§¦¨¥£¥¨©

"úLçøî¯:eäì à÷tqî .eäiìà àáiL ãò çpeî àäé ©§¤¤§¥¨©¤¨Ÿ¥¦¨¦©§¨§
.ïäéNòî íeL ìò Bà ,eàø÷ð éìk íeL ìò éàìlä úéáe ¦©§¦¦§§©©£¥¤¥¦¥

äîBãå ,dîL "úLçøî"e ,Lcwna äéä éìk :íéøîBà§¦§¦¨¨©¦§¨©§¤¤§¨§¤
BëBúa çpeî ÷öaLëe ,÷Bîò ñeaìk ïéîk¯ïéîk äîBc §¦§©¨§¤¨¥¨§¤§¦

ìëå" :øîBàå ,íéðååiä éèela ïéîëe íéúøaä éçetz©¥©§Ÿ¦§¦©¥©§¨¦§¥§Ÿ
íéìkä íeL ìò àîìà ,"úáçî ìòå úLçøná äNòð©£¨©©§¤¤§©©£©©§¨©©¥¦

.íäéNòî íeL ìò àìå ,eàø÷ðäðùîéìò éøä" ¦§§§Ÿ©©£¥¤£¥¨©
"øepúa¯íéôòø äôàî àìå ,çteë äôàî àéáé àì §©Ÿ¨¦©£¥¨§Ÿ©£¥§¨¦

äöø :øîBà äãeäé éaø .íéiáøòä úBøBé äôàîe¯àéáî ©£¥¨©§¦¦©¦§¨¥¨¨¥¦
"äôàî úçðî éìò éøä" .çteë äôàî¯äöçî àéáé àì ©£¥¨£¥¨©¦§©©£¤Ÿ¨¦¤¡¨

àeäL éðtî ,øézî ïBòîL éaø .ïé÷é÷ø äöçîe úBlç©¤¡¨§¦¦©¦¦§©¦¦§¥¤
.ãçà ïaø÷àøîâøepz äôàî :ïðaø eðz¯äôàî àìå ¨§¨¤¨¨©¨©©£¥©§Ÿ©£¥

.íéiáøòä úBøBé äôàî àìå ,íéôòø äôàî àìå ,çteë¨§Ÿ©£¥§¨¦§Ÿ©£¥¨©§¦¦
íéîòô éðL "øepz" "øepz" :øîBà äãeäé éaø¯øéLëäì ©¦§¨¥©©§¥§¨¦§©§¦

éðL "øepz" "øepz" :øîBà ïBòîL éaø .çteë äôàî©£¥¨©¦¦§¥©©§¥
íéîòt¯àäiL ,ãçàå .øepúa ïúéiôà àäzL ,ãçà §¨¦¤¨¤§¥£¦¨¨§©§¤¨¤§¥

?àøáñ éàä ïBòîL éaøì déì úéà éîe .øepúa ïLéc÷ä¤§¥¨§©¦¦¥§©¦¦§©§¨¨
ézL :øîBì ìéâø éåä íìBòì ,øîBà ïBòîL éaø :ïðúäå§¨§©©¦¦§¥§¨¡¥¨¦©§¥
!éâàt úéáa úBøLëe äøæòa úBøLk íéðtä íçìå íçlä©¤¤§¤¤©¨¦§¥¨£¨¨§¥§¥¨¥

ì ïLéc÷ä àäiL" àîéà :àáø øîà"äôàî úçðî éìò éøä" ."øepz íeL¯äöçî àéáé àì £©¨¨¥¨¤§¥¤§¥¨§©£¥¨©¦§©©£¤Ÿ¨¦¤¡¨
"áéø÷ú éëå" :ïðaø eðz .['åëå]¯äçðî ïaø÷ .úeLø øác úBNòì áéø÷zLk¯:äãeäé éaø øîà ¨©¨©§¦©§¦§¤©§¦©£§©§¨§©¦§¨¨©©¦§¨

:øîBì ãeîìz ?ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî àéáé àlL ,"äôàî úçðî éìò éøä" øîBàì ïépî¦©¦¨¥£¥¨©¦§©©£¤¤Ÿ¨¦¤¡¨©¤¡¨§¦¦©§©
"äçðî ïaø÷"¯ìLe íéðL àìå ,Eì ézøîà ãçà ïaø÷:ïBòîL éaø Bì øîà .úBðaø÷ äL ¨§©¦§¨¨§¨¤¨¨©§¦§§Ÿ§©¦§¨¨§¨¨©©¦¦§
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc zegpn(iriax meil)

äðùî
zygxn zgpn z`xwpd dgpn oia milcadd z` zx`an dpynd

:zagn zgpn oialéìò éøä øîBàäziyrpd dgpn `iadl,úáçna ¨¥£¥¨©©©£©
,úLçøna àéáé àìici dfa `vei oi`e ,od zepey zegpny meyn Ÿ¨¦©©§¤¤

ziyrpd dgpn `iaiy xne`de .excp zaegàéáé àì ,úLçøna©©§¤¤Ÿ¨¦
úáçna:dpynd zx`an .ezaeg ici `vi `l `iai m`eäîlcadd ©©£©©

éeqék dì Lé úLçøî ,úLçøîì úáçî ïéala`dì ïéà úáçî ¥©£©§©§¤¤©§¤¤¤¨¦©£©¥¨
,øîBà ìàéìîb ïa àðéðç éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác ,éeqék¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¤©§¦¥¥

äéNòîe äweîò úLçøîda zit`pd dgpnd ly(ïékø) ïéLçBø± ©§¤¤£¨©£¤¨£¦©¦
z` gipn xy`ke cg` mewna uaewn onyd ixd dar dqirdy xg`n

,dkeza cpe rrepzne ygex onyd ,dilr erav`la`äôö úáçî± ©£©¨¨
wner ilkd ileyl oi`äéNòîeda zit`pd dgpnd ly,ïéL÷xg`n ©£¤¨¨¦

.dywe dwc ziyrpe dlek ipt lr zxftzn dqirdy

àøîâ
:iqei iax ly enrh z` zxxan `xnbdéñBé éaøc àîòè éàîyxity ©©£¨§©¦¥

ed weligdy`.oi` zagnle ieqik yi zygxnlyàîéìéàmeyn ¦¥¨
oiadyoeyl zernynnálä éLeçøà àéúàc úLçøîoer lr ± ©§¤¤§¨§¨©§¥©¥

`ed 'ygx' oeyld zernyny meyne ,dqeknd alay dxiar ixedxd
,ald iygxáéúëãk(a dn mildz),exiy zligza xxeynd xn`y §¦§¦

,'áBè øác éaì Lçø'xxeyl oevxd ea xxerzde rp eaily xnelk ¨©¦¦¨¨
,ald zeaygn lr dxn`p ygx oeyly ixd ,gayledgpn jk meyne

d`a ef.dxiar ixedxd epiidc ald iygx lr d`ay ,dqekn `idyk
úáçîemeyn dqekn dpi`ätä éàBaçnà àéúàcoer lr - ©£©§¨§¨©©§¥©¤

zelikx xeaick ,dta dyrpyielib ici lr dyrpy ,ielba `edy
,xeaicd zra miipiydéçeað çaðî éLðéà éøîàãk`veid lewy ± ¦§¨§¦¦§¥§©©©¥

,dgiapk `ed dtdn.miielbd mixac lr zxn`p ef oeyly ixdeàîéà¥¨
,àëtéàúáçîmeyn ieqik dl yiáéúëc álä éàBaçnà àéúàc ¦§¨©£©§¨§¨©©§¥©¥¦§¦

(fk `l ziy`xa)my cary xg`l oal zian epia` awri gxa xy`ky
el`ye oal eixg` scx ,ep`ve eiypa dpy mixyrúàaçð änì'¨¨©§¥¨

,'çBøáì,ielb epi`y xac lr dxen zagn ly ef oeyly ixd ¦§©
eúLçøîmeyn ieqik dl oi`øîàãk éLeçøà àéúàcéLðéà élr ©§¤¤§¨§¨©¦¥¦§¨§¦¦§¥

rnyp epi` elewe zerp eiztyy mc`déúBúôéN ïLçøî äåäeidy - £¨§©£¨¦§¥
.zeygex eizezty
:`xnbd zx`an,àlàiax ly enrh edn oeyld cvn rixkdl oi` ¤¨

,ok yxity dne ,iqeidì éøéîb àøîbeizeaxn laiw jk -. §¨¨§¦¦¨
:dpyna epipy'åë øîBà ìàéìîb ïa àðéðç éaødwenr zygxn ©¦£¦¨¤©§¦¥¥

.oiyw diyrne dtv zagn ,oiygex diyrnez` zx`an `xnbd
y jkl xewnd :l`ilnb oa `pipg iax ly enrhúLçøî`id,äweîò ©§¤¤£¨

áéúëc(h f `xwie),'úLçøná äNòð ìëå'ziyrp dgpndy rnyne ¦§¦§¨©£¨©©§¤¤
y jkl xewnde ,dkezaäôö úáçî,dwenr dpi`eáéúëc(my)ìòå' ©£©¨¨¦§¦§©

,'úáçî.wner dl oi`y meyne ,dkeza `le dilrn rnyn ©£©
:zygxn ilr ixd xne`a dpc `xnbd,íéøîBà éànL úéa ,ïðaø eðz̈©¨¨¥©©§¦

,'úLçøî éìò éøä' øîBàäidy 'zygxna' xn` `lernyn d ¨¥£¥¨©©§¤¤
excp ,zygxna ziyrpd dgpn xcepy,eäiìà àáiL ãò çpeî àäé§¥¨©¤¨Ÿ¥¦¨

y meyne .excp zaeg ici z`vl ezlekia oi`eeäì à÷tñîzial §©§¨§
,'zygxn'e 'zagn' ,elld zenyd lr i`nyeàø÷ð éìk íeL ìò éà¦©§¦¦§§

zgpn oke ,zagn enyy ilkd zngn ok diexw zagn zgpny ±
oeik df itle ,zygxn enyy ilkd zngn wx jk diexw zygxn
enyy ilkl `l` llk dgpn acpzd `l ,'zygxn' ilr ixd xn`y

,zygxn ilk `iadl eilre ,zygxnBàzegpnd ok e`xwpyíeL ìò©
,ïäéNòîzeny el`e ,oiyw diyrn zagne zygex ziyrp zygxny ©£¥¤

,onvr zegpnd`edy oeikne ,zygxn z`xwpd dgpn `iadl eilre
z` heytie edil` `eaiy cr epgipie excp ici z`vl leki epi` wtq

.wtqd,íéøîBà ìlä úéáemeyn ,wtq dfa oi`y reciyäéä éìk ¥¦¥§¦§¦¨¨
.dîL úLçøîe Lc÷na:ed`xn z` lld zia mix`zneäîBãå ©¦§¨©§¤¤§¨§¤

,÷Bîò ñBaìk ïéîk,mitetke micg miy`x ipy lra ilk `edy §¦©§¨
,zeneb eid df ilk zirwxwaeLëedBëBúa çpeî ÷öa`edäîBc §¤¨¥¨§¤

íéðååéä éèeìa ïéîëe íéúøaä éçetz ïéîk,oday zenebd zngn §¦©¥©§¥¦§¦¨¥©§¨¦
.qpkp wvad

:jk miiexw mnvr milkdy lld zia mi`ian ztqep di`xøîBàå§¥
(h f `xwie)àîìà ,'úáçî ìòå úLçøná äNòð ìëå'oeyla lcaddn §¨©£¨©©§¤¤§©©£©©§¨

,'lr' aezk zagn iable ,zygxn'a' aezk zygxn iably ,aezkd
yeàø÷ð íéìkä íeL ìòjkíäéNòî íeL ìò àìå.zegpnd mdy ©©¥¦¦§§§Ÿ©©£¥¤

äðùî
ici da `viy dt`n zgpn z`xwp dit` beq dfi` dpc dpynd

xne`d :ezaegéìò éøäziyrpd dgpnäôàî àéáé àì ,øepza £¥¨©©©Ÿ¨¦©£¥
a dyrpdçteë,zg` dxicw zgpdl mewn ea yiy ohw xepzk `edy ¨

äôàî àìålr dyrpdíéôòø,zengå`läôàîa dyrpdúBøBé §Ÿ©£¥§¨¦§©£¥
lyíéiáøòä. ¨©§¦¦

:oey`xd oicd lr zwlegd drc,øîBà äãeäé éaø`iadl aiigznd ©¦§¨¥
m` ,xepza dgpnäöø`ed ixdäôàî àéáîa dyrpd,çteës`y ¨¨¥¦©£¥¨

.`ed xepz oin gtek
xne`d :dt`n zgpn aiigznd oipra ztqep zwelgnúçðî éìò éøä£¥¨©¦§©

äôàî,mingl dxyr epnn miyery zleq oexyirn d`adàéáé àì ©£¤Ÿ¨¦
ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçîoiwiwx dxyr e` zelg xyr e` `l`. ¤¡¨©¤¡¨§¦¦

øézî ïBòîL éaøoiwiwx dvgne zelg dvgn `iadlàeäL éðtî ©¦¦§©¦¦§¥¤
ãçà ïaø÷.cgi mipind ipy z` llekd ¨§¨¤¨

àøîâ
:oerny iaxe dcedi iax ly mzwelgn inrh z` zxxan `xnbdeðz̈

,ïðaøxn`p(c a `xwie)dgpn oAxw axwz ike''øepú äôàîjkn epcnl ©¨¨§¦©§¦¨§©¦§¨©£¥©
`iadl eilr xepz dt`n `weecyäôàî àìå ,çteë äôàî àìå§Ÿ©£¥¨§Ÿ©£¥

,øîBà äãeäé éaø .íéiáøòä úBøBé äôàî àìå ,íéôòøaezky jkn §¨¦§Ÿ©£¥¨©§¦¦©¦§¨¥
íéîòô éðL 'øepz' 'øepz'e zeaxl epl yiøéLëäìs`.çteë äôàî ©©§¥§¨¦§©§¦©£¥¨

,øîBà ïBòîL éaøxn`py dnãçà ,íéîòô éðL 'øepz' 'øepz' ©¦¦§¥©©§¥§¨¦¤¨
epcnlløepza ïúéiôà àäzL,zeit` x`ya `leàäiL ãçàå ¤§¥£¦¨¨©©§¤¨¤§¥

øepza ïLéc÷äcenll xewn oi`y `vnpe ,oycwnd `ed xepzdy - ¤§¥¨©©
.gtek dt`n xiykdle

:`xnbd dywnàøáñ éàä ïBòîL éaøì déì úéà éîe`ed xepzdy ¦¦¥§©¦¦§©§¨¨
,zegpnd z` ycwndïðúäå(:dv oldl)éåä íìBòì ,øîBà ïBòîL éaø , §¨§©©¦¦§¥§¨¡¥

úBøLk íéðtä íçìå íçlä ézL ,øîBì ìéâøozet`läøæòa ¨¦©§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¥¨£¨¨
,éâàt úéáa úBøLëeixd .dxfrl uegn z`vnpd dnegd `idy §¥§¥©¦

eid ,oycwn did m`y ,zegpnd z` ycwn xepzd oi`y gken
xepza et`py xg`l uega ody meyn '`vei' oicn zelqtp zegpnd

.sebd zyecwa ycwzdy xac lkk
:`xnbd zayiin .oerny iaxl xepz daizd ly zelitkl xg` aeyi

àîéà ,àáø øîàepcnll d`a ,xepz dxeza xn`py dipyd mrtdy ¨©¨¨¥¨
ì ïLéc÷ä àäiLøepz íeL,dgpnl zleqd ycwd zligzay - ¤§¥¤§¥¨§©

.xepza dt`izy zpn lr dyicwn `edy xn`i
:dpyna epipy['åëå] äöçî àéáé àì äôàî úçðî éìò éøäzelg £¥¨©¦§©©£¤Ÿ¨¦¤¡¨

.cg` oaxw `edy iptn xizn oerny iax .oiwiwx dvgne
:dt`n zgpn acpznd oipra zyxecd `ziixa,ïðaø eðziabl xn`p ¨©¨¨

xepz dt`n zgpn oaxw(` a `xwie)áéø÷ú éëå'dt`n dgpn oAxw §¦©§¦¨§©¦§¨©£¥
'xEPz,jkn yxcpedaeg dpi` ef dgpny`iadl jilr`l` ©

øác úBNòì áéø÷zLkdúeLøjzrcn xac zeyrl dvxzyk - §¤©§¦©£§©§
`ad ,jpevxneäçðî ïaø÷.ef ¨§©¦§¨

inrh yexcl dtiqene epizpynay zwelgnd z` `ziixad d`ian
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äðùîïéùçåømc` gipnyke ,cg` mewna onyd lk dide ,wenr ilkdy -

.dkeza onyd cp - dgpnd lr erav`úùçøî.oiygx :opinbxznc ,"ynx" oeyl -

äôö,ilkd ipbe`a onyd xftzne ,dipbe` lv` oitv diley `l` ,dwenr dpi`y -

.mind ipt lr sv :(a,d zay) enke .dyw ikdleàøîâéñåé éáøã àîòè éàî-

ieqik dl oi` zagne ,ieqik dl yi zygxnc?

àîéð éàz`xwpcnc ,`zernynnc -

,ald iyegx` `iz`c :rnync ,"zygxn"

,oiqekn diyrn jkitl ,dqekn xac `edy

,diaip oeyl ,dtd i`eagn` z`a zagne

.ielba `edyáìä éùåçø.dxiar xedxd -

äôä éàåáçî.likxdy oebk ,dtd igeap -

úàáçð.`ed oenhe ieag - ale ,dpenh -

àøîâ àìà.dlebn efe dqekn efc -

úùçøîádl yi `nl` ,dkeza :rnyn -

.jezúáçî ìòå,dkeza `le dilr :rnyn -

.jez dl oi`cúùçøî éìò éøä øîåàä-

."zygxna" xn` `lcçðåî àäécr xcpd -

.edil` `aiyåäì à÷ôñîoiilk my lr i` -

enyy ilk yiy ,zygxne zagn e`xwp

."zygxn" enyy ilk yie "zagn"åàìò
ïäéùòî íùoiygex diyrn efy ,e`xwp -

,jklid .oiyw diyrn efe:xninl `ki`

`l :xninl `ki`e ,xcp dgpn

lr i` .envr zxy ilk `l` dgpn acpzd

ziyrpd dgpn `xw dl ixw ilkd my

i`xwi` `l dteb dgpn la` ,zygxna

,dgpn `ian epi`e .xcp ilk - i`d ,zygxn

e` "zygxn zgpn ilr ixd" xn` ok m` `l`

lr :inp xninl `ki`e ."zygxna ilr ixd"

my lr `le "zygxn" i`xwi` diyrn my

- dfe ,dny df dnvr dgpnd `l` ,ilk

`aiy cr gpen `di .ilk `le ,acpzd dgpn

.edil`ñåáìë-oirk ieyr ilk my ,o"e`elb

zervn`a otecde ,eply zagn

:dfk mipt itlk

,zeneb zeneb ekez xiievne

- ekeza gpen wvadyke

.zeneba wvadïéîë äîåã
íéúøáä éçåôúiheela -2milicbd ,u"iplb

oixewy mipel`a3opinbxznck ,`"iphyw

`nheak - "oel`ke dl`k" :(e ediryi)

.`heelake'åâå äùòð ìëå øîåàå`nl` -

lr" aezk `kde "zygxna" aizk `kdcn

efc ,e`xwp oiilk my lr :dpin rny - "zagn

.dwenr efe dtväðùîçôåëxepz oin -

.zg` dxicw zzity mewn ,ohwíéôòø-

.y"laihíééáøòä úåøåéeze` ly zexei -

.zelg oda oite`e oze` miwiqne ,mewnéáø
'åë øîåà äãåäé.`ed xepz oin gtekc -

äôàî úçðîoiwiwxe zelg da aizk -

."`xwie"a'åë úåìç äöçî àéáé àì-

:(`,er zegpn) "zegpn el`" wxta opixn`c

yng `iai `l dfe ,xyr ze`a zegpnd lk

e` zelg lkd `l` ,oiwiwx dynge zelg

.oiwiwx lkdãçà ïáø÷ ïäù éðôî.zg` dgpna miaezk mdipyy -àøîâøåðú øåðú,"xepz dt`n dgpn oaxw" - "`xwie"a cg .hrnl `l` ieaix xg` ieaix oi`e -

."xepza dt`z xy` dgpnd lke" aizk "oxd` z` ev"aeøåðúá ïùéã÷ä.oycwn xepzdy -ïåòîù éáøì äéì úéà éîå.oaxw mey ycwn xepzc -úåøùëå äøæòá úåøùë
éâàô úéáà.`veia elqti` - ycwn xepz jzrc `wlq i`e .dny oke ,zg` dneg dxfrd znegl ueg -øåðú íùìxepza dzet`l zpn lr" xn`i zleql dpyicwiyky -

."dyicwn ip`áéø÷ú éëå.jzrcn zeyrl dvxzyk ,"xepz dt`n zgpn oaxw" -úåùø øáã.dgpn aixwi `l - dvxi `l m`y ,daeg `le `ed zeyx df xac ,xnelk -
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:opiwqn (`,bl migaf) "oileqtd lk" wxtac :xnel yie !i`xa` jenql leki ok m` ,`ziixe`c

.`ziixe`c "dhigy dkinql skiz"c

à÷ôñî,diiezi`l ira zygxnay ,zygxne zagn e`xwp oiilk my lr i` Ð edl

.(mizty zyigx e` ald zyigx) dyigx my lr ,odiyrn my lr e` .witpe

e` ald iyegx` i` ,oiekzp idl opirci `lc oeike

.edil` `aiy cr gpen `di Ð mizty zyigx`

lr i` eyexitl hwp mpg lre .qxhpewa yxit jk

myl dil `hiyt elit`c ,e`xwp oiilk my

ald iyegx` i` :iwetql `ki` Ð odiyrn

Ð dtd iyegx` i` ,zygxna `iane Ð oiekzp

my lr" hwpc d`xp jkitl .zagna `iane

e` xcp ilk i` ,ol `wtqnc :xninl "oiilk

?gpen `di i`n`e :xn`z m`e .oiekzp dgpnl

ogky`ck ,wtqn zygxn zgpne zygxn `iai

"izyxit dn rcei ipi`e ,izyxit" :(`,fw) onwl

envr xehtl zewtqd lk `iadl el yiy Ð

elld zern" xn`c oebk ixiinc :xnel yie !xcpn

owzlc :dyw edine ."zygxnl df zleq e`

dpwie ,oileg ly zern `iai Ð elld zern

iepw ilkd `di Ð xcp ilk m`c :xn`ie ,zygxn

oyicwde zern yixtdy oebk :xnel yie !oda

.oeyld znkg eyxciy enk ,zygxnl

åài`ny zial edl zile Ð odiyrn my lr

:(a,b oizlikn yixa iy` ax xn`c `d

,aygn `w `pna Ð zygxn myl zagn

.dlqt `l `pna daygne

úåøùëå:qxhpewa yxit Ð ib`t zia`

zexykcn ,ycwn xepz oi`c ,`nl`

d`xp oi`e .`veia zelqtp oi`e ,ib`t zia`

`,h zegpn) `nw wxta izyxitck ,ok yxtl

`w i`n :denzl yie .(yiwl yix ligznd xeaic

ziit`l miptd mgle mgld izy ziit` `incn

"zlkzd" seqa xn` `d ,xepz dt`n zgpn

cnln Ð "zagn lr" :`ax xn` ,(`,`p zegpn)

dlqti` Ð lenz`n dl it` i`e ,ilk oiperhy

Ð aizk "xepz dt`n" inp ikde .dpila dl

Ð zegpn ly xepzc :`nile ,ilk oerhy jcnln

`l Ð miptd mgle mgld izy ly la` ,ycwn

migaf) "z`hg mc" wxtac :xnel yie !ycwn

ly xepz cg `l` ycwna ded `lc gken (a,dv

.zegpnle miptd mgle mgld izyl didy zkzn

`l zegpn iabc Ð "zlkz"c `iddl inc `le

dyr ,xepza dyr ,zagna dyr :`pngx xn`

zagn lr" `pngx xn` oiziaga la` .zygxna

.(a `xwie) "dyrz onya
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ïáø÷ ïáø÷ øîàð éëå.md zepaxw ipyc rnyn iedilc ,oiwiwxl cg`e zelgl cg` -

ãçà ïáø÷ àìà øîàð àì àìäåodipy ,`nl` - oipin ipy ea azk ok it lr s`e -

.cg` oaxw oi`xwpïììåáå,ozlql oxifgny cr oaxrne ozzet oziit` xg`lc -

.onya zg`k ollea jk xg`e ,(`,dr zegpn) "zegpn el`"a xn`ckéáøá éñåé éáø
äéì àøéáñ äåáàë äãåäé.onwl yxtnck -

ïéðéî éðù äèîì øåîàä ìëå äîdyrp -

,`ed oaxw oipin izy - zagnae zygxna

.`vi `l - dfn dvgne dfn dvgn `iad m`e

oipin ipy - "daixge onya dlela dgpn lke"

.od'åëå ìë óà,xnelk .od oipin ipy -

ipy - "`xwie"a mixen`d "oiwiwx"e "zelg"

.oitxhvn oi`e ,oipinïåòîù éáø øîà÷ øéôù
."oaxw" "oaxw" xn`p ike -ïîùá ïîùá-

.zg`k oi`a oi`y - oiprd wiqtdïåòîù éáøå
êì øîà.cg lkl "onya" azk `l i` -äåä
àðéîà:xn`w `weec - wqtd oi`e li`ed -

.oiwiwx dvgne zelg dvgnåäééðéá àëéà
ãáòéã"oaxw"n `nrh silic ,dcedi iaxl -

silic ,iqei iaxl .zexyk ,caric - cg`

`idc "dlela"c ikid ik - "daixge dlela"n

,`heg zgpn `idc "daixg"e ,dacp zgpn

xn`ck ,zeleqt - oaxir m` caric elit`

- my m`e ,"ony dilr miyi `l" (d `xwie)

.`l - caric ,oiwiwxe zelg ,inp ikd .leqt

úåçðîä ìë êìò ïøãä

äðùîäéä øîåòä øîåà ìàòîùé éáø
'åë úáùá àádyy lg m` -

oexyr `a xner did - zaya zeidl xyr

oi`q dyly oixvew eidy .oi`q dylyn

oitipny cr ,dtpa oze` oitipne ,mixery

.xgaen oexyr cr oze`ìåçáålg m` -

,oi`q dyng oixvew - lega xyr dyy

wc zlq eze` .hrn d`q lkn oitipne

on oi`ivene .xgaen `edy ,oey`x `veid

(fh zeny) aizkck ,oexyr oi`q yng

."`ed dti`d zixiyr xnerde"äùìùá-

iptn xacd mqxtl - zelbn dylya

.oiqeziiadàøîâéîð úáùá åìéôà-

seqa yxtnck ,zay igc `dc ,iziil

.oiwxitàçøéè àìázetpl jixv epi`y -

.jk lkàçøéèá.daxd minrt etpiy -

àúìéî àçéáù éëäã ùîçî ïðéúééî ìåçá
ith xgaen oexyr iedc ,xacd gaeyn jk -

eze` ,hrn `l` d`q lkn `ivnn oi`y

.oey`x `veid wc zlqäáøéù áèåî
úçà äëàìîá.daxd minrt oi`q ylyd cwxiy oebk ,zg` dk`lna zay daxd minrt llgiy ahen -äáøä úåëàìîá äáøé ìàåoghie xexaie dxfie xevwiy -

.xzei oi`q izy cwxieäæçä ãò.mixeni`d z` `ivedl lekiy -ïðéçøè àì.zaya xzei -íéùã÷ ïåéæá.dliapk dnece ,dlild cr jk cnere hyten eivg -
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éáøiax dcenc ,zay Ð `a did ylyn leg cg`e zay cg` [mixne` minkge] l`rnyi

opaxe xfril` iax ibiltc (`,k) dkeqc `nw wxt seqae .`yixa xikfn ,l`rnyi

Ð ibilt ik ,jekiql `nzqc ibilt `l `nlr ilekc Ð dlecba :`ax xn`e ,zlvgna

iran "dlecb zg`e dphw zg`" ?"dphw zg`e dlecb zg`" ,ikd i` :iia` iywne .dphwa

,opiqxb `kti`e ,dpekp ef `qxib oi` Ð !dil

dil iran ,opax ecenc `eddc .`kd gkenck

`xza wxta opzc `idd oke .`yixa ipzinl

mewn lk zg`e dpai zg` :(a,hk) dpyd y`xc

.oic zia ea yiy

èéùôîeilbx jxc Ð dfgd cr gqtd z`

dfgd cr hiytne jlede ,ligzn

zexekaa `ipzc `iddl inc `le .eixeni` lehil

dxenzae (`,bl) "oiycwend ileqt lk" wxta

,aeh meia oilibxn oi` :(`,ck) "z`hg cle" wxt

zeyrl ehiytna Ð mzdc ,xekaa oilibxn oi`e

e`le .ex`evn eilbx `ivedl jixve ,mly cep

zay ly xeaiv oaxw lkac ,gqt `kd hwp `weec

lr s` :`zeaxl gqt hwpe .opireny`l ivn ded

.dliapk oilhen oi`xpe ,miaexn migqt yiy it

cigi jxevl elit`c ,opaxc `zeax meyn :inp i`

eygc ,opax exy gqta `weec :inp i` .exizd

.dlik`l exwirc meyn ,xyad lwlwzi `ly
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øîàð àì àìäå ?íéîòô éðL "ïaø÷" "ïaø÷" øîàð éëå§¦¤¡©¨§©¨§©§¥§¨¦©£ŸŸ¤¡©
äöø ,äzòî !ïé÷é÷øe úBlç Ba øîàðå ,ãçà "ïaø÷" àlà¤¨¨§©¤¨§¤¡©©§¦¦¥©¨¨¨

úBlç àéáäì¯ïé÷é÷ø ,àéáî¯úBlç äöçî ,àéáî §¨¦©¥¦§¦¦¥¦¤¡¨©
ïé÷é÷ø äöçîe¯õî÷ íàå ,íäéðMî õîB÷å ïììBáe ,àéáî ¤¡¨§¦¦¥¦§¨§¥¦§¥¤§¦¨©

íäéðL ìò ãçàî Bãéa äìòå¯éaø øa éñBé éaø .àöé §¨¨§¨¥¤¨©§¥¤¨¨©¦¥©©¦
àlL ,"äôàî úçðî éìò éøä" øîBàì ïépî :øîBà äãeäé§¨¥¦©¦¨¥£¥¨©¦§©©£¤¤Ÿ
ìëå" :øîBì ãeîìz ?ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî àéáé̈¦¤¡¨©¤¡¨§¦¦©§©§¨
ìòå úLçøná äNòð ìëå øepza äôàz øLà äçðî¦§¨£¤¥¨¤©©§¨©£¨©©§¤¤§©
äìeìá äçðî ìëå .äéäú Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî©£©©Ÿ¥©©§¦Ÿ¨¦§¤§¨¦§¨§¨
øeîàä "ìëå" äî ."äéäz ïøäà éða ìëì äáøçå ïîMá©¤¤©£¥¨§¨§¥©£Ÿ¦§¤©§¨¨¨

ähîì¯äìòîì øeîàä "ìëå" óà ,ïé÷eìç ïéðéî épL¯ §©¨§¥¦¦£¦©§¨¨¨§©§¨
.ïé÷eìç ïéðéî éðL¯!ïBòîL éaø øîà÷ øétL ,äãeäé éaøå §¥¦¦£¦§©¦§¨©¦¨¨©©¦¦§

¯áéúëc ïàîk ,"ïîMa" "ïîMa" áéúëc ïåék :Cì øîà£©¨¥¨¦§¦©¤¤©¨¤§©¦§¦
.éîc "ïaø÷" "ïaø÷"¯?ïBòîL éaøå¯áéúk àì éà ¨§©¨§©¨¥§©¦¦§¦¨§¦

ïé÷é÷øe eäééãeçì úBlç ìáà ,ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî à÷ååc :àðéîà äåä ,"ïîMa" "ïîMa"©¤¤©¨¤£¨¨¦¨©§¨¤¡¨©¤¡¨§¦¦£¨©§©§§¦¦
eäééãeçì¯.ïì òîLî à÷ ,àì :àîéà!deáà eðééä ,äãeäé éaøa éñBé éaø.ãáò éàc ,eäééðéa àkéà §©§¥¨¨¨©§©¨©¦¥§©¦§¨©§£¦¨¥©§§¦£©

úåçðîä ìë êìò ïøãä

éaøìMî úaLa àa äéä øîBò :øîBà ìàòîLéìBçáe ,ïéàñ L¯:íéøîBà íéîëçå .Lîçî ©¦¦§¨¥¥¤¨¨¨§©¨¦¨§¦§¥¨¥©£¨¦§¦
ìBç ãçàå úaL ãçà¯ìMîøö÷ð äéä úaLa :øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaø .àa äéä L ¤¨©¨§¤¨¦¨¨¨¨©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥§©¨¨¨¦§¨

ìBçáe ,úçà äte÷áe ãçà ìbîáe ,ãéçéa¯ìLaìLa ,äLìLå úBte÷ Líéîëçå .úBìbî L §¨¦§©¨¤¨§¨©©§¦§¨§¨§¨©¨©£¨¦
ìBç ãçàå úaL ãçà :íéøîBà¯ìLaìLa ,äLìLáe úBte÷ L.úBìbî LàøîâìBça àðL àìå §¦¤¨©¨§¤¨¦§¨§¨§¨©¨§¨§¨§

,Lîçî àlà éúà àì øçáeî ïBøOò :øáñ÷ éà ?øáñ÷ éàî ìàòîLé éaø àlà ,úaLa àðL àìå§¨§¨§©¨¤¨©¦¦§¨¥©¨¨©¦¨¨©¦¨§¨¨¨¥¤¨¥¨¥
ìMî éà !éîð úaLa eléôàïBøOò :ìàòîLé éaø øáñ÷ ,àáø øîà !éîð ìBça eléôà ,éúà L £¦§©¨©¦¦¦¨¨¥£¦§©¦£©¨¨¨¨©©¦¦§¨¥¦¨

ìMî éúà àçøéèa ,Lîçî éúà àçøéè àìa øçáeîìBça .L¯àçéáL éëäc ,Lîçî ïðéúééî §¨§¨¦§¨¨¥¥¨¥§¦§¨¨¥¦¨§©§¦©¥¨¥§¨¦§¦¨
úaLa .àúléî¯:äaø øîà .äaøä úBëàìîa äaøé ìàå ,äã÷øäa úçà äëàìîa äaøiL áèeî ¦§¨§©¨¨¤©§¤¦§¨¨©©§©§¨¨§©©§¤¦§¨©§¥¨©©¨

øNò äòaøà :àéðúc .ãçà øác eøîà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¨§¨¨¤¨§©§¨©§¨¨¨¨
úaLa úBéäì ìçL¯ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø éøác ,äæçä ãò çñtä úà èéLôî ¤¨¦§§©¨©§¦¤©¤©©¤¨¤¦§¥©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤

ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø øîà àì éî .Blek úà èéLôiL ãò :íéøîBà íéîëçå .ä÷Bøa§¨©£¨¦§¦©¤©§¦¤¦¨£©©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
àîìc ?éànî .ïðéçøè àì ,øLôàc ïåék éîð àëä ?ïðéçøè àì ,øLôàc àëéä ìk :íúä ä÷Bøa§¨¨¨¨¥¨§¤§¨¨¨§¦©¨¨©¦¥¨§¤§¨¨¨§¦©¦©¦§¨
,íéLã÷ ïBéæa àkéàc íúä ìáà ,íéLã÷ ïBéæa àkéìc àlà ,àëä ìàòîLé éaø øîà÷ àì ïàk ãò©¨¨¨¨©©¦¦§¨¥¨¨¤¨§¥¨¦§¨¨¦£¨¨¨§¦¨¦§¨¨¦
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מנחות. פרק חמישי - כל המנחות באות מצה דף סג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc zegpn(iriax meil)

øîàð éëådt`n zgpn oipraíéîòô éðL ïaø÷ ïaø÷zelgl cg` §¦¤¡©¨§¨¨§¨§¥§¨¦
,oiwiwxl cg`eå ,ãçà ïaø÷ àlà øîàð àì àìäåok it lr s`øîàð ©£ŸŸ¤¡©¤¨¨§¨¤¨§¤¡©

Ba,mipin ipy,ïé÷é÷øe úBlç,cg` oaxw mi`xwp mipind ipyy gken ©§¦¦
e,äzòîm`àéáî ,úBlç àéáäì äöø`iadl dvx m`e ,zelg ¥©¨¨¨§¨¦©¥¦

àéáî ,ïé÷é÷ø`iadl dvx xy`k s`e ,oiwiwxäöçîe úBlç äöçî §¦¦¥¦¤¡¨©¤¡¨
å ,àéáî ,ïé÷é÷ø`ed ixd ,oiwiwx dvgne zelg dvgn `ian xy`k §¦¦¥¦§

ïììBáenk zleq zeidl zexfegy cr oxxtne okzeg oziit` xg`l - §¨
onya cgi miwiwxde zelgd z` llea jk xg`e diit`d iptl eidy

.àöé ,íäéðL ìò ãçàî Bãéa äìòå õî÷ íàå íäéðMî õîB÷å§¥¦§¥¤§¦¨©§¨¨§¨¥¤¨©§¥¤¨¨
:ztqep drc d`ian `xnbdäãeäé éaø øa éñBé éaøïépî ,øîBà ©¦¥©©¦§¨¥¦©¦

äöçîe úBlç äöçî àéáé àlL ,äôàî úçðî éìò éøä øîBàì§¥£¥¨©¦§©©£¤¤Ÿ¨¦¤¡¨©¤¡¨
øîBì ãeîìz ,ïé÷é÷ø(i-h f `xwie)øepza äôàz øLà äçðî ìëå' §¦¦©§©§¨¦§¨£¤¥¨¤©©

äéäú Bì dúBà áéø÷nä ïäkì úáçî ìòå úLçøná äNòð ìëå§¨©£¨©©§¤¤§©©£©©Ÿ¥©©§¦¨¦§¤
äéäz ïøäà éða ìëì äáøçå ïîMá äìeìá äçðî ìëå,'eig`M Wi` §¨¦§¨§¨©¤¤©£¥¨§¨§¥©£Ÿ¦§¤¦§¨¦

jkn epcnleähîì øeîàä 'ìëå' äîiabl weqtd ly eteqa - ©§¨¨¨§©¨
,daixg dgpne onya dlela dgpn iabl oke zagne zygxn zegpn
,efn dvgne efn dvgn `iadl ozipy xnel cgi oze` lelkl d`a `l

`l`ïé÷eìç ïéðéî éðL,mdäìòîì øeîàä 'ìëå' óàzligza §¥¦¦£¦©§¨¨¨§©§¨
ody ,oiwiwxe zelgn d`ad xepz dt`n oipra weqtdïéðéî éðL§¥¦¦

ïé÷eìç.el`n dvgne el`n dvgn `iadl leki epi`e £¦
:`xnbd dywn,äãeäé éaøåixde ,uxzi cvikéaø øîà÷ øétL §©¦§¨©¦¨¨©©¦

ïBòîL.`ed cg` oaxwy rnyn oaxw zg` mrt wx xn`py dnny ¦§
:`xnbd zvxznì øîàC,dcedi iax'ïîMa' 'ïîMa' áéúëc ïåék, ¨©¨¥¨¦§¦©¤¤©¤¤

,éîc ïaø÷ ïaø÷ áéúëc ïàîkoia dwiqtn ef zelitky meyne §©¦§¦¨§¨¨§¨¨¥
zelg e` `l` ,cgi mi`a mpi`y epcnll miwiwxe zelg ly mipind

.miwiwx e`
:`xnbd zl`ey,ïBòîL éaøåly ef zelitky jkl dcen epi` recn §©¦¦§

:`xnbd zayiin .'oaxw' zaiz zelitkk `id ixd 'onya' zaiz
oky ,`id zkxvp onya zaiz ly ef zelitkéààìáéúkïîMa ¦Ÿ§¦©¤¤

àðéîà äåä ,ïîMa`iadl eilryäöçîe úBlç äöçî à÷ååc ©¤¤£¨£¦¨©§¨¤¡¨©¤¡¨
,ïé÷é÷ø,miwiwxl zelgd oia wqtd oi`y meyneäééãeçì úBlç ìáà §¦¦£¨©§©§

àîéà eäééãeçì ïé÷é÷øe,àìïì òîLî à÷zaiz z` ltky weqtd §¦¦§©§¥¨Ÿ¨©§©¨
`iadl lekiy ,mipind oia 'onya' zaiza wiqtde minrt ipy 'onya'
el`n dvgn e` ,cal oiwiwx ,cal zelg ,mipte` dylyn cg`a

.zepaxw ipyl mwlgl ef zelitk d`a `le ,el`n dvgne
:`xnbd zl`eydeáà eðééä äãeäé éaøa éñBé éaømdipy zrcly ©¦¥§©¦§¨©§£©

mzrc oia weligd dne ,oiwiwx dvgne zelg dvgn `iai `lzx`an .
:`xnbdò éàc eäééðéa àkéàãádvgne zelg dvgn `iad m`y - ¦¨¥©§§¦£©

ezhiy z` cnly dcedi iax zrcly ,ezaeg ici `vi m`d oiwiwx
zegpnl oeincdn cnly iqei iaxle ,`vi ,cg` oaxw xn`py dnn

.`vi `l ,daxge dlela

úåçðîä ìë êìò ïøãä

ìàòîùé éáø ¯ éùù ÷øô
dxeza xn`p .xnerd oaxwa wqer epiptly wxtd(ci - i bk `xwie)

iptl xnrd z` sipde .odMd l` mkxivw ziW`x xnr z` mz`ade©£¥¤¤Ÿ¤¥¦§¦§¤¤©Ÿ¥§¥¦¤¨Ÿ¤¦§¥
`l lnxke ilwe mgle .'ebe odMd EPtipi zAXd zxgOn mkpvxl 'd¦§Ÿ§¤¦¨¢©©©¨§¦¤©Ÿ¥§¤¤§¨¦§©§¤Ÿ
.'ebe 'mkidl` oAxw z` mk`iad cr dGd mFId mvr cr Elk`zŸ§©¤¤©©¤©£¦£¤¤¨§©¡Ÿ¥¤
lk miaixwn eidy xnerd oaxw lr dxezd zcnln el` miweqta
df oaxw zaxwd mcewe ,gqt ly oey`x bg zxgnl oqip f"ha dpy

.dycg d`eazn lek`l xeq` did

äðùî
mi`pz yiy ,xnerd zxivw iabl mipic d`ian epiptly dpynd

:legd zenil zay oia welig mda yiy mixne`dìàòîLé éaø©¦¦§¨¥
,øîBàd oaxwàa äéä øîBòúaLa[zaya oqipa f"h lgyk]ìMîL ¥¤¨¨¨©©¨¦¨Ÿ
ïéàñmdn `viy ick ,dtpa mze` mitpne mixvew eidy mixery ly §¦

.miaixwn eid eze`y gnw ly xgaen oexyrìBçaez` mi`ian eid ©
xnerd oaxwLîçî.mixery ly mi`qúaL ãçà ,íéøîBà íéîëçå ¥¨¥©£¨¦§¦¤¨©¨
ìBç ãçàå,lega lgyk oiae zaya lgyk oia -ìMîLmi`qäéä.àa §¤¨¦¨Ÿ¨¨¨

:ztqep zwelgn,øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaølg oqipa f"hyk ©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥
äéä úaMaxnerdãéçéa øö÷ð,cigi mc` ici lr -ìbîáeilk-] ©©¨¨¨¦§¨§¨¦§©¨

[dxivwúçà äte÷áe ,ãçà.mixeryd z` migipn eid day,ìBçae ¤¨§¨©©©
xvwp xnerd didìLaäLmixeryd z` migipn eide ,mc` ipa ¦§Ÿ¨

ìLaå ,úBte÷ La eze` mixvewìL,íéøîBà íéîëçå .úBìbî L §¨Ÿ§¨Ÿ©¨©£¨¦§¦
ìBç ãçàå úaL ãçàxvwp xnerd didìLaäLmigipne ,mc` ipa ¤¨©¨§¤¨¦§Ÿ¨

mixeryd z`ìLaå ,úBte÷ Leze` mixvewìLá.úBìbî L §¨Ÿ§§¨Ÿ©¨

àøîâ
ylyn zaya `a did xnerd ,xne` l`rnyi iax' :dpyna epipy
lega cg`e zaya cg` ,mixne` minkge ,yngn legae ,mi`q

:`xnbd zl`ey .'`a did ylynàîìLay oaen -ïðaøéøáñ à÷- ¦§¨¨©¨¨¨¨§¦
y mixaeqïBøOòmixery gnwìLa ,øçáeîéúà ïéàñ äLylyn - ¦¨§¨¦§Ÿ¨§¦¨¥

y ly mi`q`veid oexyrde ahid mze` mitpny ,`a `ed mixer
,xgaen `ed mdnúaMa àðL àìå ìBça àðL àìåwelig oi` okle - §Ÿ§¨©§Ÿ§¨©©¨

.mixery mi`q ylyn xnerd z` mi`ian mlerle ,zayl leg oia
øáñ÷ éàî ìàòîLé éaø àlà,xaeq `ed dn -øáñ÷ éà`ed m` - ¤¨©¦¦§¨¥©¨¨©¦¨¨©

y xaeqïBøOòmixery gnwéúà àì øçáeî[`a epi`-]Lîçî àlà ¦¨§¨Ÿ¨¥¤¨¥¨¥
ok m` ,mixery mi`qénð úaMa eléôàxnerd z` e`iai mb - £¦©©¨©¦

e .mi`q yngnéàxgaen zleq oexyry xaeq `ed m`e -ìMîL ¦¦¨Ÿ
éúà,mi`q ylyn `a -énð ìBça eléôàxnerd z` e`iai mb - ¨¥£¦©©¦

.mi`q ylyn
:`xnbd zvxzn,ìàòîLé éaø øáñ÷ ,àáø øîàøçáeî ïBøOò ¨©¨¨¨¨©©¦¦§¨¥¦¨§¨

àçøéè àìa,ax ietipe dgxih ila -Lîçî éúà,mi`q yngn `a - §Ÿ¦§¨¨¥¥¨¥
xgaen oexyr zelwa `evnl ozip mi`q yng ly zenk jezny

mle` ,daxd zetple gexhl jxev oi`e xzeiaàçøéèaxy`k - §¦§¨
,mixeryd z` ahid mitpne migxehìMî éúàL`iadl mileki - ¨¥¦¨Ÿ
,okle .mi`q ylyn mb xgaen oexyrïðéúééî ìBçaz` mi`ian - ©©§¦©

xnerdLîçî,mixery ly mi`qàúléî àçéáL éëäcjky itl - ¥¨¥§¨¦§¦¨¦§¨
lkn hrn dtpny ,xzei xgaen `vnp xnerd oexyry ,gaeyn xacd

mle` .oey`x `veiy wcd zleqd z` lhepe d`qúaMaxnerd `a ©©¨
y itl ,mi`q ylynäaøiL áèeîzay leliga,úçà äëàìîa ¨¤©§¤¦§¨¨©©

epiideäã÷øäa,minrt daxd mi`qd zyly z` dtpny ,[ietip-] §©§¨¨
,xgaen oexyr mdn `viy ickäaøé ìàåzay leligúBëàìîa §©©§¤¦§¨

,äaøäzek`lna zeaxdl jxhvi f`y ,mi`q yng `iai `ly xnelk ©§¥
.mitqep miiz`q cwxie oghie xexaie dxfie xevwiy ,zetqep

:l`rnyi iaxk xaeqy sqep `pz yiy d`ian `xnbd,äaø øîà̈©©¨
ìàòîLé éaø,epizpynaä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå ©¦¦§¨¥§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨
,oldl `aend,ãçà øác eøîààéðúc,`ziixaaøNò äòaøà ¨§¨¨¤¨§©§¨©§¨¨¨¨

,gqt oaxw zaxwd mei `edy ,oqipaèéLôî ,úaMa úBéäì ìçL¤¨¦§©©¨©§¦
úàoaxw xerçñtäzeixeg`d eilbxn,äæçä ãòick ic jkay ¤©¤©©¤¨¤

dndad xer lk z` hiytn epi` j` ,mxihwdle eixeni` z` `ivedl
dfgd cr zhyten dcera dgipn `l` ,dlik`l die`x didzy ick

iytne jiynn ,zayd z`v xg`l ,dlilae ,dlild cr,dlek z` h
íéøîBà íéîëçå .ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨©£¨¦§¦

ehiytdl jiynnyúà èéLôiL ãòoaxwd xerBlek.zayaéî ©¤©§¦¤¦
[ike-]íúä ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø øîà àìŸ¨©©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¨¨

,mewn lkn ,zayd llgl xzeny elit`y ,gqtd oaxw zhytd iabl
øLôàc àëéä ìk,ixyt` xacdy okid -ïðéçøè àì,mziiyra ¨¥¨§¤§¨Ÿ¨§¦©

zgxken z`f dhytdy ,dfgd cr wx oaxwd xer z` mihiytn okle
xyt`y xerd xzi z` j` ,dndad ixeni` z` xihwdl ick `id
,zaya mihiytne migxeh oi` ,zayd z`v xg`l dlila hiytdl

énð àëä,xnerd iabløLôàc ïåékmixery mi`q ylyn e`iadl ¨¨©¦¥¨§¤§¨
,cala,ïðéçøè àìl`rnyi iax ,ok enke .mi`q yngn mi`ian oi`e Ÿ¨§¦©

oaxw zhytd iabl xeaqi ,mixery mi`q yly wx mi`iany xaeqd
.dfgd cr m` ik eze` mihiytn oi`y zaya gqt

:`xnbd dywnéànî,md zg` dhiyyàîìcy xnel yi `ny -ãò ¦©¦§¨©
àëä ìàòîLé éaø øîà÷ àì ïàkzexeq`d zek`lna mihrnny ¨Ÿ¨¨©©¦¦§¨¥¨¨

,zayaàlàmeynàkéìc[oi`-]íéLã÷ ïBéæa,ok bdpi m`ìáà ¤¨§¥¨¦§¨¨¦£¨
íúägqtd zhytd iablàkéàc[yiy-]íéLã÷ ïBéæadndad m` ¨¨§¦¨¦§¨¨¦

,dliapk zi`xpy ,dlild cr dfgd cr zhyten didz
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קנט oifge` mipya cenr bq sc ± oey`x wxtzereay

ïáø÷ ïáø÷ øîàð éëå.md zepaxw ipyc rnyn iedilc ,oiwiwxl cg`e zelgl cg` -

ãçà ïáø÷ àìà øîàð àì àìäåodipy ,`nl` - oipin ipy ea azk ok it lr s`e -

.cg` oaxw oi`xwpïììåáå,ozlql oxifgny cr oaxrne ozzet oziit` xg`lc -

.onya zg`k ollea jk xg`e ,(`,dr zegpn) "zegpn el`"a xn`ckéáøá éñåé éáø
äéì àøéáñ äåáàë äãåäé.onwl yxtnck -

ïéðéî éðù äèîì øåîàä ìëå äîdyrp -

,`ed oaxw oipin izy - zagnae zygxna

.`vi `l - dfn dvgne dfn dvgn `iad m`e

oipin ipy - "daixge onya dlela dgpn lke"

.od'åëå ìë óà,xnelk .od oipin ipy -

ipy - "`xwie"a mixen`d "oiwiwx"e "zelg"

.oitxhvn oi`e ,oipinïåòîù éáø øîà÷ øéôù
."oaxw" "oaxw" xn`p ike -ïîùá ïîùá-

.zg`k oi`a oi`y - oiprd wiqtdïåòîù éáøå
êì øîà.cg lkl "onya" azk `l i` -äåä
àðéîà:xn`w `weec - wqtd oi`e li`ed -

.oiwiwx dvgne zelg dvgnåäééðéá àëéà
ãáòéã"oaxw"n `nrh silic ,dcedi iaxl -

silic ,iqei iaxl .zexyk ,caric - cg`

`idc "dlela"c ikid ik - "daixge dlela"n

,`heg zgpn `idc "daixg"e ,dacp zgpn

xn`ck ,zeleqt - oaxir m` caric elit`

- my m`e ,"ony dilr miyi `l" (d `xwie)

.`l - caric ,oiwiwxe zelg ,inp ikd .leqt

úåçðîä ìë êìò ïøãä

äðùîäéä øîåòä øîåà ìàòîùé éáø
'åë úáùá àádyy lg m` -

oexyr `a xner did - zaya zeidl xyr

oi`q dyly oixvew eidy .oi`q dylyn

oitipny cr ,dtpa oze` oitipne ,mixery

.xgaen oexyr cr oze`ìåçáålg m` -

,oi`q dyng oixvew - lega xyr dyy

wc zlq eze` .hrn d`q lkn oitipne

on oi`ivene .xgaen `edy ,oey`x `veid

(fh zeny) aizkck ,oexyr oi`q yng

."`ed dti`d zixiyr xnerde"äùìùá-

iptn xacd mqxtl - zelbn dylya

.oiqeziiadàøîâéîð úáùá åìéôà-

seqa yxtnck ,zay igc `dc ,iziil

.oiwxitàçøéè àìázetpl jixv epi`y -

.jk lkàçøéèá.daxd minrt etpiy -

àúìéî àçéáù éëäã ùîçî ïðéúééî ìåçá
ith xgaen oexyr iedc ,xacd gaeyn jk -

eze` ,hrn `l` d`q lkn `ivnn oi`y

.oey`x `veid wc zlqäáøéù áèåî
úçà äëàìîá.daxd minrt oi`q ylyd cwxiy oebk ,zg` dk`lna zay daxd minrt llgiy ahen -äáøä úåëàìîá äáøé ìàåoghie xexaie dxfie xevwiy -

.xzei oi`q izy cwxieäæçä ãò.mixeni`d z` `ivedl lekiy -ïðéçøè àì.zaya xzei -íéùã÷ ïåéæá.dliapk dnece ,dlild cr jk cnere hyten eivg -
ìáà
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éáøiax dcenc ,zay Ð `a did ylyn leg cg`e zay cg` [mixne` minkge] l`rnyi

opaxe xfril` iax ibiltc (`,k) dkeqc `nw wxt seqae .`yixa xikfn ,l`rnyi

Ð ibilt ik ,jekiql `nzqc ibilt `l `nlr ilekc Ð dlecba :`ax xn`e ,zlvgna

iran "dlecb zg`e dphw zg`" ?"dphw zg`e dlecb zg`" ,ikd i` :iia` iywne .dphwa

,opiqxb `kti`e ,dpekp ef `qxib oi` Ð !dil

dil iran ,opax ecenc `eddc .`kd gkenck

`xza wxta opzc `idd oke .`yixa ipzinl

mewn lk zg`e dpai zg` :(a,hk) dpyd y`xc

.oic zia ea yiy

èéùôîeilbx jxc Ð dfgd cr gqtd z`

dfgd cr hiytne jlede ,ligzn

zexekaa `ipzc `iddl inc `le .eixeni` lehil

dxenzae (`,bl) "oiycwend ileqt lk" wxta

,aeh meia oilibxn oi` :(`,ck) "z`hg cle" wxt

zeyrl ehiytna Ð mzdc ,xekaa oilibxn oi`e

e`le .ex`evn eilbx `ivedl jixve ,mly cep

zay ly xeaiv oaxw lkac ,gqt `kd hwp `weec

lr s` :`zeaxl gqt hwpe .opireny`l ivn ded

.dliapk oilhen oi`xpe ,miaexn migqt yiy it

cigi jxevl elit`c ,opaxc `zeax meyn :inp i`

eygc ,opax exy gqta `weec :inp i` .exizd

.dlik`l exwirc meyn ,xyad lwlwzi `ly

hgy
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øîàð àì àìäå ?íéîòô éðL "ïaø÷" "ïaø÷" øîàð éëå§¦¤¡©¨§©¨§©§¥§¨¦©£ŸŸ¤¡©
äöø ,äzòî !ïé÷é÷øe úBlç Ba øîàðå ,ãçà "ïaø÷" àlà¤¨¨§©¤¨§¤¡©©§¦¦¥©¨¨¨

úBlç àéáäì¯ïé÷é÷ø ,àéáî¯úBlç äöçî ,àéáî §¨¦©¥¦§¦¦¥¦¤¡¨©
ïé÷é÷ø äöçîe¯õî÷ íàå ,íäéðMî õîB÷å ïììBáe ,àéáî ¤¡¨§¦¦¥¦§¨§¥¦§¥¤§¦¨©

íäéðL ìò ãçàî Bãéa äìòå¯éaø øa éñBé éaø .àöé §¨¨§¨¥¤¨©§¥¤¨¨©¦¥©©¦
àlL ,"äôàî úçðî éìò éøä" øîBàì ïépî :øîBà äãeäé§¨¥¦©¦¨¥£¥¨©¦§©©£¤¤Ÿ
ìëå" :øîBì ãeîìz ?ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî àéáé̈¦¤¡¨©¤¡¨§¦¦©§©§¨
ìòå úLçøná äNòð ìëå øepza äôàz øLà äçðî¦§¨£¤¥¨¤©©§¨©£¨©©§¤¤§©
äìeìá äçðî ìëå .äéäú Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî©£©©Ÿ¥©©§¦Ÿ¨¦§¤§¨¦§¨§¨
øeîàä "ìëå" äî ."äéäz ïøäà éða ìëì äáøçå ïîMá©¤¤©£¥¨§¨§¥©£Ÿ¦§¤©§¨¨¨

ähîì¯äìòîì øeîàä "ìëå" óà ,ïé÷eìç ïéðéî épL¯ §©¨§¥¦¦£¦©§¨¨¨§©§¨
.ïé÷eìç ïéðéî éðL¯!ïBòîL éaø øîà÷ øétL ,äãeäé éaøå §¥¦¦£¦§©¦§¨©¦¨¨©©¦¦§

¯áéúëc ïàîk ,"ïîMa" "ïîMa" áéúëc ïåék :Cì øîà£©¨¥¨¦§¦©¤¤©¨¤§©¦§¦
.éîc "ïaø÷" "ïaø÷"¯?ïBòîL éaøå¯áéúk àì éà ¨§©¨§©¨¥§©¦¦§¦¨§¦

ïé÷é÷øe eäééãeçì úBlç ìáà ,ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî à÷ååc :àðéîà äåä ,"ïîMa" "ïîMa"©¤¤©¨¤£¨¨¦¨©§¨¤¡¨©¤¡¨§¦¦£¨©§©§§¦¦
eäééãeçì¯.ïì òîLî à÷ ,àì :àîéà!deáà eðééä ,äãeäé éaøa éñBé éaø.ãáò éàc ,eäééðéa àkéà §©§¥¨¨¨©§©¨©¦¥§©¦§¨©§£¦¨¥©§§¦£©

úåçðîä ìë êìò ïøãä

éaøìMî úaLa àa äéä øîBò :øîBà ìàòîLéìBçáe ,ïéàñ L¯:íéøîBà íéîëçå .Lîçî ©¦¦§¨¥¥¤¨¨¨§©¨¦¨§¦§¥¨¥©£¨¦§¦
ìBç ãçàå úaL ãçà¯ìMîøö÷ð äéä úaLa :øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaø .àa äéä L ¤¨©¨§¤¨¦¨¨¨¨©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥§©¨¨¨¦§¨

ìBçáe ,úçà äte÷áe ãçà ìbîáe ,ãéçéa¯ìLaìLa ,äLìLå úBte÷ Líéîëçå .úBìbî L §¨¦§©¨¤¨§¨©©§¦§¨§¨§¨©¨©£¨¦
ìBç ãçàå úaL ãçà :íéøîBà¯ìLaìLa ,äLìLáe úBte÷ L.úBìbî LàøîâìBça àðL àìå §¦¤¨©¨§¤¨¦§¨§¨§¨©¨§¨§¨§

,Lîçî àlà éúà àì øçáeî ïBøOò :øáñ÷ éà ?øáñ÷ éàî ìàòîLé éaø àlà ,úaLa àðL àìå§¨§¨§©¨¤¨©¦¦§¨¥©¨¨©¦¨¨©¦¨§¨¨¨¥¤¨¥¨¥
ìMî éà !éîð úaLa eléôàïBøOò :ìàòîLé éaø øáñ÷ ,àáø øîà !éîð ìBça eléôà ,éúà L £¦§©¨©¦¦¦¨¨¥£¦§©¦£©¨¨¨¨©©¦¦§¨¥¦¨

ìMî éúà àçøéèa ,Lîçî éúà àçøéè àìa øçáeîìBça .L¯àçéáL éëäc ,Lîçî ïðéúééî §¨§¨¦§¨¨¥¥¨¥§¦§¨¨¥¦¨§©§¦©¥¨¥§¨¦§¦¨
úaLa .àúléî¯:äaø øîà .äaøä úBëàìîa äaøé ìàå ,äã÷øäa úçà äëàìîa äaøiL áèeî ¦§¨§©¨¨¤©§¤¦§¨¨©©§©§¨¨§©©§¤¦§¨©§¥¨©©¨

øNò äòaøà :àéðúc .ãçà øác eøîà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¨§¨¨¤¨§©§¨©§¨¨¨¨
úaLa úBéäì ìçL¯ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø éøác ,äæçä ãò çñtä úà èéLôî ¤¨¦§§©¨©§¦¤©¤©©¤¨¤¦§¥©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤

ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø øîà àì éî .Blek úà èéLôiL ãò :íéøîBà íéîëçå .ä÷Bøa§¨©£¨¦§¦©¤©§¦¤¦¨£©©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
àîìc ?éànî .ïðéçøè àì ,øLôàc ïåék éîð àëä ?ïðéçøè àì ,øLôàc àëéä ìk :íúä ä÷Bøa§¨¨¨¨¥¨§¤§¨¨¨§¦©¨¨©¦¥¨§¤§¨¨¨§¦©¦©¦§¨
,íéLã÷ ïBéæa àkéàc íúä ìáà ,íéLã÷ ïBéæa àkéìc àlà ,àëä ìàòîLé éaø øîà÷ àì ïàk ãò©¨¨¨¨©©¦¦§¨¥¨¨¤¨§¥¨¦§¨¨¦£¨¨¨§¦¨¦§¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc zegpn(iriax meil)

øîàð éëådt`n zgpn oipraíéîòô éðL ïaø÷ ïaø÷zelgl cg` §¦¤¡©¨§¨¨§¨§¥§¨¦
,oiwiwxl cg`eå ,ãçà ïaø÷ àlà øîàð àì àìäåok it lr s`øîàð ©£ŸŸ¤¡©¤¨¨§¨¤¨§¤¡©

Ba,mipin ipy,ïé÷é÷øe úBlç,cg` oaxw mi`xwp mipind ipyy gken ©§¦¦
e,äzòîm`àéáî ,úBlç àéáäì äöø`iadl dvx m`e ,zelg ¥©¨¨¨§¨¦©¥¦

àéáî ,ïé÷é÷ø`iadl dvx xy`k s`e ,oiwiwxäöçîe úBlç äöçî §¦¦¥¦¤¡¨©¤¡¨
å ,àéáî ,ïé÷é÷ø`ed ixd ,oiwiwx dvgne zelg dvgn `ian xy`k §¦¦¥¦§

ïììBáenk zleq zeidl zexfegy cr oxxtne okzeg oziit` xg`l - §¨
onya cgi miwiwxde zelgd z` llea jk xg`e diit`d iptl eidy

.àöé ,íäéðL ìò ãçàî Bãéa äìòå õî÷ íàå íäéðMî õîB÷å§¥¦§¥¤§¦¨©§¨¨§¨¥¤¨©§¥¤¨¨
:ztqep drc d`ian `xnbdäãeäé éaø øa éñBé éaøïépî ,øîBà ©¦¥©©¦§¨¥¦©¦

äöçîe úBlç äöçî àéáé àlL ,äôàî úçðî éìò éøä øîBàì§¥£¥¨©¦§©©£¤¤Ÿ¨¦¤¡¨©¤¡¨
øîBì ãeîìz ,ïé÷é÷ø(i-h f `xwie)øepza äôàz øLà äçðî ìëå' §¦¦©§©§¨¦§¨£¤¥¨¤©©

äéäú Bì dúBà áéø÷nä ïäkì úáçî ìòå úLçøná äNòð ìëå§¨©£¨©©§¤¤§©©£©©Ÿ¥©©§¦¨¦§¤
äéäz ïøäà éða ìëì äáøçå ïîMá äìeìá äçðî ìëå,'eig`M Wi` §¨¦§¨§¨©¤¤©£¥¨§¨§¥©£Ÿ¦§¤¦§¨¦

jkn epcnleähîì øeîàä 'ìëå' äîiabl weqtd ly eteqa - ©§¨¨¨§©¨
,daixg dgpne onya dlela dgpn iabl oke zagne zygxn zegpn
,efn dvgne efn dvgn `iadl ozipy xnel cgi oze` lelkl d`a `l

`l`ïé÷eìç ïéðéî éðL,mdäìòîì øeîàä 'ìëå' óàzligza §¥¦¦£¦©§¨¨¨§©§¨
ody ,oiwiwxe zelgn d`ad xepz dt`n oipra weqtdïéðéî éðL§¥¦¦

ïé÷eìç.el`n dvgne el`n dvgn `iadl leki epi`e £¦
:`xnbd dywn,äãeäé éaøåixde ,uxzi cvikéaø øîà÷ øétL §©¦§¨©¦¨¨©©¦

ïBòîL.`ed cg` oaxwy rnyn oaxw zg` mrt wx xn`py dnny ¦§
:`xnbd zvxznì øîàC,dcedi iax'ïîMa' 'ïîMa' áéúëc ïåék, ¨©¨¥¨¦§¦©¤¤©¤¤

,éîc ïaø÷ ïaø÷ áéúëc ïàîkoia dwiqtn ef zelitky meyne §©¦§¦¨§¨¨§¨¨¥
zelg e` `l` ,cgi mi`a mpi`y epcnll miwiwxe zelg ly mipind

.miwiwx e`
:`xnbd zl`ey,ïBòîL éaøåly ef zelitky jkl dcen epi` recn §©¦¦§

:`xnbd zayiin .'oaxw' zaiz zelitkk `id ixd 'onya' zaiz
oky ,`id zkxvp onya zaiz ly ef zelitkéààìáéúkïîMa ¦Ÿ§¦©¤¤

àðéîà äåä ,ïîMa`iadl eilryäöçîe úBlç äöçî à÷ååc ©¤¤£¨£¦¨©§¨¤¡¨©¤¡¨
,ïé÷é÷ø,miwiwxl zelgd oia wqtd oi`y meyneäééãeçì úBlç ìáà §¦¦£¨©§©§

àîéà eäééãeçì ïé÷é÷øe,àìïì òîLî à÷zaiz z` ltky weqtd §¦¦§©§¥¨Ÿ¨©§©¨
`iadl lekiy ,mipind oia 'onya' zaiza wiqtde minrt ipy 'onya'
el`n dvgn e` ,cal oiwiwx ,cal zelg ,mipte` dylyn cg`a

.zepaxw ipyl mwlgl ef zelitk d`a `le ,el`n dvgne
:`xnbd zl`eydeáà eðééä äãeäé éaøa éñBé éaømdipy zrcly ©¦¥§©¦§¨©§£©

mzrc oia weligd dne ,oiwiwx dvgne zelg dvgn `iai `lzx`an .
:`xnbdò éàc eäééðéa àkéàãádvgne zelg dvgn `iad m`y - ¦¨¥©§§¦£©

ezhiy z` cnly dcedi iax zrcly ,ezaeg ici `vi m`d oiwiwx
zegpnl oeincdn cnly iqei iaxle ,`vi ,cg` oaxw xn`py dnn

.`vi `l ,daxge dlela

úåçðîä ìë êìò ïøãä

ìàòîùé éáø ¯ éùù ÷øô
dxeza xn`p .xnerd oaxwa wqer epiptly wxtd(ci - i bk `xwie)

iptl xnrd z` sipde .odMd l` mkxivw ziW`x xnr z` mz`ade©£¥¤¤Ÿ¤¥¦§¦§¤¤©Ÿ¥§¥¦¤¨Ÿ¤¦§¥
`l lnxke ilwe mgle .'ebe odMd EPtipi zAXd zxgOn mkpvxl 'd¦§Ÿ§¤¦¨¢©©©¨§¦¤©Ÿ¥§¤¤§¨¦§©§¤Ÿ
.'ebe 'mkidl` oAxw z` mk`iad cr dGd mFId mvr cr Elk`zŸ§©¤¤©©¤©£¦£¤¤¨§©¡Ÿ¥¤
lk miaixwn eidy xnerd oaxw lr dxezd zcnln el` miweqta
df oaxw zaxwd mcewe ,gqt ly oey`x bg zxgnl oqip f"ha dpy

.dycg d`eazn lek`l xeq` did

äðùî
mi`pz yiy ,xnerd zxivw iabl mipic d`ian epiptly dpynd

:legd zenil zay oia welig mda yiy mixne`dìàòîLé éaø©¦¦§¨¥
,øîBàd oaxwàa äéä øîBòúaLa[zaya oqipa f"h lgyk]ìMîL ¥¤¨¨¨©©¨¦¨Ÿ
ïéàñmdn `viy ick ,dtpa mze` mitpne mixvew eidy mixery ly §¦

.miaixwn eid eze`y gnw ly xgaen oexyrìBçaez` mi`ian eid ©
xnerd oaxwLîçî.mixery ly mi`qúaL ãçà ,íéøîBà íéîëçå ¥¨¥©£¨¦§¦¤¨©¨
ìBç ãçàå,lega lgyk oiae zaya lgyk oia -ìMîLmi`qäéä.àa §¤¨¦¨Ÿ¨¨¨

:ztqep zwelgn,øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaølg oqipa f"hyk ©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥
äéä úaMaxnerdãéçéa øö÷ð,cigi mc` ici lr -ìbîáeilk-] ©©¨¨¨¦§¨§¨¦§©¨

[dxivwúçà äte÷áe ,ãçà.mixeryd z` migipn eid day,ìBçae ¤¨§¨©©©
xvwp xnerd didìLaäLmixeryd z` migipn eide ,mc` ipa ¦§Ÿ¨

ìLaå ,úBte÷ La eze` mixvewìL,íéøîBà íéîëçå .úBìbî L §¨Ÿ§¨Ÿ©¨©£¨¦§¦
ìBç ãçàå úaL ãçàxvwp xnerd didìLaäLmigipne ,mc` ipa ¤¨©¨§¤¨¦§Ÿ¨

mixeryd z`ìLaå ,úBte÷ Leze` mixvewìLá.úBìbî L §¨Ÿ§§¨Ÿ©¨

àøîâ
ylyn zaya `a did xnerd ,xne` l`rnyi iax' :dpyna epipy
lega cg`e zaya cg` ,mixne` minkge ,yngn legae ,mi`q

:`xnbd zl`ey .'`a did ylynàîìLay oaen -ïðaøéøáñ à÷- ¦§¨¨©¨¨¨¨§¦
y mixaeqïBøOòmixery gnwìLa ,øçáeîéúà ïéàñ äLylyn - ¦¨§¨¦§Ÿ¨§¦¨¥

y ly mi`q`veid oexyrde ahid mze` mitpny ,`a `ed mixer
,xgaen `ed mdnúaMa àðL àìå ìBça àðL àìåwelig oi` okle - §Ÿ§¨©§Ÿ§¨©©¨

.mixery mi`q ylyn xnerd z` mi`ian mlerle ,zayl leg oia
øáñ÷ éàî ìàòîLé éaø àlà,xaeq `ed dn -øáñ÷ éà`ed m` - ¤¨©¦¦§¨¥©¨¨©¦¨¨©

y xaeqïBøOòmixery gnwéúà àì øçáeî[`a epi`-]Lîçî àlà ¦¨§¨Ÿ¨¥¤¨¥¨¥
ok m` ,mixery mi`qénð úaMa eléôàxnerd z` e`iai mb - £¦©©¨©¦

e .mi`q yngnéàxgaen zleq oexyry xaeq `ed m`e -ìMîL ¦¦¨Ÿ
éúà,mi`q ylyn `a -énð ìBça eléôàxnerd z` e`iai mb - ¨¥£¦©©¦

.mi`q ylyn
:`xnbd zvxzn,ìàòîLé éaø øáñ÷ ,àáø øîàøçáeî ïBøOò ¨©¨¨¨¨©©¦¦§¨¥¦¨§¨

àçøéè àìa,ax ietipe dgxih ila -Lîçî éúà,mi`q yngn `a - §Ÿ¦§¨¨¥¥¨¥
xgaen oexyr zelwa `evnl ozip mi`q yng ly zenk jezny

mle` ,daxd zetple gexhl jxev oi`e xzeiaàçøéèaxy`k - §¦§¨
,mixeryd z` ahid mitpne migxehìMî éúàL`iadl mileki - ¨¥¦¨Ÿ
,okle .mi`q ylyn mb xgaen oexyrïðéúééî ìBçaz` mi`ian - ©©§¦©

xnerdLîçî,mixery ly mi`qàúléî àçéáL éëäcjky itl - ¥¨¥§¨¦§¦¨¦§¨
lkn hrn dtpny ,xzei xgaen `vnp xnerd oexyry ,gaeyn xacd

mle` .oey`x `veiy wcd zleqd z` lhepe d`qúaMaxnerd `a ©©¨
y itl ,mi`q ylynäaøiL áèeîzay leliga,úçà äëàìîa ¨¤©§¤¦§¨¨©©

epiideäã÷øäa,minrt daxd mi`qd zyly z` dtpny ,[ietip-] §©§¨¨
,xgaen oexyr mdn `viy ickäaøé ìàåzay leligúBëàìîa §©©§¤¦§¨

,äaøäzek`lna zeaxdl jxhvi f`y ,mi`q yng `iai `ly xnelk ©§¥
.mitqep miiz`q cwxie oghie xexaie dxfie xevwiy ,zetqep

:l`rnyi iaxk xaeqy sqep `pz yiy d`ian `xnbd,äaø øîà̈©©¨
ìàòîLé éaø,epizpynaä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå ©¦¦§¨¥§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨
,oldl `aend,ãçà øác eøîààéðúc,`ziixaaøNò äòaøà ¨§¨¨¤¨§©§¨©§¨¨¨¨

,gqt oaxw zaxwd mei `edy ,oqipaèéLôî ,úaMa úBéäì ìçL¤¨¦§©©¨©§¦
úàoaxw xerçñtäzeixeg`d eilbxn,äæçä ãòick ic jkay ¤©¤©©¤¨¤

dndad xer lk z` hiytn epi` j` ,mxihwdle eixeni` z` `ivedl
dfgd cr zhyten dcera dgipn `l` ,dlik`l die`x didzy ick

iytne jiynn ,zayd z`v xg`l ,dlilae ,dlild cr,dlek z` h
íéøîBà íéîëçå .ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨©£¨¦§¦

ehiytdl jiynnyúà èéLôiL ãòoaxwd xerBlek.zayaéî ©¤©§¦¤¦
[ike-]íúä ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø øîà àìŸ¨©©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¨¨

,mewn lkn ,zayd llgl xzeny elit`y ,gqtd oaxw zhytd iabl
øLôàc àëéä ìk,ixyt` xacdy okid -ïðéçøè àì,mziiyra ¨¥¨§¤§¨Ÿ¨§¦©

zgxken z`f dhytdy ,dfgd cr wx oaxwd xer z` mihiytn okle
xyt`y xerd xzi z` j` ,dndad ixeni` z` xihwdl ick `id
,zaya mihiytne migxeh oi` ,zayd z`v xg`l dlila hiytdl

énð àëä,xnerd iabløLôàc ïåékmixery mi`q ylyn e`iadl ¨¨©¦¥¨§¤§¨
,cala,ïðéçøè àìl`rnyi iax ,ok enke .mi`q yngn mi`ian oi`e Ÿ¨§¦©

oaxw zhytd iabl xeaqi ,mixery mi`q yly wx mi`iany xaeqd
.dfgd cr m` ik eze` mihiytn oi`y zaya gqt

:`xnbd dywnéànî,md zg` dhiyyàîìcy xnel yi `ny -ãò ¦©¦§¨©
àëä ìàòîLé éaø øîà÷ àì ïàkzexeq`d zek`lna mihrnny ¨Ÿ¨¨©©¦¦§¨¥¨¨

,zayaàlàmeynàkéìc[oi`-]íéLã÷ ïBéæa,ok bdpi m`ìáà ¤¨§¥¨¦§¨¨¦£¨
íúägqtd zhytd iablàkéàc[yiy-]íéLã÷ ïBéæadndad m` ¨¨§¦¨¦§¨¨¦

,dliapk zi`xpy ,dlild cr dfgd cr zhyten didz
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xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc zegpn(iying meil)

,okledéì àøéáñ ïðaøk Cì àîéà,opaxk xaeq `edy jl xne` - ¥¨¨§©¨¨§¦¨¥
.eixai` lk z` mi`ivene zaya oaxwd lk z` mihiytny

:ztqep digcéaø ìL Bða ìàòîLé éaø øîà÷ àì ïàk ãò ,énð éà¦©¦©¨Ÿ¨¨©©¦¦§¨¥§¤©¦
íúä ,à÷Bøa ïa ïðçBé,zaya gqtd oaxw xer zhytd iabl ¨¨¤§¨¨¨

,dfgd cr wx dndad z` hiytnyàlàmeyndéì ãéáòúéàc ¤¨§¦§£¦¥
dBáb CøBödeab jxev dyrp dfgd cr dndad xer zhytday - ¤¨©

,mixeni`d z` `ivedl lekiyéøö àìåúaL éìeçà Cjxev oi`e - §Ÿ¨¦©¥©¨
,xerd xzi z` hiytie zayd z` llgiyàëä ìáàzaxwd iabl £¨¨¨

,xnerddBáb CøBö déì ãéáòúéà àìc`l cala mi`q ylyay - §Ÿ¦§£¦¥¤¨©
,mlyen ote`a deab jxev dyrpéøöåúaL éìeçàì Cjxev yie - §¨¦§©¥©¨

didi xnerdy ick ,mitqep mi`q izy zxivwa zayd leliga deab
,xzei gaeyndéì àøéáñ ïðaøk àîéà,opaxk xaeqy xnel yi - ¥¨§©¨¨§¦¨¥

`a didy itk eze` mi`iane ,xnerd jxev lk z` zaya miyery
eid ,yngn lega e`iadl jxev yiy mixaeq eid m` ok`e ,lega

.zaya s` ok mi`ian
dey l`rnyi iax zhiyy xne`e ,`xnbd ziigc z` lawn dax

:xg` `pz zhiylïâñ àðéðç éaøå ìàòîLé éaø ,äaø øîà àlà¤¨¨©©¨©¦¦§¨¥§©¦£¦¨§©
ïðúc .ãçà øác eøîà íéðäkä,epizpynaíéðäkä ïâñ àðéðç éaø ©Ÿ£¦¨§¨¨¤¨¦§©©¦£¦¨§©©Ÿ£¦

úaMa ,øîBàxnerd did,úçà äte÷áe ,ãçà ìbîa ,ãéçéa øö÷ð ¥©©¨¦§¨§¨¦§©¨¤¨§¨©©
ìBçáexvwp xnerd didìLaäL,miyp`ìLaìLáe ,úBte÷ LL ©¦§Ÿ¨§¨Ÿ§¨Ÿ

ìBç ãçàå úaL ãçà ,íéøîBà íéîëçå .úBìbîxvwp xnerd did ©¨©£¨¦§¦¤¨©¨§¤¨
ìLaìLáe ,úBte÷ Léî .úBìbî L[ike-]ïâñ àðéðç éaø øîà÷ àì §¨Ÿ§¨Ÿ©¨¦Ÿ¨¨©©¦£¦¨§©

,íúä íéðäkämewn lkn ,xnerd z` zaya xevwl xzeny elit`y ©Ÿ£¦¨¨
nøLôàc ïåék,dxizi dgxihn rpndlénð àëä ,ïðéçøè àìs` - ¥¨§¤§¨Ÿ¨§¦©¨¨©¦

y xeaqi ,xnerd iabl ,o`køLôàc ïåékziiyr zgxiha hrnl ¥¨§¤§¨
,zeax zek`ln.ïðéçøè àìmi`iany xaeqd l`rnyi iax ,ok enk Ÿ¨§¦©

dn lka zay zek`lna hrnl yiy meyn ,mixery mi`q yly wx
zayay xeaqi ,xyt`y.zg` dtewe lbnae ,cigia xvwp xnerd

:`xnbd dywnéànî`pipg iaxk xaeq l`rnyi iaxy di`xd dn - ¦©
,mipdkd obqàîìcy xnel yi `ny -éaø øîà÷ àì ïàk ãò ¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦
àëä ìàòîLé,cala mi`q ylyn xnerd z` mi`ianyàlàmeyn ¦§¨¥¨¨¤¨

àúléî éîeñøt àkéìcm` xnerd zevnl meqxt xzei oi`y - §¥¨¦§¥¦§¨
,mi`q yng xevwiàúléî éîeñøt àkéàc íúä ìáàxy`ky - £¨¨¨§¦¨¦§¥¦§¨

yi zetew ylyl mipzepe zelbn ylya mixvew miyp` dyly
,ax meqxtdéì àøéáñ ïðaøk àîéà,opaxk xaeq `edy xn`p - ¥¨§©¨¨§¦¨¥

miqeziiadn jtidd mqxtl ick ,dylya mixvew eid zaya mby
digc .reaya oey`x meia `l` `a xnerd oaxw oi`y mixne`d

:ztqepíúä íéðäkä ïâñ àðéðç éaø øîà÷ àì ïàk ãò ,énð éà¦©¦©¨Ÿ¨¨©©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¨¨
meyn ,cigia xvewycoiaéàedeyri,ãçaoiaeéàedeyriìLaäL, §¦§©¦¦§Ÿ¨

Búëìäk ãéáòúéî dBáb CøBöjxev epiidc ,deab jxevd dyrp - ¤¨©¦§£¦§¦§¨
,ezkldk xnerd oaxwCøBö Búëìäk ãéáòúéà àìc àëä ìáà£¨¨¨§Ÿ¦§£¦§¦§¨¤

dBáb,ezkldk deab jxevd dyrp `l l`rnyi iax zhiyly - ¨©
yngn xnerd `a legay ,zayl leg oia welig yi ezhiyl ixdy
zegt `ede mi`q ylyn `a zayae ,xzei gaeyn `ede ,mi`q

,gaeyndéì àøéáñ ïðaøk àîéàoiay opaxk xaeq `edy xnel yi - ¥¨§©¨¨§¦¨¥
.mi`q ylyn xnerd `a lega oiae zaya

:iy` ax ixac z` d`iane ,digcd z` zlawn `xnbdáø øîà àlà¤¨¨©©
ïðúc .ãçà øác eøîà éñBé éaøå ìàòîLé éaø ,éMày`x zkqna ©¦©¦¦§¨¥§©¦¥¨§¨¨¤¨¦§©

dpyd(:`k)clen z` e`xy micr ici lr oic ziaa ycegdyeciw iabl ,
,gxidäàøpL ïéagxidìéìòa,lk oirl ielba -äàøð àlL ïéáe ¥¤¦§¨©£¦¥¤Ÿ¦§¨

åéìò ïéìlçî ,ìéìòa,ede`xy micrdéñBé éaø .úaMä úàwleg ©£¦§©§¦¨¨¤©©¨©¦¥
e,úaMä úà åéìò ïéìlçî ïéà ,ìéìòa äàøð íà ,øîBàs` i`ceay ¥¦¦§¨©£¦¥§©§¦¨¨¤©©¨

.gxid clen z` e`x oic ziaéî[ike-]íúä éñBé éaø øîà àì ¦Ÿ¨©©¦¥¨¨
,gxid clen zii`x lr cirdl`eal zaydz` llgl xzeny elit`y

,mewn lknøLôàc ïåék,zay lelign rpndlïðéçøè àì`eal ¥¨§¤§¨Ÿ¨§¦©
,de`xy cirdläénð àëxeaqi ,xnerd zxivw iabl o`k s` - ¨¨©¦

nyøLôàc ïåék,mi`qylyn xnerd z``iadlïðéçøè àìe`iadl ¥¨§¤§¨Ÿ¨§¦©
xnerd z` mi`ian zayay xaeqd l`rnyi iax ok enk .yngn

.zayd z` millgn oi` lilra d`xpyky xeaqi ,mi`q ylyn

:`xnbd dywnéànî,iqei iaxk xaeq l`rnyi iaxy di`xd dn - ¦©
àîìcy xnel yi `ny -àëä ìàòîLé éaø øîà÷ àì ïàk ãò ¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦¦§¨¥¨¨

,cala mi`q ylyn xnerd z` mi`ianyàlàmeynàkéìcoi`y - ¤¨§¥¨
ylyn `eai m`y xnel'àáì ãéúòì ïìéLëî äzà úàöîð',ìáà ¦§¥¨©¨©§¦¨¤¨¦¨Ÿ£¨

íúä,lilra d`xpyk zay lelig iablczayd llgl xizp `l m` ¨¨§
àáì ãéúòì ïìéLëî äzà úàöîð,lilra d`xp `lyk mbe xg`n ¦§¥¨©¨©§¦¨¤¨¦¨Ÿ

oi`e ede`x oic zia mb clend z` e`x mdy enky aeygl erhi
ycegd rawi `ly leykn jkn `vie ,cirdl ick zay llgl

,ezkldkdéì àøéáñ ïðaøk àîéàopaxk xaeq `edy xnel yi - ¥¨§©¨¨§¦¨¥
:ztqep digc .zayd z` millgnyéaø øîà÷ àì ïàk ãò ,énð éà¦©¦©¨Ÿ¨¨©©¦

íúä éñBécirdl `eal zayd z` millgn oi` lilra d`xpyky ¥¨¨
,clend zii`x lràlàmeynàkéìcmzecra oi`y -,dBáb CøBö ¤¨§¥¨¤¨©
,oaxw df oi` ixdyúBçcì úaL äðzéð àìådze` dpzip `l mbe - §Ÿ¦§¨©¨¦¨

xake zeidy xn`p jk meyny ,xg` jxev meyn leligl xak zayd
,jkl mb dgcz zayd dzgcpàëä ìáàzxivw oiprl ,o`k - £¨¨¨

,xnerddBáb CøBö àkéàc,mi`q yng exvwiy jxev deabl yiy - §¦¨¤¨©
,xzei gaeyn xnerd oaxw `vi jkayúBçcì úaL äðzéðåoke - §¦§¨©¨¦¨

yi okle ,mi`q yly xevwl ick zegcdl zayd dze` dpzip xak
,mi`q yng xevwl xzeny oiprl s` zayd zigcpy xnelàîéà¥¨

déì àøéáñ ïðaøkoia welig oi`y opaxk xaeq `edy xnel yi - §©¨¨§¦¨¥
.legl zay

:miycw oiprl ,bbeya zay lelig oipra dpc `xnbd,øîzéàin ¦§©
yèçLzayaéøö Bðéàå ,øeaéö ìL úBàhç ézL,úçà àlà Coebk ¨©§¥©¨¤¦§¥¨¦¤¨©©

,cg` z`hg xiry aixwdl jixvy ,zaya lbx e` yceg y`x lgy
.mizy hgye bbyeàîézéàå ,äaø øîày mixne` yie -énà éaø ¨©©¨§¦¥¨©¦©¦

,ok xn`áéiçz`hgìòz`hgd zhigyìò øeèôe ,äiðMäzhigy ©¨©©§¦¨¨©
eléôàå ,äðBLàøäy `vnp seqal m`,äiðMa Bì øtkúðoebk ¨¦¨©£¦¦§©¥©§¦¨

,dipyd zhigy xg`l lqtpe dpey`xd mc jtypy.aiigeléôàåm` ©£¦
dipyd zhigy mcewúàöîðd dndad,äLeçk äðBLàøhgye ¦§¥¦¨§¨

.aiig ,dpiny dipy dnda
:`xnbd dywnéëä äaø øîà éîe,jk dax xn` ike -àäåixde - ¦¨©©¨¨¦§¨

jk,äaø øîày inåéðôì eéäzaya,úBàhç ézLaixwdl jxvede ¨©©¨¨§¨¨§¥©¨
dzide ,zaya zg` z`hgúçàodn,äLeçk úçàå ,äðéîLm` ©©§¥¨§©©§¨

èçLd z`èçL Ck øçàå ,äðéîLd z`áéiç ,äLeçk,z`hg ¨©§¥¨§©©¨¨©§¨©¨
hgy m`e .jxevl `ly dyegkd z` hgyy jka zayd z` lligy

d z`Ck øçàå ,äLeçkd z` hgy,øeèt ,äðéîLdyr oicky itl §¨§©©¨§¥¨¨
,dyegk dzid dpey`xdy xg`n ,dpinyd z` hgyy,ãBò àìå§Ÿ

Bì íéøîBàL àlàe jl ,dyegkd zhigy xg`làáädndaäðéîL ¤¨¤§¦¨¥§¥¨
.èBçLe ,älçzëìdax ly enya xn`py dn z` xzeq df ixde §©§¦¨§

dpey`xd z`vnpyk elit` ,xeaiv ly ze`hg izy hgeydy
.dipyd zhigy lr z`hg aiig ,dyegk

:mivexiz ipy zvxzn `xnbdàîéà úéòaéà,äLeçk énñ ¦¨¥¥¨©¥§¨
àúéénwîoic z` dax ly oey`xd exn`nn hinydl yi - ¦©©§¨

epi` dyegk dpey`xd z`vnp m`y `id dax zrc `l` ,'dyegk'
.dipyd lr aiigàéää ,àîéà úéòaéàåea xn`py xn`nd - §¦¨¥¥¨©¦

dzid dpey`xd m` elit` dipyd lr aiig ze`hg izy hgeydy
,dyegk,døîà énà éaø.dxn` daxy exn`y mze`k `le ©¦©¦£¨¨

:df oipra wtq d`ian `xnbd,éMà áøì àðéáø déì øîàizy hgy ¨©¥©¦¨§©©¦
dipyd zhigy xg`e ,ze`hgúàöîðdndadäLeçk äðBLàøä ¦§¥¨¦¨§¨

,ïééòî éðáaz`vnp dehgyy xg`e ,dpiny zi`xp dzid dligzny ¦§¥¥£¦
,dirn ipaa dyegkeäî.dipyd zhigy lr z`hg aiig m`d - ©

:wtqd iccv z` x`aneïðéìæà BzáLçî øúaxg` mikled m`d - ¨©©£©§¨§¦©
,ezaygnïéekéî à÷ àøeqéàì àøáâådipyd zhigy zryae - §©§¨§¦¨¨¦©¥

rcep `l oiicr ixdy ,dxeq`d dhigy hegyl hgeyd oiekzp
,die`x dpi` dpey`xdyàîìc Bà`ny -ïðéìæà åéNòî øúa- ¦§¨¨©©£¨¨§¦©

dirn ipaa dyegk dpey`xd z`vnpy xg`e ,edyrn xg` mikled
.dipyd z` hgyy jka ie`xk dyry rxtnl xxazp

:`piax ly ewitq z` hyet iy` axdéì øîà,iy` axeðééä åàì ¨©¥¨©§
äaøc§©¨
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קמשך בעמוד הנא

oifge` mipy` cenr cq sc ± oey`x wxtzereay

ìáàlirl (l`rnyi iaxa) opixn`ck ,deab jxev ciarzi` `lc xner iab -

lk opicar zayac ixn`c ,dil `xiaq opaxk :`ni` - ith `zlin `giay yngac

.dylya - legae ,opicar - ith ira ded i`e ,legak dil irac dníúä ìáà-

:`ni` - cigian ith mc` ipa dylya `zlin ineqxt `ki`c ,`pipg iaxc dizlin

opicare ,dil `xiaq opaxk l`rnyi iax

xnerd zxivwy xacd mqxtl dylya

miqeziad iptn ,oqipa xyr dyng i`vena

.zaya cg`a `l` `a xnerd oi` mixne`y

àëä ìáàciarzi` `l - oi`q yly iabl -

,l`rnyi iaxc `ail` ezkldk deab jxev

.`zlin `giay ynga :xn`wcäàøðù ïéá
ìéìòá äðáìä.mlerd lkl -äàøð íà

úáùä úà åéìò ïéììçî ïéà ìéìòázkll -

oeik ,jixv oi` ixdy oic zial cirdle

.ede`x inp oic zia - d`xp lilracìáà
íúäcizrl oliykn `ki`c ,dpal iab -

exn`ie ,lilra d`xi `lc oipnifc .`al

zia ede`x ok ,ep` edepi`xy enk :micrd

`lc ,leykn `ki`e .zay llgp `le ,oic

.ezkldk rawp ycg `diäåáâ êøåö àëéìã
eze` zegcl zay dpzip `le ,oaxw epi`c -

.xg` xac meyn meidàëéàã àëä ìáà
äåáâ êøåö.`zlin `giay yngac -

úåçãì úáù äðúéðå,oi`q ylyd lv` -

lv` inp zigcp - ylyd iptn dgcpc ebne

.yngdìù úåàèç éúù úáùá èçù
øåáéödxf dcear ixiry on cg` oebk -

.lbxd jezay zaya lbx ixirye

äéðùä ìò áééç.`ed bbeyc ,z`hg -

lye li`ed ,zaya ohgeyl xzen :xeaqk

ez - oey`x hgyc oeikc ,drhe .`ed xeaiv

.xeaivl i`d ifg `läéðùá øôëúð åìéôàå
zhigy xg`l dpey`xd mc jtypy oebk -

meyn ,ixnbl dixhtil :xninl `ki`c ,dipy

`l seqc ab lr s` ,hgy zeyxa `ziinwc

xRM dae li`ed inp dipye ,dipya `l` xRM¦¥¦¥

,dipy` - aiig ,ikd elit` .dilr xhtil -

.opilf` dhigy xzac ,dpey`x` - xehte

äùåçë äðåùàøä úàöîð åìéôàmcew -

(` ik`ln) meyn `ki`e ,dipy zhigy

.aiig - dipy hgye ,"jzgtl `p edaixwd"

åéðôì.zaya -ãåò àìåelit` `l` -

:dyegk zhigy xg`l el mixne` dligzkl

.hegye ,dligzkl dpiny `adäùåçë éîñ
.daxc `ziinw `zlinn -àîéà úéòáéàå

dax inqe ,dxn` in` iax `ziinw `d -

.dipinïééòî éðáázi`xp did dligzn -

.dyegk gkzync `ed `zyde ,dpiny

,zeyxa dhgy `l ,dipyl hgy ik `xwirne

.dyegk dpey`x z`vnp `l oiicr `dcåäî
`kid xhtc ,dl `irainw daxc `ail`e -

`kd ,dipy mcew dyegk dpey`x z`vnpc

i`n?ïéåëéî÷ àøåñéàì- dipy hgy ik -

el rcep `l oiicrc ,oiekinw dizlinl

- "oieki` `xeqi`l" i`d .dpey`x zyigk

,zeyrl xzen xeaq ,bbey `dc ,`weec e`l

dhigyl `l` .`ed xeaiv lye li`ed

.oieki` dxeq`äùòî øúái`lbi`e -

.car xityc rxtnlàáøå äáøã åðééä åàì:xninl `ki` - wepiz rahy rnyc oeik `l` ,dax xht `l o`k crc .opilf` daygn xzac ,aiig ediiexzl ,xnelk -

.i`ed wepiz` inp ezaygnåäééúâåìô åðééä åàìxza opilf`c meyn `l` ,rnyc meyn e`l - xhtc daxc `nrhc .hgey i`d aiig - `axle ,xeht - daxl ,xnelk -

.aiig - wepiz `la mibc dlrd ik ,rny elit`c opireny`l - "rny" hwpc i`de .rny `l elit` oicd `ede ,eiyrnúøâåøâì åäåãîàù äìåç- zg` lk`i m`e -

.`txiäæ øçà äæá åìéôàå.gaeyn - dlegl fixfdc ,oixeht - epeekzp devnl olekc -õ÷åò.ea dlez `edy apf =äøéö÷ èòîî÷ã.zg` dyilz `l` xvew oi`c -
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èçùenk) ,`aeh zeler `ki`c meyn ,zeler hwp `l Ð xeaiv ly ze`hg izy

.minrt aexa zg` `l` `kil ze`hg la` ,(izyxityåìéôàådipya xtkzp

edil` `ai m` mzdc Ð eiyrn xza e` opilf` ezaygn xza jenqac `iral `inc `l Ð

dyre devn xaca drhl inp inc `le .dpiny `ian did ,miirn ipaa dyegk `idy xn`ie

.devnúåìòäìwepize mibc dlrde mibc

legl aeh mein dte`l inc `l Ð aiig xn` `ax

,opixhtc (a,en migqt) "oixaer el`" wxtac

`kd `nipe ,"oigxe` dil irlwne li`ed" mrhn

Ð mibc` inp xeht ,wepiz` dil xhte li`ed :inp

la` ,aeh mei jxevl `ifg eziit`c `ed mzdc

.zaya `ifg `l mibc zciv `kdíéúù
`ipzc `dn dhytinl ivn `l Ð 'ek opiziin

dxicw dy` d`lnn :(`,fi) dviac ipy wxta

dkizgl `l` dkixv dpi`y it lr s` ,xya

it lr s` ,min ly ziag mezgp `lnn .zg`

aeh meiac Ð cg` oeziwl `l` jixv epi`y

ozip `lc ,zayl inc `le .opiyiig `l ,liwc

jety`c `wepi iab opixyc inp `de .zegcl

Ð (`,gq) oiaexira dini` ab` mgdl dining

oke ,qxhpewa my yxitck ,ieb ici lr epiid

ici lr ixiin elit`e .l`ppg epiax [yxit]

,opaxc `xeqi` `l` `kil `kdc ,`gip ,l`xyi

.xefb `l Ð zay `igc `teb `idc dlin mewnae
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øîà÷ àì ïàk ãò ,éîð éà !déì àøéáñ ïðaøk Cì àîéà¥¨¨§©¨©§¦¨¥¦©¦©¨¨¨¨©
àlà ,íúä à÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¨¨¤¨

éøö àìå dBáb CøBö déì ãéáòúéàcìáà ,úaL éìeçà C §¦§£¥¥¤¨©§¨¨¦©¥©¨£¨
éøöå dBáb CøBö déì ãéáòúéà àìc àëäúaL éìeçàì C ¨¨§¨¦§£¥¥¤¨©§¨¦§©¥©¨

¯!déì àøéáñ ïðaøk àîéàéaø :äaø øîà àlà ¥¨§©¨©§¦¨¥¤¨¨©©¨©¦
.ãçà øác eøîà íéðäkä ïâñ àðéðç éaøå ìàòîLé¦§¨¥§©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¨§¨¨¤¨
øö÷ð úaLa :øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç éaø ,ïðúc¦§©©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥§©¨¦§¨

ìBçáe ,úçà äte÷áe ãçà ìbîa ,ãéçéa¯ìLa,äL §¨¦§©¨¤¨§¨©©§¦§¨
ìLaìLáe úBte÷ Lãçà :íéøîBà íéîëçå .úBìbî L §¨§¨Ÿ©¨©£¨¦§¦¤¨

ìBç ãçàå úaL¯ìLaìLáe úBte÷ Léî .úBìbî L ©¨§¤¨§¨§¨©¨¦
øLôàc ïåék :íúä íéðäkä ïâñ àðéðç éaø øîà÷ àì̈¨¨©©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¨¨¥¨§¤§¨

¯øLôàc ïåék ,éîð àëä ?ïðéçøè àì¯.ïðéçøè àì¯ ¨¨§¦©¨¨©¦¥¨§¤§¨¨¨§¦©
,àëä ìàòîLé éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìc ?éànî¦©¦§¨©¨¨¨¨©©¦¦§¨¥¨¨
éîeñøt àkéàc íúä ìáà ,àúléî éîeñøt àkéìc àlà¤¨§¥¨¦§¥¦§¨£¨¨¨§¦¨¦§¥

àúléî¯ïàk ãò ,éîð éà !déì àøéáñ ïðaøk àîéà ¦§¨¥¨§©¨©§¦¨¥¦©¦©¨
ìLa éà ãça éàc ,íúä íéðäkä ïâñ àðéðç éaø øîà÷ àì,Búëìäk ãéáòúéî dBáb CøBö äL ¨¨¨©©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¨¨§¦§©¦¦§¨¤¨©¦§£¥§¦§¨

dBáb CøBö Búëìäk ãéáòúéà àìc àëä ìáà¯áø øîà àlà !déì àøéáñ ïðaøk àîéà £¨¨¨§¨¦§£¥§¦§¨¤¨©¥¨§©¨©§¦¨¥¤¨¨©©
äàøð àlL ïéáe ìéìòa äàøpL ïéa :ïðúc .ãçà øác eøîà éñBé éaøå ìàòîLé éaø :éLà©¦©¦¦§¨¥§©¦¥¨§¨¨¤¨¦§©¥¤¦§¨§¨¦¥¤Ÿ¦§¨

ìéìòa¯ìéìòa äàøð íà :øîBà éñBé éaø .úaMä úà åéìò ïéìlçî¯úà åéìò ïéìlçî ïéà §¨¦§©§¦¨¨¤©©¨©¦¥¥¦¦§¨§¨¦¥§©§¦¨¨¤
øLôàc ïåék :íúä éñBé éaø øîà àì éî .úaMä¯øLôàc ïåék éîð àëä ?ïðéçøè àì¯ ©©¨¦¨£©©¦¥¨¨¥¨§¤§¨¨¨§¦©¨¨©¦¥¨§¤§¨

.ïðéçøè àì¯úàöîð àkéìc àlà ,àëä ìàòîLé éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìc ?éànî ¨¨§¦©¦©¦§¨©¨¨¨¨©©¦¦§¨¥¨¨¤¨§¥¨¦§¥¨
àáì ãéúòì ïìéLëî äzà úàöîðc íúä ìáà ,àáì ãéúòì ïìéLëî äzà¯ïðaøk àîéà ©¨©§¦¨§¨¦¨Ÿ£¨¨¨§¦§¥¨©¨©§¦¨§¨¦§Ÿ¥¨§©¨©

äðzéð àìå dBáb CøBö àkéìc àlà ,íúä éñBé éaø øîà÷ àì ïàk ãò ,éîð éà !déì àøéáñ§¦¨¥¦©¦©¨¨¨¨©©¦¥¨¨¤¨§¥¨¤¨©§Ÿ¦§¨
úBçcì úaL äðzéðå dBáb CøBö àkéàc àëä ìáà ,úBçcì úaL¯.déì àøéáñ ïðaøk àîéà ©¨¦¨£¨¨¨§¦¨¤¨©§¦§¨©¨¦¨¥¨§©¨©§¦¨¥

éøö Bðéàå øeaéö ìL úBàhç ézL èçL :øîzéàúçà àlà C¯:éîà éaø àîéúéàå ,äaø øîà ¦§©¨©§¥©¨¤¦§¥¨¦¤¨©©£©©¨§¦¥¨©¦©¦
.äLeçk äðBLàø úàöîð eléôàå ,äiðMa Bì øtkúð eléôàå .äðBLàøä ìò øeèôe ,äiðMä ìò áéiç©¨©©§¦¨¨©¨¦¨©£¦¦§©¥©§¦¨©£¦¦§¥¦¨§¨
èçL ,äLeçk úçàå äðéîL úçà ,úBàhç ézL åéðôì eéä :äaø øîà àäå ?éëä äaø øîà éîe¦£©©¨¨¦§¨¨©©¨¨§¨¨§¥©¨©©§¥¨§©©§¨¨©

äLeçk èçL Ck øçàå äðéîL¯äðéîL Ck øçàå äLeçk .áéiç¯àlà ,ãBò àìå .øeèt §¥¨§©©¨¨©§¨©¨§¨§©©¨§¥¨¨§Ÿ¤¨
úéòaéàå .àúéénwî äLeçk éîñ :àîéà úéòaéà !èBçLe älçzëì äðéîL àáä :Bì íéøîBàL¤§¦¨¥§¥¨§©§¦¨§¦¨¥¥¨§¥§¨¦©¨§¨§¦¨¥
,ïééòî éðáa äLeçk äðBLàøä úàöîð :éLà áøì àðéáø déì øîà .døîà éîà éaø àéää :àîéà¥¨©¦©¦©¦£¨¨£©¥¨¦¨§©©¦¦§¥¨¦¨§¨¦§¥¥©¦
øîà ?ïðéìæà åéNòî øúa ,àîìc Bà .ïéekéî à÷ àøeqéàì àøáâå ,ïðéìæà BúáLçî øúa ?eäî©¨©©£¨¨¨§¦©§©§¨§¦¨¨¦©¥¦§¨¨©©£¨¨§¦©£©
,íéâc úBìòäì äãeöî Nøôe ,íia ÷Bðéz òáhL òîL :øîzéàc ?àáøå äaøc eðééä åàì :déì¥¨©§§©¨§¨¨§¦§©¨©¤¨©¦©¨¥©§¨§©£¨¦

íéâc äìòäå¯÷Bðéúå íéâc äìòäå íéâc úBìòäì .áéiç¯.øeèt :øîà äaøå ,áéiç :øîà àáø §¤¡¨¨¦©¨§©£¨¦§¤¡¨¨¦§¦¨¨¨©©¨§©¨¨©¨
òîL àì ìáà ,÷Bðézà dézòc éîð ïðéøîà ,òîLc ïåék àlà ,øèt à÷ àì äaø ïàk ãòå¯.àì §©¨©¨¨¨¨©¤¨¥¨§¨©¨§¦©©¦©§¥©¦£¨Ÿ¨©¨

Nøôe ,íia ÷Bðéz òáhL òîL :øîzéàc .àáøå äaøc eäéézâeìt eðééä :déì øîà ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦£©¥©§§§©§§©¨§¨¨§¦§©¨©¤¨©¦©¨¥©
íéâc äìòäå íéâc úBìòäì äãeöî¯íéâãå ÷Bðéz äìòäå íéâc úBìòäì .áéiç¯:øîà äaø §¨§©£¨¦§¤¡¨¨¦©¨§©£¨¦§¤¡¨¦§¨¦©¨¨©

.BúáLçî øúa ìéæ ,áéiç øîà àáøå .åéNòî øúa ìéæ ,øeèt øîà äaø .áéiç :øîà àáøå ,øeèẗ§¨¨¨©©¨©¨¨©¨¦¨©©£¨§¨¨¨©©¨¦¨©©£¨¨
úáa úBøâBøb äøNò eàéáäå íãà éða äøNò eöøå ,úçà úøâBøâì eäeãîàL äìBç :äaø øîà̈©©¨¤¤£¨¦§¤¤©©§¨£¨¨§¥¨¨§¥¦£¨¨§¨§©

úçà¯eäeãîàL äìBç :àáø éòa .äðBLàøa àéøáäå íã÷ eléôà ,äæ øçà äæa eléôà ,ïéøeèt ©©§¦£¦§¤©©¤£¦¨©§¦§¦¨¦¨¨¥¨¨¤¤£¨
ììLå ïéö÷Bò ézLa úBøâBøâ ézL Léå ,úBøâBøâ ézLíézL ?ïðéúééî eäéépéî éä ,úçà õ÷Bòa L ¦§¥§¨§¥§¥§¨¦§¥¨¦§¨§¤©©¥¦©§©§¦©§©¦

ìL ,àîìc Bà .déì eæçc ,ïðéúééîìL àèéLt ?äøéö÷ àèòîî à÷c ,ïðéúééî L,ïðéúééî L ©§¦©§¨¥¦§¨¨©§¦©§¨§©£¨§¦¨§¦¨¨©§¦©
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc zegpn(iying meil)

,okledéì àøéáñ ïðaøk Cì àîéà,opaxk xaeq `edy jl xne` - ¥¨¨§©¨¨§¦¨¥
.eixai` lk z` mi`ivene zaya oaxwd lk z` mihiytny

:ztqep digcéaø ìL Bða ìàòîLé éaø øîà÷ àì ïàk ãò ,énð éà¦©¦©¨Ÿ¨¨©©¦¦§¨¥§¤©¦
íúä ,à÷Bøa ïa ïðçBé,zaya gqtd oaxw xer zhytd iabl ¨¨¤§¨¨¨

,dfgd cr wx dndad z` hiytnyàlàmeyndéì ãéáòúéàc ¤¨§¦§£¦¥
dBáb CøBödeab jxev dyrp dfgd cr dndad xer zhytday - ¤¨©

,mixeni`d z` `ivedl lekiyéøö àìåúaL éìeçà Cjxev oi`e - §Ÿ¨¦©¥©¨
,xerd xzi z` hiytie zayd z` llgiyàëä ìáàzaxwd iabl £¨¨¨

,xnerddBáb CøBö déì ãéáòúéà àìc`l cala mi`q ylyay - §Ÿ¦§£¦¥¤¨©
,mlyen ote`a deab jxev dyrpéøöåúaL éìeçàì Cjxev yie - §¨¦§©¥©¨

didi xnerdy ick ,mitqep mi`q izy zxivwa zayd leliga deab
,xzei gaeyndéì àøéáñ ïðaøk àîéà,opaxk xaeqy xnel yi - ¥¨§©¨¨§¦¨¥

`a didy itk eze` mi`iane ,xnerd jxev lk z` zaya miyery
eid ,yngn lega e`iadl jxev yiy mixaeq eid m` ok`e ,lega

.zaya s` ok mi`ian
dey l`rnyi iax zhiyy xne`e ,`xnbd ziigc z` lawn dax

:xg` `pz zhiylïâñ àðéðç éaøå ìàòîLé éaø ,äaø øîà àlà¤¨¨©©¨©¦¦§¨¥§©¦£¦¨§©
ïðúc .ãçà øác eøîà íéðäkä,epizpynaíéðäkä ïâñ àðéðç éaø ©Ÿ£¦¨§¨¨¤¨¦§©©¦£¦¨§©©Ÿ£¦

úaMa ,øîBàxnerd did,úçà äte÷áe ,ãçà ìbîa ,ãéçéa øö÷ð ¥©©¨¦§¨§¨¦§©¨¤¨§¨©©
ìBçáexvwp xnerd didìLaäL,miyp`ìLaìLáe ,úBte÷ LL ©¦§Ÿ¨§¨Ÿ§¨Ÿ

ìBç ãçàå úaL ãçà ,íéøîBà íéîëçå .úBìbîxvwp xnerd did ©¨©£¨¦§¦¤¨©¨§¤¨
ìLaìLáe ,úBte÷ Léî .úBìbî L[ike-]ïâñ àðéðç éaø øîà÷ àì §¨Ÿ§¨Ÿ©¨¦Ÿ¨¨©©¦£¦¨§©

,íúä íéðäkämewn lkn ,xnerd z` zaya xevwl xzeny elit`y ©Ÿ£¦¨¨
nøLôàc ïåék,dxizi dgxihn rpndlénð àëä ,ïðéçøè àìs` - ¥¨§¤§¨Ÿ¨§¦©¨¨©¦

y xeaqi ,xnerd iabl ,o`køLôàc ïåékziiyr zgxiha hrnl ¥¨§¤§¨
,zeax zek`ln.ïðéçøè àìmi`iany xaeqd l`rnyi iax ,ok enk Ÿ¨§¦©

dn lka zay zek`lna hrnl yiy meyn ,mixery mi`q yly wx
zayay xeaqi ,xyt`y.zg` dtewe lbnae ,cigia xvwp xnerd

:`xnbd dywnéànî`pipg iaxk xaeq l`rnyi iaxy di`xd dn - ¦©
,mipdkd obqàîìcy xnel yi `ny -éaø øîà÷ àì ïàk ãò ¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦
àëä ìàòîLé,cala mi`q ylyn xnerd z` mi`ianyàlàmeyn ¦§¨¥¨¨¤¨

àúléî éîeñøt àkéìcm` xnerd zevnl meqxt xzei oi`y - §¥¨¦§¥¦§¨
,mi`q yng xevwiàúléî éîeñøt àkéàc íúä ìáàxy`ky - £¨¨¨§¦¨¦§¥¦§¨

yi zetew ylyl mipzepe zelbn ylya mixvew miyp` dyly
,ax meqxtdéì àøéáñ ïðaøk àîéà,opaxk xaeq `edy xn`p - ¥¨§©¨¨§¦¨¥

miqeziiadn jtidd mqxtl ick ,dylya mixvew eid zaya mby
digc .reaya oey`x meia `l` `a xnerd oaxw oi`y mixne`d

:ztqepíúä íéðäkä ïâñ àðéðç éaø øîà÷ àì ïàk ãò ,énð éà¦©¦©¨Ÿ¨¨©©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¨¨
meyn ,cigia xvewycoiaéàedeyri,ãçaoiaeéàedeyriìLaäL, §¦§©¦¦§Ÿ¨

Búëìäk ãéáòúéî dBáb CøBöjxev epiidc ,deab jxevd dyrp - ¤¨©¦§£¦§¦§¨
,ezkldk xnerd oaxwCøBö Búëìäk ãéáòúéà àìc àëä ìáà£¨¨¨§Ÿ¦§£¦§¦§¨¤

dBáb,ezkldk deab jxevd dyrp `l l`rnyi iax zhiyly - ¨©
yngn xnerd `a legay ,zayl leg oia welig yi ezhiyl ixdy
zegt `ede mi`q ylyn `a zayae ,xzei gaeyn `ede ,mi`q

,gaeyndéì àøéáñ ïðaøk àîéàoiay opaxk xaeq `edy xnel yi - ¥¨§©¨¨§¦¨¥
.mi`q ylyn xnerd `a lega oiae zaya

:iy` ax ixac z` d`iane ,digcd z` zlawn `xnbdáø øîà àlà¤¨¨©©
ïðúc .ãçà øác eøîà éñBé éaøå ìàòîLé éaø ,éMày`x zkqna ©¦©¦¦§¨¥§©¦¥¨§¨¨¤¨¦§©

dpyd(:`k)clen z` e`xy micr ici lr oic ziaa ycegdyeciw iabl ,
,gxidäàøpL ïéagxidìéìòa,lk oirl ielba -äàøð àlL ïéáe ¥¤¦§¨©£¦¥¤Ÿ¦§¨

åéìò ïéìlçî ,ìéìòa,ede`xy micrdéñBé éaø .úaMä úàwleg ©£¦§©§¦¨¨¤©©¨©¦¥
e,úaMä úà åéìò ïéìlçî ïéà ,ìéìòa äàøð íà ,øîBàs` i`ceay ¥¦¦§¨©£¦¥§©§¦¨¨¤©©¨
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ìáàlirl (l`rnyi iaxa) opixn`ck ,deab jxev ciarzi` `lc xner iab -

lk opicar zayac ixn`c ,dil `xiaq opaxk :`ni` - ith `zlin `giay yngac

.dylya - legae ,opicar - ith ira ded i`e ,legak dil irac dníúä ìáà-

:`ni` - cigian ith mc` ipa dylya `zlin ineqxt `ki`c ,`pipg iaxc dizlin

opicare ,dil `xiaq opaxk l`rnyi iax

xnerd zxivwy xacd mqxtl dylya

miqeziad iptn ,oqipa xyr dyng i`vena

.zaya cg`a `l` `a xnerd oi` mixne`y

àëä ìáàciarzi` `l - oi`q yly iabl -

,l`rnyi iaxc `ail` ezkldk deab jxev

.`zlin `giay ynga :xn`wcäàøðù ïéá
ìéìòá äðáìä.mlerd lkl -äàøð íà

úáùä úà åéìò ïéììçî ïéà ìéìòázkll -

oeik ,jixv oi` ixdy oic zial cirdle

.ede`x inp oic zia - d`xp lilracìáà
íúäcizrl oliykn `ki`c ,dpal iab -

exn`ie ,lilra d`xi `lc oipnifc .`al

zia ede`x ok ,ep` edepi`xy enk :micrd

`lc ,leykn `ki`e .zay llgp `le ,oic

.ezkldk rawp ycg `diäåáâ êøåö àëéìã
eze` zegcl zay dpzip `le ,oaxw epi`c -

.xg` xac meyn meidàëéàã àëä ìáà
äåáâ êøåö.`zlin `giay yngac -

úåçãì úáù äðúéðå,oi`q ylyd lv` -

lv` inp zigcp - ylyd iptn dgcpc ebne

.yngdìù úåàèç éúù úáùá èçù
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.lbxd jezay zaya lbx ixirye
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(` ik`ln) meyn `ki`e ,dipy zhigy
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.dipinïééòî éðáázi`xp did dligzn -
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`kid xhtc ,dl `irainw daxc `ail`e -

`kd ,dipy mcew dyegk dpey`x z`vnpc

i`n?ïéåëéî÷ àøåñéàì- dipy hgy ik -

el rcep `l oiicrc ,oiekinw dizlinl

- "oieki` `xeqi`l" i`d .dpey`x zyigk

,zeyrl xzen xeaq ,bbey `dc ,`weec e`l

dhigyl `l` .`ed xeaiv lye li`ed

.oieki` dxeq`äùòî øúái`lbi`e -

.car xityc rxtnlàáøå äáøã åðééä åàì:xninl `ki` - wepiz rahy rnyc oeik `l` ,dax xht `l o`k crc .opilf` daygn xzac ,aiig ediiexzl ,xnelk -

.i`ed wepiz` inp ezaygnåäééúâåìô åðééä åàìxza opilf`c meyn `l` ,rnyc meyn e`l - xhtc daxc `nrhc .hgey i`d aiig - `axle ,xeht - daxl ,xnelk -

.aiig - wepiz `la mibc dlrd ik ,rny elit`c opireny`l - "rny" hwpc i`de .rny `l elit` oicd `ede ,eiyrnúøâåøâì åäåãîàù äìåç- zg` lk`i m`e -

.`txiäæ øçà äæá åìéôàå.gaeyn - dlegl fixfdc ,oixeht - epeekzp devnl olekc -õ÷åò.ea dlez `edy apf =äøéö÷ èòîî÷ã.zg` dyilz `l` xvew oi`c -
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`oifgeקסב mipya cenr cq sc ± oey`x wxtzereay

ìàòîùé éáø øîà÷ àì ïàë ãòã.d`eazd zhiwla xvainl oizipzna -àìà
äìéëàá èòîî éëã íåùî`l` xvw `lc - dxivw zhrnn d`eaza ,xnelk -

izy yilzc ,dxivwa yitn ,lke`d z`pda hrnn ikc ,`kd la` .oi`q dyly

.lke`a hernilc xn` `l - oivweräðùîøëéá àì (úåìâî ùìùá äùìùá)-

.ekxv lk lyia `løëåñ ïéòå ïéôéøö úåââ
.c`n milyexin wegx -àøîâíòè éàî

.aexwd on opira -ìîøëjx aixwz -

.cia zllnpe dkx d`eazd `dzy - `lne

,`wif dl aiyp - wegxn iziin i`e

zgpna "lnxk" i`d .jxca dywzne

.(bk `xwie) aizk xnerd'åë ïéøéáòî ïéàå
xner ywal milyexin `veiyk jklde -

oi`c ,lhep oey`x `veny dze` -

.zevnd lr oixiarnñåð÷øåä
ñåìáåèñéøàå.eid mig` ipy -íù äéäå

ãçà ï÷æ.miptan -úéðååé úîëç-

.zefinx'åë äòù äúåà ìòoze`y -

.milyexi zeaiaq lk eaixgd zeliigd

øîåò àèî.xner onf -æåøëàlk :efixkd -

.dpriceiy ,d`eaz rceiy inàùøç àåää=

.xacn epi`e rney ,yxgàøâéàà.bb -

àôéøöcg `l` bb el oi`y ,l"fxea -

.`ed daxr one ,dlrnlnéëãøîdidy -

.yexeyg` iniaíçìä éúù.oihg ly -

àðéòà.epira -àøëéñzfefnay xeg -

,zlcdeay.lerpl gixad miagezï÷ipy -

.zeteréúáéæì[oke] ."df owd `ian ip`" -

."izperl" [oke] ,"iznil"ùîî äúáéæì-

.cg` ow dxitq ini xg`l d`ian dafc

ùîî éúîéì.mik zrteyy daf epiid -

ùîî äúðåòì,dzaif oaxw zperl inp epiid -

.dly ipiny meilåäìåëã,oipiw `zlz -

zclei owc ,dler `cge z`hg dcixt `cg

.dler cg`e z`hg cg` - dafeäðëéñ áåæá
,zenl dpkzqpe xzei mc zrtey dzidy -

zler ediiexz oiiedc ,`iadl dpiwl dacpe

efe ,dpkiq mia - "iznil" dxn`y efe .dacp

.dpkiq dpira - "izperl" dxn`y
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íåùîiedc ,daiz rvn`a oitiqene oirxeb df oi`e .`lne jx :yexit Ð "aixwz" Ð lnxk

."dnly" Ð "dlny" enkúéòáéàwxta Ð zevnd lr oixiarn oi` `ni`

iaxrn ceqi lr jtey did mcd ixiy :opzc ,miiniptd mixt iab (`,fn migaf) "onewn edfi`"

gzt xy` dlerd gafn ceqi l`" `xw xn`c ?`nrh i`n :`xnba yxtn ,oevigd gafn ly

yxit .`yixa rbtc `edd Ð "cren ld`

,yixc "cren lde` gzt xy`"nc :qxhpewa

ly iaxrn edfe ,gztd cbpky ceqi :rnync

opiqxb `le .lkidd gzt cbpk `edy gafn

oi`y mrhn :rnync ,"`yixa rbtc `edd"

xn`wcn ,d`xp eyexitke .zevnd lr oixiarn

xeaivd ze`hg ly mcd ixiy iab (`,bp migaf)

,iaxrn ceqi dfe df :xne` l`rnyi iax ,cigide

[inipt z`hgn] yxetnd on mezq cnli :xaqwc

xn`c o`nlc cere .`icda yxetnc ,rnyn Ð

yakd on ezcixi cnle ,xn`w inexc ceqi :(my)

xzei df el heyt okidn ,lkidd on ez`ivil

:(a,gp my) "miycw iycw" wxta xn` cere ?dfn

ld` gzt xy`" eda aizk `icda miixiy

?`xw il dnl dteb `idc :`iyw `zyde ."cren

ogky`ck ,zevnd lr oixiarn oi`c dil wetiz

i`n :jixtc (`,bl) `neic iyily wxtae !`kd

iabe ,'eke `yixa zipetv zigxfn aidic `py

[oeyic] :opixn` dxepnde iniptd gafn oeyic

ixear oke ,"oixiarn oi`"c meyn mcew gafnc

oi`" jiiy `lc :oivxzne !xeq` `ztheh` `rxc

zevn izy yiyk `l` "zevnd lr oixiarn

zevn oebk e` ,dxepnde gafn oeyic oebk ,eiptl

jda oke ,ligzi okidn reci oi`y zepxw

mewn reawl la` .aexwd on lhepy oizrnyc

i` ,`nrh i`dn eraw `l Ð miixiy zkity`

.`icda `xw ilbc `l

øåøàzipeei znkg epa z` cnli xy` mc`

izy" seqa onwl rnync `de Ð

oa oebk ,dxezd lk cnly inc (a,hv) "mgld

e`l i` ,ixy l`rnyi iax ly ezeg` oa `nc

elit` :xn`c o`nle ."yeni `l" aizkc meyn

zixgy rny z`ixw `l` mc` `xw `l

rnyn ,"yeni `l" zevn miiw Ð ziaxre

did `nyc ,jxev `ki`c `kid epiid !ixyc

lyc (a,hn) dheqa ogky`ck ,zeklnl aexw

znkg cenll mdl exizd l`ilnb oax zia

xizd `ly dne .zeklnl oiaexwy iptn zipeei

jxev jk lk did `l `ny Ð l`rnyi iax el

:yxtn l`eny epiaxe .l`ilnb oaxa enk xeaiv

iaxc ,zeidl xyt` i`e .did dxifb mcewc

oerny oaxc ,jk lk mcw `l zekln ibexd dxyrn didy xg` l`rnyi iax elit`e .did wepize ,(`,gp oihib) "oiwfipd" wxta ,ryedi iax e`cty ,did oaxeg xg`l Ð l`rnyi

zeklnc (`,h) dxf dcearc `nw wxta `zi`ck ,`aeh encw i`penyg zia zeklne ,dpy d`n ziad ipta oze`iyp ebdp oernye l`ilnbe lld :opixn`e ,enr bxdp l`ilnb oa

cnli `lye ,zelk zexhr lr exfbc (`,hn) dheqc `xza wxta `zi`ck ,exfb qehih ly qenleta `lde :xn`z m`e .qecxed cnry ylye d`n ziad ipta wqt i`penyg zia

ipta wqt i`penyg zia zeklnc (`,h) dxf dcearc `nw wxta `zi`ck ,`aeh encw i`penyg zia zeklne ,oaxeg zrya did qehih ly qenlete .zipeei znkg epa z` mc`

ira i`e ,`nlra "xex`"a i`w `xwirnc :xnel yi cere .ediipin elaiwe exfb seqale ,ediipin elaiw `le ,exfb `xwirnc :oerny iaxa awri epiax axd uxize !ylye d`n ziad

.iecp ea ,dllw ea Ð "xex`" :(`,el zereay) opixn` `dc :dyw edine .ixnbl exq`e exfb ,seqale .ixy Ð opaxc `zehl dilr ileawlìòåxner `ay dyrn epipy dry dze`

`kdc `caer `ipz (` dpyn iyiy wxt) zeicr zkqnae ,'ek l`xyi ux` dtcyp zg` mrty :`caer jci`` dl ipz (a dkld iying wxt) milwyc inlyexia Ð oitixv zebbn

zia ly zegztn eide ,zery rax` cr oyiy ,drxt za `ypyk ,did dnly iniac (ck zekxa) "xgyd zltz"a yxit i"yxe .zery rax`a axw xgy ly cinzc `idd lr

.`zwiqta `zi` inp ikde ,eizey`xn zgz ycwndøîàlr d`xpe .jk lk mini jix`dy xnel `ed dnize .yexeyg` inia didy ikcxn `edc qxhpewa yxit Ð ikcxn edl

.rcne lky ilra mi`iwa `l` mipnn mpi`y itl ,eny lr mipennd oi`xwp eid oey`xd ikcxn myàøëéñàgixad ea oiagezy ,zlcd zfefnay xeg :qxhpewa yxit Ð

."ytp inb` xky iyer" (hi diryi) enk ,xdpd xkq mewn :yxtl yi cere .`xkiq cr `lea`n :(`,hk dlibn) enk ,xaw Ð `xkiq :yxtl yi cere .jexra yxit oke ,lerpl

ilra

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
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èòîî à÷ éëc ,àëä ìáà .äøéö÷ èòîî à÷ ,äìéëàa©£¦¨¨§©¥§¦¨£¨¨¨§¦¨§©¥

äøéö÷ àLôî à÷ ,äìéëàa¯ìL éàcå.ïðéúééî Läðùî ©£¦¨¨©§¨§¦¨©©¨©§¦©
áBøwä økéa àì .áBøwä ïî àéáäì øîBòä úåöî¦§©¨¤§¨¦¦©¨Ÿ¦¥©¨

íéìLeøéì¯øîBòä àaL äNòî .íB÷î ìkî BúBà ïéàéáî ¦¨©¦§¦¦¦¨¨©£¤¤¨¨¤
íçlä ézLe ,ïéôéøö úBbbî¯.øëBñ ïéò úò÷aîàøîâ ¦©§¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥

úéòaéàå ."ìîøk" íeMî :àîéà úéòaéà ?àîòè éàî©©§¨¦¨¥¥¨¦©§¤§¦¨¥
àaL äNòî" .úåönä ìò ïéøéáòî ïéàc íeMî :àîéà¥¨¦§¥©£¦¦©©¦§Ÿ©£¤¤¨
úéa éëìî eøvLk :ïðaø eðz ."ïéôéøö úBbbî [øîBòä]¨¤¦©§¦¦¨©¨©§¤¨©§¥¥
ñeìaBèñéøàå õeçaî ñBð÷øeä äéäå ,äæ ìò äæ éàðBîLç©§©¤©¤§¨¨§¨¦©§©¦§§

lLî eéä íBéå íBé ìëa .íéðôaî,äte÷a ïéøðéc ïäì ïéìL ¦¦§¦§¨§¨§©§§¦¨¤¦¨¦§¨
øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä .ïéãéîz ïäì ïéìòîe©£¦¨¤§¦¦¨¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦
ìk :ïäì øîà ,úéðååé úîëça íäì æòì ,úéðååé úîëça§¨§©§¨¦¨©¨¤§¨§©§¨¦¨©¨¤¨

äãBáòa ïé÷eñòL ïîæ¯ìL øçîì .íëãéa ïéøñîð ïéàeìL §©¤£¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨¦§§
éöçì òébäL ïåék .øéæç ïäì eìòäå ,äte÷a ïéøðéc ïäì̈¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤£¦¥¨¤¦¦©©£¦
òaøà ìàøNé õøà äòæòcæðå ,äîBça åéðøtö õòð ,äîBç¨¨©¦¨§¨©¨§¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©
:eøîà äòL dúBàa .äñøt úBàî òaøà ìò äñøt úBàî¥©§¨©©§©¥©§¨§¨¨¨¨§
ìòå .úéðååé úîëç Bða ãnìiL øeøàå ,øéæç ìcâiL øeøà̈¤§©¥£¦§¨¤§©¥§¨§©§¨¦§©
,ïéôéøö úBbbî øîBò àaL äNòî :eðéðL äòL dúBà¨¨¨¨¦©£¤¤¨¤¦©§¦¦
eåä àì ,øîBò àèî ék .øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe§¥©¤¤¦¦§©¥¥¦§¨¤¨¨
,àLøç àeää àúà .eæøëà ,øîBò éúééà àëéäî éòãé̈§¦¥¥¨©§¥¤©§§£¨©¥§¨
eäì øîà .àôéøvà déãé àãçå àøâéàà àãé àãç áéúBà¥£¨§¨©¦§¨©£¨§¥©§¦¨£©§
ïéôéøö" Bà "ïéôéøö úBbb" dîLc àzëec àkéà éî :éëcøî̈§§©¦¦¨§¨¦§¨©§¦¦§¦¦
àì ,íçlä ézL éeúàì éòa ék .deçkLàå e÷ãa ?"úBbb©§©§©§©¦¨¥©£¥§¥©¤¤¨
àøáb àeää àúà .eæøëà ,ééeúàì àëéäî éòãé eåä̈¨§¦¥¥¨©£¥©§§£¨©©§¨
øîà .àøëéqà àãé àãçå ,déðéòà déãé áéúBà ,àLøç¥§¨¥§¥©¥¥©£¨§¨©¦§¨£©
Bà "øëBñ ïéò" dîLc àzëec àkéà éîe :éëcøî eäì§¨§§©¦¦¨§¨¦§¨¥¥

ìL eäðä .eçkLàå e÷ãa ?"ïéò øëBñ"ìL eúééàc íéLð Làãçå ,"éúáéæì" äøîà àãç ,ïépé÷ L ¥©¦§©§©§§¨§¨¨¦§©§¨¦¦£¨¨§¨§¦¨¦©£¨
"éúáéæ" :dpéî øeáñ ."éúðBòì" äøîà àãçå ,"éúnéì" äøîà¯"éúnéì" ,Lnî äáæ¯éúnéì ¨§¨§©¨¦©£¨¨§¨§¨¦§¦¨¦¨¦¨¨©¨§©¨¦§©¨¦

"éúðBòì" ,Lnî¯áBæa ànL :éëcøî eäì øîà .äìBò àãçå úàhç àãç ,eäleëc .dúðBòì ©¨§¨¦§¨¨§§£¨©¨©£¨¨£©§¨§§©¤¨§
.çkLàå ÷eãa ?eäðéð úBìBò eäleëc ,äðkéñ dðéòa ànL ?äðkéñ íéa ànL ?äðkéñ¦§¨¤¨§¨¦§¨¤¨§¥¨¦§¨§§¦§§§©§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc zegpn(iying meil)

íúä ìàòîLé éaø øîà÷ àì ïàk ãòcylyn xnerd z` `iany §©¨Ÿ¨¨©©¦¦§¨¥¨¨
,mi`qéëc àlàxy`ky -,äìéëàa èòîî`iane ,d`eaza xnelk ¤¨§¦§©¥©£¦¨

,mi`q ylyn wxäøéö÷ èòîî à÷,dxivwa hrnn `ed ixd -ìáà ¨§©¥§¦¨£¨
àëä,dleg iabläìéëàa èòîî à÷ éëc`iane hrnn xy`ky - ¨¨§¦¨§©¥©£¦¨

,zexbexb izyäøéö÷ àLtî à÷ixdy ,ezxivwa daxn `ed ixd - ¨©§¨§¦¨
jkle ,oivwer izy xvewéàcåyìLïðéúééî Lzyly z` mi`ian - ©©¨Ÿ©§¦©

.zaya dxivwd zk`lna hrnn jkae ,cg` uweray zexbexbd

äðùî
:xnerd oaxw ly mixeryd z` mi`ian eid okidn zx`an dpynd

øîBòä úåöî,dligzklàéáäìmixeryd z`ä ïîdlcbd d`eaz ¦§©¨¤§¨¦¦©
áBøwm` j` .milyexilíéìLeøéì áBøwä økéa àìdlyazp `l - ¨Ÿ¦¥©¨¦¨©¦

,dkxv ic milyexil daexwd d`eazdíB÷î ìkî BúBà ïéàéáî§¦¦¦¨¨
.l`xyi ux`aî øîBòä àaL äNòî`xwpd mewn,ïéôéøö úBbb ©£¤¤¨¨¤¦©§¦¦
íçlä ézLee`aøëBñ ïéò úò÷aî. §¥©¤¤¦¦§©¥¥

àøîâ
d`eazdn xnerd z` `iadl devn dligzkly epizpyna epipy

:xacd mrh z` zxxan `xnbd .milyexil aexw dlcbdàîòè éàî©©£¨
:zeaeyz izy `xnbd daiyn .aexwd on `iadl devnúéòaéà¦¨¥

,àîéà`ed mrhdíeMîxn`py(ci a `xwie)m`e' ,xnerd oaxw iabl ¥¨¦§¦
Wxb W`A iElw aia` 'dl mixEMA zgpn aixwY'ìîøk,'ebeyi o`kne ©§¦¦§©¦¦¨¦¨¨¥¤¤©§¤

d`iadl devn okl ,cia zllnpe dkx zeidl d`eazd lry cenll
.gexd ici lr jxca dywzz wegxn de`iai m`y ,aexwd onúéòaéàå§¦¨¥

,àîéà`ed mrhd.úBönä ìò ïéøéáòî ïéàc íeMîdevn ,xnelk ¥¨¦§¥©£¦¦©©¦§
z` mi`ian okle ,dzegcle dilr xearl xeq` epicil d`ay

.milyexil aexwd oey`xd mewndn d`eazd
:dpyna epipy,ïéôéøö úBbbî [øîBòä] àaL äNòîmgld izye ©£¤¤¨¨¤¦©§¦¦

.xkeq oir zrwan
:xacd xetiq z` zxtqnd `ziixa d`ian `xnbdeøvLk ,ïðaø eðz̈©¨¨§¤¨
ñBð÷øeä äéäå ,äæ ìò äæ éàðBîLç úéa éëìîmilyexi lr xv ©§¥¥©§©¤©¤§¨¨§¨

íéðôaî ñeìaBèñéøàå ,õeçaî,jlen did day ,milyexi jeza - ¦©©£¦§§¦¦§¦
eéä íBéå íBé ìëamilyexi iyp`ìLîïäì ïéìLmdilr mixvl - §¨¨¨§©§§¦¨¤
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äìéëàá èòîî éëã íåùî`l` xvw `lc - dxivw zhrnn d`eaza ,xnelk -

izy yilzc ,dxivwa yitn ,lke`d z`pda hrnn ikc ,`kd la` .oi`q dyly

.lke`a hernilc xn` `l - oivweräðùîøëéá àì (úåìâî ùìùá äùìùá)-

.ekxv lk lyia `løëåñ ïéòå ïéôéøö úåââ
.c`n milyexin wegx -àøîâíòè éàî
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.cia zllnpe dkx d`eazd `dzy - `lne

,`wif dl aiyp - wegxn iziin i`e

zgpna "lnxk" i`d .jxca dywzne

.(bk `xwie) aizk xnerd'åë ïéøéáòî ïéàå
xner ywal milyexin `veiyk jklde -

oi`c ,lhep oey`x `veny dze` -

.zevnd lr oixiarnñåð÷øåä
ñåìáåèñéøàå.eid mig` ipy -íù äéäå

ãçà ï÷æ.miptan -úéðååé úîëç-

.zefinx'åë äòù äúåà ìòoze`y -

.milyexi zeaiaq lk eaixgd zeliigd

øîåò àèî.xner onf -æåøëàlk :efixkd -

.dpriceiy ,d`eaz rceiy inàùøç àåää=

.xacn epi`e rney ,yxgàøâéàà.bb -
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.`ed daxr one ,dlrnlnéëãøîdidy -

.yexeyg` iniaíçìä éúù.oihg ly -

àðéòà.epira -àøëéñzfefnay xeg -
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."izperl" [oke] ,"iznil"ùîî äúáéæì-
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ùîî éúîéì.mik zrteyy daf epiid -
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íåùîiedc ,daiz rvn`a oitiqene oirxeb df oi`e .`lne jx :yexit Ð "aixwz" Ð lnxk

."dnly" Ð "dlny" enkúéòáéàwxta Ð zevnd lr oixiarn oi` `ni`

iaxrn ceqi lr jtey did mcd ixiy :opzc ,miiniptd mixt iab (`,fn migaf) "onewn edfi`"

gzt xy` dlerd gafn ceqi l`" `xw xn`c ?`nrh i`n :`xnba yxtn ,oevigd gafn ly

yxit .`yixa rbtc `edd Ð "cren ld`

,yixc "cren lde` gzt xy`"nc :qxhpewa

ly iaxrn edfe ,gztd cbpky ceqi :rnync

opiqxb `le .lkidd gzt cbpk `edy gafn

oi`y mrhn :rnync ,"`yixa rbtc `edd"

xn`wcn ,d`xp eyexitke .zevnd lr oixiarn

xeaivd ze`hg ly mcd ixiy iab (`,bp migaf)

,iaxrn ceqi dfe df :xne` l`rnyi iax ,cigide

[inipt z`hgn] yxetnd on mezq cnli :xaqwc

xn`c o`nlc cere .`icda yxetnc ,rnyn Ð

yakd on ezcixi cnle ,xn`w inexc ceqi :(my)

xzei df el heyt okidn ,lkidd on ez`ivil

:(a,gp my) "miycw iycw" wxta xn` cere ?dfn

ld` gzt xy`" eda aizk `icda miixiy

?`xw il dnl dteb `idc :`iyw `zyde ."cren

ogky`ck ,zevnd lr oixiarn oi`c dil wetiz

i`n :jixtc (`,bl) `neic iyily wxtae !`kd

iabe ,'eke `yixa zipetv zigxfn aidic `py

[oeyic] :opixn` dxepnde iniptd gafn oeyic

ixear oke ,"oixiarn oi`"c meyn mcew gafnc

oi`" jiiy `lc :oivxzne !xeq` `ztheh` `rxc

zevn izy yiyk `l` "zevnd lr oixiarn

zevn oebk e` ,dxepnde gafn oeyic oebk ,eiptl
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.`icda `xw ilbc `l

øåøàzipeei znkg epa z` cnli xy` mc`
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elit` :xn`c o`nle ."yeni `l" aizkc meyn
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znkg cenll mdl exizd l`ilnb oax zia
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.iecp ea ,dllw ea Ð "xex`" :(`,el zereay) opixn` `dc :dyw edine .ixnbl exq`e exfb ,seqale .ixy Ð opaxc `zehl dilr ileawlìòåxner `ay dyrn epipy dry dze`

`kdc `caer `ipz (` dpyn iyiy wxt) zeicr zkqnae ,'ek l`xyi ux` dtcyp zg` mrty :`caer jci`` dl ipz (a dkld iying wxt) milwyc inlyexia Ð oitixv zebbn

zia ly zegztn eide ,zery rax` cr oyiy ,drxt za `ypyk ,did dnly iniac (ck zekxa) "xgyd zltz"a yxit i"yxe .zery rax`a axw xgy ly cinzc `idd lr

.`zwiqta `zi` inp ikde ,eizey`xn zgz ycwndøîàlr d`xpe .jk lk mini jix`dy xnel `ed dnize .yexeyg` inia didy ikcxn `edc qxhpewa yxit Ð ikcxn edl

.rcne lky ilra mi`iwa `l` mipnn mpi`y itl ,eny lr mipennd oi`xwp eid oey`xd ikcxn myàøëéñàgixad ea oiagezy ,zlcd zfefnay xeg :qxhpewa yxit Ð

."ytp inb` xky iyer" (hi diryi) enk ,xdpd xkq mewn :yxtl yi cere .`xkiq cr `lea`n :(`,hk dlibn) enk ,xaw Ð `xkiq :yxtl yi cere .jexra yxit oke ,lerpl
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eðééäåïðúcmilwy zkqna(`"n d"t)ziaa eidy mipennd iabl , §©§¦§©
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ïîbøezä étî úòîBLzxken dpi`y dtya mixacn oicd ilrayk ©©¦¦©§§¨
.i`kfd z` aiigi oiicde zeprhd z` onbxeznd silgi `ny ,mipiicl

:`xnbd daiynààl,dzid ikcxn ly ezlrnéðLéì ìééa äåäc ¤¨©£¨¨¦¦§¥
Léøãåzpeek yxtne yxece ,zepeyld lk z` axrne llea didy - §¨¦

,mc` ipaáéúëc eðééäåweqta(f f dingp)éëcøîaiepik ,ikcxn lr - §©§¦§¦§¨§§©
ìa,ïLrciy 'xkeq oir'e 'oitixv zebb' iabl lirl xteqnd itke ¦§¨

oeyl ,zepeyl izya eid eifnxyk mli`d zpeek z` yxtle yexcl
.zinx`e ycewd

äðùî
:xnerd z` mixvew eid cvik zxtqn dpynd,ïéNBò ïä ãöék¥©¥¦

ïéc úéa éçeìLeidáBè íBé áøòî ïéàöBé,mixeryd dcyl gqt ly §¥¥¦§¦¥¤¤
ò÷øwì øaeçîa úBëéøk ïúBà ïéNBòåiy`x z` micbe`e - §¦¨§¦¦§¨©©§©

,rwxwl mixaegn mcera ,mileaiydøBö÷ì çBð àäiL éãkz` §¥¤§¥©¦§
.aeh mei i`vena zenel`d
ì úBëeîqä úBøééòä ìkíL,ì úBñpkúîøö÷ð àäiL éãk ,íL ¨¨£¨©§§¨¦§©§§¨§¥¤§¥¦§¨

,ìBãb ÷ñòa`l ,aeh mei i`vena xvwp xnerdy miqeziiad e`xie §¥¤¨
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mrde ,dxivwdøîBà,elïéäxvewd xfege .ynyd `a ,ok` - ¥¥
m`d ,l`eye,LîMä àamrdeøîBà,el.ïéäxvewd jiynn ¨©¤¤¥¥

,l`eye,Bæ ìbîmrde ,d`eazd z` xevw` df lbna m`d ,xnelk ©¨
øîBà,elïéäxvewd xfege .d`eazd z` xevwz df lbna ,ok` - ¥¥

,l`eye,Bæ ìbîmrdeøîBà,el.ïéäm`d ,l`eye xvewd jiynn ©¨¥¥
aBæ äte÷mrde ,d`eazd z` oz`øîBà,elïéäz`f dtewa ,ok` - ¨¥¥
pza m`d ,l`eye xvewd xfege .d`eazd z` giBæ äte÷z` oz` ¨

,d`eazdmrdeøîBà,el.ïéäoqipa f"h lg m`ïäì øîBà ,úaMa ¥¥§©¨¥¨¤
,xvewd,Bæ úaL,zayd z` llg`e xevw` m`d ,xnelkmrde ©¨
øîBà,elïéäl`eye xvewd xfege .zayd z` llge xevw ,ok` - ¥¥

a xevw` m`d,Bæ úaLmrdeøîBàel.ïéäoia l`eye xvewd siqen ©¨¥¥
m`d ,lega oiae zaya.øBö÷ ,Bì íéøîBà íäå ,øBö÷àxfege ¤§§¥§¦§

,l`eye.øBö÷ Bì íéøîBà íäå ,øBö÷àl`ey did xvewdìLL ¤§§¥§¦§¨Ÿ
Bì íéøîBà ïäå ,øáãå øác ìk ìò íéîòteizel`y lr,ïéä ,ïéä §¨¦©¨¨¨§¨¨§¥§¦¥¥

.ïéä,dpynd zx`ane(éì) änì Ck ìkle`yl mikixv eid recn - ¥¨©¨¨
.minrt daxd jk lkúøéö÷ ïéà íéøîBà eéäL ,íéñBúééaä éðtî¦§¥©©§¦¤¨§¦¥§¦©

,áBè íBé éàöBîa øîBòämixvewd eid okle ,zay i`vena `l` ¨¤§¨¥
mze`xdle miqeziiad ly mailn `ivedl ick ,mx lewa mil`ey

.aeh mei i`vena `ed dxivwd onfy

àøîâ
,mipinl minkgd oia eidy migekie d`iany `ziixa d`ian `xnbd

:minkgd oegvp awr dgnyd zngn erawpy mipic okeïðaø eðz̈©¨¨
ziprz zlibna(` wxt),àiîBé ïélàici lr erawp minid el` - ¦¥©¨

minkgdïBäa äàpòúäì àìc,mda zeprzdl xeq`y -ïBäúö÷îe §¨§¦§©¨¨§¦§¨§
eraw el` minin zvwnae -ïBäa ãtñîì àìccitqdl s` xeq`y - §¨§¦§©§

.znd z` mda,od el`edéa àéðîz ãò ïñéðc àçøé Léøîy`xn - ¥¥©§¨§¦¨©§©§¨¥
mday ,oqipa ipiny cre oqip ycegàãéîz í÷Bzéàoic cnred - ¦©§¦¨

gekiea mwa`na minkgd egilvde ,oekpd ehtyn lr cinzd oaxw
miaeh mini meraw okle ,miwecvd cbpãtñîì àìcxeq`y - §¨§¦§©

,mda zeprzdl xeq`y i`ceae ,el` minia citqdldéa àéðîzîe¦§©§¨¥
àãòBî óBñ ãòå,gqtd bg seq cre oqipa ipinyne -àbç áúBzéà §©£¨¦©©¨

àiòeáLcminkgd egilvde ,epick zereayd bg onf ayiizp - §¨©¨
meraw okle ,miqeziiad cbp gekiea mwa`na(ãôñîì) àìc§¨

[äàpòúäì].el` minia zeprzdl `ly - §¦§©¨¨
:`ziixaa epipydéa àéðîz ãòå ïñéðc àçøé Léøîyceg y`xn - ¥¥©§¨§¦¨§©§©§¨¥

mda ,oqipa ipiny cre oqipàãéîz í÷Bzéàoaxw oic cnred - ¦©§¦¨
rawpe ,cinzdãtñîì àìc.el` minia §¨§¦§©

:cinzd oaxw iabl mipinl minkgd oia gekied xe`iaíé÷Bãö eéäL¤¨§¦
,íéøîBàmc`àéáîe ácðúî ãéçéoaxwãéîzeli`e ,epennn §¦¨¦¦§©¥¥¦¨¦

zxxan .xeaivd oennn wx ribn cinzd oaxwy exaq minkgd
:`xnbdLeøc éàî.df xac ecnl oipne ,miwecvd eyxc dn - ©¨

cinzd oaxw iabl dxeza xn`py dnn ok ecnly daiynehk zeny)

(hl,ïéa äNòz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä úà'¤©¤¤¨¤¨©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦©£¤¥
,'íéaøòäcigiy miwecvd ecnl cigi oeyla 'dyrz' xn`py jkne ¨©§¨¦

:`xnbd zxxan .cinz oaxw `iane acpzneøcäà éàîeaiyd dn - ©©§§
dxeza xn`py dnn mdl eaiydy daiyne .miwecvl minkgd

(a gk xacna)éMàì éîçì éðaø÷ úà'ggip gix,'eøîLzazkpy dnne ¤¨§¨¦©§¦§¦©¥©¦Ÿ©¦§§
cenll yi miax oeyla 'exnyz'lä úîeøzî ïéàa ïlek eéäiLäkL ¤¦§¨¨¦¦§©©¦§¨

.xeaivd lyn
,`ziixaa epipyàãòBî óBñ ãòå déa àéðîzîcre oqipa ipinyn - ¦§©§¨¥§©£¨
gqtd bg seqàiòeáLc àbç áúBzéàzereayd bg onf ayiizp - ¦©©¨§¨©¨

eraw okle ,minkgk.ãtñîì àìc§¨§¦§©
:zereayd bg iabl mipinl minkgd oia gekied xe`iaïéñBúééa eéäL¤¨©§¦

,íéøîBàlg mlerlúøöò,zereayd bg -úaMä øçàmeia - §¦£¤¤©©©©¨
dxeza xn`py dnn miqeziiad z`f ecnle ,oey`x(eh bk `xwie)

xetql miligzny df weqtn rnyne 'zAXd zxgOn mkl mYxtqE'§©§¤¨¤¦¨¢©©©¨
.zayd zxgnn `edy oey`x mein xnerd zxitqïaø íäì ìtèéð¦§©¨¤©¨

íëì ïépî ,íéèBL ,íäì øîàå éàkæ ïa ïðçBédxeza xn`py dny ¨¨¤©©§¨©¨¤¦¦©¦¨¤
.ynn zayl dpeekd 'zayd zxgnn'äéäL ãçà íãà äéä àìå§Ÿ¨¨¨¨¤¨¤¨¨

BáéLî,xacãçà ï÷fî õeç,miqeziiadnètèôî äéäLgkeezne §¦¦¨¥¤¨¤¨¨§©§¥
øîàå ,Bcâðk,el,äéä ìàøNé áäBà eðéaø äLîz` zepdl dvxe §¤§§¨©Ÿ¤©¥¥¦§¨¥¨¨

,l`xyiúøöòL òãBéåzereayd bg -ãçà íBécalaãîò ,àeä §¥©¤£¤¤¤¨¨©
dðwúåoey`x meia mlerl didi zereayd bgy owiz `ed okle -øçà §¦§¨©©

ïéâpòúî ìàøNé eäiL éãk ,úaLmibbegeíéîé éðLzay ,mitevx ©¨§¥¤§¦§¨¥¦§©§¦§¥¨¦
,zereayd bg ezxgnleåéìò àø÷i`kf oa opgei oaxäæ àø÷îxn`py ¨¨¨¨¦§¨¤

(a ` mixac),øéòN øä Cøc áøBçî íBé øNò ãçà','rpxA Wcw cr ©©¨¨¥¥¤¤©¥¦©¨¥©§¥©
elki xiry xd jxc mikled eid l`xyi ipa m`y cnlp df weqtn
,mei xyr cg` jez l`xyi ux`l dkenq `idy rpxa ycwl ribdl
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oifge` mipy` cenr dq sc ± oey`x wxtzereay

ïðúã åðééäå.milwy zkqna -ïéðé÷ä ìò äéçúô,"oipiw" enyy xteyd lr -

mda yie ,ycwna eid zextey xyr dylyc .ekezl ozepe zern `ian ow acpzndy

.milwy zkqna ,"dler ilfeb"e "mixez" onyy mipyïùøåãå íéøáã çúåôùoebk -

."izperl" ,"iznil"äîå÷ éìòá.exwyi `le ,mipic ilra odn ezzxiy -éìòá
íéôùë`l xe`de ,sykn oecpd `di m`y -

lka edezinie ,zetykn od eyri - ea helyi

.elkeiy dzinïîâøåúäsilgi `ly -

.edeaiigie eizeprhéðùéì ìééá äåäãllea -

.zepeyld aaxrneïùøåãå"xkeq oir" oebk -

ikcxn" dil exwc epiide ,"oitixv zebb"e

."oylaäðùîúåëéøëoixyewe oikxek -

.sexb` `ln milayd iy`xúåøééò ìëå
úåñðëúî íùì úåëåîñä,dlecb dlend -

oixvew aeh mei i`venay oiqeziia epiaiy

.onwl yxtnck ,ecen `l oiqeziiac ,oze`

ïäì øîàzecnerd zexiir ipal xvewd -

.eilrùîùä àá.od :el exn` -äæ ìâî-

d`eazd xevw` df lbna ,xnelk?åæ äôå÷á
d`eazd oz` -?åæ úáùxevw` [xnelk] -

zaya?ïéä åì åøîàl`ey minrt yly -

.xac lk odlêë ìëådnl ,l`ey didy -?

íéñåúééáä éðôîzxivw oi` :mixne`y -

,zay i`vena `l` aeh mei i`vena xnerd

oidiabn mixvewd jkitl ,`xnba yxtnck

.oaln `ivedl ,oiqeziia ernyiy ick - olew

àøîâïåäá äàðòúäì àìãctqnl la` -

.ixy -ïåäúö÷îå (ïúö÷îá)`ki` -

.xeq` - ctqnl elit`c ,i`d ilek ixingc

àãéîú í÷åúéà,ehtyn lr cinzd mwed -

.ctqnl `lc ,dinwl yxtnckóåñ ãò
àãòåî.gqt -áúåúéà,epic lr ayiizp -

.miqeziiad z` minkg egvp mini oze`ay

äàðòúäì àìã`lc ,ixy - ctqnl la` -

.cinz lyak zxvr lya dxizi dgny `ied

ixacl di`x mey did `l zxvrc meyn

,mdixacl di`x dzid cinza la` ,oiqeziia

.onwl yxtn ediiexzeäùòú.cigi oeyl -

åøãäà éàîmegvpyk opax edl -?åøîùú
.miax oeyl -ïìåë.zepaxwd lk -íëì ïéðî

`ed ynn "zayd zxgnn" i`dc -?ï÷æ
ãçà.did iqeziia -èôèôîixaca -

.oigekieøîåâå íåé øùò ãçà-
íàù
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éìòáÐ dyrn dyerd :opixn`ck ,oicd z` rcil ick :oe`b i`d ax yxit Ð mityk

oixcdpq) "zezin rax`" seqa xfril` iax xn`wc epiide .xeht Ð mipird fge`d ,aiig

cnl dz` la` :inp opixn`cke ,oi`eyiw zrihpa zekld ze`n yly dpey ip`y :(`,gq

.zexedle oiadlíéòãåéårnyn (a,fi my) "zepenn ipic cg`" seqa Ð oeyl miraya

:xn`e .renyl cg`e ,xacl (cg`) mipya ibqc

Ð "oixcdpq edlek"e .dpnid dlrnl oi` ziriax

Ð "oixcdpqa oiaiyen oi`"e .ynn edlek e`l

ipicl Ð mzd :inp i` .i`w "edlek"` e`l

mixyra ibq `le .zeytp ipicl Ð `kde ,zepenn

,dlecb ixcdpq jixv mixac dnklc ,dylye

,zgcpd xire hayd z` oecle `xnn owfl enk

.cg`e miray iracïéìà`lc `inei

rnyn Ð ctqnl `lc oedzvwne d`przdl

oi` Ð ctqda la` ,ziprza mixeq` oleky

xcq" seqa qxbc `de .ozvwn `l` mixeq`

ctqda eixg`y lk" (`,gi ziprz) "cvik zeiprz

xqzin i`c .`zil ,"xzen ziprza Ð xeq`

`l` .`kd rnynck ,ziprza oky lk Ð ctqda

Ð xeq` ziprza eixg`y lk" :opiqxb ikd

,zgken ikd inp mzdc oizipzne ."xzen ctqda

."d`przdl `lc"an "ctqnl `lc"a xingnc

ivn ded inp ikd ,"eixg`y lk" mzd hiwp ike

oia eiptl :zxn` i`c ."eiptly lk" hwpnl

`diy il dnl ok m` ,xeq` ctqda oia ziprza

.miaeh mini ipy oia lhen

ùéøî`cinz mwezi` `ipnz cre oqipc `gxi

lka `qxibd jk Ð ctqnl `lc

`ied `lc mrhd yxit qxhpewae .mixtqd

zxvrac meyn :cinz lyak zxvr lya dgny

la` ,oiqeziia ixacl di`x mey dzid `l

ediiexze .mdixacl di`x zvw dzid cinza

seqae .ctqnl elit` xeq` ikdle ,onwl yxtn

`qxibd daezk (a,fi) "cvik zeiprz xcq"

.d`przdl `l ic Ð `cinz mwezi`" :jtidl

."ctqnl `l ic Ð `ireayc `bg azezi`

xninl dil dnl :mzd jixtcn .dpekp ef `qxibe

mei diteb crene ,cren cr `nip ?`cren seq cr

mei xeq`l `l` `kxvp `l :ipyne !`ed aeh

oia eiptl oia :xn`c ,iqei iaxk ?o`nk .eixg`ly

iqxbc oizrnyc `qxibk i`e .xeq` Ð eixg`l

,ok m` ,"d`przdl `lc Ð `ireayc `bg"

`nlr ilek `dac ,`iz` `l iqei iaxl elit`

aezkd lk :mzd opzc .xzen eixg`lc ecen

oia eiptl oia Ð "d`przdl `lc" ziprz zlibna

,xeq` Ð eiptl :xne` iqei iax .xzen ,eixg`l

Ð `ireayc `bg" qxb i` la` .xzen Ð eixg`l

:mzd opzck .iqei iaxk xity iz` ,"ctqnl `lc

eiptl ,"ctqnl `lc" ziprz zlibna aezkd lk

oia :xne` iqei iax .xzen Ð eixg`l ,xeq` Ð

xeq`l `kxvp `l :`ax xn` ?`ziixe`c ,diteb yceg y`xe ,"oqipa ixzn" `nil ,"oqipc `gxi yixn" xninl il dnl :mzd jixtc ,ef `qxibl dyw zvw edine .xeq` Ð eixg`l oia eiptl

."ctqnl `lc" ediiexza iqxbc mixtq zi`e .jixt `zlin dlek`e ,seqal cr xhp `nye .ikd xza jixtck ,iqei iaxk ?o`nk :dlr jxtnl dil ded `zyde .eiptly meiãîòdpwze

.eci lr mikqd `ed jexa yecwde Ðãçà,oade` did m`e .ux`l dkenq `idy ,mei xyr cg`a mikled eid ,xiry xd jxc l`xyi z` jilen did m`y :qxhpewa yxit Ð mei xyr

ycwl axegn dxvw jxc jl oi` .mznxb dn e`x :l`xyil dyn mdl xn` Ð "axegn mei xyr cg`" :epeyl dfe .mini dylya ekld jxcd eze` lky :yxit yneg yexitae ?oxgi` dnl

ycega mixyra ipyd ycga zipyd dpya idie" :xn`py ,axegn erqp xii`a mixyra ixdy .mini dylya dze` mzkld mz`e .mei xyr cg` jldn `ed s`e ,xiry xd jxck rpxa

mixn ly dxibqdl zexvga eyry mini draye ,mini ycg xya elk` ,de`zd zexawa eyry mei miyly odn `v .rpxa ycwn milbxnd egly oeiqa dryze mixyra .'ebe "oprd dlrp

o`k cr .dpy mirax` xiry xd zeaiaq mkz` aqid ,mzlwlwy liayae .ux`l mkz`ia xdnl ,mkliaya zhalzn dpiky dzid jk lke .jxcd eze` lk ekld mini dylyay `vnp Ð

?mini dyly oze`a eyry enk zkll egilvd `le ,dpy mirax` oxgi` dnl ,l`xyi ade` did m`c Ð "mei xyr cg`"c `xw i`d iziin ikdlc d`xp `zyde .epeyl

aezk
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"ïépéwä ìò äéçút" :ïðúc eðééäå¯àø÷ð änì ,éëcøî äæ §©§¦§©§©§¨©©¦¦¤¨§§©¨¨¦§¨
íéòáLa òãBéå ,ïLøBãå íéøác çúBtL ?"äéçút" BîL§§©§¨¤¥©§¨¦§§¨§¥©§¦§¦

ìì íéòáL éòãé éîð ïéøãäðñ eälek .ïBLéaø øîàc !ïBL ¨§©§¤§¦©¦¨§¦¦§¦¨§¨©©¦
éìòa ,äîëç éìòa àlà ïéøãäðqa íéáéLBî ïéà :ïðçBé¨¨¥¦¦©©§¤§¦¤¨©£¥¨§¨©£¥
íéòãBéå ,íéôLë éìòa ,äð÷æ éìòa ,äîB÷ éìòa ,äàøî©§¤©£¥¨©£¥¦§¨©£¥§¨¦§§¦

ì íéòáLétî úòîBL ïéøãäðñ àäz àlL ,ïBL ¦§¦¨¤Ÿ§¥©§¤§¦©©¦¦
áéúëc eðééäå ,Léøãå éðMéì ìééa äåäc àlà !ïîbøezä©§§¨¤¨©£¨¨¥¦¨¥§¨¥§©§¦§¦

ìa" éëcøîa."ïLäðùîúéa éçeìL ?ïéNBò ïä ãöék §¨§§©¦§¨¥©¥¦§¥¥
øaeçîa úBëéøk ïúBà ïéNBòå áBè íBé áøòî ïéàöBé ïéc¦§¦¥¤¤§¦¨§¦¦§¨
úBëeîqä úBøééòä ìk .øBö÷ì çBð àäiL éãk ,ò÷øwì©©§©§¥¤§¥©¦§¨¨£¨©§

ìì úBñpkúî íLïåék .ìBãb ÷ñòa øö÷ð àäiL éãk ,íL §¨¦§©§§¨§¥¤§¥¦§¨§¥¤¨¥¨
àa .ïéä :øîBà ?LîMä àa :ïäì øîBà ,äëéLçäL¤¤§¦¨¥¨¤¨©¤¤¥¥¨
:øîBà ?Bæ ìbî .ïéä :øîBà ?Bæ ìbî .ïéä :øîBà ?LîMä©¤¤¥¥©¨¥¥©¨¥
,úaLa .ïéä :øîBà ?Bæ äte÷ .ïéä :øîBà ?Bæ äte÷ .ïéä¥¨¥¥¨¥¥§©¨
.ïéä :øîà ?Bæ úaL .ïéä :øîà ?Bæ úaL ,ïäì øîBà¥¨¤©¨¨©¥©¨¨©¥
íéøîBà íäå ?øBö÷à .øBö÷ :Bì íéøîBà íäå ?øBö÷à¤§§¥§¦§¤§§¥§¦

ìL .øBö÷ :BìíéøîBà ïäå ,øáãå øác ìk ìò íéîòt L §¨§¨¦©¨¨¨§¨¨§¥§¦
,íéñBúééaä éðtî ?éì änì Ck ìk .ïéä ,ïéä ,ïéä :Bì¥¥¥¨¨¨¨¦¦§¥©©§¦
.áBè íBé éàöBîa øîBòä úøéö÷ ïéà :íéøîBà eéäL¤¨§¦¥§¦©¨¤§¨¥

àøîâ,ïBäa äàpòúäì àìc àiîBé ïélà :ïðaø eðz̈©¨©¦¥©¨§¨§¦§©¨¨§
ãò ïñéðc àçøé Léøî :ïBäa ãtñîì àìc ïBäúö÷îe¦§©§§¨§¦§©§¥¥©§¨§¦¨©

déa àéðîz¯àéðîzîe .ãtñîì àìc ,àãéîz í÷Búéà §©§¨¥¦©§¦¨§¨§¦§©¦§©§¨
àãòBî óBñ ãòå déa¯àìc ,àiòeáLc àbç áúBzéà ¥§©£¨¦©©¨¦§©¨§¨

déa àéðîz ãòå ïñéðc àçøé Léøî .ãtñîì¯í÷Búéà §¦§©¥¥©§¨§¦¨§©©©§¨¥¦©
ãéçé :íéøîBà íé÷Bãö eéäL ,ãtñîì àìc ,àãéîz§¦¨§¨§¦§©¤¨§¦§¦¨¦
ãçàä Lákä úà" ?Leøc éàî ,ãéîz àéáîe ácðúî¦§©¥¥¦¨¦©§¤©¤¤¨¤¨
,"íéaøòä ïéa äNòz éðMä Lákä úàå ø÷aá äNòz©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§¨¦
eéäiL ,"eøîLz ...éMàì éîçì éðaø÷ úà" ?eøãäà éàî©©©§¥¨§¨¦©§¦§¦©¦§§¤¦§

lä úîeøzî ïéàa ïlekóBñ ãòå déa àéðîzî .äkL ¨¨¦¦§©©¦§¨¦©©§¨¥§©
àãòBî¯eéäL .ãtñnì àìc ,àiòeáLc àbç áúBzéà £¨¦©©¨¦§©¨§¨©¦§©¤¨

ïépî ,íéèBL :íäì øîàå éàkæ ïa ïðçBé ïaø íäì ìtèéð .úaMä øçà úøöò :íéøîBà ïéñBúééa©§¦§¦£¤¤©©©©¨¦§©¨¤©¨¨¨¤©©§¨©¨¤¦¦©¦
äùî :øîàå ,Bcâðk ètèôî äéäL ãçà ï÷fî õeç ,BáéLî äéäL ãçà íãà äéä àìå ?íëì̈¤§Ÿ¨¨¨¨¤¨¤¨¨§¦¦¨¥¤¨¤¨¨§©§¥§¤§§¨©Ÿ¤
eäiL éãk ,úaL øçà dðwúå ãîò ,àeä ãçà íBé úøöòL òãBéå ,äéä ìàøNé áäBà eðéaø©¥¥¦§¨¥¨¨§¥©¤£¤¤¤¨¨©§¦§¨©©©¨§¥¤§
,"øéòN øä Cøc áøBçî íBé øNò ãçà" :äæ àø÷î åéìò àø÷ .íéîé éðL ïéâpòúî ìàøNé¦§¨¥¦§©§¦§¥¨¦¨¨¨¨¦§¨¤©©¨¨¥¥¤¤©¥¦
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קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc zegpn(iyiy meil)

eðééäåïðúcmilwy zkqna(`"n d"t)ziaa eidy mipennd iabl , §©§¦§©
,ycwndäéçútdpenn didïépéwä ìòmipew eid dpnny dtewd - §©§¨©©¦¦

digzte .mipiw,äéçút BîL àø÷ð änì .éëcøî äæitlçúBtL ¤¨§§©¨¨¦§¨§§©§¨¤¥©
íéøácoeyl iyeaiya exn`pyïLøBãåo`k exn`y enke ,myxtne - §¨¦§§¨

,'izperl'e 'iznil' zexne`d zpeek z` xeztl rciyíéòáLa òãBéå§¥©§¦§¦
ì.ïBL ¨

ixde :`xnbd zl`eyéòãé énð ïéøãäðñ eälekmb oixcdpqd lk - §©§¤§¦©¦¨§¦
mircei eidì íéòáL,ïéøãäðqa íéáéLBî ïéà ,ïðçBé éaø øîàc ,ïBL ¦§¦¨§¨©©¦¨¨¥¦¦©©§¤§¦

àlàmipiic,äð÷æ éìòa ,äîB÷ éìòa ,äàøî éìòa ,äîëç éìòa ¤¨©£¥¨§¨©£¥©§¤©£¥¨©£¥¦§¨
ì íéòáL íéòãBéå ,íéôLë éìòa,ïBLickïéøãäðñ àäz àlL ©£¥§¨¦§§¦¦§¦¨¤Ÿ§¥©§¤§¦

ïîbøezä étî úòîBLzxken dpi`y dtya mixacn oicd ilrayk ©©¦¦©§§¨
.i`kfd z` aiigi oiicde zeprhd z` onbxeznd silgi `ny ,mipiicl

:`xnbd daiynààl,dzid ikcxn ly ezlrnéðLéì ìééa äåäc ¤¨©£¨¨¦¦§¥
Léøãåzpeek yxtne yxece ,zepeyld lk z` axrne llea didy - §¨¦

,mc` ipaáéúëc eðééäåweqta(f f dingp)éëcøîaiepik ,ikcxn lr - §©§¦§¦§¨§§©
ìa,ïLrciy 'xkeq oir'e 'oitixv zebb' iabl lirl xteqnd itke ¦§¨

oeyl ,zepeyl izya eid eifnxyk mli`d zpeek z` yxtle yexcl
.zinx`e ycewd

äðùî
:xnerd z` mixvew eid cvik zxtqn dpynd,ïéNBò ïä ãöék¥©¥¦

ïéc úéa éçeìLeidáBè íBé áøòî ïéàöBé,mixeryd dcyl gqt ly §¥¥¦§¦¥¤¤
ò÷øwì øaeçîa úBëéøk ïúBà ïéNBòåiy`x z` micbe`e - §¦¨§¦¦§¨©©§©

,rwxwl mixaegn mcera ,mileaiydøBö÷ì çBð àäiL éãkz` §¥¤§¥©¦§
.aeh mei i`vena zenel`d
ì úBëeîqä úBøééòä ìkíL,ì úBñpkúîøö÷ð àäiL éãk ,íL ¨¨£¨©§§¨¦§©§§¨§¥¤§¥¦§¨

,ìBãb ÷ñòa`l ,aeh mei i`vena xvwp xnerdy miqeziiad e`xie §¥¤¨
.zayd xg`y oey`x meia xvwpy mzrck

äëéLçäL ïåék`vie ,dlil dyrpy -,aeh meiïäì øîBàxvewd ¥¨¤¤¡¦¨¥¨¤
,evawpy zexiird ipalm`dLîMä àaonf ribde dkyg dyrp - ¨©¤¤

mrde ,dxivwdøîBà,elïéäxvewd xfege .ynyd `a ,ok` - ¥¥
m`d ,l`eye,LîMä àamrdeøîBà,el.ïéäxvewd jiynn ¨©¤¤¥¥

,l`eye,Bæ ìbîmrde ,d`eazd z` xevw` df lbna m`d ,xnelk ©¨
øîBà,elïéäxvewd xfege .d`eazd z` xevwz df lbna ,ok` - ¥¥

,l`eye,Bæ ìbîmrdeøîBà,el.ïéäm`d ,l`eye xvewd jiynn ©¨¥¥
aBæ äte÷mrde ,d`eazd z` oz`øîBà,elïéäz`f dtewa ,ok` - ¨¥¥
pza m`d ,l`eye xvewd xfege .d`eazd z` giBæ äte÷z` oz` ¨

,d`eazdmrdeøîBà,el.ïéäoqipa f"h lg m`ïäì øîBà ,úaMa ¥¥§©¨¥¨¤
,xvewd,Bæ úaL,zayd z` llg`e xevw` m`d ,xnelkmrde ©¨
øîBà,elïéäl`eye xvewd xfege .zayd z` llge xevw ,ok` - ¥¥

a xevw` m`d,Bæ úaLmrdeøîBàel.ïéäoia l`eye xvewd siqen ©¨¥¥
m`d ,lega oiae zaya.øBö÷ ,Bì íéøîBà íäå ,øBö÷àxfege ¤§§¥§¦§

,l`eye.øBö÷ Bì íéøîBà íäå ,øBö÷àl`ey did xvewdìLL ¤§§¥§¦§¨Ÿ
Bì íéøîBà ïäå ,øáãå øác ìk ìò íéîòteizel`y lr,ïéä ,ïéä §¨¦©¨¨¨§¨¨§¥§¦¥¥

.ïéä,dpynd zx`ane(éì) änì Ck ìkle`yl mikixv eid recn - ¥¨©¨¨
.minrt daxd jk lkúøéö÷ ïéà íéøîBà eéäL ,íéñBúééaä éðtî¦§¥©©§¦¤¨§¦¥§¦©

,áBè íBé éàöBîa øîBòämixvewd eid okle ,zay i`vena `l` ¨¤§¨¥
mze`xdle miqeziiad ly mailn `ivedl ick ,mx lewa mil`ey

.aeh mei i`vena `ed dxivwd onfy

àøîâ
,mipinl minkgd oia eidy migekie d`iany `ziixa d`ian `xnbd

:minkgd oegvp awr dgnyd zngn erawpy mipic okeïðaø eðz̈©¨¨
ziprz zlibna(` wxt),àiîBé ïélàici lr erawp minid el` - ¦¥©¨

minkgdïBäa äàpòúäì àìc,mda zeprzdl xeq`y -ïBäúö÷îe §¨§¦§©¨¨§¦§¨§
eraw el` minin zvwnae -ïBäa ãtñîì àìccitqdl s` xeq`y - §¨§¦§©§

.znd z` mda,od el`edéa àéðîz ãò ïñéðc àçøé Léøîy`xn - ¥¥©§¨§¦¨©§©§¨¥
mday ,oqipa ipiny cre oqip ycegàãéîz í÷Bzéàoic cnred - ¦©§¦¨

gekiea mwa`na minkgd egilvde ,oekpd ehtyn lr cinzd oaxw
miaeh mini meraw okle ,miwecvd cbpãtñîì àìcxeq`y - §¨§¦§©

,mda zeprzdl xeq`y i`ceae ,el` minia citqdldéa àéðîzîe¦§©§¨¥
àãòBî óBñ ãòå,gqtd bg seq cre oqipa ipinyne -àbç áúBzéà §©£¨¦©©¨

àiòeáLcminkgd egilvde ,epick zereayd bg onf ayiizp - §¨©¨
meraw okle ,miqeziiad cbp gekiea mwa`na(ãôñîì) àìc§¨

[äàpòúäì].el` minia zeprzdl `ly - §¦§©¨¨
:`ziixaa epipydéa àéðîz ãòå ïñéðc àçøé Léøîyceg y`xn - ¥¥©§¨§¦¨§©§©§¨¥

mda ,oqipa ipiny cre oqipàãéîz í÷Bzéàoaxw oic cnred - ¦©§¦¨
rawpe ,cinzdãtñîì àìc.el` minia §¨§¦§©

:cinzd oaxw iabl mipinl minkgd oia gekied xe`iaíé÷Bãö eéäL¤¨§¦
,íéøîBàmc`àéáîe ácðúî ãéçéoaxwãéîzeli`e ,epennn §¦¨¦¦§©¥¥¦¨¦

zxxan .xeaivd oennn wx ribn cinzd oaxwy exaq minkgd
:`xnbdLeøc éàî.df xac ecnl oipne ,miwecvd eyxc dn - ©¨

cinzd oaxw iabl dxeza xn`py dnn ok ecnly daiynehk zeny)

(hl,ïéa äNòz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä úà'¤©¤¤¨¤¨©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦©£¤¥
,'íéaøòäcigiy miwecvd ecnl cigi oeyla 'dyrz' xn`py jkne ¨©§¨¦

:`xnbd zxxan .cinz oaxw `iane acpzneøcäà éàîeaiyd dn - ©©§§
dxeza xn`py dnn mdl eaiydy daiyne .miwecvl minkgd

(a gk xacna)éMàì éîçì éðaø÷ úà'ggip gix,'eøîLzazkpy dnne ¤¨§¨¦©§¦§¦©¥©¦Ÿ©¦§§
cenll yi miax oeyla 'exnyz'lä úîeøzî ïéàa ïlek eéäiLäkL ¤¦§¨¨¦¦§©©¦§¨

.xeaivd lyn
,`ziixaa epipyàãòBî óBñ ãòå déa àéðîzîcre oqipa ipinyn - ¦§©§¨¥§©£¨
gqtd bg seqàiòeáLc àbç áúBzéàzereayd bg onf ayiizp - ¦©©¨§¨©¨

eraw okle ,minkgk.ãtñîì àìc§¨§¦§©
:zereayd bg iabl mipinl minkgd oia gekied xe`iaïéñBúééa eéäL¤¨©§¦

,íéøîBàlg mlerlúøöò,zereayd bg -úaMä øçàmeia - §¦£¤¤©©©©¨
dxeza xn`py dnn miqeziiad z`f ecnle ,oey`x(eh bk `xwie)

xetql miligzny df weqtn rnyne 'zAXd zxgOn mkl mYxtqE'§©§¤¨¤¦¨¢©©©¨
.zayd zxgnn `edy oey`x mein xnerd zxitqïaø íäì ìtèéð¦§©¨¤©¨

íëì ïépî ,íéèBL ,íäì øîàå éàkæ ïa ïðçBédxeza xn`py dny ¨¨¤©©§¨©¨¤¦¦©¦¨¤
.ynn zayl dpeekd 'zayd zxgnn'äéäL ãçà íãà äéä àìå§Ÿ¨¨¨¨¤¨¤¨¨

BáéLî,xacãçà ï÷fî õeç,miqeziiadnètèôî äéäLgkeezne §¦¦¨¥¤¨¤¨¨§©§¥
øîàå ,Bcâðk,el,äéä ìàøNé áäBà eðéaø äLîz` zepdl dvxe §¤§§¨©Ÿ¤©¥¥¦§¨¥¨¨

,l`xyiúøöòL òãBéåzereayd bg -ãçà íBécalaãîò ,àeä §¥©¤£¤¤¤¨¨©
dðwúåoey`x meia mlerl didi zereayd bgy owiz `ed okle -øçà §¦§¨©©

ïéâpòúî ìàøNé eäiL éãk ,úaLmibbegeíéîé éðLzay ,mitevx ©¨§¥¤§¦§¨¥¦§©§¦§¥¨¦
,zereayd bg ezxgnleåéìò àø÷i`kf oa opgei oaxäæ àø÷îxn`py ¨¨¨¨¦§¨¤

(a ` mixac),øéòN øä Cøc áøBçî íBé øNò ãçà','rpxA Wcw cr ©©¨¨¥¥¤¤©¥¦©¨¥©§¥©
elki xiry xd jxc mikled eid l`xyi ipa m`y cnlp df weqtn
,mei xyr cg` jez l`xyi ux`l dkenq `idy rpxa ycwl ribdl
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oifge` mipy` cenr dq sc ± oey`x wxtzereay

ïðúã åðééäå.milwy zkqna -ïéðé÷ä ìò äéçúô,"oipiw" enyy xteyd lr -

mda yie ,ycwna eid zextey xyr dylyc .ekezl ozepe zern `ian ow acpzndy

.milwy zkqna ,"dler ilfeb"e "mixez" onyy mipyïùøåãå íéøáã çúåôùoebk -

."izperl" ,"iznil"äîå÷ éìòá.exwyi `le ,mipic ilra odn ezzxiy -éìòá
íéôùë`l xe`de ,sykn oecpd `di m`y -

lka edezinie ,zetykn od eyri - ea helyi

.elkeiy dzinïîâøåúäsilgi `ly -

.edeaiigie eizeprhéðùéì ìééá äåäãllea -

.zepeyld aaxrneïùøåãå"xkeq oir" oebk -

ikcxn" dil exwc epiide ,"oitixv zebb"e

."oylaäðùîúåëéøëoixyewe oikxek -

.sexb` `ln milayd iy`xúåøééò ìëå
úåñðëúî íùì úåëåîñä,dlecb dlend -

oixvew aeh mei i`venay oiqeziia epiaiy

.onwl yxtnck ,ecen `l oiqeziiac ,oze`

ïäì øîàzecnerd zexiir ipal xvewd -

.eilrùîùä àá.od :el exn` -äæ ìâî-

d`eazd xevw` df lbna ,xnelk?åæ äôå÷á
d`eazd oz` -?åæ úáùxevw` [xnelk] -

zaya?ïéä åì åøîàl`ey minrt yly -

.xac lk odlêë ìëådnl ,l`ey didy -?

íéñåúééáä éðôîzxivw oi` :mixne`y -

,zay i`vena `l` aeh mei i`vena xnerd

oidiabn mixvewd jkitl ,`xnba yxtnck

.oaln `ivedl ,oiqeziia ernyiy ick - olew

àøîâïåäá äàðòúäì àìãctqnl la` -

.ixy -ïåäúö÷îå (ïúö÷îá)`ki` -

.xeq` - ctqnl elit`c ,i`d ilek ixingc

àãéîú í÷åúéà,ehtyn lr cinzd mwed -

.ctqnl `lc ,dinwl yxtnckóåñ ãò
àãòåî.gqt -áúåúéà,epic lr ayiizp -

.miqeziiad z` minkg egvp mini oze`ay

äàðòúäì àìã`lc ,ixy - ctqnl la` -

.cinz lyak zxvr lya dxizi dgny `ied

ixacl di`x mey did `l zxvrc meyn

,mdixacl di`x dzid cinza la` ,oiqeziia

.onwl yxtn ediiexzeäùòú.cigi oeyl -

åøãäà éàîmegvpyk opax edl -?åøîùú
.miax oeyl -ïìåë.zepaxwd lk -íëì ïéðî

`ed ynn "zayd zxgnn" i`dc -?ï÷æ
ãçà.did iqeziia -èôèôîixaca -

.oigekieøîåâå íåé øùò ãçà-
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éìòáÐ dyrn dyerd :opixn`ck ,oicd z` rcil ick :oe`b i`d ax yxit Ð mityk

oixcdpq) "zezin rax`" seqa xfril` iax xn`wc epiide .xeht Ð mipird fge`d ,aiig

cnl dz` la` :inp opixn`cke ,oi`eyiw zrihpa zekld ze`n yly dpey ip`y :(`,gq

.zexedle oiadlíéòãåéårnyn (a,fi my) "zepenn ipic cg`" seqa Ð oeyl miraya

:xn`e .renyl cg`e ,xacl (cg`) mipya ibqc

Ð "oixcdpq edlek"e .dpnid dlrnl oi` ziriax

Ð "oixcdpqa oiaiyen oi`"e .ynn edlek e`l

ipicl Ð mzd :inp i` .i`w "edlek"` e`l

mixyra ibq `le .zeytp ipicl Ð `kde ,zepenn

,dlecb ixcdpq jixv mixac dnklc ,dylye

,zgcpd xire hayd z` oecle `xnn owfl enk

.cg`e miray iracïéìà`lc `inei

rnyn Ð ctqnl `lc oedzvwne d`przdl

oi` Ð ctqda la` ,ziprza mixeq` oleky

xcq" seqa qxbc `de .ozvwn `l` mixeq`

ctqda eixg`y lk" (`,gi ziprz) "cvik zeiprz

xqzin i`c .`zil ,"xzen ziprza Ð xeq`

`l` .`kd rnynck ,ziprza oky lk Ð ctqda

Ð xeq` ziprza eixg`y lk" :opiqxb ikd

,zgken ikd inp mzdc oizipzne ."xzen ctqda

."d`przdl `lc"an "ctqnl `lc"a xingnc

ivn ded inp ikd ,"eixg`y lk" mzd hiwp ike

oia eiptl :zxn` i`c ."eiptly lk" hwpnl

`diy il dnl ok m` ,xeq` ctqda oia ziprza

.miaeh mini ipy oia lhen

ùéøî`cinz mwezi` `ipnz cre oqipc `gxi

lka `qxibd jk Ð ctqnl `lc

`ied `lc mrhd yxit qxhpewae .mixtqd

zxvrac meyn :cinz lyak zxvr lya dgny

la` ,oiqeziia ixacl di`x mey dzid `l

ediiexze .mdixacl di`x zvw dzid cinza

seqae .ctqnl elit` xeq` ikdle ,onwl yxtn

`qxibd daezk (a,fi) "cvik zeiprz xcq"

.d`przdl `l ic Ð `cinz mwezi`" :jtidl

."ctqnl `l ic Ð `ireayc `bg azezi`

xninl dil dnl :mzd jixtcn .dpekp ef `qxibe

mei diteb crene ,cren cr `nip ?`cren seq cr

mei xeq`l `l` `kxvp `l :ipyne !`ed aeh

oia eiptl oia :xn`c ,iqei iaxk ?o`nk .eixg`ly

iqxbc oizrnyc `qxibk i`e .xeq` Ð eixg`l

,ok m` ,"d`przdl `lc Ð `ireayc `bg"

`nlr ilek `dac ,`iz` `l iqei iaxl elit`

aezkd lk :mzd opzc .xzen eixg`lc ecen

oia eiptl oia Ð "d`przdl `lc" ziprz zlibna

,xeq` Ð eiptl :xne` iqei iax .xzen ,eixg`l

Ð `ireayc `bg" qxb i` la` .xzen Ð eixg`l

:mzd opzck .iqei iaxk xity iz` ,"ctqnl `lc

eiptl ,"ctqnl `lc" ziprz zlibna aezkd lk

oia :xne` iqei iax .xzen Ð eixg`l ,xeq` Ð

xeq`l `kxvp `l :`ax xn` ?`ziixe`c ,diteb yceg y`xe ,"oqipa ixzn" `nil ,"oqipc `gxi yixn" xninl il dnl :mzd jixtc ,ef `qxibl dyw zvw edine .xeq` Ð eixg`l oia eiptl

."ctqnl `lc" ediiexza iqxbc mixtq zi`e .jixt `zlin dlek`e ,seqal cr xhp `nye .ikd xza jixtck ,iqei iaxk ?o`nk :dlr jxtnl dil ded `zyde .eiptly meiãîòdpwze

.eci lr mikqd `ed jexa yecwde Ðãçà,oade` did m`e .ux`l dkenq `idy ,mei xyr cg`a mikled eid ,xiry xd jxc l`xyi z` jilen did m`y :qxhpewa yxit Ð mei xyr

ycwl axegn dxvw jxc jl oi` .mznxb dn e`x :l`xyil dyn mdl xn` Ð "axegn mei xyr cg`" :epeyl dfe .mini dylya ekld jxcd eze` lky :yxit yneg yexitae ?oxgi` dnl

ycega mixyra ipyd ycga zipyd dpya idie" :xn`py ,axegn erqp xii`a mixyra ixdy .mini dylya dze` mzkld mz`e .mei xyr cg` jldn `ed s`e ,xiry xd jxck rpxa

mixn ly dxibqdl zexvga eyry mini draye ,mini ycg xya elk` ,de`zd zexawa eyry mei miyly odn `v .rpxa ycwn milbxnd egly oeiqa dryze mixyra .'ebe "oprd dlrp

o`k cr .dpy mirax` xiry xd zeaiaq mkz` aqid ,mzlwlwy liayae .ux`l mkz`ia xdnl ,mkliaya zhalzn dpiky dzid jk lke .jxcd eze` lk ekld mini dylyay `vnp Ð

?mini dyly oze`a eyry enk zkll egilvd `le ,dpy mirax` oxgi` dnl ,l`xyi ade` did m`c Ð "mei xyr cg`"c `xw i`d iziin ikdlc d`xp `zyde .epeyl

aezk

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

"ïépéwä ìò äéçút" :ïðúc eðééäå¯àø÷ð änì ,éëcøî äæ §©§¦§©§©§¨©©¦¦¤¨§§©¨¨¦§¨
íéòáLa òãBéå ,ïLøBãå íéøác çúBtL ?"äéçút" BîL§§©§¨¤¥©§¨¦§§¨§¥©§¦§¦

ìì íéòáL éòãé éîð ïéøãäðñ eälek .ïBLéaø øîàc !ïBL ¨§©§¤§¦©¦¨§¦¦§¦¨§¨©©¦
éìòa ,äîëç éìòa àlà ïéøãäðqa íéáéLBî ïéà :ïðçBé¨¨¥¦¦©©§¤§¦¤¨©£¥¨§¨©£¥
íéòãBéå ,íéôLë éìòa ,äð÷æ éìòa ,äîB÷ éìòa ,äàøî©§¤©£¥¨©£¥¦§¨©£¥§¨¦§§¦

ì íéòáLétî úòîBL ïéøãäðñ àäz àlL ,ïBL ¦§¦¨¤Ÿ§¥©§¤§¦©©¦¦
áéúëc eðééäå ,Léøãå éðMéì ìééa äåäc àlà !ïîbøezä©§§¨¤¨©£¨¨¥¦¨¥§¨¥§©§¦§¦

ìa" éëcøîa."ïLäðùîúéa éçeìL ?ïéNBò ïä ãöék §¨§§©¦§¨¥©¥¦§¥¥
øaeçîa úBëéøk ïúBà ïéNBòå áBè íBé áøòî ïéàöBé ïéc¦§¦¥¤¤§¦¨§¦¦§¨
úBëeîqä úBøééòä ìk .øBö÷ì çBð àäiL éãk ,ò÷øwì©©§©§¥¤§¥©¦§¨¨£¨©§

ìì úBñpkúî íLïåék .ìBãb ÷ñòa øö÷ð àäiL éãk ,íL §¨¦§©§§¨§¥¤§¥¦§¨§¥¤¨¥¨
àa .ïéä :øîBà ?LîMä àa :ïäì øîBà ,äëéLçäL¤¤§¦¨¥¨¤¨©¤¤¥¥¨
:øîBà ?Bæ ìbî .ïéä :øîBà ?Bæ ìbî .ïéä :øîBà ?LîMä©¤¤¥¥©¨¥¥©¨¥
,úaLa .ïéä :øîBà ?Bæ äte÷ .ïéä :øîBà ?Bæ äte÷ .ïéä¥¨¥¥¨¥¥§©¨
.ïéä :øîà ?Bæ úaL .ïéä :øîà ?Bæ úaL ,ïäì øîBà¥¨¤©¨¨©¥©¨¨©¥
íéøîBà íäå ?øBö÷à .øBö÷ :Bì íéøîBà íäå ?øBö÷à¤§§¥§¦§¤§§¥§¦

ìL .øBö÷ :BìíéøîBà ïäå ,øáãå øác ìk ìò íéîòt L §¨§¨¦©¨¨¨§¨¨§¥§¦
,íéñBúééaä éðtî ?éì änì Ck ìk .ïéä ,ïéä ,ïéä :Bì¥¥¥¨¨¨¨¦¦§¥©©§¦
.áBè íBé éàöBîa øîBòä úøéö÷ ïéà :íéøîBà eéäL¤¨§¦¥§¦©¨¤§¨¥

àøîâ,ïBäa äàpòúäì àìc àiîBé ïélà :ïðaø eðz̈©¨©¦¥©¨§¨§¦§©¨¨§
ãò ïñéðc àçøé Léøî :ïBäa ãtñîì àìc ïBäúö÷îe¦§©§§¨§¦§©§¥¥©§¨§¦¨©

déa àéðîz¯àéðîzîe .ãtñîì àìc ,àãéîz í÷Búéà §©§¨¥¦©§¦¨§¨§¦§©¦§©§¨
àãòBî óBñ ãòå déa¯àìc ,àiòeáLc àbç áúBzéà ¥§©£¨¦©©¨¦§©¨§¨

déa àéðîz ãòå ïñéðc àçøé Léøî .ãtñîì¯í÷Búéà §¦§©¥¥©§¨§¦¨§©©©§¨¥¦©
ãéçé :íéøîBà íé÷Bãö eéäL ,ãtñîì àìc ,àãéîz§¦¨§¨§¦§©¤¨§¦§¦¨¦
ãçàä Lákä úà" ?Leøc éàî ,ãéîz àéáîe ácðúî¦§©¥¥¦¨¦©§¤©¤¤¨¤¨
,"íéaøòä ïéa äNòz éðMä Lákä úàå ø÷aá äNòz©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§¨¦
eéäiL ,"eøîLz ...éMàì éîçì éðaø÷ úà" ?eøãäà éàî©©©§¥¨§¨¦©§¦§¦©¦§§¤¦§

lä úîeøzî ïéàa ïlekóBñ ãòå déa àéðîzî .äkL ¨¨¦¦§©©¦§¨¦©©§¨¥§©
àãòBî¯eéäL .ãtñnì àìc ,àiòeáLc àbç áúBzéà £¨¦©©¨¦§©¨§¨©¦§©¤¨

ïépî ,íéèBL :íäì øîàå éàkæ ïa ïðçBé ïaø íäì ìtèéð .úaMä øçà úøöò :íéøîBà ïéñBúééa©§¦§¦£¤¤©©©©¨¦§©¨¤©¨¨¨¤©©§¨©¨¤¦¦©¦
äùî :øîàå ,Bcâðk ètèôî äéäL ãçà ï÷fî õeç ,BáéLî äéäL ãçà íãà äéä àìå ?íëì̈¤§Ÿ¨¨¨¨¤¨¤¨¨§¦¦¨¥¤¨¤¨¨§©§¥§¤§§¨©Ÿ¤
eäiL éãk ,úaL øçà dðwúå ãîò ,àeä ãçà íBé úøöòL òãBéå ,äéä ìàøNé áäBà eðéaø©¥¥¦§¨¥¨¨§¥©¤£¤¤¤¨¨©§¦§¨©©©¨§¥¤§
,"øéòN øä Cøc áøBçî íBé øNò ãçà" :äæ àø÷î åéìò àø÷ .íéîé éðL ïéâpòúî ìàøNé¦§¨¥¦§©§¦§¥¨¦¨¨¨¨¦§¨¤©©¨¨¥¥¤¤©¥¦
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`oifgeקסו mipya cenr dq sc ± oey`x wxtzereay

,ycwl mei xyr cg`a oi`a eid ,xiry xd jxc l`xyi z` jilen dyn did m`y

.l`xyi ux`l dkenq `idyäðù íéòáøà ïøçàî äîì äéä ïáäåà íàåiegice -

.lad ixac xne` did `edc meyn ,dil xn`w `nlraäîìù äøåú àäú àì-

oi` mkle ,di`x yi eplc .mkly dliha dgiyk ,ywae dpwa mc` zegcl (mlerl)

.di`xíåé íéùîç`le mini :rnyn -

- "zereay" xne` cg` aezke ,zereay

zeligznd oze` `l` ixw `l "zereay"e

.zaya zeniiqne zaya cg`aàä ãöéë àä
úáùá ìçù çñô ìù ïåùàø áåè íåéá-

z`ad mei `edc ,zayd xg` - ezxgnnc

ray" mwezn - zepnil oiligzne ,xner

."dpiidz zeninz zezayáåè íåéály -

oiligznc ,zay rvn`a zeidl lgy gqt

mei miynga `xw mwezin - ezxgnl zepnl

zepnl oiligzn `l` ,zenly zereay `le

.zay rvn`aêì øôñú`dz jl :rnyn -

.dxitqd dxeqnïéã úéáá äéåìú äøéôñ-

l`yl jixve ,zecrend oiraew oic ziay

ligzny ,gqt ly oey`x aeh mei lg izni`

.zxgnn dxitqd zepnlúáù äúöé
úéùàøálka dielz dzxitqy ,ynn zay -

oic zial l`yil mc`l jixv oi`y ,mc`

zay cr oiznn `l` ,oey`x mei lg izni`

.ligzn ,gqtd jezayùãç ùã÷å íéîé äðî
dryz dpn ,(ycgc) "mini ycg cr" -

.miyly meia ycg ycwie mei mixyreäî
øëéð åðåáùç úàéáì êåîñ ùãçizni`n -

dryze mixyr mein epiidc ,zepnl ligzz

.dpald clen zrynêåîñ úøöò óà
åúàéáìreaw mei mdl xkip miyngd oipn -

aeh mei zxgnn epiidc ,ea zepnl eligziy

- zayd xg`l cr oipiznn m`y .oey`xoi`

ligzny minrtc ,reaw mei xkid my

.xyr dpenya minrt ,xyr draya zepnl

ïìäì äîlbx - zxvra mgld izya -

.lbx zligze `edøîåò úàáä íåé óà-

xg`l cr oiznp m`e .lbx zligze lbx

,lbxd seqa d`a dzidy minrt - zayd

.zaya ipya gqt lgy oebkäèîì úáù
'ebe "ziriayd zayd zxgnn cr" -

,"dycg dgpn mzaxwde" (bk `xwie)

(my) dlrnl "zay" xn`pe .zxvr epiidc

.'ebe "zayd zxgnn mkl mzxtqe" -äî
ïìäì.mgld izya xen`d dhnly "zay"a -ìâø úìéçúå ìâødze`l jenq -

.reay dxary xg`l ,ziriay zay ly zxgnl zlgznd zxvr epiidc ,zay

lbxd zligze lbx - xnera dxen`d dlrnly s` ,reay epiid "zay" dze`c

t ly oey`x mei epiidc ,dl jenq ied(`nl`) .xnerl (lbxl) jenq `diy gq

:(my) aizkc ,"zay" iexw aeh meic ,xn`w aeh mei zxgn - "zayd zxgnn"

."oezay oey`xd meia"ãçàå ãçà ìëì.xetql aiig cg` lky -úåøéôñ ìë
øôåñ äúàùm`y myk .miyngd `l` oleka edi `ly ,zeey edi mlerl -

ly ipy aeh mei `edy zxgnd mein dpen dz` lkd ixacly ,zaya gqt lg

.miyng `l` gqt ly ipy mein mini xetqz `l mlerl s` .mei miyng ,gqt

cwzy` ly oeaygd itl dpen dz`y minrt - ziy`xa zay :xn`z m`e

axra (ly) gqt lg oebk ,cg`e miyng eiykr `di ipy mein zepnl dligzdy

,zaya iynga lg m` oebk - mipye miyng .zaya cg`n dpen dz`e ,zay

,iyilya - drax`e miyng ,zaya iriaxa lg m` oebk - dylye miyng

.zxvr mei cr oey`x mein ,zaya cg`a - yye miyng ,ipya - ynge miyng
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áåúëmirax` `l` opixtq `l `lde :xn`z m`e Ð mei miyng extqz xne` cg`

zxgnn cr" :`xw xn`w ikdc ,miyng xetql aezkd dev `ly :xnel yie ?mei dryze

"extqz mei miyng" :inp i` ."extqz" Ð miyng mei `edy Ð "ziriayd zayd

cr `le Ð "extqz ziriayd zayd zxgnn cr" :xn`w ikde ,i`w dixzac "mzaxwde"`

."dycg dgpn mzaxwde mei miyng" Ð llka

äî:qxhpewa yxit Ð xkip ez`ial jenq ycg

ligzn zni`n xkip epeayg z`ial

zryn dryze mixyr mein ,epiidc .ezepnl

miyngd oipnl jenq Ð zxvr s` ,dpal clen

ycega xyr dyya epiidc ,reaw mei mdl xkip

cr mipiznn m`y .oey`x aeh mei zxgnn

minrtc .reaw mei xkid my oi` Ð zayd xg`l

draya minrt ,xyr dyya zepnl miligzny

dryza minrt ,xyr dpenya minrt ,xyr

ez`ial jenq ,yceg dn :yxtn mz epiaxe .xyr

cinc ,yceg y`x didi izn xkip yceg ly

irci `nlr ilek Ð zi`xp dpi`e `xdiq iqkinc

z` oic zia eycwi xgnle ,clen didi meidy

mlerl recie xkip `diy jixv ,zxvr s` .ycgd

oiligzn m` ,epiidc .dz`ial jenq dzyecw onf

dnk mdipir epziy Ð oqipa xyr dyya zepnl

oeiqa d`xiyke .ycegl dynga dlecb dpald

.zxvr ycwzi xgnly erci ,xeriy eze`a

epzie ,i`w oexg` aeh meia `nlc :jixt onwle

mleyn epiax axde .oeiqa xyr mipya mdipir

mini dpn"c meyn ,"laei ycwe mini dpn" :qixb

(`,d) dlibn zkqn yixa ol `wtp "yceg ycwe

dpen dz` mini Ð "mini ycg cr" aizkcn

`id efe ,miycgl zery dpen dz` i`e ,miycgl

"dxez dxn`" xninl jiiy `le .minkg yxcn

ipzc `edd ik .ea micen miwecvdy xaca `l`

dxn` ikd :(`,hk) (dpyd y`xc `xza wxta)

,zxvra mgld izye gqta xner `ad ,dxez

.`icda daezk laei zxitq oke .aizk `icdac

mlerly Ð xkip epeayg zlgzd z`ial jenq

s` .miyngd zpy zxgnl zepnl oiligzn

xkip `di epeayg zlgzd z`ial jenq ,zxvr

`le ,oey`xd aeh mei zxgnl `ed dfy Ð

idliya epivnc xne` mz epiaxe .mlerl dpzyi

ekqp :dxez dxn` (`,fh) dpyd y`xc `nw wxt

,micen miwecvd oi`y it lr s` ,bga iptl min

meyn ,wlgl yi edine .odibexz`a edenbxy

yi la` ."dxez dxn` dn iptn" xn`w mzdc

il `ade (yceg) ycg :dcez dxn` Ð "eycga yceg zler" :opixn`c `dn di`x `iadl

mipy dpn :xninl dil dedc :dyw cere .ef dyxca oicen oiwecv oi`e ,dycg dnexzn oaxw

mipy ray mipy zezay ray jl zxtqe" `xw aizk ikdc .epivn `l minic ,laei ycwe

izn oeayg ici lr Ð dry lk xkip ez`ial jenq yceg dn :yxtl yi cere ."minrt ray

jenq ,zxvr s` .ycgd z` oiycwn ycg y`xn mei miyly xeariyk mlerly ,`eai

mlerly ,zxvr `ai izn xikdl yi deyd oeayg ici lr Ð zxkip d`ialmiyng xg`l

.xzei yi minrtc ,dti zxkip dpi` oiwecvd ixacle .zxvr `diäîÐ 'ek lbx oldl

.zaya cg`a gqt lgc oebk ,lbxd xg` iedc oipnif ,mdixacle

ìâø,dray lk oinelyz ezbibgl yic oeik Ð cg` mei zxvrc ab lr s` Ð lbxd zlgze

."lbx zlgz" da jiiyíúøôñålaei iab Ð cg`e cg` lkl dxitq `dzy mkl

oixteq oic zia `nye .`pngx edl xn`w oic zia`c Ð "jl zxtqe" (dk `xwie) aizk

jiiy `l Ð "dxtqe" (eh my) aizkc ,daf iabe .xnerd zxitq lr oikxan ep`y enk ,oikxane

.dxzqÐ iriaya elit` `ifg i`c .zxzeqy oeik ,dkxa daéáøepi` xne` `xiza oa dcedi

meyxb epiax azky xtqae .xg` oipra `xiza oa dcedi iax yxec lirlc `ziixaa Ð jixv

,eid mipy `nye .mzq "dcedi iax" qixbe ,"`xiza oa" `xza `dn wgn dlebd ipir xe`n

oi`e .ciledl leki did `ly `xiza oa dcedi iax ly eia`n zetykn elhia ryedi iaxe xfril` iaxc inlyexia opixn`c ,cg` did cere .(a,b) migqt yixa gkenck ,ziad onfa did cg`c

.(`,cl oixcdpq) "zepenn ipic cg`" wxt ,iqei iax ly exiag dcedi iax didy dcedi iaxa iqei iax xza iqei iaxc dizlin ipz inp ikdc ,i`xza i`pz xza dil ipzc i`na yegl
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øaãna ïøçéà änì ,äéä ìàøNé áäBà eðéaø äùî íàå§¦Ÿ¤©¥¥¦§¨¥¨¨¨¨¥£¨©¦§¨
øîà ?éðøèBt äzà Cëa ,éaø :Bì øîà ?äðL íéòaøà©§¨¦¨¨¨©©¦§¨©¨§¥¦¨©
äìéèa äçéNk eðlL äîìL äøBz àäz àìå ,äèBL :Bì¤§Ÿ§¥¨§¥¨¤¨§¦¨§¥¨
áeúëå ,"íBé íéMîç eøtñz" :øîBà ãçà áeúk !íëlL¤¨¤¨¤¨¥¦§§£¦¦§¨
?ãöék àä ,"äðééäz úîéîz úBúaL òáL" :øîBà ãçà¤¨¥¤©©¨§¦Ÿ¦§¤¨¨¥©

ïàk¯ïàk ,úaLa úBéäì ìçL áBè íBéa¯ìçL áBè íBéa ¨§¤¨¦§§©¨¨§¤¨
òLBäé éaø .øôBñ øæòéìà éaø ìL .úaL òöîàa úBéäì¦§§¤§©©¨¤©¦¡¦¤¤¥©¦§ª©
éaø .ïîéñ .ähîì äãeäé éaø .ønòî ìàòîLé éaø .äðBî¤©¦¦§¨¥§©¥©¦§¨§©¨¦¨©¦

éøö Bðéà :øîBà øæòéìà"Cì øtñz" øîBà àeä éøä ,C¯ ¡¦¤¤¥¥¨¦£¥¥¦§¨¨
úøçnî" .Lcçì íéòãBé íäL ,ïéc úéáa äéeìz äøéôñ§¦¨§¨§¥¦¤¥§¦§©¥¦¨¢©

"úaMä¯úéLàøa úaL úàöé ,áBè íBé úøçî ©©¨¨¢©¨¨©©§¥¦
:äøBz äøîà ,øîBà òLBäé éaø .íãà ìëá dúøéôqL¤§¦¨¨§¨¨¨©¦§ª©¥¨§¨¨
Lãç äî .úøöò Lc÷å íéîé äðî ,Lãç Lc÷å íéîé äðî§¥¨¦§©¥Ÿ¤§¥¨¦§©¥£¤¤©Ÿ¤

¯úøöò óà ,økéð Búàéáì Ceîñ¯.úøkéð Búàéáì Ceîñ ¨§¦¨¦¨©£¤¤¨§¦¨¦¤¤
úaMä øçà íìBòì úøöò :øîàz íàå¯àäz Càéä §¦Ÿ©£¤¤§¨©©©©¨¥¨§¥

àáä :äøBz äøîà ,øîBà ìàòîLé éaø ?äéðôlMî úøkéð¦¤¤¦¤§¨¤¨©¦¦§¨¥¥¨§¨¨¨¥
ïläl äî .úøöòa íçlä ézLe çñôa øîBò¯úlçúe ìâø ¤§¤©§¥©¤¤©£¤¤©§©¨¤¤§¦©

ïàk óà ,ìâø¯àøéúa ïa äãeäé éaø .ìâø úlçúe ìâø ¤¤©¨¤¤§¦©¤¤©¦§¨¤§¥¨
äî .ähîì "úaL" øîàðå äìòîì "úaL" øîàð :øîBà¥¤¡©©¨§©§¨§¤¡©©¨§©¨©

ïläl¯ïàk óà ,dì Ceîñ ìâø úlçúe ìâø¯úlçúe ìâø §©¨¤¤§¦©¤¤¨¨©¨¤¤§¦©
"íëì ízøôñe" :ïðaø eðz .dì Ceîñ ìâø¯äøéôñ àäzL ¤¤¨¨¨©¨©§©§¤¨¤¤§¥§¦¨

"úaMä úøçnî" .ãçàå ãçà ìëì¯Bà ,áBè íBé úøçnî §¨¤¨§¤¨¦¨¢©©©¨¦¨¢©
äãeäé øa éñBé éaø ?úéLàøa úaL úøçîì àlà Bðéà¥¤¨§¨¢©©©§¥¦©¦¥©§¨

"íBé íéMîç eøtñz" øîBà àeä éøä :øîBà¯úBøéôñ ìk ¥£¥¥¦§§£¦¦¨§¦
:øîàz íàå .íBé íéMîç àlà eäé àì øôBñ äzàL¤©¨¥Ÿ§¤¨£¦¦§¦Ÿ©

úéLàøa úaL úøçnî¯íéMîç àöBî äzàL íéîòt ¦¨¢©©©§¥¦§¨¦¤©¨¥£¦¦
íéMîç ,íéðLe íéMîç àöBî äzàL íéîòôe ,ãçàå§¤¨§¨¦¤©¨¥£¦¦§©¦£¦¦

ìLeíéMîç ,äMîçå íéMîç ,äòaøàå íéMîç ,äL §¨£¦¦§©§¨¨£¦¦©£¦¨£¦¦
éøö Bðéà :øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø .äMLå,C §¦¨©¦§¨¤§¥¨¥¥¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc zegpn(iyiy meil)

íàåy jixackïøçéà änì ,äéä ìàøNé áäBà eðéaø äLîoakire §¦Ÿ¤©¥¥¦§¨¥¨¨¨¨¥£¨
l`xyilBì øîà .äðL íéòaøà øaãnaoa opgei oaxl iqeziia eze` ©¦§¨©§¨¦¨¨¨©

,i`kf,éaøikeCëaz`fk daeyza -,éðøèBt äzàef daeyz ixde ©¦§¨©¨§¥¦
,llk dpekp daeyz dpi`Bì øîà,i`kf oa opgei oaxàìå ,äèBL ¨©¤§Ÿ

,íëlL äìéèa äçéNk eðlL äîìL äøBz àäzelkez `l ,xnelk §¥¨§¥¨¤¨§¦¨§¥¨¤¨¤
z` zegcl yiy itk ,lad ixaca ,dnilyd epizxez ixac z` zegcl
,mkixacl di`x lk oi` mkly ,dliha dgiy m` ik mpi`y mkixac

y dnn di`x yi epl eli`eãçà áeúkxnerd zxitq iabløîBà ¨¤¨¥
(fh bk `xwie)ziriaXd zAXd zxgOn cr','íBé íéMîç eøtñz ©¦¨¢©©©¨©§¦¦¦§§£¦¦

zereay eidiy jxev oi`e mei miyng mixteqy rnyn df weqtn
mei miyng mixteq `l` ,zay cre reaya oey`x mein ,minly

,mei miyng enlyeiy cr didiy mei dfi`nãçà áeúëåzxitq iabl §¨¤¨
xnerdøîBà(eh weqt my)mk`iad mFIn zAXd zxgOn mkl mYxtqE' ¥§©§¤¨¤¦¨¢©©©¨¦£¦£¤

dtEpYd xnr z`,'äðééäz úBîéîz úBúaL òáLrnyn df weqtne ¤Ÿ¤©§¨¤©©¨§¦¦§¤¨
oey`x meia miligznd ,minly zereay dray xetql jixvy

,zaya miniizqne reayaãöék àä,el` miweqt ipy miayiizn ¨¥©
,df z` df exzqi `lyïàkzeninz zezay ray' xn`py dn - ¨

miiwzn 'dpiidzáBè íBéagqt ly oey`x,úaLa úBéäì ìçL §¤¨¦§§©¨
oey`x mei `edy gqtd bg zxgnn zepnl miligzn ef dpyay

,ziriayd zayd meia zepnl miniiqne ,reayaáBè íBéa ïàkly ¨§
gqt,úaL òöîàa úBéäì ìçLdpyae ,ezxgnn zepnl miligzny ¤¨¦§§¤§©©¨

.'mei miyng extqz' xn`py dn miiwzn ef
d`ian dligze ,minkg ixacl zexg` zei`x e`iad mixg` mi`pz

:el` mi`pz ixacl oniq `xnbdéaø ,øô"Bñ øæòéìà éaø ìL)¤©¦¡¦¤¤¥©¦
.äh"îì äãeäé éaø ,øn"òî ìàòîLé éaø ,äð"Bî òLBäémilin §ª©¤©¦¦§¨¥§©¥©¦§¨§©¨

mpid el`ïîéñoldl mi`aend mi`pzd ixacl.( ¦¨
éøö Bðéà ,øîBà øæòéìà éaøCipy zxizqn di`x `iadl jixv oi` - ©¦¡¦¤¤¥¥¨¦

yexit oi`y di`x `iadl yi dxezd ieeiv mvrn `l` ,miweqtd
y ,dlibx zay zxgnn 'zayd zxgnn'øîBà àeä éøä(h fh mixac), £¥¥

zraW draW','Cì øtñzidz dxitqdy rnyn el` milinnd ¦§¨¨ªŸ¦§¨¨
d didzy epiide ,'jl' dxeqníéòãBé íäL ,ïéc úéáa äéeìz äøéôñ§¦¨§¨§¥¦¤¥§¦

[Lc÷ì] (úøçî úáùä úøçîî ùãçì)z`áBè íBély oey`x §©¥
izni` mircei md df itle ,ycegd y`x z` miycwn mdy itl ,gqt

,xetql miligzn eay 'zayd zxgnn' `edúéLàøa úaL úàöé- ¨¨©©§¥¦
dlibx zay ok oi`y dníãà ìëa dúøéôñLrcei mc` lky - ¤§¦¨¨§¨¨¨

oic ziaa ielz xacd oi`e ,gqtd xg`y oey`x mei lg izni` envrn
.llk

,øîBà òLBäé éaøoky ,yceg y`xn a` oipaa df xac cenll yi ©¦§ª©¥
äøBz äøîà'mini Wcg cr' ,yceg y`x iabl(k `i xacna)yexit , ¨§¨¨©Ÿ¤¨¦
,`ed weqtdäðî[xetqz-]å ,íéîéjk xg`Lc÷y`x raw -,Lãç §¥¨¦§©¥Ÿ¤

dielz ycegd zriawy epcnll 'mini yceg cr' dxez dxn` jkle
miXng ExRqY' zereayd bg iabl dxez dxn` ok enke ,mini xtqna¦§§£¦¦

,xnelk ,'mFiäðîmiyngLc÷å ,íéîébg eixg`l rawe -,úøöò §¥¨¦§©¥£¤¤
oipn xg` milg mdipyy df oipra zxvre yceg y`x eeyedy ixd

,xnele yiwdl yie ,miniøkéð Búàéáì Ceîñ Lãç äîiably enk - ©Ÿ¤¨§¦¨¦¨
mixyr mein epiid ,zepnl ligzn izni` xkip oniq yi yceg y`x

,dpald yecig zligz `edy ,ycegl dryzeCeîñ úøöò óà©£¤¤¨
úøkéð dúàéáìmiligzn epnny xkipe reaw mei yi zxvr iabl mb - §¦¨¨¦¤¤

oqip f"h `edy ,gqt ly oey`x aeh mei zxgnn epiidc ,zepnlíàå§¦
øîàzy miqeziiad ixackíìBòì úøöòoey`x meia `idøçà Ÿ©£¤¤§¨©©
úaMä,lbxd jezayäéðôlMî úøkéð àäz Càéädidi cvik - ©©¨¥¨§¥¦¤¤¦¤§¨¤¨

,reaw mei jkl oi` ixde ,xetql miligzn ycega mei dfi`a xkid

,oqip f"ha xetql miligzn zaya gqt ly oey`x aeh mei lg m`y
.dfa `veik oke ,f"ia zepnl miligzn iyiy meia lg m`e

,øîBà ìàòîLé éaøjky ,xg` mewnn a` oipaa z`f cenll yi ©¦¦§¨¥¥
çñôa øîBò àáä ,äøBz äøîàzxitq xetql miligzn eay meia ¨§¨¨¨¥¤§¤©

,xnerdå`ad,úøöòa íçlä ézLyie ,dxitqd ini mixnbpyk §§¥©¤¤©£¤¤
,jk a` oipa cenllïläl äî,dxitqd seqa mi`ad mgld izy iabl ©§©¨

øìâø úlçúe ìâ,zereayd bga epiidc ,lbxa oaxwd z` mi`ian - ¤¤§¦©¤¤
,lbxd zligz `ed oaxwd z`ad meieïàk óà,xnerd iablìâø ©¨¤¤

ìâø úlçúeepiidc ,lbxd zligzae ,lbxa oaxwd z` mi`ian - §¦©¤¤
meia 'zayd zxgnn' dpeekd m`e ,gqt ly oey`xd aeh mei i`vena
lg gqt m` oebk ,lbxd seqa legl leki df mizirl reaya oey`x
`edy eixg`ly oey`x meia xnerd oaxw z` e`iaiy ipy meia

.gqt ly iriay
,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø,ywida z`f cenll yiúaL øîàð ©¦§¨¤§¥¨¥¤¡©©¨

äìòîìzxgOn mkl mYxtqE' ,xnerd iabl oey`xd weqta - §©§¨§©§¤¨¤¦¨¢©
,'zAXdähîì úaL øîàðåmgld izy iabl ipyd weqta -k my) ©©¨§¤¡©©¨§©¨

(fhdgpn mYaxwde mFi miXng ExRqY ziriaXd zAXd zxgOn cr' ,©¦¨¢©©©¨©§¦¦¦§§£¦¦§¦§©§¤¦§¨
,'dWcgïläl äîizy iabl ,dhnl dazkpy ziriayd zaya £¨¨©§©¨
,mglddì Ceîñ ìâø úlçúe ìâøzayl jenq lbxd lg - ¤¤§¦©¤¤¨¨

,ziriaydïàk óà,xnerd oaxw z`ad iabl -ìâø úlçúe ìâø ©¨¤¤§¦©¤¤
dì Ceîñepiide ,lbxd zligzl jenq xnerd z`ad onf lg - ¨¨

.zay `xwp `ed s`y ,gqt ly oey`xd aeh mei zxgnl
x`ean da mbe ,xnerd zxitq oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd
oey`x aeh mei zxgnn dpeekd 'zayd zxgnn'y yxtl yi recn

:gqt ly,ïðaø eðzyi 'mkl' dlindn ,'mkl mYxtqE' dxeza xn`p ¨©¨¨§©§¤¨¤
jixvy cenll,ãçàå ãçà ìëì äøéôñ àäzLcg` lky epiidc ¤§¥§¦¨§¨¤¨§¤¨

.xetql aiig cg`e
eqtd jynda :`ziixad dkiynnxn`p w,'úaMä úøçnî'oi` ¦¨¢©©©¨
`l` ,dlibx zay zxgnn dpeekdáBè íBé úøçnî.gqt ly oey`x ¦¨¢©

:`ziixad dpcBàdfy xn`p `nyBðéà,'zayd zxgnn' yexitd ¥
àlàeyexit 'zayd zxgnn'úéLàøa úaL úøçîì.dlibx - ¤¨§¨¢©©©§¥¦

:df yexit ziigcl minrh dnk `ziixad d`ianäãeäé øa éñBé éaø©¦¥©§¨
,'íBé íéMîç eøtñz' øîBà àeä éøä ,øîBày jkn cenll yieìk ¥£¥¥¦§§£¦¦¨

íBé íéMîç àlà eäé àì øôBñ äzàL úBøéôñxetql yi mlerl - §¦¤©¨¥Ÿ§¤¨£¦¦
xetql ligzn zaya gqt lg m`y myke ,xzei `le mei miyng wx
xetql yi mlerl jk ,gqt ly ipy `edy oey`x mein mei miyng

,gqt ly ipyd meidn mei miyngøîàz íàåzxgnn' yexity §¦Ÿ©
`ed 'zayd,úéLàøa úaL úøçnîyi ok m`äzàL íéîòt ¦¨¢©©©§¥¦§¨¦¤©¨

àöBîzxvr cre gqt ly ipyd meinãçàå íéMîçaeh meiyk ,mei ¥£¦¦§¤¨
oey`x mein zepnl ligzny ,zay axra lg gqt ly oey`xd
cre gqt ly ipyd meidn mei cg`e miyng yiy `vnpe ,eixg`y

,zereayàöBî äzàL íéîòôezxvr cre gqt ly ipyd meidn §¨¦¤©¨¥
íéðLe íéMîçy`x aeh meiyk ,meiiying meia lg gqt ly oe £¦¦§©¦

yiy minrte ,reayaìLe íéMîçäLgqt ly ipyd meidn mini £¦¦§Ÿ¨
,reaya iriax meia lg gqt ly oey`xd aeh meiyk ,zereay cre

yiy minrteäòaøàå íéMîçcre gqt ly ipyd meidn mini £¦¦§©§¨¨
,reaya iyily meia lg gqt ly oey`xd aeh meiyk ,zereay

yiy minrteäMîçå íéMîçcre gqt ly ipyd meidn mini £¦¦©£¦¨
minrte ,reaya ipy meia gqt ly oey`xd aeh mei lgyk ,zereay

yiyäMLå íéMîçlgyk ,zereay cre gqt ly ipyd meidn mini £¦¦§¦¨
.oey`x meia gqt ly oey`x aeh mei,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø©¦§¨¤§¥¨¥

éøö BðéàC,`ed mrhd `l` ,lirl `aedy mrhl ¥¨¦
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קסז oifge` mipya cenr dq sc ± oey`x wxtzereay

,ycwl mei xyr cg`a oi`a eid ,xiry xd jxc l`xyi z` jilen dyn did m`y

.l`xyi ux`l dkenq `idyäðù íéòáøà ïøçàî äîì äéä ïáäåà íàåiegice -

.lad ixac xne` did `edc meyn ,dil xn`w `nlraäîìù äøåú àäú àì-

oi` mkle ,di`x yi eplc .mkly dliha dgiyk ,ywae dpwa mc` zegcl (mlerl)

.di`xíåé íéùîç`le mini :rnyn -

- "zereay" xne` cg` aezke ,zereay

zeligznd oze` `l` ixw `l "zereay"e

.zaya zeniiqne zaya cg`aàä ãöéë àä
úáùá ìçù çñô ìù ïåùàø áåè íåéá-

z`ad mei `edc ,zayd xg` - ezxgnnc

ray" mwezn - zepnil oiligzne ,xner

."dpiidz zeninz zezayáåè íåéály -

oiligznc ,zay rvn`a zeidl lgy gqt

mei miynga `xw mwezin - ezxgnl zepnl

zepnl oiligzn `l` ,zenly zereay `le

.zay rvn`aêì øôñú`dz jl :rnyn -

.dxitqd dxeqnïéã úéáá äéåìú äøéôñ-

l`yl jixve ,zecrend oiraew oic ziay

ligzny ,gqt ly oey`x aeh mei lg izni`

.zxgnn dxitqd zepnlúáù äúöé
úéùàøálka dielz dzxitqy ,ynn zay -

oic zial l`yil mc`l jixv oi`y ,mc`

zay cr oiznn `l` ,oey`x mei lg izni`

.ligzn ,gqtd jezayùãç ùã÷å íéîé äðî
dryz dpn ,(ycgc) "mini ycg cr" -

.miyly meia ycg ycwie mei mixyreäî
øëéð åðåáùç úàéáì êåîñ ùãçizni`n -

dryze mixyr mein epiidc ,zepnl ligzz

.dpald clen zrynêåîñ úøöò óà
åúàéáìreaw mei mdl xkip miyngd oipn -

aeh mei zxgnn epiidc ,ea zepnl eligziy

- zayd xg`l cr oipiznn m`y .oey`xoi`

ligzny minrtc ,reaw mei xkid my

.xyr dpenya minrt ,xyr draya zepnl

ïìäì äîlbx - zxvra mgld izya -

.lbx zligze `edøîåò úàáä íåé óà-

xg`l cr oiznp m`e .lbx zligze lbx

,lbxd seqa d`a dzidy minrt - zayd

.zaya ipya gqt lgy oebkäèîì úáù
'ebe "ziriayd zayd zxgnn cr" -

,"dycg dgpn mzaxwde" (bk `xwie)

(my) dlrnl "zay" xn`pe .zxvr epiidc

.'ebe "zayd zxgnn mkl mzxtqe" -äî
ïìäì.mgld izya xen`d dhnly "zay"a -ìâø úìéçúå ìâødze`l jenq -

.reay dxary xg`l ,ziriay zay ly zxgnl zlgznd zxvr epiidc ,zay

lbxd zligze lbx - xnera dxen`d dlrnly s` ,reay epiid "zay" dze`c

t ly oey`x mei epiidc ,dl jenq ied(`nl`) .xnerl (lbxl) jenq `diy gq

:(my) aizkc ,"zay" iexw aeh meic ,xn`w aeh mei zxgn - "zayd zxgnn"

."oezay oey`xd meia"ãçàå ãçà ìëì.xetql aiig cg` lky -úåøéôñ ìë
øôåñ äúàùm`y myk .miyngd `l` oleka edi `ly ,zeey edi mlerl -

ly ipy aeh mei `edy zxgnd mein dpen dz` lkd ixacly ,zaya gqt lg

.miyng `l` gqt ly ipy mein mini xetqz `l mlerl s` .mei miyng ,gqt

cwzy` ly oeaygd itl dpen dz`y minrt - ziy`xa zay :xn`z m`e

axra (ly) gqt lg oebk ,cg`e miyng eiykr `di ipy mein zepnl dligzdy

,zaya iynga lg m` oebk - mipye miyng .zaya cg`n dpen dz`e ,zay

,iyilya - drax`e miyng ,zaya iriaxa lg m` oebk - dylye miyng

.zxvr mei cr oey`x mein ,zaya cg`a - yye miyng ,ipya - ynge miyng
éëå
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áåúëmirax` `l` opixtq `l `lde :xn`z m`e Ð mei miyng extqz xne` cg`

zxgnn cr" :`xw xn`w ikdc ,miyng xetql aezkd dev `ly :xnel yie ?mei dryze

"extqz mei miyng" :inp i` ."extqz" Ð miyng mei `edy Ð "ziriayd zayd

cr `le Ð "extqz ziriayd zayd zxgnn cr" :xn`w ikde ,i`w dixzac "mzaxwde"`

."dycg dgpn mzaxwde mei miyng" Ð llka

äî:qxhpewa yxit Ð xkip ez`ial jenq ycg

ligzn zni`n xkip epeayg z`ial

zryn dryze mixyr mein ,epiidc .ezepnl

miyngd oipnl jenq Ð zxvr s` ,dpal clen

ycega xyr dyya epiidc ,reaw mei mdl xkip

cr mipiznn m`y .oey`x aeh mei zxgnn

minrtc .reaw mei xkid my oi` Ð zayd xg`l

draya minrt ,xyr dyya zepnl miligzny

dryza minrt ,xyr dpenya minrt ,xyr

ez`ial jenq ,yceg dn :yxtn mz epiaxe .xyr

cinc ,yceg y`x didi izn xkip yceg ly

irci `nlr ilek Ð zi`xp dpi`e `xdiq iqkinc

z` oic zia eycwi xgnle ,clen didi meidy

mlerl recie xkip `diy jixv ,zxvr s` .ycgd

oiligzn m` ,epiidc .dz`ial jenq dzyecw onf

dnk mdipir epziy Ð oqipa xyr dyya zepnl

oeiqa d`xiyke .ycegl dynga dlecb dpald

.zxvr ycwzi xgnly erci ,xeriy eze`a

epzie ,i`w oexg` aeh meia `nlc :jixt onwle

mleyn epiax axde .oeiqa xyr mipya mdipir

mini dpn"c meyn ,"laei ycwe mini dpn" :qixb

(`,d) dlibn zkqn yixa ol `wtp "yceg ycwe

dpen dz` mini Ð "mini ycg cr" aizkcn

`id efe ,miycgl zery dpen dz` i`e ,miycgl

"dxez dxn`" xninl jiiy `le .minkg yxcn

ipzc `edd ik .ea micen miwecvdy xaca `l`

dxn` ikd :(`,hk) (dpyd y`xc `xza wxta)

,zxvra mgld izye gqta xner `ad ,dxez

.`icda daezk laei zxitq oke .aizk `icdac

mlerly Ð xkip epeayg zlgzd z`ial jenq

s` .miyngd zpy zxgnl zepnl oiligzn

xkip `di epeayg zlgzd z`ial jenq ,zxvr

`le ,oey`xd aeh mei zxgnl `ed dfy Ð

idliya epivnc xne` mz epiaxe .mlerl dpzyi

ekqp :dxez dxn` (`,fh) dpyd y`xc `nw wxt

,micen miwecvd oi`y it lr s` ,bga iptl min

meyn ,wlgl yi edine .odibexz`a edenbxy

yi la` ."dxez dxn` dn iptn" xn`w mzdc

il `ade (yceg) ycg :dcez dxn` Ð "eycga yceg zler" :opixn`c `dn di`x `iadl

mipy dpn :xninl dil dedc :dyw cere .ef dyxca oicen oiwecv oi`e ,dycg dnexzn oaxw

mipy ray mipy zezay ray jl zxtqe" `xw aizk ikdc .epivn `l minic ,laei ycwe

izn oeayg ici lr Ð dry lk xkip ez`ial jenq yceg dn :yxtl yi cere ."minrt ray

jenq ,zxvr s` .ycgd z` oiycwn ycg y`xn mei miyly xeariyk mlerly ,`eai

mlerly ,zxvr `ai izn xikdl yi deyd oeayg ici lr Ð zxkip d`ialmiyng xg`l

.xzei yi minrtc ,dti zxkip dpi` oiwecvd ixacle .zxvr `diäîÐ 'ek lbx oldl

.zaya cg`a gqt lgc oebk ,lbxd xg` iedc oipnif ,mdixacle

ìâø,dray lk oinelyz ezbibgl yic oeik Ð cg` mei zxvrc ab lr s` Ð lbxd zlgze

."lbx zlgz" da jiiyíúøôñålaei iab Ð cg`e cg` lkl dxitq `dzy mkl

oixteq oic zia `nye .`pngx edl xn`w oic zia`c Ð "jl zxtqe" (dk `xwie) aizk

jiiy `l Ð "dxtqe" (eh my) aizkc ,daf iabe .xnerd zxitq lr oikxan ep`y enk ,oikxane

.dxzqÐ iriaya elit` `ifg i`c .zxzeqy oeik ,dkxa daéáøepi` xne` `xiza oa dcedi

meyxb epiax azky xtqae .xg` oipra `xiza oa dcedi iax yxec lirlc `ziixaa Ð jixv

,eid mipy `nye .mzq "dcedi iax" qixbe ,"`xiza oa" `xza `dn wgn dlebd ipir xe`n

oi`e .ciledl leki did `ly `xiza oa dcedi iax ly eia`n zetykn elhia ryedi iaxe xfril` iaxc inlyexia opixn`c ,cg` did cere .(a,b) migqt yixa gkenck ,ziad onfa did cg`c

.(`,cl oixcdpq) "zepenn ipic cg`" wxt ,iqei iax ly exiag dcedi iax didy dcedi iaxa iqei iax xza iqei iaxc dizlin ipz inp ikdc ,i`xza i`pz xza dil ipzc i`na yegl
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øaãna ïøçéà änì ,äéä ìàøNé áäBà eðéaø äùî íàå§¦Ÿ¤©¥¥¦§¨¥¨¨¨¨¥£¨©¦§¨
øîà ?éðøèBt äzà Cëa ,éaø :Bì øîà ?äðL íéòaøà©§¨¦¨¨¨©©¦§¨©¨§¥¦¨©
äìéèa äçéNk eðlL äîìL äøBz àäz àìå ,äèBL :Bì¤§Ÿ§¥¨§¥¨¤¨§¦¨§¥¨
áeúëå ,"íBé íéMîç eøtñz" :øîBà ãçà áeúk !íëlL¤¨¤¨¤¨¥¦§§£¦¦§¨
?ãöék àä ,"äðééäz úîéîz úBúaL òáL" :øîBà ãçà¤¨¥¤©©¨§¦Ÿ¦§¤¨¨¥©

ïàk¯ïàk ,úaLa úBéäì ìçL áBè íBéa¯ìçL áBè íBéa ¨§¤¨¦§§©¨¨§¤¨
òLBäé éaø .øôBñ øæòéìà éaø ìL .úaL òöîàa úBéäì¦§§¤§©©¨¤©¦¡¦¤¤¥©¦§ª©
éaø .ïîéñ .ähîì äãeäé éaø .ønòî ìàòîLé éaø .äðBî¤©¦¦§¨¥§©¥©¦§¨§©¨¦¨©¦

éøö Bðéà :øîBà øæòéìà"Cì øtñz" øîBà àeä éøä ,C¯ ¡¦¤¤¥¥¨¦£¥¥¦§¨¨
úøçnî" .Lcçì íéòãBé íäL ,ïéc úéáa äéeìz äøéôñ§¦¨§¨§¥¦¤¥§¦§©¥¦¨¢©

"úaMä¯úéLàøa úaL úàöé ,áBè íBé úøçî ©©¨¨¢©¨¨©©§¥¦
:äøBz äøîà ,øîBà òLBäé éaø .íãà ìëá dúøéôqL¤§¦¨¨§¨¨¨©¦§ª©¥¨§¨¨
Lãç äî .úøöò Lc÷å íéîé äðî ,Lãç Lc÷å íéîé äðî§¥¨¦§©¥Ÿ¤§¥¨¦§©¥£¤¤©Ÿ¤

¯úøöò óà ,økéð Búàéáì Ceîñ¯.úøkéð Búàéáì Ceîñ ¨§¦¨¦¨©£¤¤¨§¦¨¦¤¤
úaMä øçà íìBòì úøöò :øîàz íàå¯àäz Càéä §¦Ÿ©£¤¤§¨©©©©¨¥¨§¥

àáä :äøBz äøîà ,øîBà ìàòîLé éaø ?äéðôlMî úøkéð¦¤¤¦¤§¨¤¨©¦¦§¨¥¥¨§¨¨¨¥
ïläl äî .úøöòa íçlä ézLe çñôa øîBò¯úlçúe ìâø ¤§¤©§¥©¤¤©£¤¤©§©¨¤¤§¦©

ïàk óà ,ìâø¯àøéúa ïa äãeäé éaø .ìâø úlçúe ìâø ¤¤©¨¤¤§¦©¤¤©¦§¨¤§¥¨
äî .ähîì "úaL" øîàðå äìòîì "úaL" øîàð :øîBà¥¤¡©©¨§©§¨§¤¡©©¨§©¨©

ïläl¯ïàk óà ,dì Ceîñ ìâø úlçúe ìâø¯úlçúe ìâø §©¨¤¤§¦©¤¤¨¨©¨¤¤§¦©
"íëì ízøôñe" :ïðaø eðz .dì Ceîñ ìâø¯äøéôñ àäzL ¤¤¨¨¨©¨©§©§¤¨¤¤§¥§¦¨

"úaMä úøçnî" .ãçàå ãçà ìëì¯Bà ,áBè íBé úøçnî §¨¤¨§¤¨¦¨¢©©©¨¦¨¢©
äãeäé øa éñBé éaø ?úéLàøa úaL úøçîì àlà Bðéà¥¤¨§¨¢©©©§¥¦©¦¥©§¨

"íBé íéMîç eøtñz" øîBà àeä éøä :øîBà¯úBøéôñ ìk ¥£¥¥¦§§£¦¦¨§¦
:øîàz íàå .íBé íéMîç àlà eäé àì øôBñ äzàL¤©¨¥Ÿ§¤¨£¦¦§¦Ÿ©

úéLàøa úaL úøçnî¯íéMîç àöBî äzàL íéîòt ¦¨¢©©©§¥¦§¨¦¤©¨¥£¦¦
íéMîç ,íéðLe íéMîç àöBî äzàL íéîòôe ,ãçàå§¤¨§¨¦¤©¨¥£¦¦§©¦£¦¦

ìLeíéMîç ,äMîçå íéMîç ,äòaøàå íéMîç ,äL §¨£¦¦§©§¨¨£¦¦©£¦¨£¦¦
éøö Bðéà :øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø .äMLå,C §¦¨©¦§¨¤§¥¨¥¥¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc zegpn(iyiy meil)

íàåy jixackïøçéà änì ,äéä ìàøNé áäBà eðéaø äLîoakire §¦Ÿ¤©¥¥¦§¨¥¨¨¨¨¥£¨
l`xyilBì øîà .äðL íéòaøà øaãnaoa opgei oaxl iqeziia eze` ©¦§¨©§¨¦¨¨¨©

,i`kf,éaøikeCëaz`fk daeyza -,éðøèBt äzàef daeyz ixde ©¦§¨©¨§¥¦
,llk dpekp daeyz dpi`Bì øîà,i`kf oa opgei oaxàìå ,äèBL ¨©¤§Ÿ

,íëlL äìéèa äçéNk eðlL äîìL äøBz àäzelkez `l ,xnelk §¥¨§¥¨¤¨§¦¨§¥¨¤¨¤
z` zegcl yiy itk ,lad ixaca ,dnilyd epizxez ixac z` zegcl
,mkixacl di`x lk oi` mkly ,dliha dgiy m` ik mpi`y mkixac

y dnn di`x yi epl eli`eãçà áeúkxnerd zxitq iabløîBà ¨¤¨¥
(fh bk `xwie)ziriaXd zAXd zxgOn cr','íBé íéMîç eøtñz ©¦¨¢©©©¨©§¦¦¦§§£¦¦

zereay eidiy jxev oi`e mei miyng mixteqy rnyn df weqtn
mei miyng mixteq `l` ,zay cre reaya oey`x mein ,minly

,mei miyng enlyeiy cr didiy mei dfi`nãçà áeúëåzxitq iabl §¨¤¨
xnerdøîBà(eh weqt my)mk`iad mFIn zAXd zxgOn mkl mYxtqE' ¥§©§¤¨¤¦¨¢©©©¨¦£¦£¤

dtEpYd xnr z`,'äðééäz úBîéîz úBúaL òáLrnyn df weqtne ¤Ÿ¤©§¨¤©©¨§¦¦§¤¨
oey`x meia miligznd ,minly zereay dray xetql jixvy

,zaya miniizqne reayaãöék àä,el` miweqt ipy miayiizn ¨¥©
,df z` df exzqi `lyïàkzeninz zezay ray' xn`py dn - ¨

miiwzn 'dpiidzáBè íBéagqt ly oey`x,úaLa úBéäì ìçL §¤¨¦§§©¨
oey`x mei `edy gqtd bg zxgnn zepnl miligzn ef dpyay

,ziriayd zayd meia zepnl miniiqne ,reayaáBè íBéa ïàkly ¨§
gqt,úaL òöîàa úBéäì ìçLdpyae ,ezxgnn zepnl miligzny ¤¨¦§§¤§©©¨

.'mei miyng extqz' xn`py dn miiwzn ef
d`ian dligze ,minkg ixacl zexg` zei`x e`iad mixg` mi`pz

:el` mi`pz ixacl oniq `xnbdéaø ,øô"Bñ øæòéìà éaø ìL)¤©¦¡¦¤¤¥©¦
.äh"îì äãeäé éaø ,øn"òî ìàòîLé éaø ,äð"Bî òLBäémilin §ª©¤©¦¦§¨¥§©¥©¦§¨§©¨

mpid el`ïîéñoldl mi`aend mi`pzd ixacl.( ¦¨
éøö Bðéà ,øîBà øæòéìà éaøCipy zxizqn di`x `iadl jixv oi` - ©¦¡¦¤¤¥¥¨¦

yexit oi`y di`x `iadl yi dxezd ieeiv mvrn `l` ,miweqtd
y ,dlibx zay zxgnn 'zayd zxgnn'øîBà àeä éøä(h fh mixac), £¥¥

zraW draW','Cì øtñzidz dxitqdy rnyn el` milinnd ¦§¨¨ªŸ¦§¨¨
d didzy epiide ,'jl' dxeqníéòãBé íäL ,ïéc úéáa äéeìz äøéôñ§¦¨§¨§¥¦¤¥§¦

[Lc÷ì] (úøçî úáùä úøçîî ùãçì)z`áBè íBély oey`x §©¥
izni` mircei md df itle ,ycegd y`x z` miycwn mdy itl ,gqt

,xetql miligzn eay 'zayd zxgnn' `edúéLàøa úaL úàöé- ¨¨©©§¥¦
dlibx zay ok oi`y dníãà ìëa dúøéôñLrcei mc` lky - ¤§¦¨¨§¨¨¨

oic ziaa ielz xacd oi`e ,gqtd xg`y oey`x mei lg izni` envrn
.llk

,øîBà òLBäé éaøoky ,yceg y`xn a` oipaa df xac cenll yi ©¦§ª©¥
äøBz äøîà'mini Wcg cr' ,yceg y`x iabl(k `i xacna)yexit , ¨§¨¨©Ÿ¤¨¦
,`ed weqtdäðî[xetqz-]å ,íéîéjk xg`Lc÷y`x raw -,Lãç §¥¨¦§©¥Ÿ¤

dielz ycegd zriawy epcnll 'mini yceg cr' dxez dxn` jkle
miXng ExRqY' zereayd bg iabl dxez dxn` ok enke ,mini xtqna¦§§£¦¦

,xnelk ,'mFiäðîmiyngLc÷å ,íéîébg eixg`l rawe -,úøöò §¥¨¦§©¥£¤¤
oipn xg` milg mdipyy df oipra zxvre yceg y`x eeyedy ixd

,xnele yiwdl yie ,miniøkéð Búàéáì Ceîñ Lãç äîiably enk - ©Ÿ¤¨§¦¨¦¨
mixyr mein epiid ,zepnl ligzn izni` xkip oniq yi yceg y`x

,dpald yecig zligz `edy ,ycegl dryzeCeîñ úøöò óà©£¤¤¨
úøkéð dúàéáìmiligzn epnny xkipe reaw mei yi zxvr iabl mb - §¦¨¨¦¤¤

oqip f"h `edy ,gqt ly oey`x aeh mei zxgnn epiidc ,zepnlíàå§¦
øîàzy miqeziiad ixackíìBòì úøöòoey`x meia `idøçà Ÿ©£¤¤§¨©©
úaMä,lbxd jezayäéðôlMî úøkéð àäz Càéädidi cvik - ©©¨¥¨§¥¦¤¤¦¤§¨¤¨

,reaw mei jkl oi` ixde ,xetql miligzn ycega mei dfi`a xkid

,oqip f"ha xetql miligzn zaya gqt ly oey`x aeh mei lg m`y
.dfa `veik oke ,f"ia zepnl miligzn iyiy meia lg m`e

,øîBà ìàòîLé éaøjky ,xg` mewnn a` oipaa z`f cenll yi ©¦¦§¨¥¥
çñôa øîBò àáä ,äøBz äøîàzxitq xetql miligzn eay meia ¨§¨¨¨¥¤§¤©

,xnerdå`ad,úøöòa íçlä ézLyie ,dxitqd ini mixnbpyk §§¥©¤¤©£¤¤
,jk a` oipa cenllïläl äî,dxitqd seqa mi`ad mgld izy iabl ©§©¨

øìâø úlçúe ìâ,zereayd bga epiidc ,lbxa oaxwd z` mi`ian - ¤¤§¦©¤¤
,lbxd zligz `ed oaxwd z`ad meieïàk óà,xnerd iablìâø ©¨¤¤

ìâø úlçúeepiidc ,lbxd zligzae ,lbxa oaxwd z` mi`ian - §¦©¤¤
meia 'zayd zxgnn' dpeekd m`e ,gqt ly oey`xd aeh mei i`vena
lg gqt m` oebk ,lbxd seqa legl leki df mizirl reaya oey`x
`edy eixg`ly oey`x meia xnerd oaxw z` e`iaiy ipy meia

.gqt ly iriay
,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø,ywida z`f cenll yiúaL øîàð ©¦§¨¤§¥¨¥¤¡©©¨

äìòîìzxgOn mkl mYxtqE' ,xnerd iabl oey`xd weqta - §©§¨§©§¤¨¤¦¨¢©
,'zAXdähîì úaL øîàðåmgld izy iabl ipyd weqta -k my) ©©¨§¤¡©©¨§©¨

(fhdgpn mYaxwde mFi miXng ExRqY ziriaXd zAXd zxgOn cr' ,©¦¨¢©©©¨©§¦¦¦§§£¦¦§¦§©§¤¦§¨
,'dWcgïläl äîizy iabl ,dhnl dazkpy ziriayd zaya £¨¨©§©¨
,mglddì Ceîñ ìâø úlçúe ìâøzayl jenq lbxd lg - ¤¤§¦©¤¤¨¨

,ziriaydïàk óà,xnerd oaxw z`ad iabl -ìâø úlçúe ìâø ©¨¤¤§¦©¤¤
dì Ceîñepiide ,lbxd zligzl jenq xnerd z`ad onf lg - ¨¨

.zay `xwp `ed s`y ,gqt ly oey`xd aeh mei zxgnl
x`ean da mbe ,xnerd zxitq oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd
oey`x aeh mei zxgnn dpeekd 'zayd zxgnn'y yxtl yi recn

:gqt ly,ïðaø eðzyi 'mkl' dlindn ,'mkl mYxtqE' dxeza xn`p ¨©¨¨§©§¤¨¤
jixvy cenll,ãçàå ãçà ìëì äøéôñ àäzLcg` lky epiidc ¤§¥§¦¨§¨¤¨§¤¨

.xetql aiig cg`e
eqtd jynda :`ziixad dkiynnxn`p w,'úaMä úøçnî'oi` ¦¨¢©©©¨
`l` ,dlibx zay zxgnn dpeekdáBè íBé úøçnî.gqt ly oey`x ¦¨¢©

:`ziixad dpcBàdfy xn`p `nyBðéà,'zayd zxgnn' yexitd ¥
àlàeyexit 'zayd zxgnn'úéLàøa úaL úøçîì.dlibx - ¤¨§¨¢©©©§¥¦

:df yexit ziigcl minrh dnk `ziixad d`ianäãeäé øa éñBé éaø©¦¥©§¨
,'íBé íéMîç eøtñz' øîBà àeä éøä ,øîBày jkn cenll yieìk ¥£¥¥¦§§£¦¦¨

íBé íéMîç àlà eäé àì øôBñ äzàL úBøéôñxetql yi mlerl - §¦¤©¨¥Ÿ§¤¨£¦¦
xetql ligzn zaya gqt lg m`y myke ,xzei `le mei miyng wx
xetql yi mlerl jk ,gqt ly ipy `edy oey`x mein mei miyng

,gqt ly ipyd meidn mei miyngøîàz íàåzxgnn' yexity §¦Ÿ©
`ed 'zayd,úéLàøa úaL úøçnîyi ok m`äzàL íéîòt ¦¨¢©©©§¥¦§¨¦¤©¨

àöBîzxvr cre gqt ly ipyd meinãçàå íéMîçaeh meiyk ,mei ¥£¦¦§¤¨
oey`x mein zepnl ligzny ,zay axra lg gqt ly oey`xd
cre gqt ly ipyd meidn mei cg`e miyng yiy `vnpe ,eixg`y

,zereayàöBî äzàL íéîòôezxvr cre gqt ly ipyd meidn §¨¦¤©¨¥
íéðLe íéMîçy`x aeh meiyk ,meiiying meia lg gqt ly oe £¦¦§©¦

yiy minrte ,reayaìLe íéMîçäLgqt ly ipyd meidn mini £¦¦§Ÿ¨
,reaya iriax meia lg gqt ly oey`xd aeh meiyk ,zereay cre

yiy minrteäòaøàå íéMîçcre gqt ly ipyd meidn mini £¦¦§©§¨¨
,reaya iyily meia lg gqt ly oey`xd aeh meiyk ,zereay

yiy minrteäMîçå íéMîçcre gqt ly ipyd meidn mini £¦¦©£¦¨
minrte ,reaya ipy meia gqt ly oey`xd aeh mei lgyk ,zereay

yiyäMLå íéMîçlgyk ,zereay cre gqt ly ipyd meidn mini £¦¦§¦¨
.oey`x meia gqt ly oey`x aeh mei,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø©¦§¨¤§¥¨¥

éøö BðéàC,`ed mrhd `l` ,lirl `aedy mrhl ¥¨¦
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xcde"קסח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc zegpn(ycew zay meil)

yøîBà àeä éøä(h fh mixac)zraW draW','Cì øtñzel` milinn £¥¥¦§¨¨ªŸ¦§¨¨
d didzy rnyn,ïéc úéáa äéeìz äøéôñz` miycwn mdy §¦¨§¨§¥¦

`xwpd `edy ,gqt ly oey`x aeh mei legi izn miraewe ,ycegd
,zepnl miligzn eixg`e ,'zay'úéLàøa úaL äúöéoi`y dn - ¨§¨©©§¥¦

,dlibx zay okíãà ìëa dúøéôqLenvrn rcei mc` lky - ¤§¦¨¨§¨¨¨
.gqt ly oey`x aeh mei xg`y oey`x mei lg izni`

,øîBà éñBé éaøxn`py dn(eh bk `xwie)'úaMä úøçnî'eyexit ©¦¥¥¦¨¢©©©¨
áBè íBé úøçnî':le`yl yie .'gqt ly oey`xøîBà äzà ¦¨¢©©¨¥

dpeekdyàlà Bðéà Bà ,áBè íBé úøçnîe` -dpeekdy yxtp il ¦¨¢©¥¤¨
úéLàøa úaL úøçnîoey`x meia epiidc ,dlibx zay zxgnn - ¦¨¢©©©§¥¦

ixdy ,ok yxtl oi` mpn` .reayazøîà,jk xnel jl yi -éëå ¨©§¨§¦
øîàðdxeza,'çñtä CBúaL úaMä úøçnî'z` rcp jkny ¤¡©¦¨¢©©©¨¤§©¤©

,xetql miligzn eay wiecnd jix`zdàlà øîàð àì àìäå©£ŸŸ¤¡©¤¨
,'úaMä úøçnî'oeikne,úBúaL äàìî dlek äðMä ìëcm` ¦¨¢©©©¨§¨©¨¨¨§¥¨©¨

,dlibx zay zxgnn eyexit 'zayd zxgnn'y xn`z÷Bãáe àö¥§
lúaL Bæéàdxn` `l dxezdy xazqn `l ixde ,dxezd dpeekzp ¥©¨

'zayd zxgnn'y o`kne ,xetql ligzdl yi izn wiecn jix`z
iax .gqt ly oey`x aeh mei `idy ,zcgein zayl zxgnn dpeekd

:ztqep di`x `ian iqeiãBòåepiid 'zayd zxgnn'y gikedl yi §
,ywida ,gqt ly oey`x aeh mei zxgnnähîì úaL äøîàð- ¤¤§¨©¨§©¨

'mFi miXng ExRqY ziriaXd zAXd zxgOn cr' ,mgld izy iabl©¦¨¢©©©¨©§¦¦¦§§£¦¦
(fh bk `xwie),äìòîì úaL äøîàðåmkl mYxtqE' ,xnerd iabl - §¤¤§¨©¨§©§¨§©§¤¨¤

'zAXd zxgOn(eh bk my),ïläl äîdazkpy ziriayd zaya ¦¨¢©©©¨©§©¨
,dhnlìâø úléçúe ìâølbx zligze lbx `edy zereayd bg lg - ¤¤§¦©¤¤

,ziriayd zayl jenqïàk óà,xnerd oaxw z`ad iablìâø ©¨¤¤
ìâø úléçúeepiide ,lbxd zligzl jenq xnerd z`ad onf lg - §¦©¤¤

.gqt ly oey`xd aeh mei zxgnl
øîBà ãçà áeúk ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø(g fh mixac)'úLL ©¦¦§¤¤§¨¨¥¨¤¨¥¥¤

øîBà ãçà áeúëå ,'úBvî ìëàz íéîé(eh ai zeny)íéîé úòáL' ¨¦Ÿ©©§¨¤¨¥¦§©¨¦
,'eìëàz úBvîjkn cenll yie ,mixzeq el` miweqt ipy dxe`kle ©Ÿ¥

dlik`l die`xd dvn yie ,mini dray dlik`l die`xd dvn yiy
,mini dyy wxäòáL dìëBàì ìBëé äzà éàL ävî ,ãöék àä̈¥©©¨¤¦©¨¨§§¨¦§¨

mini,Lãçä ïîdlke`l xyt` i`y dycgd d`eazdn dvn epiidc ¦¤¨¨
xiznd xnerd oaxw axwed `l oiicry meyn ,gqt ly oey`xd meia

,dlik`a dycgd d`eazd z`äML dìëBàì ìBëé äzàminiïî ©¨¨§§¨¦¨¦
,Lãçä,mini dray dlik`l die`xd dvn yiy cnll d`a dxezde ¤¨¨

wx dlik`l die`xd dvn yie ,dpyid d`eazdn d`ad dvn `ide
,dycgd d`eazdn d`ad dvn `ide ,mini dyydlik`a zxzeny

,gqt ly ipyd meia axw xnerdy o`kne .gqt ly ipyd meidn wx
oey`x aeh mei lg xy`k ,miiwzn df xac oi` miqeziiad ixacly
oey`x meia xnerd z` miaixwny ,reaya ipy meia gqt ly
.cala meid eze` `l` ycgd on dvn milke` oi`y `vnpe ,eixg`y

dxeza xn`p :weqtd z` yexcl dkiynn `ziixad(fh-eh bk `xwie)

zAXd zxgOn mkl mYxtqE'íëàéáä íBiîraW dtEpYd xnr z` §©§¤¨¤¦¨¢©©©¨¦£¦£¤¤Ÿ¤©§¨¤©
.'ebe dpiidY zFninY zFzAWeøtñzdgpn mYaxwde mFi miXng ©¨§¦¦§¤¨¦§§£¦¦§¦§©§¤¦§¨

el` miweqt zernynn ,''dl dWcgìBëéxnel dxe`kl ip` £¨¨©¨
yàéáéå øBö÷é,xnerd z`,øBtñé äöøiL éúîéàåzpeeky yxtpe ¦§§¨¦§¥¨©¤¦§¤¦§

ligzdl leki xnerd z`ad mei `edy zayd zxgnny `id dxezd
,dvxiy izn xetqløBtñì ìçz äîwa Lîøç ìçäî' øîBì ãeîìz©§©¥¨¥¤§¥©¨¨¨¥¦§

'zFraW draW(h fh mixac)exvwiy onfn xetql miligzny xnelk , ¦§¨¨ª
mcewe xnerd zxivw xg`ly rnyn df weqtn ,lbna dnwd z`

:oecl `ziixad dkiynne .xetql eligzi ez`adLîøç ìçäî' éà¦¥¨¥¤§¥
ìBëé ,'øBtñì ìçzy xnel ip`àéáé äöøiL éúîéàå ,øBtñéå øBö÷é ¨¥¦§¨¦§§¦§§¥¨©¤¦§¤¨¦
,xnerd oaxw z`øîBì ãeîìzzAXd zxgOn mkl mYxtqE'íBiî ©§©§©§¤¨¤¦¨¢©©©¨¦

íëàéáädxitqd oi`y df weqtn rnyny ,'dtEpYd xnr z` £¦£¤¤Ÿ¤©§¨
.dxitqd meia `iadl jixv ok m`e ,d`add mei ribiyn `l` dxiyk

:oecl `ziixad dkiynneìBëé ,'íëàéáä íBiî' éàxnel ip` ¦¦£¦£¤¨

yøBö÷é,d`eazd z`øBtñéå,xnerd zxitqàéáéåxnerd oaxw ¦§§¦§§¨¦
äzà éúîéà ,'äðééäz úBîéîz úBúaL òáL' øîBì ãeîìz ,íBia©©§©¤©©¨§¦¦§¤¨¥¨©©¨

úBîéîz úBúaL òáL àöBî,zenly -ìéçúî äzàL ïîæa ¥¤©©¨§¦¦§©¤©¨©§¦
,áøòaî úBðîéì.reayde meid ligzn f`yìBëéxnel iziid ¦§¦¨¤¤¨

yøBö÷é,d`eazd z`àéáéå,xnerd oaxw z`øBtñéåzxitq ¦§§¨¦§¦§
xnerd,'íëàéáä íBiî' øîBì ãeîìz ,äìéla`iany cenll yie ©©§¨©§©¦£¦£¤

,dlila `le meia xnerd z`,ãöék àäd z`å äøéö÷d z`äøéôñ ¨¥©§¦¨§§¦¨
dyerå ,äìélaz`däàáädyer.íBia ©©§¨§£¨¨©

àëøét eäì úéà eälek ,àáø øîàzegikend zeyxcd lk z` - ¨©¨¨§¦§¦§¨
,jextl yi reaya oey`x meia epi` 'zayd zxgnn'yézøzî øa©¦©§¥

éàøúa éàpz,mipexg`d mi`pzd ipy zegkedn ueg -ïéa ©¨¥©§¨¥¥
àúééøúa àúéðúîa ïéa àúéén÷ àúéðúîa`ziixaa oia - §©§¦¨©©§¨¥§©§¦¨©§©§¨

,dpexg`d `ziixaa oiae dpey`xdeäì úéìcmdl oi`y -.àëøét §¥§¦§¨
:dpey`xd `ziixaa zeyxcd lr jextl yiy z` yxtneéàm` - ¦

cnlpîdyxcdéàkæ ïa ïðçBé ïaøccg` weqtay dnn z`f cnly §§©¨¨¨¤©©
zninz zezay ray' xn`p cg` weqtae ,'mei miyng extqz' xn`p

,ef di`x zegcl yi ,'dpiidzàîìc`ed weqtd xe`ia `ny - ¦§¨
,ééaà øîàc ,ééaàãkxnerd zxitqayiéîBé éðîéîì äåöî- ¦§©©¥§¨©©©¥¦§¨§¦§¥¥

,mini xetqlåyiéòeáL éðîéîì äåöîxn`p okle .zereay xetql - §¦§¨§¦§¥¨¥
aeye ,zezay xteqy xn`p cg` weqtae mini xteqy cg` weqta
meia epi` 'zayd zxgnn'y cnll mi`a el` miweqty di`x oi`

.miqeziiad ixack reaya oey`x
éàcnlp m` -îdyxcdøæòéìà éaøcxn`py dnn z`f cnly ¦§§©¦¡¦¤¤

,oic ziaa dielz didz dxitqdy epiide ,'jl xtqz zray dray'
åly dyxcdnòLBäé éaøyi ,yceg y`xn a` oipaa z`f cnly §©¦§ª©

mei zxgnl `id dxitqd zligzy di`x oi` mewn lkny ,zegcl
ik ,oey`x aehéà÷ ïBLàø áBè íBéác éànîzxgnn'y oipn - ¦©¦§¦¨¥

,gqt ly oey`x aeh mei zxgnn eyexit 'zaydáBè íBéa àîìc¦§¨§
éà÷ ïBøçàmei zxgnn eyexit 'zayd zxgnn'y xnel yi `ny - ©£¨¥

.gqt ly oexg`d aeh
ezyxc j`ìàòîLé éaøcxnerd oaxw z` cenll yiy a` oipan §©¦¦§¨¥

,mgld izynåly ezyxcàøéúa ïa äãeäé éaøxn`py dn ywidn §©¦§¨¤§¥¨
,dxitqd meiqa 'zay'e dxitqd zligza 'zay'eäì úéìmdl oi` - ¥§

.àëøét¦§¨
`ziixaay mi`pzd zei`x z` jextl yi cvik x`al jiynne

:dipydéàcnlp m` -îezyxc,äãeäé éaøa éñBé éaøccnly ¦¦§©¦¥§©¦§¨
dfe ,mei miyng mixteq mlerly 'mei miyng extqz' xn`py dnn
cre gqt ly ipyd meidn mlerl zepnl miligzn m` wx jiiy
minrt yi zaya cg`a cinz `id dxitqd zlgzd m`y ,zxvr

,mei dyye miyng extqiyàðéîà äåä,xne` iziid -ïéLîç àîìc £¨¨¦¨¦§¨©§¦
àzéL éðäî øáìmeidn mei miyng yiy weqtd zpeek `ny - §©¥¨¥¦¨

f`y ,zaya cg`a oey`x aeh mei lgy ote`a ok`e ,zepnl ligzny
meia zepnl ligzn,gqt ly oey`x aeh mei xg`y reaya oey`x

.llka el` mini dyy oipn oi`
okeéàcnlp m` -îezyxcàøéúa ïa äãeäé éaøcz`f cnly ¦¦§©¦§¨¤§¥¨

ziaa dielz didz dxitqdy ,'jl xtqz zray dray' xn`py dnn
,zegcl yi ,oicéà÷ ïBLàø áBè íBéác éànîzxgnn'y oipn - ¦©¦§¦¨¥

,gqt ly oey`x aeh mei zxgnn eyexit 'zaydáBè íBéa àîìc¦§¨§
éà÷ ïBøçàmei zxgnn eyexit 'zayd zxgnn'y xnel yi `ny - ©£¨¥

.oic zia cia ielze zay `xwp `ed s`y ,gqt ly oexg`d aeh
àëøét déì éæç énð éñBé éaøxazqn `ly iqei iax zxaq z` s` - ©¦¥©¦¨¥¥¦§¨

efi`l dxezd dyxit `ly ,dlibx zayl dpeekd 'zayd zxgnn'y
oey`xd aeh meil dpeekd 'zay'ay oipn ,jixtdl ie`x ,dzpeek zay

.gqt ly oexg`d aeh meil `le gqt lyøîà÷c eðééäåiqei iax §©§§¨¨©
envrãBòå'lbx oldl dn dlrnl zay dxn`pe dhnl zay dxn`p §

.`kxit oi` ef dyxcly ,'lbx zligze lbx o`k s` lbx zligze
:mixacd jeza lirl xn`py oicl zxfeg `xnbdàôebmvrl aeyp - ¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

קמשך בעמוד הנק

oifge` mipy` cenr eq sc ± oey`x wxtzereay

çñôä êåúáù úáù úøçîî øîàð éëåzepnil ligzz gqt ly zayay rczc -?

úåúáù äàìî äðùä ìëå`l` !zay dfi` wecae `v - ynn zay :xn`z m`e -

.`ed [gqt ly] aeh mei i`ceùãçä ïî äòáù äìëåàì ìåëé äúà éàù äöî
äùù äìëåàì ìåëé äúàzayd xg`l cr oiznz m`e ,xnerd axwi xgnly -

gqt lg oebk .df `xwn lhan z`vnp -

xg`l cr xner `iaz `le zaya ipya

`l` ycg dvn lk`z `ly `vnp - zayd

.ecal mei eze`íëàéáä íåéîikd -

mei" `edc ,"zayd zxgnn" ribiyn :rnyn

:dvxzy dryn dxitq dxyked ,"mk`iad

.xgn m` ,meia ea m`ìçäî øîåì ãåîìú
ùîøçd`ad mcewe dxivw xg`l :rnyn -

.xetql lgzíëàéáä íåéî øîåì ãåîìú-

ribiyn `l` dxitq dxyked `l :rnync

.d`ad meiíëàéáä íåéî éàopiyxcc -

leki ,cg`k erawed ozylyc `zyd

meia ozyly?äìéìá äøéôñå äøéö÷-

aizkck ,dxitq inwn `lc ibq `l dxivwc

meia d`ade .'ebe "ynxg lgdn" (fh mixac)

."mk`iad mein" (bk `xwie) aizkc -

mein" `dc - meiac d`ad inwn dxivwe

"mk`iad zryn" `le ,aizk "mk`iad

"mk`iad mei" - axran dkygc oeike ,aizk

`edàúééøúáã éàðú éøú"cere" :epiide -

.xfrl` oa oerny iaxe ,iqei iaxcïáøãî éà
[éàëæ ïá] ïðçåé"zezay ray"n silic -

xn` `xw cgc `edd - "mei miyng"e

dil irain "zezay" xn` `xw cge "mini"

.iia`ckløæòéìà éáøãî éà:xn`c -

zayn dizwit`c idp - oic ziaa dielz

oey`x mei zxgnnc i`nn `l` ,ynn

dpen?iaxl oke !oexg` aeh mein `nlc

`nlc - zxkip d`ial jenq :xn`c ryedi

xkid inp iedc ,`xw xn`w oexg` aeh mein

.mlerl oqipl cg`e mixyr mei ,`ed reaw

íéùîç àîìã,zepnl ligzny mein -

ab lr s`c .`ziyn xal zayd xg` epiidc

zaya cg` cr ,zaya cg`a gqt lgc

`l ziy jpda - dyye miyng eedc xg`d

`nein `l` aiqp `l `xwc ,ol ztki`

e`l - ziy hwpc i`d .ipninl opilgznc

dcedi xa iqei iaxc `zlin seq `l` ,`wec

.hwpéñåé éáøepiide ,`kxit dil ifg inp -

."cere" xn`wcéòåáù àìå éîåé éðî øîéîà
daeg e`l - `zydc `piipn i`d :xn` -

ycwnl xkf `l` ,xner `kil `dc ,`ed

.ibq ineia jkld ,`ed `nlraäðùî
ïéáäáäîå.milaya dxfra -íéîëçå
íéøîåàjxck `le .eze` oihaeg dligza -

oixewy lwna oze` oihaegy dyai d`eaz

- zeglewae migl mipwa `l` ,l"iilt

jk xg`e .jrnzi `ly ick ,aexk ly glwa

.ilw zevn ea oiniiwnáåáàá åúåà ïéðúåð
.eny dfe ,zygp ly ilk -úåñåøâ ìù-

jxc oky ,dar `l` wc zepgeh eid `ly

.zleqdúåñåøâå,oiqixb oeyl epiid -

`l` d`iven oi`e oilet oda oipgehy

m`y .onvra oipirxbdn dtpa dtilwd

mr dtpa dtilwd lk xeari - dti epghi

."lnxk UxB" z`xwp jk my lre ,zleqd¤¤

äôð äøùò ùìù"zegpn el`"a yxtn -

.dwca ,dqba ,dwca :(a,er zegpn)äìçá áééçå.dctpy xg`l ,`ed heicd cia ef ly leblbe ,dqirc leblb epiid dlg aeigc -úåøùòîä ïî øåèôå`ed gexinc -

.`xnba yxtnck ,xyrnd on xhet ycwd gexine ,ycwd cia'åë øîåà àáé÷ò éáø.`xnba yxtn -àøîâáéáà äæ.xivw ziy`x ,xnelk -
ïéà
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áåúëyixc (`,kw migqt) "migqt iaxr" seqa Ð zevn lk`z mini zyy xne` cg`

seqae ."iriayd meiae" aizkc meyn ,zeyx dyy s` Ð zeyx iriay dn :dipin

izxz `nye .mixevr olek s` Ð xevr iriay dn :opiyxc inp (`,gi) dbibgc ipy wxt

.dpin zrny

éúîéàå,"lnxk" aizkc `de Ð `iai dvxiy

meyn ,iziin `l wegxn elit`c

.devnl epiid Ð "lnxk"

úéìãinp jixhvi`c ab lr s` Ð `kxit edl

iriay dn" xfrl` iax oa oerny iaxl

.opirny edlek ,ziyixtck "zeyxøëæycwnl

oi`e ,jxal leki dkiyg wtqac d`xp Ð `ed

`edy oeik ,dlil i`ce `diy cr oizndl jixv

jenq meia elit`c :xne` cere .opaxc `witq

opixn`ck ,"zeninz" meyn ,sicr dkiygl

,dlila xetql gkyc `kide .d`xp oi`e .lirl

d`xp did oke .meia xteqy zelecb zeklda wqt

:opzc ,(`,`r) oiwxit seqc oizipzn mzq jezn

.xyk Ð meia xvwp m`e ,xevwl dlila ezevn

`nzq jci` xwir mz epiaxl d`xp la`

dl iziine ,(a,k) dlibnc ipy wxtc oizipznc

zxivwl xyk dlild lk :(`,ar) oiwxit seqa

`inec dlil ipzwc dpin opiwiice ,'ek xnerd

Ð meia dlilc s` ,`l Ð dlila meic dn :meic

l`ilnb oax :(a,b) ohw cren yixa opixn`e .`l

.mexizde elld miwxt dyly lr epnp epic ziae

l`rnyi iaxk dl xaqc ,mzd iy` ax wiqne

`vi .zeyx xivw s` Ð zeyx yixg dn :yixcc

oeike .zay `igce ,devn `edy ,xnerd xivw

gkenck ,dlila `l` xvwp oi` Ð zay `igcc

:(`,c my) xn`c opgei iaxc :cere .oiwxit seqa

dl xaq ,ipiqn dynl dkld Ð zerihp xyr

igce ,"zeyx yixg dn" yixcc l`rnyi iaxk

`zwiqt `zkld `peeb i`d ik aiyg cer !zay

`nw wxtae (`,aw `nw `aa) "`nw lfebd"a

lr eci dpynd lk" iab (`,f) dxf dcearc

oi`c ,myn di`x jk lk oi` edine ."dpezgzd

lke :mzd ipzwc dpyn dze`k ixnbl dkld

,ok dkld oi`e ,dpezgzd lr eci ea xfegd

,(a,fr `rivn `aa) "oipne`d" wxta gkenck

iedc `d` `l` mzd jinq `l `zlin xwire

seqa iwenc `dne ."mzq jk xg`e zwelgn"

:xn`c oerny iaxa xfrl` iax (`,ar) oiwxit

:xn`c `aiwr iaxk ,leqt ezevnk `ly xvwp

lr s`c Ð di`x oi` 'ek xyt` i`y dk`ln lk

mzd opiwqn `d ,`aiwr iaxk ol `niiwc ab

zeklda wqt cer .dizeek dl xaq inp iaxc

aey Ð xtq `le cg` mei wiqtd m`y zelecb

dnize ."zeninz" `irac meyn ,xteq epi`

.okzi `le ,`ed dlecb
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"Cì øtñz" øîBà àeä éøä¯,ïéc úéáa äéeìz äøéôñ £¥¥¦§¨¨§¦¨§¨§¥¦
éñBé éaø .íãà ìëa dúøéôqL úéLàøa úaL äúöé̈§¨©¨§¥¦¤§¦¨¨§¨¨¨©¦¥

"úaMä úøçnî" :øîBà¯äzà .áBè íBé úøçnî ¥¦¨¢©©©¨¦¨¢©©¨
úaL úøçnî àlà Bðéà Bà ,áBè íBé úøçnî :øîBà¥¦¨¢©¥¤¨¦¨¢©©¨
CBúaL úaMä úøçnî" øîàð éëå :zøîà ?úéLàøa§¥¦¨©§¨§¦¤¡©¦¨¢©©©¨¤§
ìëc ,"úaMä úøçnî" àlà øîàð àì àìäå ?"çñtä©¤©©£ŸŸ¤¡©¤¨¦¨¢©©©¨§¨
,ãBòå .úaL Bæéà ÷Bãáe àö ,úBúaL äàìî dlek äðMä©¨¨¨§¥¨©¨¥§¥©¨§
äî .äìòîì "úaL" äøîàðå ähîì "úaL" äøîàð¤¤§¨©¨§©¨§¤¤§¨©¨§©§¨©

ïläl¯ïàk óà ,ìâø úléçúe ìâø¯.ìâø úléçúe ìâø §©¨¤¤§¦©¤¤©¨¤¤§¦©¤¤
úLL" øîBà ãçà áeúk ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥¨¤¨¥¥¤
íéîé úòáL" øîBà ãçà áeúëå ,"úBvî ìëàz íéîé̈¦Ÿ©©§¨¤¨¥¦§©¨¦
ìBëé äzà éàL ävî ?ãöék àä ,"eìëàú úBvî©Ÿ¥¨¥©©¨¤¦©¨¨
äML dìëBàì ìBëé äzà ,Lãçä ïî äòáL dìëBàì§§¨¦§¨¦¤¨¨©¨¨§§¨¦¨

"eøtñz ...íëàéáä íBiî" .Lãçä ïî¯øBö÷é ìBëé ¦¤¨¨¦£¦£¤¦§§¨¦§
ìçäî" :øîBì ãeîìz ?øBtñé äöøiL éúîéàå ,àéáéå§¨¦§¥¨©¤¦§¤¦§©§©¥¨¥
ìçz Lîøç ìçäî" éà ."øtñì ìçz äîwa Lîøç¤§¥©¨¨¨¥¦§Ÿ¦¥¨¥¤§¥¨¥

"øtñì¯?àéáé äöøiL éúîéàå ,øBtñéå øBö÷é ìBëé ¦§Ÿ¨¦§§¦§§¥¨©¤¦§¤¨¦
"íëàéáä íBiî" éà ."íëàéáä íBiî" :øîBì ãeîìz¯ ©§©¦£¦£¤¦¦£¦£¤

òáL" :øîBì ãeîìz ?íBia àéáéå ,øBtñéå øBö÷é ìBëé̈¦§§¦§§¨¦©©§©¤©
òáL" àöBî äzà éúîéà ,"äðééäz úîéîz úBúaL©¨§¦Ÿ¦§¤¨¥¨©©¨¥¤©
áøòaî úBðîéì ìéçúî äzàL ïîæa ?"úîéîz úBúaL©¨§¦Ÿ¦§©¤©¨©§¦¦§¦¨¤¤

¯íBiî" :øîBì ãeîìz ?äìéla øBtñéå àéáéå øBö÷é ìBëé̈¦§§¨¦§¦§©©§¨©§©¦
äàáäå ,äìéla äøéôñe äøéö÷ ?ãöék àä ,"íëàéáä£¦£¤¨¥©§¦¨§¦¨©©§¨©£¨¨
ézøzî øa ,àëøét eäì úéà eälek :àáø øîà .íBia©£©¨¨§¦§¦§¨©¦©§¥
àúéðúîa ïéa àúéén÷ àúéðúîa ïéa éàøúa éàpz©¨¥©§¨¥¥§©§¦¨©¨§¨¥§©§¦¨
éàkæ ïa ïðçBé ïaøcî éà .àëøét eäì úéìc àúééøúa¯ ©§©§¨§¥§¦§¨¦¦§©¨¨¨¤©©

äåöîe éîBé éðîéîì äåöî :ééaà øîàc ,ééaàãk àîìc¦§¨¦§©©¥©£©©©¥¦§¨§¦§¥¥¦§¨
òLBäé éaøå øæòéìà éaøcî éà !éòeáL éðîéîì¯éànî §¦§¥§¥¦¦§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¦©

!éà÷ ïBøçà áBè íBéa àîìc ?éà÷ ïBLàø áBè íBéác¦§¦¨¥¦§¨§©£¨¥
àøéúa ïa äãeäé éaøå ìàòîLé éaøc¯.àëøét eäì úéì §©¦¦§¨¥§©¦§¨¤§¥¨¥§¦§¨

äãeäé éaøa éñBé éaøcî éà¯ïéLîç àîìc :àðéîà äåä ¦¦§©¦¥§©¦§¨£¨¨¦¨¦§¨©§¦
!àzéL éðäî øáìàøéúa ïa äãeäé éaøcî éà¯éànî §©¥¨¥¦¨¦¦§©¦§¨¤§¥¨¦©

!éà÷ ïBøçà áBè íBéa àîìc ?éà÷ ïBLàø áBè íBéác¦§¦¨¥¦§¨§©£¨¥
éîð éñBé éaø¯."ãBòå" øîà÷c eðééäå ,àëøét déì éæç ©¦¥©¦¨¥¥¦§¨§©§§¨¨©§

éðîéîì äåöîe éîBé éðîéîì äåöî :ééaà øîà ,àôeb¨£©©©¥¦§¨§¦§¥¥¦§¨§¦§¥
øëæ :øîà ,éòeáL éðî àìå éîBé éðî øîéîà .éòeáL eðîe éîBé eðî éLà áø éác ïðaø .éòeáL§¥©¨©§¥©©¦§¥§§¥©¥¨¨¥¥§¨¨¥§¥£©¥¤

.àeä Lc÷nìäðùî,øeàa BúBà ïéáäáäî eéäå ,äøæòì eäeàéáä ,úBtewa eäeðúðe eäeøö÷ ©¦§¨§¨§¨©¡¦¨£¨¨§¨§©§£¦¨
,BúBà ïéèáBç úBçìB÷áe íéð÷a :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,éì÷ úåöî Ba íéi÷ì éãk§¥§©¥¦§©¨¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¨¦§¨§¦
eäeçèL .Bleëa èìBL øeàä àäiL éãk ,áweðî äéä áeaàå ,áeaàì eäeðúð .Còîúé àlL éãk§¥¤Ÿ¦§¨¥§¨§©§©¨¨§¨§¥¤§¥¨¥§§¨
äteðî àeäL ïBøOò epnî eàéöBäå ,úBñBøb ìL íéçéøì eäeðúð .Ba úáMðî çeøäå ,äøæòa©£¨¨§¨©§©¤¤§¨§¥©¦¤¨§¦¦¤¦¨¤§¤

ìLaéaø .øNònä ïî øeèôe ,älça áéiçå .íãà ìëì ìëàðå äcôð øàMäå .äôð äøNò L ¦§¤§¥¨¨§©§¨¦§¤§¤¡¨§¨¨¨§©¨§©¨¨¦©©£¥©¦
.úBøNòîáe älça áéiçî àáé÷òàøîâãnìî ¯ "Làa éeì÷" .áéáà äæ ¯ "áéáà" :ïðaø eðz £¦¨§©¥§©¨§©£§¨©¨©¨¦¤¨¦¨¨¥§©¥

:íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,éì÷ úåöî Ba íéi÷ì éãk ,Làa BúBà ïéáäáäî ìàøNé eéäL¤¨¦§¨¥§©§£¦¨¥§¥§©¥¦§©¨¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc zegpn(ycew zay meil)

yøîBà àeä éøä(h fh mixac)zraW draW','Cì øtñzel` milinn £¥¥¦§¨¨ªŸ¦§¨¨
d didzy rnyn,ïéc úéáa äéeìz äøéôñz` miycwn mdy §¦¨§¨§¥¦

`xwpd `edy ,gqt ly oey`x aeh mei legi izn miraewe ,ycegd
,zepnl miligzn eixg`e ,'zay'úéLàøa úaL äúöéoi`y dn - ¨§¨©©§¥¦

,dlibx zay okíãà ìëa dúøéôqLenvrn rcei mc` lky - ¤§¦¨¨§¨¨¨
.gqt ly oey`x aeh mei xg`y oey`x mei lg izni`

,øîBà éñBé éaøxn`py dn(eh bk `xwie)'úaMä úøçnî'eyexit ©¦¥¥¦¨¢©©©¨
áBè íBé úøçnî':le`yl yie .'gqt ly oey`xøîBà äzà ¦¨¢©©¨¥

dpeekdyàlà Bðéà Bà ,áBè íBé úøçnîe` -dpeekdy yxtp il ¦¨¢©¥¤¨
úéLàøa úaL úøçnîoey`x meia epiidc ,dlibx zay zxgnn - ¦¨¢©©©§¥¦

ixdy ,ok yxtl oi` mpn` .reayazøîà,jk xnel jl yi -éëå ¨©§¨§¦
øîàðdxeza,'çñtä CBúaL úaMä úøçnî'z` rcp jkny ¤¡©¦¨¢©©©¨¤§©¤©

,xetql miligzn eay wiecnd jix`zdàlà øîàð àì àìäå©£ŸŸ¤¡©¤¨
,'úaMä úøçnî'oeikne,úBúaL äàìî dlek äðMä ìëcm` ¦¨¢©©©¨§¨©¨¨¨§¥¨©¨

,dlibx zay zxgnn eyexit 'zayd zxgnn'y xn`z÷Bãáe àö¥§
lúaL Bæéàdxn` `l dxezdy xazqn `l ixde ,dxezd dpeekzp ¥©¨

'zayd zxgnn'y o`kne ,xetql ligzdl yi izn wiecn jix`z
iax .gqt ly oey`x aeh mei `idy ,zcgein zayl zxgnn dpeekd

:ztqep di`x `ian iqeiãBòåepiid 'zayd zxgnn'y gikedl yi §
,ywida ,gqt ly oey`x aeh mei zxgnnähîì úaL äøîàð- ¤¤§¨©¨§©¨

'mFi miXng ExRqY ziriaXd zAXd zxgOn cr' ,mgld izy iabl©¦¨¢©©©¨©§¦¦¦§§£¦¦
(fh bk `xwie),äìòîì úaL äøîàðåmkl mYxtqE' ,xnerd iabl - §¤¤§¨©¨§©§¨§©§¤¨¤

'zAXd zxgOn(eh bk my),ïläl äîdazkpy ziriayd zaya ¦¨¢©©©¨©§©¨
,dhnlìâø úléçúe ìâølbx zligze lbx `edy zereayd bg lg - ¤¤§¦©¤¤

,ziriayd zayl jenqïàk óà,xnerd oaxw z`ad iablìâø ©¨¤¤
ìâø úléçúeepiide ,lbxd zligzl jenq xnerd z`ad onf lg - §¦©¤¤

.gqt ly oey`xd aeh mei zxgnl
øîBà ãçà áeúk ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø(g fh mixac)'úLL ©¦¦§¤¤§¨¨¥¨¤¨¥¥¤

øîBà ãçà áeúëå ,'úBvî ìëàz íéîé(eh ai zeny)íéîé úòáL' ¨¦Ÿ©©§¨¤¨¥¦§©¨¦
,'eìëàz úBvîjkn cenll yie ,mixzeq el` miweqt ipy dxe`kle ©Ÿ¥

dlik`l die`xd dvn yie ,mini dray dlik`l die`xd dvn yiy
,mini dyy wxäòáL dìëBàì ìBëé äzà éàL ävî ,ãöék àä̈¥©©¨¤¦©¨¨§§¨¦§¨

mini,Lãçä ïîdlke`l xyt` i`y dycgd d`eazdn dvn epiidc ¦¤¨¨
xiznd xnerd oaxw axwed `l oiicry meyn ,gqt ly oey`xd meia

,dlik`a dycgd d`eazd z`äML dìëBàì ìBëé äzàminiïî ©¨¨§§¨¦¨¦
,Lãçä,mini dray dlik`l die`xd dvn yiy cnll d`a dxezde ¤¨¨

wx dlik`l die`xd dvn yie ,dpyid d`eazdn d`ad dvn `ide
,dycgd d`eazdn d`ad dvn `ide ,mini dyydlik`a zxzeny

,gqt ly ipyd meia axw xnerdy o`kne .gqt ly ipyd meidn wx
oey`x aeh mei lg xy`k ,miiwzn df xac oi` miqeziiad ixacly
oey`x meia xnerd z` miaixwny ,reaya ipy meia gqt ly
.cala meid eze` `l` ycgd on dvn milke` oi`y `vnpe ,eixg`y

dxeza xn`p :weqtd z` yexcl dkiynn `ziixad(fh-eh bk `xwie)

zAXd zxgOn mkl mYxtqE'íëàéáä íBiîraW dtEpYd xnr z` §©§¤¨¤¦¨¢©©©¨¦£¦£¤¤Ÿ¤©§¨¤©
.'ebe dpiidY zFninY zFzAWeøtñzdgpn mYaxwde mFi miXng ©¨§¦¦§¤¨¦§§£¦¦§¦§©§¤¦§¨

el` miweqt zernynn ,''dl dWcgìBëéxnel dxe`kl ip` £¨¨©¨
yàéáéå øBö÷é,xnerd z`,øBtñé äöøiL éúîéàåzpeeky yxtpe ¦§§¨¦§¥¨©¤¦§¤¦§

ligzdl leki xnerd z`ad mei `edy zayd zxgnny `id dxezd
,dvxiy izn xetqløBtñì ìçz äîwa Lîøç ìçäî' øîBì ãeîìz©§©¥¨¥¤§¥©¨¨¨¥¦§

'zFraW draW(h fh mixac)exvwiy onfn xetql miligzny xnelk , ¦§¨¨ª
mcewe xnerd zxivw xg`ly rnyn df weqtn ,lbna dnwd z`

:oecl `ziixad dkiynne .xetql eligzi ez`adLîøç ìçäî' éà¦¥¨¥¤§¥
ìBëé ,'øBtñì ìçzy xnel ip`àéáé äöøiL éúîéàå ,øBtñéå øBö÷é ¨¥¦§¨¦§§¦§§¥¨©¤¦§¤¨¦
,xnerd oaxw z`øîBì ãeîìzzAXd zxgOn mkl mYxtqE'íBiî ©§©§©§¤¨¤¦¨¢©©©¨¦

íëàéáädxitqd oi`y df weqtn rnyny ,'dtEpYd xnr z` £¦£¤¤Ÿ¤©§¨
.dxitqd meia `iadl jixv ok m`e ,d`add mei ribiyn `l` dxiyk

:oecl `ziixad dkiynneìBëé ,'íëàéáä íBiî' éàxnel ip` ¦¦£¦£¤¨

yøBö÷é,d`eazd z`øBtñéå,xnerd zxitqàéáéåxnerd oaxw ¦§§¦§§¨¦
äzà éúîéà ,'äðééäz úBîéîz úBúaL òáL' øîBì ãeîìz ,íBia©©§©¤©©¨§¦¦§¤¨¥¨©©¨

úBîéîz úBúaL òáL àöBî,zenly -ìéçúî äzàL ïîæa ¥¤©©¨§¦¦§©¤©¨©§¦
,áøòaî úBðîéì.reayde meid ligzn f`yìBëéxnel iziid ¦§¦¨¤¤¨

yøBö÷é,d`eazd z`àéáéå,xnerd oaxw z`øBtñéåzxitq ¦§§¨¦§¦§
xnerd,'íëàéáä íBiî' øîBì ãeîìz ,äìéla`iany cenll yie ©©§¨©§©¦£¦£¤

,dlila `le meia xnerd z`,ãöék àäd z`å äøéö÷d z`äøéôñ ¨¥©§¦¨§§¦¨
dyerå ,äìélaz`däàáädyer.íBia ©©§¨§£¨¨©

àëøét eäì úéà eälek ,àáø øîàzegikend zeyxcd lk z` - ¨©¨¨§¦§¦§¨
,jextl yi reaya oey`x meia epi` 'zayd zxgnn'yézøzî øa©¦©§¥

éàøúa éàpz,mipexg`d mi`pzd ipy zegkedn ueg -ïéa ©¨¥©§¨¥¥
àúééøúa àúéðúîa ïéa àúéén÷ àúéðúîa`ziixaa oia - §©§¦¨©©§¨¥§©§¦¨©§©§¨

,dpexg`d `ziixaa oiae dpey`xdeäì úéìcmdl oi`y -.àëøét §¥§¦§¨
:dpey`xd `ziixaa zeyxcd lr jextl yiy z` yxtneéàm` - ¦

cnlpîdyxcdéàkæ ïa ïðçBé ïaøccg` weqtay dnn z`f cnly §§©¨¨¨¤©©
zninz zezay ray' xn`p cg` weqtae ,'mei miyng extqz' xn`p

,ef di`x zegcl yi ,'dpiidzàîìc`ed weqtd xe`ia `ny - ¦§¨
,ééaà øîàc ,ééaàãkxnerd zxitqayiéîBé éðîéîì äåöî- ¦§©©¥§¨©©©¥¦§¨§¦§¥¥

,mini xetqlåyiéòeáL éðîéîì äåöîxn`p okle .zereay xetql - §¦§¨§¦§¥¨¥
aeye ,zezay xteqy xn`p cg` weqtae mini xteqy cg` weqta
meia epi` 'zayd zxgnn'y cnll mi`a el` miweqty di`x oi`

.miqeziiad ixack reaya oey`x
éàcnlp m` -îdyxcdøæòéìà éaøcxn`py dnn z`f cnly ¦§§©¦¡¦¤¤

,oic ziaa dielz didz dxitqdy epiide ,'jl xtqz zray dray'
åly dyxcdnòLBäé éaøyi ,yceg y`xn a` oipaa z`f cnly §©¦§ª©

mei zxgnl `id dxitqd zligzy di`x oi` mewn lkny ,zegcl
ik ,oey`x aehéà÷ ïBLàø áBè íBéác éànîzxgnn'y oipn - ¦©¦§¦¨¥

,gqt ly oey`x aeh mei zxgnn eyexit 'zaydáBè íBéa àîìc¦§¨§
éà÷ ïBøçàmei zxgnn eyexit 'zayd zxgnn'y xnel yi `ny - ©£¨¥

.gqt ly oexg`d aeh
ezyxc j`ìàòîLé éaøcxnerd oaxw z` cenll yiy a` oipan §©¦¦§¨¥

,mgld izynåly ezyxcàøéúa ïa äãeäé éaøxn`py dn ywidn §©¦§¨¤§¥¨
,dxitqd meiqa 'zay'e dxitqd zligza 'zay'eäì úéìmdl oi` - ¥§

.àëøét¦§¨
`ziixaay mi`pzd zei`x z` jextl yi cvik x`al jiynne

:dipydéàcnlp m` -îezyxc,äãeäé éaøa éñBé éaøccnly ¦¦§©¦¥§©¦§¨
dfe ,mei miyng mixteq mlerly 'mei miyng extqz' xn`py dnn
cre gqt ly ipyd meidn mlerl zepnl miligzn m` wx jiiy
minrt yi zaya cg`a cinz `id dxitqd zlgzd m`y ,zxvr

,mei dyye miyng extqiyàðéîà äåä,xne` iziid -ïéLîç àîìc £¨¨¦¨¦§¨©§¦
àzéL éðäî øáìmeidn mei miyng yiy weqtd zpeek `ny - §©¥¨¥¦¨

f`y ,zaya cg`a oey`x aeh mei lgy ote`a ok`e ,zepnl ligzny
meia zepnl ligzn,gqt ly oey`x aeh mei xg`y reaya oey`x

.llka el` mini dyy oipn oi`
okeéàcnlp m` -îezyxcàøéúa ïa äãeäé éaøcz`f cnly ¦¦§©¦§¨¤§¥¨

ziaa dielz didz dxitqdy ,'jl xtqz zray dray' xn`py dnn
,zegcl yi ,oicéà÷ ïBLàø áBè íBéác éànîzxgnn'y oipn - ¦©¦§¦¨¥

,gqt ly oey`x aeh mei zxgnn eyexit 'zaydáBè íBéa àîìc¦§¨§
éà÷ ïBøçàmei zxgnn eyexit 'zayd zxgnn'y xnel yi `ny - ©£¨¥

.oic zia cia ielze zay `xwp `ed s`y ,gqt ly oexg`d aeh
àëøét déì éæç énð éñBé éaøxazqn `ly iqei iax zxaq z` s` - ©¦¥©¦¨¥¥¦§¨

efi`l dxezd dyxit `ly ,dlibx zayl dpeekd 'zayd zxgnn'y
oey`xd aeh meil dpeekd 'zay'ay oipn ,jixtdl ie`x ,dzpeek zay

.gqt ly oexg`d aeh meil `le gqt lyøîà÷c eðééäåiqei iax §©§§¨¨©
envrãBòå'lbx oldl dn dlrnl zay dxn`pe dhnl zay dxn`p §

.`kxit oi` ef dyxcly ,'lbx zligze lbx o`k s` lbx zligze
:mixacd jeza lirl xn`py oicl zxfeg `xnbdàôebmvrl aeyp - ¨
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oifge` mipy` cenr eq sc ± oey`x wxtzereay

çñôä êåúáù úáù úøçîî øîàð éëåzepnil ligzz gqt ly zayay rczc -?

úåúáù äàìî äðùä ìëå`l` !zay dfi` wecae `v - ynn zay :xn`z m`e -

.`ed [gqt ly] aeh mei i`ceùãçä ïî äòáù äìëåàì ìåëé äúà éàù äöî
äùù äìëåàì ìåëé äúàzayd xg`l cr oiznz m`e ,xnerd axwi xgnly -

gqt lg oebk .df `xwn lhan z`vnp -

xg`l cr xner `iaz `le zaya ipya

`l` ycg dvn lk`z `ly `vnp - zayd

.ecal mei eze`íëàéáä íåéîikd -

mei" `edc ,"zayd zxgnn" ribiyn :rnyn

:dvxzy dryn dxitq dxyked ,"mk`iad

.xgn m` ,meia ea m`ìçäî øîåì ãåîìú
ùîøçd`ad mcewe dxivw xg`l :rnyn -

.xetql lgzíëàéáä íåéî øîåì ãåîìú-

ribiyn `l` dxitq dxyked `l :rnync

.d`ad meiíëàéáä íåéî éàopiyxcc -

leki ,cg`k erawed ozylyc `zyd

meia ozyly?äìéìá äøéôñå äøéö÷-

aizkck ,dxitq inwn `lc ibq `l dxivwc

meia d`ade .'ebe "ynxg lgdn" (fh mixac)

."mk`iad mein" (bk `xwie) aizkc -

mein" `dc - meiac d`ad inwn dxivwe

"mk`iad zryn" `le ,aizk "mk`iad

"mk`iad mei" - axran dkygc oeike ,aizk

`edàúééøúáã éàðú éøú"cere" :epiide -

.xfrl` oa oerny iaxe ,iqei iaxcïáøãî éà
[éàëæ ïá] ïðçåé"zezay ray"n silic -

xn` `xw cgc `edd - "mei miyng"e

dil irain "zezay" xn` `xw cge "mini"

.iia`ckløæòéìà éáøãî éà:xn`c -

zayn dizwit`c idp - oic ziaa dielz

oey`x mei zxgnnc i`nn `l` ,ynn

dpen?iaxl oke !oexg` aeh mein `nlc

`nlc - zxkip d`ial jenq :xn`c ryedi

xkid inp iedc ,`xw xn`w oexg` aeh mein

.mlerl oqipl cg`e mixyr mei ,`ed reaw

íéùîç àîìã,zepnl ligzny mein -

ab lr s`c .`ziyn xal zayd xg` epiidc

zaya cg` cr ,zaya cg`a gqt lgc

`l ziy jpda - dyye miyng eedc xg`d

`nein `l` aiqp `l `xwc ,ol ztki`

e`l - ziy hwpc i`d .ipninl opilgznc

dcedi xa iqei iaxc `zlin seq `l` ,`wec

.hwpéñåé éáøepiide ,`kxit dil ifg inp -

."cere" xn`wcéòåáù àìå éîåé éðî øîéîà
daeg e`l - `zydc `piipn i`d :xn` -

ycwnl xkf `l` ,xner `kil `dc ,`ed

.ibq ineia jkld ,`ed `nlraäðùî
ïéáäáäîå.milaya dxfra -íéîëçå
íéøîåàjxck `le .eze` oihaeg dligza -

oixewy lwna oze` oihaegy dyai d`eaz

- zeglewae migl mipwa `l` ,l"iilt

jk xg`e .jrnzi `ly ick ,aexk ly glwa

.ilw zevn ea oiniiwnáåáàá åúåà ïéðúåð
.eny dfe ,zygp ly ilk -úåñåøâ ìù-

jxc oky ,dar `l` wc zepgeh eid `ly

.zleqdúåñåøâå,oiqixb oeyl epiid -

`l` d`iven oi`e oilet oda oipgehy

m`y .onvra oipirxbdn dtpa dtilwd

mr dtpa dtilwd lk xeari - dti epghi

."lnxk UxB" z`xwp jk my lre ,zleqd¤¤

äôð äøùò ùìù"zegpn el`"a yxtn -

.dwca ,dqba ,dwca :(a,er zegpn)äìçá áééçå.dctpy xg`l ,`ed heicd cia ef ly leblbe ,dqirc leblb epiid dlg aeigc -úåøùòîä ïî øåèôå`ed gexinc -

.`xnba yxtnck ,xyrnd on xhet ycwd gexine ,ycwd cia'åë øîåà àáé÷ò éáø.`xnba yxtn -àøîâáéáà äæ.xivw ziy`x ,xnelk -
ïéà
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áåúëyixc (`,kw migqt) "migqt iaxr" seqa Ð zevn lk`z mini zyy xne` cg`

seqae ."iriayd meiae" aizkc meyn ,zeyx dyy s` Ð zeyx iriay dn :dipin

izxz `nye .mixevr olek s` Ð xevr iriay dn :opiyxc inp (`,gi) dbibgc ipy wxt

.dpin zrny

éúîéàå,"lnxk" aizkc `de Ð `iai dvxiy

meyn ,iziin `l wegxn elit`c

.devnl epiid Ð "lnxk"

úéìãinp jixhvi`c ab lr s` Ð `kxit edl

iriay dn" xfrl` iax oa oerny iaxl

.opirny edlek ,ziyixtck "zeyxøëæycwnl

oi`e ,jxal leki dkiyg wtqac d`xp Ð `ed

`edy oeik ,dlil i`ce `diy cr oizndl jixv

jenq meia elit`c :xne` cere .opaxc `witq

opixn`ck ,"zeninz" meyn ,sicr dkiygl

,dlila xetql gkyc `kide .d`xp oi`e .lirl

d`xp did oke .meia xteqy zelecb zeklda wqt

:opzc ,(`,`r) oiwxit seqc oizipzn mzq jezn

.xyk Ð meia xvwp m`e ,xevwl dlila ezevn

`nzq jci` xwir mz epiaxl d`xp la`

dl iziine ,(a,k) dlibnc ipy wxtc oizipznc

zxivwl xyk dlild lk :(`,ar) oiwxit seqa

`inec dlil ipzwc dpin opiwiice ,'ek xnerd

Ð meia dlilc s` ,`l Ð dlila meic dn :meic

l`ilnb oax :(a,b) ohw cren yixa opixn`e .`l

.mexizde elld miwxt dyly lr epnp epic ziae

l`rnyi iaxk dl xaqc ,mzd iy` ax wiqne

`vi .zeyx xivw s` Ð zeyx yixg dn :yixcc

oeike .zay `igce ,devn `edy ,xnerd xivw

gkenck ,dlila `l` xvwp oi` Ð zay `igcc

:(`,c my) xn`c opgei iaxc :cere .oiwxit seqa

dl xaq ,ipiqn dynl dkld Ð zerihp xyr

igce ,"zeyx yixg dn" yixcc l`rnyi iaxk

`zwiqt `zkld `peeb i`d ik aiyg cer !zay

`nw wxtae (`,aw `nw `aa) "`nw lfebd"a

lr eci dpynd lk" iab (`,f) dxf dcearc

oi`c ,myn di`x jk lk oi` edine ."dpezgzd

lke :mzd ipzwc dpyn dze`k ixnbl dkld

,ok dkld oi`e ,dpezgzd lr eci ea xfegd

,(a,fr `rivn `aa) "oipne`d" wxta gkenck

iedc `d` `l` mzd jinq `l `zlin xwire

seqa iwenc `dne ."mzq jk xg`e zwelgn"

:xn`c oerny iaxa xfrl` iax (`,ar) oiwxit

:xn`c `aiwr iaxk ,leqt ezevnk `ly xvwp

lr s`c Ð di`x oi` 'ek xyt` i`y dk`ln lk

mzd opiwqn `d ,`aiwr iaxk ol `niiwc ab

zeklda wqt cer .dizeek dl xaq inp iaxc

aey Ð xtq `le cg` mei wiqtd m`y zelecb

dnize ."zeninz" `irac meyn ,xteq epi`

.okzi `le ,`ed dlecb
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"Cì øtñz" øîBà àeä éøä¯,ïéc úéáa äéeìz äøéôñ £¥¥¦§¨¨§¦¨§¨§¥¦
éñBé éaø .íãà ìëa dúøéôqL úéLàøa úaL äúöé̈§¨©¨§¥¦¤§¦¨¨§¨¨¨©¦¥

"úaMä úøçnî" :øîBà¯äzà .áBè íBé úøçnî ¥¦¨¢©©©¨¦¨¢©©¨
úaL úøçnî àlà Bðéà Bà ,áBè íBé úøçnî :øîBà¥¦¨¢©¥¤¨¦¨¢©©¨
CBúaL úaMä úøçnî" øîàð éëå :zøîà ?úéLàøa§¥¦¨©§¨§¦¤¡©¦¨¢©©©¨¤§
ìëc ,"úaMä úøçnî" àlà øîàð àì àìäå ?"çñtä©¤©©£ŸŸ¤¡©¤¨¦¨¢©©©¨§¨
,ãBòå .úaL Bæéà ÷Bãáe àö ,úBúaL äàìî dlek äðMä©¨¨¨§¥¨©¨¥§¥©¨§
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jixv oi`c :`xnba yxtne .xi`n iax ixac ,zecy xnel jixv oi`e ,miza oixikyn oi` :opzc .(a,k) dxf dcearc `nw wxta "oipw yi" xn`c xi`n iaxl dil opirnyc ,"oipw yi"a `le

,dly uena d`eaz oebk Ð lk ly lr lk lyn :`kd xi`n iax xn`wc `de ."oipw yi"c :yexit ,xyrnn edl rwtnc Ð `cge ,rwxw ziipw Ð `cg :izxz da zi`c meyn Ð zecy xnel

lyn oixyrn :iying wxt i`nc zkqna opzc ."oipw oi`" xaq xi`n iaxc rnyn inlyexia edine .aeigd lr xehtd on dil ded Ð ieb zeyxa dlcb i`c .dgxne l`xyin ieb dgwly

.oipw yi :mixne` oerny iaxe dcedi iax .zexyrnd on exhetl l`xyi ux`a iebl oipw oi` :xn`c ,xi`n iaxk oizipzn :`xnba opixn`e .l`xyi ly lr iebd lyne ,iebd ly lr l`xyi

.dkezn jxazdl `ed ievn Ð dcy ,ekezn jxazdl ievn epi` Ð zia :dxf dcear zkqnc `nw wxt seqa yxtnc ,dinrhl inlyexieéáømexzl ixycn Ð 'ek mixne` oerny iaxe iqei
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.øèBt àîìòa Lc÷ä çeøéî ìáà ,ïäì CøBöì àlà¤¨§¤¨¤£¨¥©¤§¥§¨§¨¥

éBbä çeøéî¯ìàøNé ìMî ïéîøBz :àéðúc ,àéä éàpz ¥©©©¨¥¦§©§¨§¦¦¤¦§¨¥
íéBb ìMîe ,ìàøNé ìL ìò¯ìMîe ,íéBb ìL ìò ©¤¦§¨¥¦¤¦©¤¦¦¤

éøác ,ìk ìL ìò ìk ìMîe ,íéiúek ìL ìò íéiúek¦¦©¤¦¦¦¤Ÿ©¤Ÿ¦§¥
:íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø .äãeäé éaøå øéàî éaø©¦¥¦§©¦§¨©¦¥§©¦¦§§¦

,íéBb ìL ìò íéiúek ìMîe ,íéiúek ìL ìò íéBb ìMîe ,ìàøNé ìL ìò ìàøNé ìMî ïéîøBz§¦¦¤¦§¨¥©¤¦§¨¥¦¤¦©¤¦¦¦¤¦¦©¤¦
.ìàøNé ìL ìò íéiúek ìLå íéBb ìMî àìå ,íéiúek ìLå íéBb ìL ìò ìàøNé ìMî àì ìáà£¨Ÿ¦¤¦§¨¥©¤¦§¤¦¦§Ÿ¦¤¦§¤¦¦©¤¦§¨¥
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מנחות. פרק ששי - רבי ישמעאל דף סו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc zegpn(ycew zay meil)

ïéàa aedaddøeàly eyexit ,dnvr [y`a-]ìéì÷ ïBLxen`d ¥§¨¦
,edelwy aygp df oi` ok eyr m`y ,dxezaàlàwx ilw `xwp ¤¨

ici lr edelwyk,øçà øác.ilka `edyk xnelk('åëå ãöéë àä) ¨¨©¥
[àðéøçà àðLéì],df gqepa `ziixaa eqxby yi -ïéàyexitìïBL ¦§¨©£¦¨¥§

éì÷,dxeza xen`dìéì÷ (øçà) øác àlàieyrd ilk epiid - ¨¦¤¨¨¨¨¦
,llw zyegpnãöék àä,miyer eidìL áeaàixkeníL äéä úBéì÷ ¨¥©©¤§¨¨¨¨

,dxfraäøáëk áweðî äéäå[dtp oirk-]øeàä àäzL éãk[y`d-] §¨¨§¨¦§¨¨§¥¤§¥¨
Bleëa úèìBLd`eazd z` ea miqipkn eide ,[ilkay dn lka-] ¤¤§

.my `idyk dze` miadadne xnerd xear dxvwpy
,'Nøb éeì÷ áéáà',cala jk xn`p did m`òãBé éðéàyxtl cvik ¨¦¨¤¤¥¦¥©

,weqtd z`éeì÷ áéáà íà,`idy zenk d`eazd z` milew m` - ¦¨¦¨
e`éeì÷ Nøb íàxnelk ,dpegh `idyk d`eazd z` milew m` - ¦¤¤¨

.dixg`l e` dpighd mcew milew m`'Làa' øîBà àeäLk'ielw' oia §¤¥¨¥
,'UxB W`A iElw aia`' xn`py ,'yxb'l÷éñôäz` jkaïéðòä ¨¦¨¨¥¤¤¦§¦¨¦§¨

aia` didiy `ed weqtd zpeeke ,'aia`' lr xn`p 'ielw'y ,mdipia
.dzpigh mcew d`eazd z` elwiy xnelk ,ielw

,'ìîøk',`ed oewixhep,ìîå êøzllnpe dkx oiicr d`eazd didzy ©§¤©¨¨
.cia zkrnzne

:oewixhep jxca miyxcpd mitqep miweqt d`ian `ziixadàeä ïëå§¥
øîBà(an c 'a mikln)íéäìàä Léàì àáiå äLéìL ìòaî àa Léàå' ¥§¦¨¦©©¨¦¨©¨¥§¦¨¡Ÿ¦

ïz øîàiå BðB"ì÷öa ìîøëå íéøBòN íçì íéøNòå íéøekéa íçì¤¤¦¦§¤§¦¤¤§¦§©§¤§¦§©Ÿ¤¥
,'eìëàéå íòì,oewixhep oeyl 'epelwva' daizd z` yexcl yieàa ¨¨§Ÿ¥¨

÷öéå[jtye-]äåðå eðìëàå eðì[d`p-]äéä.mgldøîBàåsqep weqt §¨©¨§¨©§§¨¤¨¨§¥
(gi f ilyn)xwAd cr micc dexp dkl','íéáäàa äñ"lòúðyexcl yie §¨¦§¤Ÿ¦©©Ÿ¤¦§©§¨¨¢¨¦

,oewixhep oeyl 'dqlrzp' daizd z`äìòðå ïzðå àOðdhinl ¦¨§¦¥§©£¤
àhçúðå çîNðå[liihp-]øîBàå .íéáäàasqep weqt(bi hl aei`)ðk'ó §¦§©§¦§©¥¨¢¨¦§¥§©
'äñì"òð íéððø,,oewixhep oeyl 'dqlrp' daizd z` yexcl yie §¨¦¤¡¨¨

`edy ,mippx serd zece`àNBðe ezvia z`äìBòepiwl dlrnl ¥¤
àhçúðå.el cgeind epiwa `l` mivia lihn epi`y ,my [dcixene-] §¦§©¥
øîBàåsqep weqt(al ak xacna)z` ziMd dn lr 'd K`ln eil` xn`Ie' §¥©Ÿ¤¥¨©§©©¨¦¦¨¤

ohUl iz`vi ikp` dPd milbx WFlW df Lpz`,'écâðì Cøcä è"øé ék £Ÿ§¤¨§¨¦¦¥¨Ÿ¦¨¨¦§¨¨¦¨©©¤¤§¤§¦
oez`d ziihp zaiq lr ,oewixhep oeyl 'hxi' daizd z` yexcl yie

y itl jxcd onäúàøéy iptnäúàøok lre j`lnd z`.äúèð ¨¥¨¨£¨¨§¨
oeyla 'lnxk' daizd z` zyxecd ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:xg` ote`ae oewixhepéác[ly eyxcn ziaa-]àðz ìàòîLé éaø §¥©¦¦§¨¥¨¨
,[`ziixa epy-]'ìîøk'oewixhep `ed,àìî økbfd didiy xnelk ©§¤©¨¥

lk lyean didiy ici lr edfe ,zevepa `ln xk enk ,oirxba `ln
.ekxv

mc` lkl lk`pe dctpy xnerd xivwn xzend zece` dpyna epipy
,xyrnd on xehte dlga aiig `nw `pz zrclyáéiçî àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨§©¥

.úBøNònáe älça©©¨©©©§
:`aiwr iax ly enrh z` zx`an `xnbd,àðäk áø øîàmrh dn ¨©©©£¨

y itl ,`aiwr iax aiigàáé÷ò éaø äéä øîBàyçeøéîzwlgd-] ¥¨¨©¦£¦¨¥©
ly d`eazd zeida dyrpy [dxvwpy d`eazd ixkBðéà ,Lc÷ä¤§¥¥

øèBt.zexyrne zenexz zyxtdn dze` ¥
`id dxeht ,dyecw dzid dgexin zray oeiky mixaeq minkg
gexiny oeiky `ed mnrhe ,okn xg`l dzctpy s`e ,dyxtdn
zenexz zyxtda dze` aiignd dzk`ln xnb `ed d`eazd
ok lr ,dyxtdn xehtd ycwd cia dzid zr dze`ae ,zexyrnae
ycwd cia dgxnzpy dny xaeqe ,wleg `aiwr iax .cer aiigzz `l

.xyrna zaiig `id ixde ,dxhetl mrh epi`
:`ziixan jk lr dywn `xnbdáéúî[dywn-],úLL áødøúBî ¥¦©¥¤©

n [x`ypy dn-]ìLeìlä ïéàñ Lekxved `ly ,xnerl exvwpy ¨Ÿ§¦©¨
,cg` oexyrl wx `l` olekläcôð ,Ba ïéNBò eéä äîminca ¤¨¦¦§¤
oilegl `veie ,ycwdl mipzipdälça áéiçå ,íãà ìëì ìëàðå§¤¡¨§¨¨¨§©¨©©¨

eøîà .úBøNònáe älça áéiçî àáé÷ò éaø .úBøNònä ïî øeèôe¨¦©©©§©¦£¦¨§©¥©©¨©©©§¨§
Bìoic `lde ,zexyrna eaiign jpd recn ,`aiwr iaxl minkg
døaæb ãiî äãBtdgxnpy d`eaz,ycwd dzeidaçéëBé`ly ¤¦©¦§¨¦©

,jixack,úBøNònä ïî øeèôe älça áéiçLxzen dpey recne ¤©¨©©¨¨¦©©©§
,dywe .zexyrna eaiign dz`y xnerd xivwàúéà íàåm`e - §¦¦¨

`aiwr iax xaeq ok`déì éøîà÷ éàî ,øèBt Bðéà Lc÷ä çeøéîc§¥©¤§¥¥¥©¨¨§¦¥
`ld ,gikei xafb cin dcety el exn`y dn ef `id dgked dn -

àéä àéäaiigy `aiwr iax xaeq envr df ote`a mb `ld - ¦¦
gken mzl`yn `l` ,exhet xafb ly egexin oi`y oeik zexyrna
oia dn edel`y jkle ,xhet ycwd gexiny dcen `aiwr iax s`y
xzenl ,dxeht `idy da dcen dz`y zictpy ycwd z`eaz lk

.xnerd xivwdéáéúéà ãBòå[dywd-]áøì àôéìçz øa àðäk áø §¥¦¥©©£¨©©£¦¨§©
(äéúúî øá) àðäk`ed `aiwr iax ly enrhy lirl xn`y ©£¨

xivw xzen zece` da epipyy `ziixan ,xhet epi` ycwd gexiny
,dctpy xnerdéôì úBøNònáe älça áéiçî àáé÷ò éaø©¦£¦¨§©¥©©¨©©©§§¦

Ldligzneðzéð àlxafbd ici lrúBòîxnerd z` xkenl ycwd ¤Ÿ¦§¨
ïäì CøBöì àlàdpwp `l x`yde ,dgpnl jxvpd oexyrl wx - ¤¨§¤¨¥

gexin `l` ycwd gexin egexin oi` ok lre ,exwirn yecw did `le
yxetn ef `ziixaa .d`eaz lk x`yk xyrna `ed aiige ,oileg
ycwd gexiny `pdk ax xn`y itk epi` `aiwr iax ly enrhy

.xhet epi`
:`xnbd dwiqnìL åéôa àeä Ceøò ãeîìz ,ïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨©§¨§¦¤

.ïäì CøBöì àlà úBòî eðzéð àlL ,àáé÷ò éaø©¦£¦¨¤Ÿ¦§¨¤¨§¤¨¥
aeig oiprl ,ixkpe ycwd leblbe gexin ly mdipic z` d`ian `xnbd

:dlgae zexyrnaøèBt Lc÷ä çeøéîc ,éì àèéLt ,àáø øîàz` ¨©¨¨§¦¨¦§¥©¤§¥¥
,zexyrnn d`eazdàáé÷ò éaø eléôàåxivw xzen z` aiignd ©£¦©¦£¦¨

,dctpy mcew gxnpy s` ,zexyrna xnerdíúä áéiçî à÷ àì- Ÿ¨§©¥¨¨
,dpyna ,my aiign epi`àlàiptnCøBöì àlà úBòî eðzéð àlL ¤¨¤Ÿ¦§¨¤¨§¤

,ïäì,zncewd `ibeqd seqa xen`keàîìòa Lc÷ä çeøéî ìáà ¨¥£¨¥©¤§¥§¨§¨
ok` [xg` mewna-]øèBt.lkd zrcl ¥

,mle`,íéáëBk ãáBòä çeøéîd`eazd z` xhet `ed m`d ¥©¨¥¨¦
,zexyrnnàéä éàpz,mi`pz zwelgna `ed iepy -ïéîøBz ,àéðúc ©¨¥¦§©§¨§¦

zexyrne zenexzîd`eazìò ìàøNé ìMd`eaz,ìàøNé ìL ¦¤¦§¨¥©¤¦§¨¥
îed`eazìò íéáëBë éãáBò ìMd`eazíéáëBë éãáBò ìL ¦¤§¥¨¦©¤§¥¨¦
îed`eazìò íéiúek ìMd`eazîe íéiúek ìLd`eazìk ìMmc` ¦¤¦¦©¤¦¦¦¤Ÿ
ìòd`eazìk ìLly lr izeke miakek caer lyn elit` mc` ©¤Ÿ

,l`xyi.äãeäé éaøå øéàî éaø éøáccaer gexin oi`y `ed mnrh ¦§¥©¦¥¦§©¦§¨
oick dpic jkitle ,xyrnd on d`eazd z` xhet izeke miakek

.xac lkl l`xyi z`eazïéîøBz ,íéøîBà ïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§§¦§¦
íéiúek ìL ìò íéáëBë éãáBò ìMîe ìàøNé ìL ìò ìàøNé ìMî¦¤¦§¨¥©¤¦§¨¥¦¤§¥¨¦©¤¦¦
ìò ìàøNé ìMî àì ìáà ,íéáëBë éãáBò ìL ìò íéiúek ìMîe¦¤¦¦©¤§¥¨¦£¨Ÿ¦¤¦§¨¥©
ìLå íéáëBë éãáBò ìMî àìå ,íéiúek ìLå íéáëBë éãáBò ìL¤§¥¨¦§¤¦¦§Ÿ¦¤§¥¨¦§¤

.ìàøNé [ìL] ìò íéiúekizeke miakek caer gexiny `ed mnrh ¦¦©¤¦§¨¥
lr ze`eaz oze`n yixti m`e ,zexyrnnn d`eazd z` xhet
`vnp ,mdize`eaz lr l`xyi ly d`eazn e` l`xyi ly d`eaz
zaiigd d`eaz lr zexyrnn dxehtd d`eazn yixtn `edy
dxehtd d`eaz lr zexyrna zaiigd d`eazn e` zexyrna
m` mi`pz ewlgpy `vnp .df lr dfn miyixtn oi`e ,zexyrnn

.xyrnd on xhet miakek caer gexin
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קעי oifge` mipya cenr eq sc ± oey`x wxtzereay

øçà øáã àìà éì÷ ïåùì øåà ïéà`xwp epi` ,xe`a ynn eze` oiadadn `ed m` -

."ilw"ìéì÷ øáã.llw zyegp ilka -éì÷ àø÷ð øçà øáã àìàxac ici lr ,xnelk -

.xg`úåéì÷ ìù áåáà.zeilw ixken -éåì÷ áéáà íà,ielw dyrp oghi `ly cr m` -

"ielw"e ,ielw dyrp dpigh xg`lc ,ielw yxb e` .i`w "aia`"` `xwc "ielw" `dc

.i`w "yxb"` `xwcïéðòä ÷éñôäi`w `lc -

."yxb"`ìîå êø.cia llnp -øîåà àåä ïëå
.oewixhep opiyxcc -åðåì÷öá- 'v ,`a - 'a -

did deepe - e"p ,eplk`e - 'e ,epl - 'l ,wvie

.mgld did d`päñìòúð,aizk zt`pna -

dlrpe ,epipia ozpe `yp :s`pnl zxne`y

.gnype ,dhnlàèçúðåziprz) enk ,liihp -

."eia` iptl `hgzn oa" (hiðëíéððø óxa -

.ipkeiäñìòðdler ,ezvia `yep :oewixhep -

lihn epi`y ,epwa ecixene `hgzpe ,dlrnl

,`yep - 'p .el cgeind owa dlriy cr ezvia

oeyl - iehg i`de ,iehg - 'g ,dler - l"r

ligzd :(a,gp) `nei zkqna opzck ,dcxed

.cxeie `hgnàìî øë:oeyl - "xk" i`d -

`ln dilw ly befd `diy ,zezqke mixk

.ekxev lk lyean oirxbd `diy ,oirxba

çåøéî.xyrnl dk`ln xnb `ed -øèåô åðéà
.xyrna aiig ikd elit`c -øáæâ ãéî äãåô-

xehty ,gikei xafb cia mignvpd oihig x`y

`edc llkn ,ikd dil ixn`wcn .xyrnd on

epi` i`c .xhet `nlra ycwd gexinc dcen

dil ixn`w i`n ,xhet?àéä àéä,xnelk -

ibilt [inp] ikd ,ibilt `kdc ikid ik (`d)

.xafb cin dcetaáééçî àáé÷ò éáøgnwa -

.ixiinw xner ly oexyrn xzepdàìù éôì
íäì êøåöá àìà ùã÷ä úåòî åðúéð-

e`l ,jkld .yciw `l - xg`d la` ,oexyrl

`nl` .yecw e`l `dc ,`ed ycwd gexin

zern epzip `lc meyn `kde ,xhet gexin

.`edøèåô ùã÷ä çåøéîyicwnd oebk -

on oixeht - xafb ogxne ,miycb mixner

`le - "jpbc" :onwl yxtnck ,mlerl xyrnd

.ycwd oebicéåâ ìùîå,iebd on gweld oebk -

riwtdl l`xyi ux`a iebl oipw oi` :xaqwc

.xyrn cin'åëå ìë ìù ìò ìë ìùîå-

,exiag lr mxzi dvxiy dfi`n ,xnelk

.l`xyi ly lr miizeke mieb lyn elit`e

mdipy edl eede ,xhet epi` ieb gexin ,`nl`

.oiaiig'åë ìàøùé ìùî àì ìáàiax xaqwc -

xehtd on dil dede ,xhet iebd gexin :oerny

.xehtd lr aeigd one aeigd lr
ìåâìâ
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ðëódzvial dlrne `yep" qxeb "jil` axwd dz`e" dyxta ixtiqa Ð dqlrp mippx

."divia ux`l aefrz" :(hl aei`) aizkc ,dly owa dzgipn zgpa :yexit Ð "dzgne

:(a,gp) `neia opzck ,dcxed oeyl inp ied ,ixtiqa ok enk aezky enk ,"`hgzn" qxb i`e

?dil `icy ine :jixtc ,(a,fp) zexekac `xza wxta inp rnyn oke .cxeie `hgn ligzd

oeyl `nl` Ð 'ek "dqlrp mippx spk" aizk `de

:miyxtn yie .xayz `ly ,`ed zgpa dcxed

ipegc "eia` iptl `hgznd oa" enk ,leih oeyl

my okzi `le .(`,hi) ziprz zkqna ,lbrnd

.(a,fp) zexekaaøîåàgexin `aiwr iax did

iz` ikid :jxtinl ivn ded Ð xhet epi` ycwd

"l`xyi dwynn" opira `d ?xyern epi`yn

ipzwcn ,opiwqr xyern epi`ac !(dn l`wfgi)

.xyrn aeig dctpy eze`aàìùzern epzip

"dctp x`yde" ipzwc `de Ð odl jxevl `l`

:inp i` .diict ira `l diciclc ,dil zil Ð

.oeict `la `vei ycwd exn`i `lyçåøéî
`nlc :dniz Ð 'ek oinxez `ipzc `id i`pz iebd

inp i`c :xnel yie ?ibilt "oipw oi`"e "oipw yi"a

`dc ,"gexin yi"a ibilt izk` ,"oipw yi"a ibilt

"gleyd" seqa oihiba gkenck .`ilz `da

:yixc ok m` ,"oipw yi" xn`c o`nl (`,fn)

.ieb oebic dil hirnin `le ,ieb obc `le Ð "jpbc"

`le Ð "jpbc" yixc `lc ,"oipw oi`" xn`c o`ne

edin .ieb oebic `le Ð jpebic :yixc ded ,ieb obc

xi`n iax onwl hiwpcn ,ok xnel llk d`xp oi`

xwir hwpc xnel oi`e .`aeigl dcedi iaxe

yi"a inp dl znwen ike ,gexina ediizbelt

ziyixtck ,ibilt inp gexina mewn lkn ,"oipw

lrc ,ikd xninl epivn `l Ð `ilz `da `dc

zi`c :`aeigl ediiexz dil zi` xi`n iax oigxk

ixycn ,"xhet epi`" dil zi`e ,"oipw oi`" dil

xnel d`xp dide .lk ly lr lk lyn mexzl

e` `aeigl ediiexz xninl dil zi`c :`kti`

yxitck ,iaizk "jpbc" `zlzc meyn ,`xehtl

gexin xehtl Ð `cg ,`zyde .jenqa qxhpewa

,herin xg` herin ied Ð ixz jpi` ,ycwd

,ieb oebic hrnp okidn `zyde .ieb gexin zeaxl

o`ne .`aeigl ediiexz ,jkld ?"oipw yi"c xnel

,ycwd gexinl Ð cg iwen "oipw yi" dil zi`c

dyw edine ."oipw yi"l Ð cge ,iebd gexinl cge

seqae (`,fn my) "gleyd" seqac ,df yexitl

oi`" xn`c o`nl wiqn (a,`i) zexekac `nw wxt

i`cec :xnel jixve !ieb oebic `le Ð jpebic :"oipw

iebd gexin inp xeaql leki "oipw oi`" xn`c o`n

`yxcl dil iwen Ð iyily "jpbc"e ,xhet

herinl diyxcinl dil xazqn `le ,izixg`

Ð "oipw yi" dil zi`c o`n la` .herin xg`

ol zilc ,iebd gexin xehtl jixv jgxk lra

xyt`c dnk lk izixg` `yxcl inewe`l

edl `xiaq elit` ,iqei iaxe oerny iaxe .lk ly lr lk lyn ixycn ,ediiexza aiign oigxk lr xi`n iaxc ,xity i`pz gkyn `zyde .ieb oebic `le Ð jpebic :dihytk `xwl inewe`l
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lyn oixyrn :iying wxt i`nc zkqna opzc ."oipw oi`" xaq xi`n iaxc rnyn inlyexia edine .aeigd lr xehtd on dil ded Ð ieb zeyxa dlcb i`c .dgxne l`xyin ieb dgwly

.oipw yi :mixne` oerny iaxe dcedi iax .zexyrnd on exhetl l`xyi ux`a iebl oipw oi` :xn`c ,xi`n iaxk oizipzn :`xnba opixn`e .l`xyi ly lr iebd lyne ,iebd ly lr l`xyi

.dkezn jxazdl `ed ievn Ð dcy ,ekezn jxazdl ievn epi` Ð zia :dxf dcear zkqnc `nw wxt seqa yxtnc ,dinrhl inlyexieéáømexzl ixycn Ð 'ek mixne` oerny iaxe iqei

iaxe iqei iax ixq` `lc ,miizekd oian oii gweld iab (`,ci) oilegc `nw wxta rnync `de .od zeix` ixib mizek :dil `xiaqc rnyn ,xq` l`xyi ly lre mieb ly lr miizek lyn

xn`c iqei iaxc `ail` (a,fh) zayc `nw wxta opiwqn `de :xn`z m`e .izek ly epii xdhna `idd diizya ixy Ð owzip m` la` .dxixa oi`c meyn `l` oerny
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yxetn ef `ziixaa .d`eaz lk x`yk xyrna `ed aiige ,oileg
ycwd gexiny `pdk ax xn`y itk epi` `aiwr iax ly enrhy

.xhet epi`
:`xnbd dwiqnìL åéôa àeä Ceøò ãeîìz ,ïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨©§¨§¦¤

.ïäì CøBöì àlà úBòî eðzéð àlL ,àáé÷ò éaø©¦£¦¨¤Ÿ¦§¨¤¨§¤¨¥
aeig oiprl ,ixkpe ycwd leblbe gexin ly mdipic z` d`ian `xnbd
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zexyrne zenexzîd`eazìò ìàøNé ìMd`eaz,ìàøNé ìL ¦¤¦§¨¥©¤¦§¨¥
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íéiúek ìL ìò íéáëBë éãáBò ìMîe ìàøNé ìL ìò ìàøNé ìMî¦¤¦§¨¥©¤¦§¨¥¦¤§¥¨¦©¤¦¦
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lr ze`eaz oze`n yixti m`e ,zexyrnnn d`eazd z` xhet
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ׁשם846)ּבפתח845) ויׁש מזֹונֹות ּבּה ׁשּמחּלקים החנּות ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָ
אחים847)עׁשר, הרּבה נעים848)יׁשנם לכּלם ּכי ואֹוהבים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֻ

אבל טֹובים. ּדברים ׁשּמחּלק מי ּבמחיצת ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָלהיֹות
ועני850)ּבפתח849) אֹוהבים.851)הפסד ואין אחים אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֹ

ׁשהיתה זמן ּכל ּבעברֹות, מזלזלת לאֹותּה הּדין ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא
טֹוב, עליה ממליצים ׁשּפרקליטיה נראה היה אזי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבריאה,
ּכׁשהּגיעה אבל להם. זקּוקה היא אין הּנֹוכחי, ּבמּצבּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכי
ׁשּפרקליטיה ּתגּלה היא לרחמים, הּזקּוקה "ענּיה" ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָלהיֹות
הּבסיסית ההנחה עליה. לסנּגר ּכדי ּדּים חזקים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאינם
חּיב לּנׁשים, "מבחן" מהּוה הּלידה ׁשאם היא, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהּפׁשּוטה
סביר אּלא זאת רק ולא לּגברים, ּכלׁשהּו מבחן ּגם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹלהיֹות
קׁשים, ויֹותר ּתכּופים יֹותר הם הּגברים ׁשּמבחני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלהניח
צרְך יׁש רּבֹות, ּבמצוֹות הרּבים חּיּוביהם ּבגלל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהרי
הּגמרא: ׁשֹואלת ּכן על ּפעם. מדי ּבמבחנים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלהעמידם

ּכן852) על האנׁשים? נבּדקים ּברּורה853)היכן ּדגמא ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֻ
לראֹות מצּויה854)אפׁשר מאד ׁשהיתה ּפרקטית ּדגמא ְְְְְְְְִִֶֶָָָָָָֹֻ

מּיּובלי הׂשּתרעּו רּבֹות ׁשּבּצֹות הּתלמּוד, ּבזמן ּבבל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבארץ
מאלּתר, ּגׁשר הּתֹוׁשבים הקימּו ּפּנה ּובכל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻהּנחלים,
יכֹולה זֹו עליו. העֹוברים רגלי ּתחת רּבֹות ּפעמים ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשּקרס
לרב, ּגׁשרים מצּויים ּבהם ּבמקֹומֹות רק ּדגמא ְְְְְִִִִֶַָָָָֹֻלהיֹות

רק האם זֹו: ּדגמא על החכמים ׁשאלּו ולא855)ולכן ּבגׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּדוקא ּכלׁשהּו רעיֹון יׁשנֹו האם ּכלֹומר: אחר? ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָּבדבר

אּלא לא, הּגמרא: מׁשיבה ּכְך על ּתּגיד856)ּבגׁשר? ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
לּדרְך857) יֹוצא נטּוי, קיר ּכגֹון סּכנה, מקֹום ּכל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָּדהינּו:

היּו ּבזמּנם ּכי ּגׁשר, צּין לקיׁש ׁשריׁש אּלא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוכּדֹומה,

היה מצּוי ודבר מענפים, מאלּתרים ּגׁשרים ְְְְֲִִִִֵָָָָָָָָֻעֹוׂשים
סּכנה ּדגמאֹות ׁשל [רׁשימה ּפעם מּדי ּגׁשר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיתמֹוטט
סּכנה היה הּגׁשר לעיל, ּכאמּור קט"ז]. יו"ד ש"ע ְְֵֵֶֶַַָָָָָָראה
את לפחֹות אֹו חּייהם את קּפחּו רּבים ואנׁשים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּוחׁשית,
לּגׁשרים ּדֹומה סּכנה והתמֹוטטּות. ּבקריסה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָּבריאּותם
רגל הֹולכי הּמעבירה סירה ׁשהיא ּב"מּברא", ּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה
אם הּבּצה. אֹו הּׁשלּולית הּנחל, ׁשל הּׁשני לצּדֹו אחד ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָמּצד
חכמי אֹודֹות על יֹודעים אנּו הּׁשאלה: עֹולה מאליה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכן
למעלה ּפני על הּמׂשּתרעת ארּכה ּתקּופה ּבמׁשְך ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבבל,
לארְך ּגרּו ותלמידיהם רּבנים ּורבבֹות ּדֹורֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמעׂשרים
ּובכל הרף, ללא הּזֹו הּמעּברת לׁשרּותי ונזקקּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹהחֹופים,
ּבצּורה חּייו את ׁשּקּפח מהם, אחד על לנּו ידּוע לא ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹזאת
הּמפלגים הּזהירּות אמצעי ּבגלל היא הּתׁשּובה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻזֹו.
הּוא הראׁשֹון ּכאן. המבארים נֹוקטים, היּו יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשחכמי

הּנהר,859)ׁש858) את העֹוברת ּבֹו860)ּבספינה ׁשּיׁשב ְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ו861) זה חׁשׁש נּמק עליו864)נגזר863)ׁשּמא862)הּוא ּדין ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

אני865)לחֹובה, ׁשהרי867)אּתפס866)גם ּבחֹובתֹו, אּתֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָ
רׁשעים, ׁשכנים לי יׁש ואם מבחן, מקֹום מהּוה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָה'ּמּברא'
ּדגמא לׁשכנֹו" ואֹוי לרׁשע "אֹוי הּכלל: ּבי לפּגע ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻעלּול

החכם על הּגמרא מביאה ּבֹו868)נֹוספת ו869)ׁשּיׁש נּמק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אּמֹות871)ׂשטן870) אחת,872)ּבׁשּתי את873)ּבבת ּבדק ְְִֵֶַַַַָָָֻ

הּספינה ּתּקינה874)ּתּקינּות אֹותּה מּתֹוְך875)כׁשּמצא ּבּה, ְְִִִִֶַַַָָָָָָ
לא – ּבּׁשמים ּדּיּון ּכל עליו ׁשאין ּתקוה ּומּתֹוְך ְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהנחה

לחֹובה, ולא נֹוהג876)לזכּות ׁשהּוא ּכיון זאת עׂשה ְְְִֵֵֶָָָָֹֹ
ּולׁשיטתֹו,877) מפחיתים.879)ּולקּוֹות878)לטעמֹו ְְְְֲִִִַַַָ
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úéáøò úìôúá [àפעם 'ויכולו' ואומרים עמידה, בתפלת -
התפלה בסיום .1נוספת

åìëéå àìà [á.פתוחה בכ"ף ויכלּו -ְַַ

àåäå ä"á÷ä [âהשבת מצות מקיימין שישראל ידי שעל -

לששה בראשית מעשה וקיום העולמות חיות פועלים -

וכהלכה כדין שותפות וזהו שבת, אחר הבאים .3ימים
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ג'1) 'ויכולו' שבת בליל לומר ויש יב, סעיף להלן כמבואר
של"ה ראה ובקידוש, התפילה, לאחר התפלה, (באמצע פעמים
ולכך יב)), ס"ק רבה אליה א), (קא, אור תורה פרק שבת מסכת
כדי לאחריה פעמיים יאמר בעמידה, 'ויכולו' אמר שלא מי

אותו. מחזירין אין אבל - פעמים הג' להשלים
א.2) ב, בראשית

הובא3) השביעי, יום את אלהים ויברך הפסוק על החיים אור
פכ"ח. הכולל בשער

שלאחר 'ויכולו' לגבי יב סעיף להלן המובא פי על נוסף טעם
וממילא וארץ, שמים מעשה על עדות הגדת בזה שיש התפלה
קיט, שבת מהרש"א (חדא"ג הדבר ונתקיים נודע העדות ידי על

ב).
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Ëויו"ט שבת סעודת לצורך דבריהם של בריבית ללוות מותר
ריבית: בלא ללוות אפשר אי אם מצוה סעודת שאר לצורך או

Èשתהא שמאי בית דרשו וגו' לקדשו השבת יום את זכור
מתקנו תהא יפה חלק לך נזדמן שאם בשבת מאחד זוכרו
לכבוד אוכל היה ימיו שכל הזקן שמאי על עליו ואמרו לשבת
אחרת מצא לשבת זו ואומר לוקחה נאה בהמה מצא כיצד שבת
בחול הראשונה את ואוכל לשבת ומניחה לוקחה הימנה נאה
מדה הזקן הלל אבל בשבת תאכל שהיפה כדי לזו אוכלה נמצא
צרכינו לנו יעמס יום יום ה' ברוך אומר שהיה בו היתה אחרת
שהיה אלא לעשות נכון יותר שמאי בית שכדברי מודה הלל ואף

הימים: מכל יפה מנה לשבת לו יזמין שבודאי בה' בוטח

‡Èמפני בשבת בחמישי בגדים מכבסים שיהיו תיקן עזרא
אין שבת בערב אבל בשבת לבנים ללבוש כדי השבת כבוד

שבת: בצרכי להתעסק שצריך מפני לכבס פנאי

·Èמהם לעשות בביתו אחד כל חלה שיעור כדי ללוש נוהגין
כמו השוק מן לחם ליקח ולא בשבת עליהם לבצוע לחמים
המנהג: לשנות ואין ויו"ט שבת מכבוד זה ודבר ימים בשאר

‚Èטוב החול ימות כל נכרים של פת שאוכלים (ובמקומות
הכשרים מלחמים אם כי ויו"ט בשבת לאכול שלא ליזהר

ויו"ט): שבת כבוד שזהו בביתו שנילושו

טֿיג סעיפים שבת בכבוד להזהר רמב, סימן ב חלק

בין‡ בשבת מלאכה לנו לעשות לנכרי לומר חכמים אסרו
שיעשה השבת מקודם לו שאומר ואע"פ בשכר בין בחנם

השבת לאחר עד מלאכה לאותה צריך שאינו ואע"פ בשבת
ואע"פ הישראל בשליחות עושה הוא בשבת עושה שכשהנכרי
בישראל אלא התורה מן כמותו אדם של שלוחו אומרים שאין
אתם גם תרימו כן בתרומה שנאמר לישראל שליח הנעשה
של ששלוחו מכאן שלוחכם לרבות גם חכמים ודרשו ה' תרומת
אבל ברית בני שלוחכם אף ברית בני אתם ומה כמותו אדם
סופרים מדברי מקום מכל התורה מן שליחות בתורת אינו הנכרי

לחומרא. לנכרי שליחות יש

כל ביו"ט שנאמר התורה מן ויו"ט בשבת זה לאיסור רמז ויש
מצווים שאין אחרים ע"י אפילו משמע בהם יעשה לא מלאכה
אלא זו אין מקום ומכל לשבת וחומר וקל ביו"ט השביתה על

בעלמא. אסמכתא

אלא אינו ביו"ט בין בשבת בין לנכרי אמירה האיסור ועיקר
לעשות ויבאו העם בעיני קלה שבת תהא שלא כדי מדבריהם
איסורין כל בשאר וכן מועד של בחולו ואפילו ביו"ט וכן בעצמן

במקומן: שיתבארו כמו שבתורה

עשה· אם כגון גזרות בו וגזרו זה באיסור חכמים והפליגו
ממלאכתו בשבת ליהנות אסרו ישראל בשביל מעצמו הנכרי
לו יאמרו שמא גזרה משום שיעשה בכדי עד שבת ולמוצאי

בשבת. לעשות

שצריך פעמים בשבילו בשבת מלאכה עושה רואהו אם וכן
השבת לאחר אפילו ממנה ריוח לישראל יגיע אם כגון למחות

ורנ"ב): רמ"ד בסימן יתבאר ממנה ריוח מגיע לו גם (ואם

אֿב סעיפים לנכרי. ומרחץ שדה המשכיר דין רמג, סימן ב חלק
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.‡È¯ˆ˙È·¯Ú ˙lÈÙ˙a elÎÈÂ ˙L¯t ¯ÓBÏ C[`ÛzeL ‰NÚ� el‡k ·e˙k‰ ÂÈÏÚ ‰ÏÚÓ elÎÈÂ ¯ÓB‡Â Ïlt˙n‰ ÏÎÂ ¨¦©¨¨©©§ª¦§¦©©§¦§¨©¦§©¥§¥©§ª©£¤¨¨©¨§¦©£¨¨

¯Ó‡pL ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï2elÎÈÂ ‡l‡ elÎÈÂ È¯˜z Ï‡ elÎÈÂ[a‡e‰Â ‰"a˜‰ ¯ÓBÏk3: §©¨¨§©£¥§¥¦¤¤¡©©§ª©¦§¥©§ª¤¨©§©§©©¨¨§

א סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld

úéáøò úìôúá [àפעם 'ויכולו' ואומרים עמידה, בתפלת -
התפלה בסיום .1נוספת

åìëéå àìà [á.פתוחה בכ"ף ויכלּו -ְַַ

àåäå ä"á÷ä [âהשבת מצות מקיימין שישראל ידי שעל -

לששה בראשית מעשה וקיום העולמות חיות פועלים -

וכהלכה כדין שותפות וזהו שבת, אחר הבאים .3ימים

zetqede mipeiv

ג'1) 'ויכולו' שבת בליל לומר ויש יב, סעיף להלן כמבואר
של"ה ראה ובקידוש, התפילה, לאחר התפלה, (באמצע פעמים
ולכך יב)), ס"ק רבה אליה א), (קא, אור תורה פרק שבת מסכת
כדי לאחריה פעמיים יאמר בעמידה, 'ויכולו' אמר שלא מי

אותו. מחזירין אין אבל - פעמים הג' להשלים
א.2) ב, בראשית

הובא3) השביעי, יום את אלהים ויברך הפסוק על החיים אור
פכ"ח. הכולל בשער

שלאחר 'ויכולו' לגבי יב סעיף להלן המובא פי על נוסף טעם
וממילא וארץ, שמים מעשה על עדות הגדת בזה שיש התפלה
קיט, שבת מהרש"א (חדא"ג הדבר ונתקיים נודע העדות ידי על

ב).

•
zay zekld - jexr ogley

Ëויו"ט שבת סעודת לצורך דבריהם של בריבית ללוות מותר
ריבית: בלא ללוות אפשר אי אם מצוה סעודת שאר לצורך או

Èשתהא שמאי בית דרשו וגו' לקדשו השבת יום את זכור
מתקנו תהא יפה חלק לך נזדמן שאם בשבת מאחד זוכרו
לכבוד אוכל היה ימיו שכל הזקן שמאי על עליו ואמרו לשבת
אחרת מצא לשבת זו ואומר לוקחה נאה בהמה מצא כיצד שבת
בחול הראשונה את ואוכל לשבת ומניחה לוקחה הימנה נאה
מדה הזקן הלל אבל בשבת תאכל שהיפה כדי לזו אוכלה נמצא
צרכינו לנו יעמס יום יום ה' ברוך אומר שהיה בו היתה אחרת
שהיה אלא לעשות נכון יותר שמאי בית שכדברי מודה הלל ואף

הימים: מכל יפה מנה לשבת לו יזמין שבודאי בה' בוטח

‡Èמפני בשבת בחמישי בגדים מכבסים שיהיו תיקן עזרא
אין שבת בערב אבל בשבת לבנים ללבוש כדי השבת כבוד

שבת: בצרכי להתעסק שצריך מפני לכבס פנאי

·Èמהם לעשות בביתו אחד כל חלה שיעור כדי ללוש נוהגין
כמו השוק מן לחם ליקח ולא בשבת עליהם לבצוע לחמים
המנהג: לשנות ואין ויו"ט שבת מכבוד זה ודבר ימים בשאר

‚Èטוב החול ימות כל נכרים של פת שאוכלים (ובמקומות
הכשרים מלחמים אם כי ויו"ט בשבת לאכול שלא ליזהר

ויו"ט): שבת כבוד שזהו בביתו שנילושו

טֿיג סעיפים שבת בכבוד להזהר רמב, סימן ב חלק

בין‡ בשבת מלאכה לנו לעשות לנכרי לומר חכמים אסרו
שיעשה השבת מקודם לו שאומר ואע"פ בשכר בין בחנם

השבת לאחר עד מלאכה לאותה צריך שאינו ואע"פ בשבת
ואע"פ הישראל בשליחות עושה הוא בשבת עושה שכשהנכרי
בישראל אלא התורה מן כמותו אדם של שלוחו אומרים שאין
אתם גם תרימו כן בתרומה שנאמר לישראל שליח הנעשה
של ששלוחו מכאן שלוחכם לרבות גם חכמים ודרשו ה' תרומת
אבל ברית בני שלוחכם אף ברית בני אתם ומה כמותו אדם
סופרים מדברי מקום מכל התורה מן שליחות בתורת אינו הנכרי

לחומרא. לנכרי שליחות יש

כל ביו"ט שנאמר התורה מן ויו"ט בשבת זה לאיסור רמז ויש
מצווים שאין אחרים ע"י אפילו משמע בהם יעשה לא מלאכה
אלא זו אין מקום ומכל לשבת וחומר וקל ביו"ט השביתה על

בעלמא. אסמכתא

אלא אינו ביו"ט בין בשבת בין לנכרי אמירה האיסור ועיקר
לעשות ויבאו העם בעיני קלה שבת תהא שלא כדי מדבריהם
איסורין כל בשאר וכן מועד של בחולו ואפילו ביו"ט וכן בעצמן

במקומן: שיתבארו כמו שבתורה

עשה· אם כגון גזרות בו וגזרו זה באיסור חכמים והפליגו
ממלאכתו בשבת ליהנות אסרו ישראל בשביל מעצמו הנכרי
לו יאמרו שמא גזרה משום שיעשה בכדי עד שבת ולמוצאי

בשבת. לעשות

שצריך פעמים בשבילו בשבת מלאכה עושה רואהו אם וכן
השבת לאחר אפילו ממנה ריוח לישראל יגיע אם כגון למחות

ורנ"ב): רמ"ד בסימן יתבאר ממנה ריוח מגיע לו גם (ואם

אֿב סעיפים לנכרי. ומרחץ שדה המשכיר דין רמג, סימן ב חלק
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הפרק: בניתוכן בעבודת התלוי' השבת קדושת

ישראל

.úáùä úà úåùòì ïéðò ë"â ïáåé äúòîå
משמעו השבת" את "לעשות שהלשון לעיל הובא
תלוי' שבת שקדושת השבת, את עושים שבנ"י
מיקדשא שבת הלא ולכאורה בנ"י, ועבודת בעשיית

המאמר). בתחילת שהקשה (כפי וקיימא

הדבר: יובן הנ"ל כל הקדמת עם אך

äîëç úðéçá àåä úáù éë[עילאה].
חכמה בבחינת השבת "שורש דהנה והענין,
כי השבת את ושמרתם בשבת שנאמר משום עילאה..
שבה חכמה, בחינת הוא קודש וכל כו' הוא קודש

בחכמה". הוי' כמ"ש עצמו סוף אין אור מלובש

באותיות מהתלבשותה החיות עולה בשבת כלומר:
לשרשה תתאה") "חכמה בחינת (היא ית' דיבורו

בחכמה .עילאהומקורה

.åøéøáúà äîëçáå
חכמה בחינת (היינו החכמה בחינת גם אך
(שהרי העולמות מן למעלה שהיא אף עילאה),
שהיא ית', דיבורו ידי על רק היא העולמות התהוות
איזה לה יש מקום מכל כנ"ל), תתאה" "חכמה בחינת

לעולמות. ושייכות קשר

שהכח אתברירו", "בחכמה בזהר אמרו שלכן
(אלא החכמה מבחינת הוא הרע מן הטוב את "לברר"
בחכמה ומתלבשת יורדת עילאה שחכמה ידי על שזהו
לעיל שנתבאר וכפי בסמוך, שימשיך כפי תתאה,

תורה"). שלמעלה חכמה "נובלות בפירוש

äîëçì âééñ éë ,øåñà øåáã úáùá ì"æø åøîà ïëìå
äîëçá äàúú äîëç úééìò úðéçá àåäå ,ä÷éúù

.äàìéò
אלא מלאכה עשיית על רק לא איסור יש בשבת

כיהדיבורגם לזה, הפנימי והטעם מלאכה. בענייני
דיבורו ע"י היא המעשה ימי בששת העולמות התהוות
החיות עולה השבת וביום תתאה), חכמה (בחינת ית'
[וכמאמר מדיבור שלמעלה עילאה חכמה לבחינת

לחכמה "סיג חכמהשתיקהחז"ל להשיג שהדרך ,"

מחכמה למטה הוא שדיבור שתיקה, ידי על היא
ע"י ולא שתיקה ידי על היא חכמה והשגת (עילאה)

דיבור].

חכמה עליית היא בשבת למעלה החיות ועליית
(שלמעלה עילאה לחכמה כנ"ל) דיבור, (בחינת תתאה

מדיבור).

עילאה" "חכמה בחינת באדם שתאיר כדי כן, ועל
אסור". "דבור ה"שתיקה", ענין אצלו גם להיות צריך

àåä åøéøáúà äîëçá éë ,øåñà øøåá úáùá ïëì)
äàúú äîëçá äàìéò äîëç úåùáìúä éãé ìò
úáùá ìáà ,ìåçã ïéîåéá åðééäå ,íéøåøéá øøáì
ïëì äàìéò äîëçá äàúú äîëç úééìò àåäù

.(øåñà øåáã
כי בשבת, בורר לאיסור הפנימי הטעם גם זהו
מן הטוב בירור - הוא בורר מלאכת של הפנימי התוכן
זו שעבודה כנ"ל), הבירורים" "עבודת (הנקרא הרע
תתאה", בחכמה עילאה חכמה "התלבשות ידי על היא
שלמעלה חכמה "נובלות בפירוש לעיל שנתבאר וכפי
למטה יורדת עילאה) (חכמה שהתורה ידי שעל תורה",
הזה עולם בענייני להתלבש תתאה) חכמה (ענין
ובין הטמא בין "להבדיל הכח ניתן גשמיים, ודברים
בבחינת עולה תתאה כשחכמה משא"כ הטהור";
(בירור בירורים" "לברר אינה העבודה עילאה, חכמה

ח אל מחיל עלי' אלא הרע) מן גופא.טוב בקודש יל

ומקורה לשרשה עד העולמות בחיות זו עלי' [והנה

מצד בעולם שמאירה שבת קדושת זוהי עילאה בחכמה

וקיימא. מיקדשא שבת אמרו זה ועל עצמה,

הנפעל שבת בקדושת החידוש את לבאר יתחיל ועתה

בנ עשיית ידי ""על השבתי, את עלעשות - משנת"" ל"פ

מעשיות:] מצוות בקיום העבודה מעלת בביאור

åùòðù úåöîä äùòîî íéøåøéáä éãé ìò äðäå
úðéçáì ïåéìò âðò úðéçáî êùîð ,ìåçã ïéîåéá

.äîëç
המצות מעשה קיום ידי שעל לעיל נתבאר
בירורי לברר ואתהפכא, אתכפיא בבחינת גשמיים,

בחכמה. העליון התענוג גילוי ממשיכים נוגה,

(בקיום דבנ"י הבירורים עבודת ידי שעל ונמצא
הם המעשה, ימי ששת במשך מעשיות) מצוות
(שהיא שבת מקדושת יותר נעלית קדושה ממשיכים

עילאה). חכמה בחינת רק

קיום ידי שעל איך יותר בפרטיות ומבאר [והולך

" ממשיכים הזה בעולם העליוןהמצוות :]"תענוג
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úðéçáî ìá÷îù ïãò úàø÷ð äîëçä äðäã
ïãò ïâ ïéðò åäæå ,ïâì êùîð ïãò úðéçáîå ,âåðòúä
.äðéëùä åéæî ïéðäð íùù ïåúçúä ïãò ïâå ïåéìòä
נק' והחכמה עונג, לשון הוא עידון) (מלשון עדן

(כנ"ל העליון מתענוג מקבלת שהיא לפי "עדן",

הוא החכמה דמקור תמצא", מאין "והחכמה בפירוש

העליון), מעונג

להשקות מעדן יוצא "ונהר - עדן" "גן פירוש וזהו

ל" ("עדן") מחכמה הארה שנמשכת הגן", עדן",גןאת

שתי יש [ובכללות, והשגה הבנה ענין בינה, שהוא

העליון], עדן וגן התחתון עדן גן עדן, בגן מדריגות

יושבות נשמות היינוונהנותששם השכינה, מזיו

מבחינתמהשגהשמתענגים שם להם שנמשך באלקות

חכמה.

íéáåè íéùòîå äáåùúá úçà äòù äôé ìáà
úåöîä é"ò éë ,àáä íìåòä ééç ìëî äæä íìåòá
úðéçáî äìòîìù ïåéìòä âðò úåîöò íéëéùîî

.äîëç
לע מבחינתנתבאר בערך מובדל העליון שתענוג יל

מאין ("והחכמה "אין" בשם נק' שלכן החכמה,

קטנה הארה רק ישנה שבחכמה מובן שמזה תמצא"),

העליון העונג הארת ומכ"ש העליון, תענוג מבחינת

זיוגןב אלא שאינה מחכמה) הנמשכת (בינה עדן

"נהנין חז"ל ל' כדיוק בעלמא, השכינה";מזיווהארה

התענוג מעצמיות נמשך המצוות ידי על אך

וכנ"ל החכמה, מבחינת מעלה שלמעלה העליון

" המצות ברכת נוסח במצותיו)".אשרבפירוש (קדשנו

טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה אמרו ולכן

הבא". העולם חיי מכל הזה בעולם

:ãáòú íéîé úùù ,ìåçã ïéîåé 'å é"ò ìëä åäæå
ימים "ששת הפנימי, הפירוש עלתעבודלפי קאי "

ימי בששת בנ"י עבודת שזוהי אלא השם, עבודת

מצוות קיום (ע"י בירורים" "לברר שענינה המעשה,

מעשיות).

לשון הוא ד"עבודה" "תעבוד", ל' דיוק גם וזהו

של גס עור [שמעבדים עבודין" "עורות כמו תיקון,

וזהו ללבוש], ראוי שיהי' עד אותו ומתקנים בהמה

ימים ("ששת המעשה ימי דששת ה"עבודה" ענין

מצוות ידי על ולתקנם בירורים" "לברר תעבוד"),

גשמיים. מדברים שנעשים מעשיות

("תענוג ביותר עליון אור נמשך זו עבודה ידי ועל

שבת. מקדושת שלמעלה העליון"),

øàåáîå ,åùã÷ì úáùä íåé úà øåëæ éååöä åäæå
.àîéé÷å àùã÷éî úáù àäã àéùå÷ä ìéòì

úðéçá úîàá éë ,øàáúðù äî éô ìò ïáåî ïéðòäå
úðéçá àåäù ,àîéé÷å àùã÷éî åîöò ãöî úáù

.äîëç úðéçá ,ùã÷
ועל חכמה, בחינת היא דקדש "קדש", נק' שבת

דשבת אמרו ד"קודש" זו וקיימאמיקדשאבחינה

אותו. מקדשים ישראל ולא מאליו,

êùîåéù ïåéìòä âðò éåìéâ úðéçá êéùîäì éãë êà
äùòî é"ò ,ìàøùé é"ò àåä ,äîëçá äìâúéå
øùà íéøîåàù ,ìåçä úåîé ìë ïéùåòù úåöîä
øùà úðéçáî íéëéùîîù ,åðåöå åéúåöîá åðùã÷

:ì"ðë äîëç úéùàø úðéçáá ïåéìòä âðò
(במשך מעשיות מצוות בקיום בנ"י עבודת ידי על

(שלמעלה העליון עונג בחינת גילוי נמשך החול) ימי

זה, ענין ו"עיקר חכמה, [ראשית] בבחינת מחכמה)

העליוןה עונג גילוי [היינו למטה מלמעלה המשכה

בשבת". הוא למטה],

שנמשכת הקדושה תוספת היא היא זו והמשכה

"זכור נאמר זה שעל ישראל, בני עבודת ידי על בשבת

השבת". את ו"לעשות לקדשו" השבת יום את

[לסיכום:

שהיא היום קדושת עצם בשבת, ענינים ב' יש

העונג גילוי בחינת ישנה ממנה ולמעלה וקיימא, מיקדשא

בימי ישראל דבני במעשה תלוי' שהיא בשבת, העליון

" עבודתם וזוהי השבתהחול, את ולקדשה].לעשות "
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קעה c"ag i`iyp epizeax zxezn

úðéçáî ìá÷îù ïãò úàø÷ð äîëçä äðäã
ïãò ïâ ïéðò åäæå ,ïâì êùîð ïãò úðéçáîå ,âåðòúä
.äðéëùä åéæî ïéðäð íùù ïåúçúä ïãò ïâå ïåéìòä
נק' והחכמה עונג, לשון הוא עידון) (מלשון עדן

(כנ"ל העליון מתענוג מקבלת שהיא לפי "עדן",

הוא החכמה דמקור תמצא", מאין "והחכמה בפירוש

העליון), מעונג

להשקות מעדן יוצא "ונהר - עדן" "גן פירוש וזהו

ל" ("עדן") מחכמה הארה שנמשכת הגן", עדן",גןאת

שתי יש [ובכללות, והשגה הבנה ענין בינה, שהוא

העליון], עדן וגן התחתון עדן גן עדן, בגן מדריגות

יושבות נשמות היינוונהנותששם השכינה, מזיו

מבחינתמהשגהשמתענגים שם להם שנמשך באלקות

חכמה.

íéáåè íéùòîå äáåùúá úçà äòù äôé ìáà
úåöîä é"ò éë ,àáä íìåòä ééç ìëî äæä íìåòá
úðéçáî äìòîìù ïåéìòä âðò úåîöò íéëéùîî

.äîëç
לע מבחינתנתבאר בערך מובדל העליון שתענוג יל

מאין ("והחכמה "אין" בשם נק' שלכן החכמה,

קטנה הארה רק ישנה שבחכמה מובן שמזה תמצא"),

העליון העונג הארת ומכ"ש העליון, תענוג מבחינת

זיוגןב אלא שאינה מחכמה) הנמשכת (בינה עדן

"נהנין חז"ל ל' כדיוק בעלמא, השכינה";מזיווהארה

התענוג מעצמיות נמשך המצוות ידי על אך

וכנ"ל החכמה, מבחינת מעלה שלמעלה העליון

" המצות ברכת נוסח במצותיו)".אשרבפירוש (קדשנו

טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה אמרו ולכן

הבא". העולם חיי מכל הזה בעולם

:ãáòú íéîé úùù ,ìåçã ïéîåé 'å é"ò ìëä åäæå
ימים "ששת הפנימי, הפירוש עלתעבודלפי קאי "

ימי בששת בנ"י עבודת שזוהי אלא השם, עבודת

מצוות קיום (ע"י בירורים" "לברר שענינה המעשה,

מעשיות).

לשון הוא ד"עבודה" "תעבוד", ל' דיוק גם וזהו

של גס עור [שמעבדים עבודין" "עורות כמו תיקון,

וזהו ללבוש], ראוי שיהי' עד אותו ומתקנים בהמה

ימים ("ששת המעשה ימי דששת ה"עבודה" ענין

מצוות ידי על ולתקנם בירורים" "לברר תעבוד"),

גשמיים. מדברים שנעשים מעשיות

("תענוג ביותר עליון אור נמשך זו עבודה ידי ועל

שבת. מקדושת שלמעלה העליון"),

øàåáîå ,åùã÷ì úáùä íåé úà øåëæ éååöä åäæå
.àîéé÷å àùã÷éî úáù àäã àéùå÷ä ìéòì

úðéçá úîàá éë ,øàáúðù äî éô ìò ïáåî ïéðòäå
úðéçá àåäù ,àîéé÷å àùã÷éî åîöò ãöî úáù

.äîëç úðéçá ,ùã÷
ועל חכמה, בחינת היא דקדש "קדש", נק' שבת

דשבת אמרו ד"קודש" זו וקיימאמיקדשאבחינה

אותו. מקדשים ישראל ולא מאליו,

êùîåéù ïåéìòä âðò éåìéâ úðéçá êéùîäì éãë êà
äùòî é"ò ,ìàøùé é"ò àåä ,äîëçá äìâúéå
øùà íéøîåàù ,ìåçä úåîé ìë ïéùåòù úåöîä
øùà úðéçáî íéëéùîîù ,åðåöå åéúåöîá åðùã÷

:ì"ðë äîëç úéùàø úðéçáá ïåéìòä âðò
(במשך מעשיות מצוות בקיום בנ"י עבודת ידי על

(שלמעלה העליון עונג בחינת גילוי נמשך החול) ימי

זה, ענין ו"עיקר חכמה, [ראשית] בבחינת מחכמה)

העליוןה עונג גילוי [היינו למטה מלמעלה המשכה

בשבת". הוא למטה],

שנמשכת הקדושה תוספת היא היא זו והמשכה

"זכור נאמר זה שעל ישראל, בני עבודת ידי על בשבת

השבת". את ו"לעשות לקדשו" השבת יום את

[לסיכום:

שהיא היום קדושת עצם בשבת, ענינים ב' יש

העונג גילוי בחינת ישנה ממנה ולמעלה וקיימא, מיקדשא

בימי ישראל דבני במעשה תלוי' שהיא בשבת, העליון

" עבודתם וזוהי השבתהחול, את ולקדשה].לעשות "
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c"agקעו i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

נאמ'Â‰�‰(לח) הבית עקרת רחל שנק' המל' בחי' גם
כלולה בהיותה והוא רחל הקטנה ושם בה
וכשיורדת כו' הוי' דשם אחרונה ה"א שהוא דאצי' במדות
וגם הבית עקרת נק' ומקור ראש להיות בבי"ע למטה
למטה יורדת שכאשר להיפוך (או כו' ומטרונא אימא
כו' כנקודה גרמה דאזעירת בזהר כמ"ש בצמצום מסתתרת
מלכותו להיו' ליש מאין בראם בה"א קטנה ה"א נק' אז
ד' שהוא באצי' שהיא לכמו ערך לזה שאין משלה בכל
ועד בענין כידוע מבשכמל"ו הרבה שלמעלה דאחד רבתי
ממדותיו אחת היא שבאצי' להיו' כו' דאחד אתוון בחלופי
היינו הייתי דנער מט"ט בענין הוא וכך וד"ל כו' דאיהו
האצי' בבחי' בעלותו זקנתי גם בבריאה שלו בקטנות
והוא לרחל משפיע שנק' יעקב בחי' גם והנה הנ"ל) היפוך
קול ורחל יעקב יחוד שזהו לדבור שנמשכים דאצי' מדות
בנה יעקב את ותלבש וכמ"ש קטן הוא גם נק' כו' ודבור
נגלה מהם קצה אפס שרק שבלב מדות עד"מ כמו הקטן
רק שאינו המדות לעצם ערך להם ואין לזולתו בדבור
בדבור דאצי' המדות שפע אור כך דחיצונית חיצוניות
דאיהו מהותן בעצם דאצי' דמדות חיצוניות בחי' העליון

יע נק' ע"כ כו' בקולוחיוהי ביחודם קטנה ורחל קטן קב

התיכון בריח נק' שיעקב (ואע"פ כו' למטה ודבור
והתענוג הרצון שהוא דכתר העליון קצה מן שמבריח
מזה אדרבה דדבור התחתון קצה עד החכמה מן שלמעלה
בדבור דמדות שהשפע מפני קטן נק' שהוא מוכרח עצמו
בקצה מתחיל ששרשו אע"פ הקטנות בתכלית הוא בבי"ע
שהוא עכ"פ וסוף ראש בזה יש הנה כו' דרצון העליון
שהוא האחרון זה לדבר רק שמוגבל הרצון צמצום ראשית
לזה שאין בבי"ע ממש הגבול בבחי' בא שהוא הדבור
ואע"פ כו' דאיהו דאצי' האורות לעצמות כלל ערך
השפע קטנות בשביל רק הוא הכל כו' הקצה מן שמבריח
עצמו באצי' משא"כ וסוף בראש גבול בבחי' בא זה וגם
עצמו שהוא כמו חד וחיוהי דאיהו שם מאיר א"ס שאור
בגדר שאינו דבר כל כמו כו' תכלה לו ואין תחלה לו אין
ואין א"ס בבחי' מדותיו עצם כך וסוף ראש בו שאין גבול
מאצי' השפע הילוך לענין רק סוף והמל' ראש נק' הכתר
נק' וע"כ כנ"ל כו' התיכון בריח יעקב נק' שבזה לבי"ע
ממש בגבול ובסוף בראש קצה זו לשפע שיש מאחר קטן
דאצי' דע"ס אורות לגבי והגבול הקטנו' בבחי' ה"ז א"כ
כנ"ל וסוף ראש לו שאין שם מאיר אא"ס דעצמות עצמו

וד"ל:

dkepgd xry
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

Í‡הנ"ל קשות גבורות התהוות היתה איך להבין
יובן הטוב. תכלית שהם הקדושים דתהו מגבורות
כו' חימה ה' סערת ע"פ ב') י"ג (חגיגה מארז"ל ע"פ
ושזהו י"ט) כ"ג (ירמי' יחול רשעים ראש על מתחולל
הוא חיות של זיעתן פי' חיות של מזיעתן שנעשה הגיהנם
כמ"כ שיוצא החמימות פסולת היא הזיעה באדם עד"מ
בקדושה הוא שלהם ההתלהבות בחי' הקודש שחיות הגם
יומשכו ההתלהבות של הפסולת מבחי' עכ"ז האלקית
לו שהי' האדם שיכעס הכעס כמשל קשות גבורות
דינין בינה ענין והוא הרשעים על בתפלה התלהבות
מתבונן שאינו אותו על מתערי' הדיני' ר"ל מינה מתערין
באור בענין כנ"ל החסדים מקור ביטול בחי' חכמה משא"כ
מי על גם כ"כ דיני' ממנו מתערי' שאין חיים מלך פני
גבורות והנה במ"א, וכמ"ש הרחמן אב וז"ש בטל שאינו

ממנו מהפסולת היוצא חיות של זיעתן הנק' הנ"ל קשות
הנ"ל הדין שלוחי מתהוי' שמזה ר"ל דינור נהר יוצא
התהוות ענין יובן ועד"ז מגמתם. זה כי תמיד דין שתובעים
מאמר וזהו הנ"ל. דתהו דגבורות משבה"כ דנוגה גבורות
בה דכתיב משום התורה לקבל שנמנע במה אדום של שר
שהם נוגה בירורי לברר התורה מגמת שכל תרצח, לא
ע"י יומתקו ואז לקדושה ולהעלותם הנ"ל קשות גבורות
לא הרע הפרדת הם של"ת ומל"ת מ"ע ענין וזהו החסדים
הנ"ל קשות גבורות להתפשטות מקום ליתן שלא תרצח

ואח"כ הרציחה בא מיאןשמהם ולכן חסדים. המשכת מ"ע
אביו בירכו שכבר באמרו בזה קשות גבורות בחי' האדום
מפעולת חיותו עיקר כי מ') כ"ז (בראשית תחי' חרבך ועל
ושרש יקבלה, ואיך לו מנגדת התורה וא"כ כנ"ל הדין
הקליפת באמצעות הוא הטמאות קליפות יניקת כי הענין
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

מהקדושה מקבלת היא הטוב וע"י טו"ר שמעורבת נוגה
התורה כוונת ועיקר הטמאות לקליפות משפעת הרע וע"י
לנצח המות בלע ואז שבה הרע מן שבנוגה טוב להפריד
על שהרי אדום טענת הי' וזה קיום לו אין בלבד רע כי
להט נק' שהנוגה דנוגה מרע שמקבל ממה יחי' חרבו
בלאו וא"כ כ"ד) ג' (בראשית כו' המתהפכת החרב
קיום לו יהי' לא שבו הרע מן דנוגה הטוב שיופרד דרציחה
קשות הגבורות בענין משנת"ל עם א' לכוונה עולה והכל
בשבת אבל בחול הוא כ"ז והנה כו': דנוגה מהרע שהם
כולם הקליפות אז כולם העולמות עליות זמן שאז
שאפי' ע"ב ר"ג דף ויקהל בזהר וכ"ה כנ"ל מתחבאים
יניקה שרש לגיהנם אין שאז והטעם נייחי' דגיהנם חייביא
מהגבורות היוצא מפסולת התהוותו שהרי כלל למעלה
זמן שאז בחול אלא נמשך אינו וזה חיות של זיעתן הנק'
הנ"ל הזיעה יוצא וא"כ למטה ממעלה העולמות ירידת
של זיעתן כלל נמשך לא עליי' בבחי' שכולם בשבת אבל
חוזר ובחול בשבת נח הגיהנם ולפיכך ירידה בבחי' חיות
כל ועד"ז כו' מזיעתן לקבל הגיהנם חוזר אז לירד האור
מפסולת ג"כ שיניקתם בשבת שולטי' אין הדין שלוחי
לפי הענין ושרש כו' פסולת נמשך אין ובשבת הגבו'
עד הצמצומים מבחי' שלמעלה אלהות גילוי הוא ששבת
גדול בתענוג כשהוא המלך וכמשל הדינים התהוות שיהיו
כלל. צמצומים בבחי' ואינו כידוע הגבורות מתמתקים
הרע מן נפרד שבנוגה הטוב שאפי' בשבת אמרו מזו גדולה
שדוחה בע"ש בנוגה דבטש שלהובא ע"י בשבת שבנוגה
וכדפי' שם ויקהל בזהר כמ"ש מטה למטה דנוגה הרע את
ידים פני' רחיצת מצות יצא ומזה האריז"ל ע"ש במק"מ
הרע לדחות שלהובא דוגמת שהוא מע"ש בחמין ורגלים
ואז בשבת טוב כולו ויהי' הבהמית ונפש שבגוף דנוגה
באדם, והן למעלה הן האלהית בקדושה דנוגה הטוב יוכלל
בכפר נ"ע ורבינו מורינו של הקדוש מפיו ששמעתי וכמו
ענין על תקע"ג בטבת הסתלקותו שלפני בימים פייענא
צדיק ע"פ פעמים כמה מפ"ק ששמענו בשבת האכילה
לברר חול כשל אינה דשבת שהאכילה נפשו לשובע אוכל
ר"ל כ"ה) י"ג (משלי תחסר רשעים ובטן כמ"ש בירורים
בלעם להוציא רשעים הנק' מהקליפות ניצוצו' לברר
כמ"ש היא האכילה אלא אסור בורר בשבת אבל מבטנם
העונג ע"י ר"ל נפשו לשובע אוכל צדיק דקרא רישי'
ונכלל המאכל עולה ואז העליון תענוג ממשיך באכילה
שזה מרע טוב בירור בדרך זה ואין דאא"ס העליון בתענוג
יותר למעלה הטוב שמעלים העלאה דרך אלא כנ"ל אסור
להפריד ראשון בירור א' בירורים מיני ב' שיש וכנודע

מבררו מ"ן הנק' הנברר שהטוב שני בירור ב' מהרע, הטוב
דשבת אכילה הוא ב' בירור וע"ד העלאה ענין והוא מ"ד
מאכלים היא שהאכילה מאחר אז ממנו ושאלתי כו',
והבשר הלחם אותו שהרי טו"ר מעורבים שהם גשמיים
טו"ר שמעורבים בחול ממנו שאוכלים א' ובהמה מתבואה
מק"נ ושרש' טו"ר מעורבים שבעוה"ז הדברים שכל כידוע
מבררים אין שבשבת לומר יתכן איך א"כ בלק"א כמ"ש
ברע נעשה מה דא"כ הטוב מעלים אלא הרע מן הטוב
שזה והשיבני כו', שמתברר בהכרח וא"כ במאכל שהי'
מערב שבנוגה הרע מן שבנוגה הטוב נפרד בשבת כי אינו
מנוגה הנמשכים גשמיים דברים בכל וכן למעלה שבת
שהנוגה כמו טו"ר מעורבים ובחול הנוגה בהם ומלובש
דנוגה הרע מתפרד מהם גם בשבת אבל טו"ר מעורבת
שבמאכל הכח בפנימיו' נעשה (וזה טוב רק ונשארים
המאכלים כל וא"כ הרואה) לעין מבחוץ ניכר אין ולפיכך
כוונת אלא לבירור א"צ ולכן טוב רק נעשים שבת בבוא
העולה כו': מעלה למעלה הטוב להעלות הוא האכילה
נפרד דנוגה הטוב שגם עד מהרע הטוב נפרד שבשבת מזה
הגבורו' בעולם שולטין אין שבשבת מזה מובן וא"כ מהרע
דנוגה מהרע הנמשכים הדין שלוחי שהם הנ"ל קשות
אש האדם כשמדליק כי דהבערה בלאו נצטוינו ולפיכך
שהם מה הנ"ל קשות גבורות התגברות למעלה ח"ו יעורר
מעוררים היו במקדש (משא"כ בשבת בלא"ה שולטים אינן
הנ"ל הכתר התגלות בחי' בשבת שנמצא העליון אש
שרש ג"כ מובן וא"כ כו'). לעוררו יכולים לבד שבמקדש
הנ"ל מטעם ג"כ שהוא בשבת לענוש שלא האזהרה ענין
קשות מגבו' הנמשכים שלמעלה הדין שלוחי לעורר שלא
א' מפסוק שניהם נדרשו ולפיכך כו' בשבת שולטים שאין
הנ"ל כל ואחר וד"ל: א' ענין שניהם כי והעונש הבערה
אלה דברינו כל ימצא ע"ב ר"ג דף ויקהל בזהר המעיין
קשי' דאשא אשין כל שבתא דעאל כיון חזי תא ברמז
אשא לאתערא דלא ובגין דגיהנם אשא ואפי' אתטמרו
אלא אמאי דמדבחא אשא כו' אש תבערו לא כתיב אחרא

שה המק"מ וכ' אשיןכו' כל ע"א ר"ח ד' מ"ש הוא תירוץ
דאתגלי' עילאה דקדושה חד אשא בר אטמרו אחרנין
שהקליפו' למעלה כמ"ש ור"ל דשבתא בקדושה ואתכליל
שלא אש תבערו לא ולפיכך ומתחבאים נכנעי' אש הנק'
בשבת מאיר מעלה מעלה נעלה קדוש א' אש רק לעוררם
פ"א, למעלה וכמ"ש במקדש אלא ממשיכים אין ואותו
בהבדלה האש מאורי ברכת שפעולת שביאר בזהר וע"ש
הקליפות להכניע הנ"ל הקדוש מאש הארה שנמשך הוא

כו': הברכה ע"י והיינו אש הנק'
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מהקדושה מקבלת היא הטוב וע"י טו"ר שמעורבת נוגה
התורה כוונת ועיקר הטמאות לקליפות משפעת הרע וע"י
לנצח המות בלע ואז שבה הרע מן שבנוגה טוב להפריד
על שהרי אדום טענת הי' וזה קיום לו אין בלבד רע כי
להט נק' שהנוגה דנוגה מרע שמקבל ממה יחי' חרבו
בלאו וא"כ כ"ד) ג' (בראשית כו' המתהפכת החרב
קיום לו יהי' לא שבו הרע מן דנוגה הטוב שיופרד דרציחה
קשות הגבורות בענין משנת"ל עם א' לכוונה עולה והכל
בשבת אבל בחול הוא כ"ז והנה כו': דנוגה מהרע שהם
כולם הקליפות אז כולם העולמות עליות זמן שאז
שאפי' ע"ב ר"ג דף ויקהל בזהר וכ"ה כנ"ל מתחבאים
יניקה שרש לגיהנם אין שאז והטעם נייחי' דגיהנם חייביא
מהגבורות היוצא מפסולת התהוותו שהרי כלל למעלה
זמן שאז בחול אלא נמשך אינו וזה חיות של זיעתן הנק'
הנ"ל הזיעה יוצא וא"כ למטה ממעלה העולמות ירידת
של זיעתן כלל נמשך לא עליי' בבחי' שכולם בשבת אבל
חוזר ובחול בשבת נח הגיהנם ולפיכך ירידה בבחי' חיות
כל ועד"ז כו' מזיעתן לקבל הגיהנם חוזר אז לירד האור
מפסולת ג"כ שיניקתם בשבת שולטי' אין הדין שלוחי
לפי הענין ושרש כו' פסולת נמשך אין ובשבת הגבו'
עד הצמצומים מבחי' שלמעלה אלהות גילוי הוא ששבת
גדול בתענוג כשהוא המלך וכמשל הדינים התהוות שיהיו
כלל. צמצומים בבחי' ואינו כידוע הגבורות מתמתקים
הרע מן נפרד שבנוגה הטוב שאפי' בשבת אמרו מזו גדולה
שדוחה בע"ש בנוגה דבטש שלהובא ע"י בשבת שבנוגה
וכדפי' שם ויקהל בזהר כמ"ש מטה למטה דנוגה הרע את
ידים פני' רחיצת מצות יצא ומזה האריז"ל ע"ש במק"מ
הרע לדחות שלהובא דוגמת שהוא מע"ש בחמין ורגלים
ואז בשבת טוב כולו ויהי' הבהמית ונפש שבגוף דנוגה
באדם, והן למעלה הן האלהית בקדושה דנוגה הטוב יוכלל
בכפר נ"ע ורבינו מורינו של הקדוש מפיו ששמעתי וכמו
ענין על תקע"ג בטבת הסתלקותו שלפני בימים פייענא
צדיק ע"פ פעמים כמה מפ"ק ששמענו בשבת האכילה
לברר חול כשל אינה דשבת שהאכילה נפשו לשובע אוכל
ר"ל כ"ה) י"ג (משלי תחסר רשעים ובטן כמ"ש בירורים
בלעם להוציא רשעים הנק' מהקליפות ניצוצו' לברר
כמ"ש היא האכילה אלא אסור בורר בשבת אבל מבטנם
העונג ע"י ר"ל נפשו לשובע אוכל צדיק דקרא רישי'
ונכלל המאכל עולה ואז העליון תענוג ממשיך באכילה
שזה מרע טוב בירור בדרך זה ואין דאא"ס העליון בתענוג
יותר למעלה הטוב שמעלים העלאה דרך אלא כנ"ל אסור
להפריד ראשון בירור א' בירורים מיני ב' שיש וכנודע

מבררו מ"ן הנק' הנברר שהטוב שני בירור ב' מהרע, הטוב
דשבת אכילה הוא ב' בירור וע"ד העלאה ענין והוא מ"ד
מאכלים היא שהאכילה מאחר אז ממנו ושאלתי כו',
והבשר הלחם אותו שהרי טו"ר מעורבים שהם גשמיים
טו"ר שמעורבים בחול ממנו שאוכלים א' ובהמה מתבואה
מק"נ ושרש' טו"ר מעורבים שבעוה"ז הדברים שכל כידוע
מבררים אין שבשבת לומר יתכן איך א"כ בלק"א כמ"ש
ברע נעשה מה דא"כ הטוב מעלים אלא הרע מן הטוב
שזה והשיבני כו', שמתברר בהכרח וא"כ במאכל שהי'
מערב שבנוגה הרע מן שבנוגה הטוב נפרד בשבת כי אינו
מנוגה הנמשכים גשמיים דברים בכל וכן למעלה שבת
שהנוגה כמו טו"ר מעורבים ובחול הנוגה בהם ומלובש
דנוגה הרע מתפרד מהם גם בשבת אבל טו"ר מעורבת
שבמאכל הכח בפנימיו' נעשה (וזה טוב רק ונשארים
המאכלים כל וא"כ הרואה) לעין מבחוץ ניכר אין ולפיכך
כוונת אלא לבירור א"צ ולכן טוב רק נעשים שבת בבוא
העולה כו': מעלה למעלה הטוב להעלות הוא האכילה
נפרד דנוגה הטוב שגם עד מהרע הטוב נפרד שבשבת מזה
הגבורו' בעולם שולטין אין שבשבת מזה מובן וא"כ מהרע
דנוגה מהרע הנמשכים הדין שלוחי שהם הנ"ל קשות
אש האדם כשמדליק כי דהבערה בלאו נצטוינו ולפיכך
שהם מה הנ"ל קשות גבורות התגברות למעלה ח"ו יעורר
מעוררים היו במקדש (משא"כ בשבת בלא"ה שולטים אינן
הנ"ל הכתר התגלות בחי' בשבת שנמצא העליון אש
שרש ג"כ מובן וא"כ כו'). לעוררו יכולים לבד שבמקדש
הנ"ל מטעם ג"כ שהוא בשבת לענוש שלא האזהרה ענין
קשות מגבו' הנמשכים שלמעלה הדין שלוחי לעורר שלא
א' מפסוק שניהם נדרשו ולפיכך כו' בשבת שולטים שאין
הנ"ל כל ואחר וד"ל: א' ענין שניהם כי והעונש הבערה
אלה דברינו כל ימצא ע"ב ר"ג דף ויקהל בזהר המעיין
קשי' דאשא אשין כל שבתא דעאל כיון חזי תא ברמז
אשא לאתערא דלא ובגין דגיהנם אשא ואפי' אתטמרו
אלא אמאי דמדבחא אשא כו' אש תבערו לא כתיב אחרא

שה המק"מ וכ' אשיןכו' כל ע"א ר"ח ד' מ"ש הוא תירוץ
דאתגלי' עילאה דקדושה חד אשא בר אטמרו אחרנין
שהקליפו' למעלה כמ"ש ור"ל דשבתא בקדושה ואתכליל
שלא אש תבערו לא ולפיכך ומתחבאים נכנעי' אש הנק'
בשבת מאיר מעלה מעלה נעלה קדוש א' אש רק לעוררם
פ"א, למעלה וכמ"ש במקדש אלא ממשיכים אין ואותו
בהבדלה האש מאורי ברכת שפעולת שביאר בזהר וע"ש
הקליפות להכניע הנ"ל הקדוש מאש הארה שנמשך הוא

כו': הברכה ע"י והיינו אש הנק'
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈ�Ú‰Âעשיתיו אף יצרתיו בראתיו לכבודי כתיב הנה כי
וצורת מאין, יש בריאה בי"ע, עולמות ג' כנגד
ומעשה, דיבור מחשבה בחי' ג' כנגד והם ועשי', החומר,
דבר הוא המחשבה שאותיות בריאה כנגד הוא מחשבה
כי והגם במחשבה, הוא מאותיות ההרגש ראשית כי חדש,
ובבה"ז באגה"ק וכמ"ש השכל מקדמות הם האותיות שרש
אלא אינם וכו' מהשפתיים בומ"ף הפה מוצאות ה' כי
אבל בפה, וקבעם בס"י כמ"ש הדיבור עובר וע"י שבהם
ממדבר, שרשו ודיבור השכל מקדמות הוא האותיות שרש
אינם, כאילו הם והרי עדיין מורגשים אינם שם הרי מ"מ
הן השכל וסקירת בריקת איזה לאדם נופל דכאשר והראי'
עדיין יודע אינו הרי התורה, מלימוד והן דעלמא ממילי
והבנה, השגה לידי בא כאשר אלא הוא, ומה האיך מהותו
בריקת ואם המחשבה, אותיות ע"י הוא וההבנה וההשגה
קדמות מכ"ש המח', אותיות בלי ידוע אינו השכל וסקירת
המחשבה, באותיות הוא מאותיות ההרגש ועיקר השכל,
אין, בפי' הפי' ב' לפי כי מאין, יש בריאה בשם נק' ולכן
הוא הפי' מושג, שאינו אין או בעלמא הארה הוא שאין
כמו היש שמציאות לומר יתכן לא כי חדש, דבר שהוא
שאל"כ היש למציאת הקדום בהאין כלול הי' עכשיו שהוא

ה"ה וא"כ אחר באופן שם שהי' אלא השתלשלות, ה"ז
דבר מלא דבר היא שהבריאה שאמרו וזהו חדש, דבר
לומר יתכן שהאיך ממש, דבר מלא שהוא הוא שהכוונה
לנו שא"א דבר, מלא הוא אלא קודם, כזה מציאות שיהי'
יש שדוגמתו רק מושג, שאינו מאחר דבר שם ע"ז לכנות
ריחוק וכערך ערוך, באין יותר רוחניות הוא אבל באצי'
איהו בחי' עם חד הם דאצי' כלים שהרי מהנברא הבורא
וחיוהי איהו בד"ה כמ"ש מאין יש וע"י בהן לברוא
שלא חדש דבר שהוא מבריאה הפי' אין ולפ"ז באגה"ק,
כזה מהות הי' שלא ע"ש חדש דבר שנק' אלא כלל הי'
באותיות יובן וכן עכשיו. שהוא כמו הבריאה הרגש בבחי'
השכל, בקדמות קודם האותיות שהיו שהגם המחשבה

מפני נק'אלא כלל הרגש בלי אחר באופן הי' ששם
גילוי שמביא המחשבה פעולת כי חדש, דבר מחשבה
כמו וא"כ וגילוי, העלם וה"ז עצמו, לגבי העצמי ההעלם
כמו אלא שם לו לכנות וא"א העלם ה"ז בהעלם שהי'
מחשבה. ה"ז גילוי לידי וכשבא גילוי לידי בא שהוא
עתיק כי לבריאה עתיק הנעשית דאצי' מל' הוא ועד"ז
שהוא כמו דאצי' דמל' ההעלם מגילוי נעשה דבריאה

באצי'.
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Â‰ÊÂשבא י"ל מצות דע"י לתורה מצות בין ההפרש בד"כ
הן המצות הנה כי הנ"ל אש כרשפי אהבה לבחי'
אברים רמ"ח בבחי' להיותן (י"ל דוקא ומקום זמן בבחי'
פעולתם ולזאת כנ"ל), והזמן המקום שרש שהוא דז"א
ע"י שהיא הנ"ל אהבה לבחי' לבוא הוא בעבירה
בחי' שיש והיינו כנ"ל, ומקום הזמן דביטול ההתבוננות
שהן אלא כנ"ל ברוחניות והן בגשמיות הן וזמן מקום
כרשפי האהבה בחי' נעשה ועי"ז כו' אא"ס לגבי בטלים
מצד והיינו ומקום מזמן למעלה היא התורה אבל כו', אש
בטלים והמקום הזמן וממילא למטה דאוא"ס הגילוי

כנ"ל כו' האמיתי והדביקות היחוד שז"ע לגמרי במציאות
שדרשו וכמו מצוה נר כי וזהו כנ"ל. כו' התורה ע"י שמגיע
זמן בבחי' דהיינו שעה לפי מגינה דמצוה בסוטה רז"ל
והיינו לעולם שמגינה אור ותורה הא' אהבה בחי' והיינו

הנ"ל: הב' אהבה בבחי'
.¯ÂˆÈ˜הוא חושך שהוא בהיש אור להמשיך אשר יבאר

אברין והמצות, כללית, הארה מוחין התורה, ע"י
אש, כרשפי לאהבה בא המצות ע"י פרטית. הארה דמלכא
המביאות ההתבוננות ונתבארו כמים. לאהבה התורה ע"י

ושמו"ע. פסוד"ז הוא בתפלה אלו. לאהבות
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בסובב התבוננות ע"י - נפשך בכל והנבראים. העולמות שמחיה אלקות, השגת מצד - לבבך בכל
נמשכת טבעה האלקית הנפש מצד כי א"ס, באור ליכלל רוצה מעולמות, שמובדל עלמין, כל

אדם נשמת הוי' נר לשרשה,

Ì�Ó‡ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר היא "נפׁש ּד"בכל 22האהבה »¿»ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ
אינּה הרי זֹו ּדאהבה ,"נפׁש את נֹוטל הּוא ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָ"אפּלּו
ּד"ואהבּת ,"לבב ּד"בכל הּקֹודמת להאהבה ּכלל ְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָּדֹומה
ההּׂשגה מּצד ׁשּזהּו עלמין, ּכל ּבממּלא היא "לבב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבכל
מּפני היא נפׁשֹו חּיי ּדאהבת ּדכׁשם והינּו אלקּות, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹׁשּמּׂשיג
טּובֿטעם מרּגיׁש ולהיֹותֹו החּיּות, ּבענין טּובֿטעם ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַׁשּמרּגיׁש
ּבגּלּוי ּבמאד וחפץ נפׁשֹו את אֹוהב הּוא לכן החּיּות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבענין
אהבת ּבענין ּברּוחנּיּות הּוא כן ּוכמֹו חּיּותֹו, ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָוהתּפּׁשטּות
ּבאלקּות, לֹו ׁשּיׁש הּטּובֿטעם היא האהבה ּדסּבת ְֱֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹהוי',

המחּיה אלקי וחּיּות האֹור ידי על העֹולמֹותוהּוא את ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹ
רּבּו ּב"מה ההתּבֹוננּות ּפרטי ידי על והינּו ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָוהּנבראים,
הּׂשגה לידי ׁשּבא הוי'", מעׂשי ּגדלּו ּו"מה הוי'" ְֲֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמעׂשי
ׁשּזהּו עלמין, ּכל ממּלא ּבבחינת רק ׁשּי הּׂשגה וכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּגמּורה,
הּׂשגה, ׁשּי ׁשּבזה ּבעֹולמֹות, ּומתלּבׁש ׁשּמתצמצם ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהאלקּות
ּבאֹור ההתּבֹוננּות ידי על היא "נפׁש ּד"בכל האהבה ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָאבל
ּומבּדל ׁשּמפלא עלמין, ּכל הּסֹובב הּוא ּברּו סֹוף ְְְִֵֵֶַָָָָָֻֻאין

אֹור הפלאת ּבהרּגׁש ההתּבֹוננּות טיב ידי ועל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמהעֹולמֹות,
ּבבחינת הרצֹוא נעׂשה הּנה מהעֹולמֹות הּוא ּברּו סֹוף ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאין
הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור להּכלל ׁשרֹוצה והתּכּללּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָעלּיה

ׁשּכתּו אׂשא"ּכמֹו נפׁשי הוי' אלי" א) כה, (ּתהּלים ב ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשני יׁש הרי נפׁש ּבמסירת ּדהּנה נפׁש. מסירת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַּבבחינת
האלקית, ּדנפׁש נפׁש הּמסירת נפׁש, מסירת ואפני ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבחינֹות
הּנפׁש ׁשל נפׁש ּדהּמסירת הּבהמית, ּדנפׁש נפׁש ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַוהּמסירת
מה ּדזה הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור להּכלל ּדרֹוצה ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹהאלקית
הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור להּכלל רֹוצה האלקית ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּׁשהּנפׁש
ׁשּבטבעּה האלקית, ּבהּנפׁש טבעי ענין הּוא זה ענין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּנה
וסּבת וטעם הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור להּכלל רֹוצה ְְְְִִִֵֵַַַָָָהיא
אין אֹור מעצמּות הּוא האלקית הּנפׁש ּדׁשרׁש הּוא, ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּדבר
למקֹורֹו נמׁש להיֹות הּוא ּדבר ּכל וטבע הּוא, ּברּו ְְְְִִִֶַָָָָָסֹוף
חלק להיֹותּה האלקית ּבהּנפׁש ּגם הּוא ּכן אׁשר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוׁשרׁשֹו,
אין לאֹור נמׁשכה היא ּבטבעּה הּנה לכן מּמׁש, מּמעל ְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹאלקּה

הּוא. ּברּו ָסֹוף

f"vxz ,xnera b"l

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

שם.23) 40 ובהערה אחת) שעה יפה המתחיל (דיבור זה שלפני במאמר ראה

•
mixeaic ihewl

לפנות לקום היה עברו בשנים פשוט יהודי של סדרו

לבית וללכת מאד מוקדם הקיץ ובימי החורף, בימי בוקר

התהלים כל לאמר תהלים, בחברת רשום להיות המדרש,

לבית לבוא מנחה ולשעת לעסק, ללכת התפלה, לפני

דבר גמרא, דף מדרש, יעקב", "עין לשמוע המדרש

רז"ל, מאמר לבית מביאים שעות, כמה אותם שהעסיק

אמורא, או מתנא סיפור טובה, הנהגה טובה, מדה

היו הבית בני ובכל הקטנים לילדים גם כך על ומספרים

בכיבוד חיות בהם והכניסו בלבותיהם הדברים מוחדרים

והמצוות. התורה קדושת בהם והוחדר ואם אב

הבריאה בהנהגתם אלה יהודיות ונשים יהודים

הגדולים גדולי את לנו ונתנו ישראל, בית את העמידו

עולם. וגאוני

ולראות להתבונן ויכול מוח בפיסת שניחון מי

ש"כל אנו יודעים הבא. העולם של הציור את במחשבתו

לכולנו" אחד ואב מתאימות אומר15הנשמות הרבי ,16

וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל "נשמת

� ולהלכה באצילות, מושרשות הנשמות כל יתברך",

למרות רבנו, משה תשעה ואילו מנין הם יהודים עשרה

מהווים הם אין פנים, אל פנים משה עם הוי' שדיבר

מנין.

מן כשחוזרים כלומר האמת, לעולם חוזרת כשנשמה

נשמה הורדת "יריד", הוא הזה העולם שהרי היריד,

"היום ה"יריד", על נשמה הורדת נקראת הזה לעולם
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בסובב התבוננות ע"י - נפשך בכל והנבראים. העולמות שמחיה אלקות, השגת מצד - לבבך בכל
נמשכת טבעה האלקית הנפש מצד כי א"ס, באור ליכלל רוצה מעולמות, שמובדל עלמין, כל

אדם נשמת הוי' נר לשרשה,

Ì�Ó‡ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר היא "נפׁש ּד"בכל 22האהבה »¿»ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ
אינּה הרי זֹו ּדאהבה ,"נפׁש את נֹוטל הּוא ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָ"אפּלּו
ּד"ואהבּת ,"לבב ּד"בכל הּקֹודמת להאהבה ּכלל ְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָּדֹומה
ההּׂשגה מּצד ׁשּזהּו עלמין, ּכל ּבממּלא היא "לבב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבכל
מּפני היא נפׁשֹו חּיי ּדאהבת ּדכׁשם והינּו אלקּות, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹׁשּמּׂשיג
טּובֿטעם מרּגיׁש ולהיֹותֹו החּיּות, ּבענין טּובֿטעם ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַׁשּמרּגיׁש
ּבגּלּוי ּבמאד וחפץ נפׁשֹו את אֹוהב הּוא לכן החּיּות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבענין
אהבת ּבענין ּברּוחנּיּות הּוא כן ּוכמֹו חּיּותֹו, ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָוהתּפּׁשטּות
ּבאלקּות, לֹו ׁשּיׁש הּטּובֿטעם היא האהבה ּדסּבת ְֱֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹהוי',

המחּיה אלקי וחּיּות האֹור ידי על העֹולמֹותוהּוא את ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹ
רּבּו ּב"מה ההתּבֹוננּות ּפרטי ידי על והינּו ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָוהּנבראים,
הּׂשגה לידי ׁשּבא הוי'", מעׂשי ּגדלּו ּו"מה הוי'" ְֲֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמעׂשי
ׁשּזהּו עלמין, ּכל ממּלא ּבבחינת רק ׁשּי הּׂשגה וכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּגמּורה,
הּׂשגה, ׁשּי ׁשּבזה ּבעֹולמֹות, ּומתלּבׁש ׁשּמתצמצם ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהאלקּות
ּבאֹור ההתּבֹוננּות ידי על היא "נפׁש ּד"בכל האהבה ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָאבל
ּומבּדל ׁשּמפלא עלמין, ּכל הּסֹובב הּוא ּברּו סֹוף ְְְִֵֵֶַָָָָָֻֻאין

אֹור הפלאת ּבהרּגׁש ההתּבֹוננּות טיב ידי ועל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמהעֹולמֹות,
ּבבחינת הרצֹוא נעׂשה הּנה מהעֹולמֹות הּוא ּברּו סֹוף ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאין
הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור להּכלל ׁשרֹוצה והתּכּללּות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָעלּיה

ׁשּכתּו אׂשא"ּכמֹו נפׁשי הוי' אלי" א) כה, (ּתהּלים ב ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
ׁשני יׁש הרי נפׁש ּבמסירת ּדהּנה נפׁש. מסירת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַּבבחינת
האלקית, ּדנפׁש נפׁש הּמסירת נפׁש, מסירת ואפני ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבחינֹות
הּנפׁש ׁשל נפׁש ּדהּמסירת הּבהמית, ּדנפׁש נפׁש ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַוהּמסירת
מה ּדזה הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור להּכלל ּדרֹוצה ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹהאלקית
הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור להּכלל רֹוצה האלקית ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּׁשהּנפׁש
ׁשּבטבעּה האלקית, ּבהּנפׁש טבעי ענין הּוא זה ענין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּנה
וסּבת וטעם הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור להּכלל רֹוצה ְְְְִִִֵֵַַַָָָהיא
אין אֹור מעצמּות הּוא האלקית הּנפׁש ּדׁשרׁש הּוא, ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּדבר
למקֹורֹו נמׁש להיֹות הּוא ּדבר ּכל וטבע הּוא, ּברּו ְְְְִִִֶַָָָָָסֹוף
חלק להיֹותּה האלקית ּבהּנפׁש ּגם הּוא ּכן אׁשר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוׁשרׁשֹו,
אין לאֹור נמׁשכה היא ּבטבעּה הּנה לכן מּמׁש, מּמעל ְְְְֱִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹאלקּה

הּוא. ּברּו ָסֹוף

f"vxz ,xnera b"l
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שם.23) 40 ובהערה אחת) שעה יפה המתחיל (דיבור זה שלפני במאמר ראה

•
mixeaic ihewl

לפנות לקום היה עברו בשנים פשוט יהודי של סדרו

לבית וללכת מאד מוקדם הקיץ ובימי החורף, בימי בוקר

התהלים כל לאמר תהלים, בחברת רשום להיות המדרש,

לבית לבוא מנחה ולשעת לעסק, ללכת התפלה, לפני

דבר גמרא, דף מדרש, יעקב", "עין לשמוע המדרש

רז"ל, מאמר לבית מביאים שעות, כמה אותם שהעסיק

אמורא, או מתנא סיפור טובה, הנהגה טובה, מדה

היו הבית בני ובכל הקטנים לילדים גם כך על ומספרים

בכיבוד חיות בהם והכניסו בלבותיהם הדברים מוחדרים

והמצוות. התורה קדושת בהם והוחדר ואם אב

הבריאה בהנהגתם אלה יהודיות ונשים יהודים

הגדולים גדולי את לנו ונתנו ישראל, בית את העמידו

עולם. וגאוני

ולראות להתבונן ויכול מוח בפיסת שניחון מי

ש"כל אנו יודעים הבא. העולם של הציור את במחשבתו

לכולנו" אחד ואב מתאימות אומר15הנשמות הרבי ,16

וחכמתו ממחשבתו נמשכה ישראל איש כל "נשמת

� ולהלכה באצילות, מושרשות הנשמות כל יתברך",

למרות רבנו, משה תשעה ואילו מנין הם יהודים עשרה

מהווים הם אין פנים, אל פנים משה עם הוי' שדיבר

מנין.

מן כשחוזרים כלומר האמת, לעולם חוזרת כשנשמה

נשמה הורדת "יריד", הוא הזה העולם שהרי היריד,

"היום ה"יריד", על נשמה הורדת נקראת הזה לעולם
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מצוה,17לעשותם" בו לקנות שיכולים יריד הוא העולם ,

הסחורה את בודקים מהיריד חוזרים וכאשר טובה. מדה

הזה. בעולם שקנו

והאירה בעבודה ועסקה תורה שלמדה נשמה באה

ומעשים בתשובה הרבים את זיכתה ברבים, תורה באור

לדאוג עליה והיתה בית ובני גוף היה זו ולנשמה טובים,

שהחזיקו הנשמות כל ומובאות גשמית, ופרנסה למזונות

של דין ובית ביתו, ובבני ועבודה בתורה שעסק זה ביהודי

והאשה האיש או בו שהחזיק שהישוב'ניק פוסק מעלה

ובעבודה בתורה חלק להם יש � ה"ימים" את שנתנו

יהודים אותם של ונשמותיהם בהן, התעסק גדול שאותו

נמצאות � התורה בלומדי שהחזיקו פשוטים ונשים

גדוליבמחי נשמות שוכנות בהן התורה היכלי של צתם

התורה.

תענוג את להבין מסוגל בקדקדו מוח לו שיש מי

הגאונים את לנו שנתנו הפשוטים האנשים של הנשמות

יהודים נעשו יהודים ואותם ביותר, הגדולים והצדיקים

שלש להתפלל המדרש לבית מהליכתם בריאים תמימים

ומדרש. יעקב" "עין ולשמוע ביום פעמים

יותר גדול גביר הרי בית, לו שיש זה הוא שגביר כיום

יום כל שהולך מי � ומוטרד טרוד והוא בתים, שני לו יש

לבוא אך מדריגה, בעל כבר הוא � להתפלל המדרש לבית

עבורו, מדי קשה � גמרא דף ללמוד זמן, לו אין ללמוד

ומדרש יעקב" "עין ללמוד לכך, ראשו את להניח לו קשה

היהודים בין להתיישב ילך האם לו, מתאים לא �

מתורה. ערום מסכן, נשאר שהוא הוא הסוף הפשוטים.

יודעים. � לומדים וכאשר יודעים, לא � לומדים כשלא

המצאות וממציאים טוב ראש ב"ה להם יש בעסקים

היו � ראשם את מניחים היו אילו עמוקות. וסברות יפות

הזה והמשהו משהו, שחסר אלא גמרא, דף היטב מבינים

האמת. בהכרת השי"ת להם יעזור מאד. מר אכן

אנו יכולים גדולים, בכוחות ב"ה ניחונו יהודים

הרבה כך כל כזה, יתום דור אנו, בדורנו בכך להיווכח

ומבחוץ, מבית מוכים ופינה, צד מכל ורודפים שונאים

רשימות עם הטובות ובעלי אחד מצד ר"ל הדת רודפי

בלי ב"ה ישנו זאת ובכל שני. מצד וההכשרים ההיתרים

ב"ה שהם נוער של מאד גדול חלק ירבו, וכן הרע עין

טוב להיות שמסוגל יותר גדול וחלק מאד, טוב במצב

לעיל. כאמור הדם" "נקרש אילולא

בשוק עומד כשיהודי גדולים. כוחות להם יש יהודים

תורה בדבר מהרהר לקונה קונה ובין סחורתו את מוכר

מתקיים עליו הרי � בלימוד יהודית אימרה ומשמיע

מסתכל אינו אחד אף ברחוב, הולך כשיהודי כולו; השוק

חומש, פסוק על חוזר והוא והמולה, רעש וברחוב עליו,

מתקיימים אלה כל הרי � תניא פרק משנה, תהלים,

אלקים ברא ש"בראשית הרי היא האמת שכן זה, בזכות

הארץ" ואת השמים ואת18את השמים את ברא הקב"ה ,

היא תורה וישראל. תורה ה"ראשית": שני בגלל הארץ

ככתוב נר, הוא ואור הרי19אור � אדם" נשמת ה' "נר

דברכשנש אומרת או ומהרהרת ברחוב הולכת בגוף מה

יהודי. אותו על העולם קיים � תורה

את ומחשיב עשיר הוא כשאדם מוטעה. להיות אסור

לדעת מוכרחים חסידים ר"ל. עני ישאר הרי � לעני עצמו

ידי לצאת ולרצות עצמם את יטעו שלא עשירים, שהם

עשיית מדרש, יעקב, עין גמרא, משניות, בשיעור חובה

לחסידים מוטעה, להיות אסור לא! וכו', ליהודי טובה

לבת פנימי, הרגש להם יש מהותם, בטבע ירושה ישנה

ובעבודתינו, עצמנו בכוח לנו בא זה אין שלנו, זה אין אש,

אחד כל יכול בעבודה מאבותינו, בירושה לנו בא זה

יכולים אך עצומה, ליגיעה זקוקים אכן לכך, להגיע

מתבטא וזה בירושה, בא זה לחסידים ואילו לכך. להגיע

הבדל שקיים בודאי דורות. לדורי בנים ובבני בבנים

נמצאים. רוחני מצב ובאיזה בכלל מצב באיזה

מוטרד גדול, עשיר היה בפטרבורג סיפור. שמעו

יהודים גדולים בעשירים ומסובב גדולים בעסקים

וישמן גדולים, ובתענוגים פאר בדירת חי נכרים, ולהבדיל

מה אין הנהגתו מכוח השבת, את חילל לא בגלוי ויבעט,

פעם הזקן. הרבי של תמונתו תלוי היה בחדרו לדבר,

חסידים כמה בחברת משקה קצת לקח כסלו, בי"ט אחת

זקני אצל נהוג שהיה כפי והתוועדו דיברו אצלו, שביקרו

טובה לעשות באמת שרצו התוועדותם ואופן החסידים

כך בתוך הלב. מן יוצאים היו ודיבוריהם ברוחניות, לזולת

לבין בינם התוועדו ובכן איננו, הבית שבעל הרגישו

בעל היכן לראות והלכו רב זמן אבל ארך זה עצמם.

מול הריצפה על שוכב הוא והנה לחדרו נכנסו הבית,

ומאז הצילני! רבי מר: בקול ובוכה הרבי של תמונתו

(לפני הכרתי ומצוה. תורה שומר ונעשה לגמרי השתנה

בעלי העשירים מהאברכים שהיו בניו שני את המלחמה)

מסבם הירושה היתה בהם וגם � בפטרבורג התענוגים

מאב־סבם. או

אבותיהם, ואבות מאבותיהם ירושה לחסידים

להיות ואסור מסויימות. ונאמנות בטחונות המהווה

מוטעה.

בעבודה, ולעסוק חסידות ללמוד צריכים חסידים

משמעה הלב עם שבלב עבודה תפלה, שבלב, עבודה

שכן רעה, מדה רק לא טובה, לא מדה המדות, בירור
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היא � טובה לא מדה אלא אסור, דבר היא רעה מדה

על דיברו כבר טובה. מדה שתהיה ההכרח ומן טרפה.

כמוך" לרעך ש"ואהבת רבות, ל"ואהבת20כך כלי הוא

אלקיך" ה' .21את

במצות וכמו המצוה, ונשמת המצוה גוף יש מצוה בכל

המצוה,תפי גוף היא הראש ועל הזרוע על ההנחה לין

במצות הכוונה הנשמה. היא תפילין מצות של והכוונה

ראש השל יד. ושל ראש של ענינים, בשני היא תפילין

ענין, שום בה אין כשלעצמה השגה ההשגה. ענין הוא

כמאמר טוב, פועל היא ההשגה של חכם22האמת "אין

תפילין בפועל. בנסיון החכמה את המביא הנסיון" כבעל

הוא יד של ותפלין 'עבודה' של ההשגה הוא ראש של

מניחים שאינם שאלה כשם הרי ויראה, אהבה מדות

תפילין" מנח דלא "קרקרפא הם ישמרנו ה' כך23תפילין ,

תפילין. מצות מקיימים שאינם לאלה ביחס ברוחניות, גם

זהו ערכו, לפי אחד כל ולהבינה חסידות ללמוד צריכים

שהמדות המדות, את להגביל וצריכים ראש, של תפילין

יד. של תפילין זהו � התורה שכל פי על תהיינה שבלב

עשירים, ב"ה הם חסידים מוטעה. להיות אסור

זה וכל ובהתלהבות, טוב ברגש עשירים בדעה, עשירים

לפעול צריכים זה ובכוח מאבותינו, בירושה לנו בא

בודאי והשי"ת המדות, וזיכוך ובבירור ועבודה בתורה

יעזור.
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ויקרא יח.20) יט,

דברים א.21) יא, ה. ו,

עקדה יד.22) שער

ראש א.23) יז, השנה

•

b"pxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

העוברים סוג מספר התגדל בדענעבורג ברוך גדליה ר' של לשבתו שנים כשלשה במשך לזמן מזמן
המוכיחים המגידים משאר ומשונה רגילים בלתי נאומים כנסיות בהבתי המטיפים תורה הבני ושבים,

גיהנם. מדורי שבשבעה המרים העונשים את לפניהם ומתארים במוסריהם השומעים קהל את

הכנסת בית אשר בעת התורה, קריאת לאחר השבועות בחג – תצ"ח שנת היא - הרביעית בשנה
קולו את וישא הבימה, על ברוך גדלי' ר' עלה פתאום לפתע הנה פה, אל מפה מלא הי' קדישא חברה

לאמר,

הקדושה התורה את לקבל סיני בהר עמדינו כיום ושנה שנה בכל הנה הזה בדברים15היום ומתאר ,
ובזיעה ברתת באימה סיני, הר מעמד קודש גודל את אש לבת התורה16חוצבי את לקבל עלינו עתה אף ,

אותנו לזכנו בנו ובחר עמנו אלקינו ה' עשה אשר הגדול החסד על גדולה בשמחה ולהיות הקדושה
ומצוותיו. בתורתו

ומדבר ישראל אוהב הנסתרים הצדיקים אחד נתגלה השי"ת בחסדי אשר סיפר דבריו ובגמרו
ישראל, באהבת טובות במדות והנהגה בשמחה המצוות קיום השם עבודת דרכי להם מורה בשבחן

ומופתיו. נ"ע הבעש"ט מורנו מנפלאות להם ויספר

צדק, פועלי חברה כנסיות בתי בהשני גם מדברותיו נשא הנה קדישא חברא הכנסת בבית וכנאומו
לזמן. מזמן מבקרם שהי' לבוקר' ו'שומרים

קודם השבועות בחג הראשון ביום ערב ולפנות בעיר התפשטו סנדלר רג"ב של וסיפוריו נאומיו
מנפלאותיו הרג"ב סיפורי את ויספרו כנסיות בהבתי חבורות חבורות עמדו כבר הנה [. . .] תפלת

הבעש"ט. של ומופתיו

א).14) (צ, חלק ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'

השלישי).15) (בחודש יב פיסקא כהנא דרב פסיקתא ראה

רצו. סימן רוקח רעא. רמז יתרו שמעוני ילקוט

ב.16) סז, יתרו תו"א וראה א. טו, קטן מועד א. כב, ברכות
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היא � טובה לא מדה אלא אסור, דבר היא רעה מדה

על דיברו כבר טובה. מדה שתהיה ההכרח ומן טרפה.

כמוך" לרעך ש"ואהבת רבות, ל"ואהבת20כך כלי הוא

אלקיך" ה' .21את

במצות וכמו המצוה, ונשמת המצוה גוף יש מצוה בכל

המצוה,תפי גוף היא הראש ועל הזרוע על ההנחה לין

במצות הכוונה הנשמה. היא תפילין מצות של והכוונה

ראש השל יד. ושל ראש של ענינים, בשני היא תפילין

ענין, שום בה אין כשלעצמה השגה ההשגה. ענין הוא

כמאמר טוב, פועל היא ההשגה של חכם22האמת "אין

תפילין בפועל. בנסיון החכמה את המביא הנסיון" כבעל

הוא יד של ותפלין 'עבודה' של ההשגה הוא ראש של

מניחים שאינם שאלה כשם הרי ויראה, אהבה מדות

תפילין" מנח דלא "קרקרפא הם ישמרנו ה' כך23תפילין ,

תפילין. מצות מקיימים שאינם לאלה ביחס ברוחניות, גם

זהו ערכו, לפי אחד כל ולהבינה חסידות ללמוד צריכים

שהמדות המדות, את להגביל וצריכים ראש, של תפילין

יד. של תפילין זהו � התורה שכל פי על תהיינה שבלב

עשירים, ב"ה הם חסידים מוטעה. להיות אסור

זה וכל ובהתלהבות, טוב ברגש עשירים בדעה, עשירים

לפעול צריכים זה ובכוח מאבותינו, בירושה לנו בא

בודאי והשי"ת המדות, וזיכוך ובבירור ועבודה בתורה

יעזור.
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ויקרא יח.20) יט,

דברים א.21) יא, ה. ו,

עקדה יד.22) שער

ראש א.23) יז, השנה
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העוברים סוג מספר התגדל בדענעבורג ברוך גדליה ר' של לשבתו שנים כשלשה במשך לזמן מזמן
המוכיחים המגידים משאר ומשונה רגילים בלתי נאומים כנסיות בהבתי המטיפים תורה הבני ושבים,

גיהנם. מדורי שבשבעה המרים העונשים את לפניהם ומתארים במוסריהם השומעים קהל את

הכנסת בית אשר בעת התורה, קריאת לאחר השבועות בחג – תצ"ח שנת היא - הרביעית בשנה
קולו את וישא הבימה, על ברוך גדלי' ר' עלה פתאום לפתע הנה פה, אל מפה מלא הי' קדישא חברה

לאמר,

הקדושה התורה את לקבל סיני בהר עמדינו כיום ושנה שנה בכל הנה הזה בדברים15היום ומתאר ,
ובזיעה ברתת באימה סיני, הר מעמד קודש גודל את אש לבת התורה16חוצבי את לקבל עלינו עתה אף ,

אותנו לזכנו בנו ובחר עמנו אלקינו ה' עשה אשר הגדול החסד על גדולה בשמחה ולהיות הקדושה
ומצוותיו. בתורתו

ומדבר ישראל אוהב הנסתרים הצדיקים אחד נתגלה השי"ת בחסדי אשר סיפר דבריו ובגמרו
ישראל, באהבת טובות במדות והנהגה בשמחה המצוות קיום השם עבודת דרכי להם מורה בשבחן

ומופתיו. נ"ע הבעש"ט מורנו מנפלאות להם ויספר

צדק, פועלי חברה כנסיות בתי בהשני גם מדברותיו נשא הנה קדישא חברא הכנסת בבית וכנאומו
לזמן. מזמן מבקרם שהי' לבוקר' ו'שומרים

קודם השבועות בחג הראשון ביום ערב ולפנות בעיר התפשטו סנדלר רג"ב של וסיפוריו נאומיו
מנפלאותיו הרג"ב סיפורי את ויספרו כנסיות בהבתי חבורות חבורות עמדו כבר הנה [. . .] תפלת

הבעש"ט. של ומופתיו

א).14) (צ, חלק ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'

השלישי).15) (בחודש יב פיסקא כהנא דרב פסיקתא ראה

רצו. סימן רוקח רעא. רמז יתרו שמעוני ילקוט

ב.16) סז, יתרו תו"א וראה א. טו, קטן מועד א. כב, ברכות
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ושומרים צדק פועלי קדישא חברה כנסיות בהבתי רב קהל התאספו השבועות דחג השני ביום
לרע ואהבת מצות בדבר הבימה מעל נאם ורג"ב כמוךלבקר, דהלל17ך המעשה יסוד את18על ויכלול ,

רוחם שהגביה מה פשוטה באמונה לב תמימי ישראל של הטובה הנהגתם מאת מעשיות בסיפורי נאומו
ב"ה. למקום חשובים יהודים הם גם להיות הפשוטות והנשים הפשוטים האנשים של

הזמינוהו הגדול מדרש דבית והגבאים בעיר, רג"ב של נאומיו תוכן התפשט השבוע ימי במשך
ברבים. ידרוש המנחה תפלת אחר השבת ביום אשר

המשנה יסוד על רג"ב של מפי19נאומו איש הקבלה הוא העיקר כי וכו' מסיני תורה קיבל משה
תורה. הבני על גם אדיר רושם עשה ישראל וחכמי בצדיקים והאמונה איש

ברוך גדלי' ר' כי לדעת נוכחו הנה הגדול, המדרש בבית אבות פרקי הלימוד בשעורי הקיץ במשך
מורנו מקושרי חבורת נוסדה אז ומני טעם בטוב עמוקה סוגיא ולומד מסכתות בכמה בקי הסנדלר

נ"ע. הבעש"ט

שיטת עפ"י כשרון בעלי תורה בני אברכים מרעים אחוזת עם בלימודים רג"ב שקד שנים כשתי
מורנו אל למעזיבוז אנשים קבוצת עם רג"ב להם הולכים תק"א תמוז ובחדש נ"ע הבעש"ט מורנו
בתורה ממולאים לב וטובי שמחים לעירם וחוזרים תק"ב סוכות חג אחר עד שמה ומתעכבים הבעש"ט,

ישראל. ואהבת טובות במדות ההנהגה באופני ומודרכים עבודה ודרכי

וכמעט דענעבורג, בעיר ישורון עדת קהל בין ושיטתו הבעש"ט של תורתו התפשטה לאט לאט
מה הבעש"ט ממופתי נפלאות סיפורי זמני או לימוד איזה הוקבע כנסיות מבתי כנסת בית בכל אשר

בפרט. יום וקשי לב מרי ועל בכלל, העיר אנשי על גדול רושם שעשה

שלמה ר' אבי - חיים משה ר' לו ישב תק"ד בשנת טבת בחדש ערבית תפלת אחר הלילות באחד
הבעש"ט מושפעי אנשים איזה של שיחתם שומע לבקר, שומרים הכנסת בבית הפינות באחת - ַבאשעס
בבן אותם יברך כי ויתחננו הבעש"ט אל באו בשנים באים בנים חשוכי ואשה איש כי איך ומספרים
והשי"ת זכר, בן להם והבטיח ויברכם שבויים פדיון צדקת בשביל כסף ערך הבעש"ט עליהם וישים זכר,

יכניסו כי ימים באריכות לברכם ויוסף כשרון, בעל בן השי"ת להם ויתן ברכתו, דברי את אתהקים
וחופה. לתורה זה בנם

את מרים לאשתו סיפר ימים איזה וכעבור חיים, משה ר' בלב רבות מחשבות עורר הזה הסיפור
וירחם יחוס ואולי הזה, האלקים האיש אל יסעו המה גם אשר בדעתו עלה כי עוד ואמר שמע, אשר כל

הצדיק. של ברכותיו ידי על עליהם השי"ת

ליולדות, ומזונות רפואות באספקת ההתעסקות בעניני משתתפת היתה חיים משה ר' אשת מרים,
מפי' ושמעה סנדלר, ברוך גדליה ר' של אשתו באשע האשה עם ויתומות יתומים וגידול כלה ַהכנסת
ותסע חתונתה, אחר שנה כשמונה במשך הרתה לא בעצמה היא אשר הבעש"ט אודות סיפורים הרבה
בריאים בנות ושתי בן ויולידו והבטחתו ברכתו את ד' ויקיים וקיימא חייא בזרעא ויברכם הבעש"ט אל

ויפים.

האשה מפי שמעה ומאז במאד. העצה היא טובה כי ותענהו בלבבה, שמחה אישה דברי ובשמעה
הצדיק אל לנסוע צריכים היו הם גם כי חשבה אחרות, ונשים ועם עמה היתה אשר את הסגולות בעלת
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יח.17) יט, קדושים

א.18) לא, שבת

רפ"א.19) אבות
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ומוכנה מהצעתו נהנית היא זה את לה אומר כשהוא ועתה לצערו, שלא בזה אתו לדבר חפצה לא אבל

לקיימה.

עכבתו, אחד דבר כי למעזיבוז, מסעו את לעשות החליט טרם עוד חיים משה ור' ושנים, חודש עבר

פעם אף הנה זה בכל חתונתו אחר שנה שלשים וזה מולדתו, לעיר מחוץ יצא לא מעולם אשר והוא
מולדתו. מעיר פרסה כשלשים בישוב הדרים וקרוביו אשתו הורי את ביקר לא אחת

במאד ומשתוקק חפץ כי ענה פעם ובכל המסע, אודות על עמו אשתו דיברה כבר ושלש פעמיים

סכנה בחזקת הדרכים כל כי כזה, במסע לצאת הוא ירא כזו.20אבל רחוקה דרך גם ומה

לעשות יכלו לא אבל הבעש"ט, אל לנסוע בידם עולה אינו אשר על במאד הצטערו ואשתו רמ"ח

מאומה.

הקרוב אחד כפר אל רג"ב אשת באשע עם הולכת רמ"ח אשת ומרים הפסח חג קודם הימים ַבאחד

תאומים. ילדה מכבר, שהולידה ובנותי' בני' על נוסף אשר העניות היולדות אחת לבקר העיר אל

והרעבים היחפים והילדות הילדים היולדת, של והדלות העניות גודל על באשע דיברה ַבחזרתם

אשפתות. וחובקים

הכלים ואותי עשר שנים ילדה הלזו העני' האשה חסד, מעשהו כל כי ה' צדיק ותאמר, מרים ותען

ותבך. נפקדתי, ולא השי"ת

מרים ותספר במעזיבוז, הצדיק אל תסע כי ותיעצה בד' בבטחונה תתחזק כי לאמר, באשע ַותנחמה

את דרכים.לבאשע סכנת מפני פחדנותו גודל על ותתאונן בעלה מחשבת ַ

השבועות חג על לרגל לעלות מתכוננים בראשם ורג"ב אנשי' קבוצת כי רמ"ח שמע פסח בחוה"מ

בהמסע. ישתתפו הם גם כי ויחליטו לאשתו ויספר הטובה, השמועה על וישמח להצדיק
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תרפ"ג סיון י"ב א' ב"ה.

דאן ראסטאוו

ואתר אתר בכל די אנ"ש ידידינו אל

יחיו עליהם ה'

וברכה. שלום

יצ"ו חב"ד הכולל החזקת על לב לתת לעורר, הנני בזה

עליו שי' מאנ"ש ואחד אחד כל תוב"א. ירושלים בעה"ק אשר

הק' רבותינו אבותינו כ"ק הוד מאת והמצוה החובה

היושבים יחיו, אחינו ידי להחזיק זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

בכל רחבה, ביד בעזרם, ולהיות והעבודה, התורה על בקדש,

וטרדת מדאגת דאגה שום להם יהי' שלא להם, הדרוש

לבם בכל ונתונים, מסורים להיות ביכלתם יהי' ואז הפרנסה,

להיות אמנם האדם. כל זה אשר האלקית, העבודה אל ונפשם

ולשקוד פנימה, הקדש אל לבוא לזה זוכה אדם כל לא כי

מיגיעתו חלק שנותן ידי על כן, על אשר ועבודה, בתורה

רק ועוסקים בקדש, היושבים שי' אחינו לטובת ופרנסתו

בזה. משתתף כאלו ה"ה ועבודה, בתורה
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ומוכנה מהצעתו נהנית היא זה את לה אומר כשהוא ועתה לצערו, שלא בזה אתו לדבר חפצה לא אבל

לקיימה.

עכבתו, אחד דבר כי למעזיבוז, מסעו את לעשות החליט טרם עוד חיים משה ור' ושנים, חודש עבר

פעם אף הנה זה בכל חתונתו אחר שנה שלשים וזה מולדתו, לעיר מחוץ יצא לא מעולם אשר והוא
מולדתו. מעיר פרסה כשלשים בישוב הדרים וקרוביו אשתו הורי את ביקר לא אחת

במאד ומשתוקק חפץ כי ענה פעם ובכל המסע, אודות על עמו אשתו דיברה כבר ושלש פעמיים

סכנה בחזקת הדרכים כל כי כזה, במסע לצאת הוא ירא כזו.20אבל רחוקה דרך גם ומה

לעשות יכלו לא אבל הבעש"ט, אל לנסוע בידם עולה אינו אשר על במאד הצטערו ואשתו רמ"ח

מאומה.

הקרוב אחד כפר אל רג"ב אשת באשע עם הולכת רמ"ח אשת ומרים הפסח חג קודם הימים ַבאחד

תאומים. ילדה מכבר, שהולידה ובנותי' בני' על נוסף אשר העניות היולדות אחת לבקר העיר אל

והרעבים היחפים והילדות הילדים היולדת, של והדלות העניות גודל על באשע דיברה ַבחזרתם

אשפתות. וחובקים

הכלים ואותי עשר שנים ילדה הלזו העני' האשה חסד, מעשהו כל כי ה' צדיק ותאמר, מרים ותען

ותבך. נפקדתי, ולא השי"ת

מרים ותספר במעזיבוז, הצדיק אל תסע כי ותיעצה בד' בבטחונה תתחזק כי לאמר, באשע ַותנחמה

את דרכים.לבאשע סכנת מפני פחדנותו גודל על ותתאונן בעלה מחשבת ַ

השבועות חג על לרגל לעלות מתכוננים בראשם ורג"ב אנשי' קבוצת כי רמ"ח שמע פסח בחוה"מ

בהמסע. ישתתפו הם גם כי ויחליטו לאשתו ויספר הטובה, השמועה על וישמח להצדיק
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תרפ"ג סיון י"ב א' ב"ה.

דאן ראסטאוו

ואתר אתר בכל די אנ"ש ידידינו אל

יחיו עליהם ה'

וברכה. שלום

יצ"ו חב"ד הכולל החזקת על לב לתת לעורר, הנני בזה

עליו שי' מאנ"ש ואחד אחד כל תוב"א. ירושלים בעה"ק אשר

הק' רבותינו אבותינו כ"ק הוד מאת והמצוה החובה

היושבים יחיו, אחינו ידי להחזיק זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

בכל רחבה, ביד בעזרם, ולהיות והעבודה, התורה על בקדש,

וטרדת מדאגת דאגה שום להם יהי' שלא להם, הדרוש

לבם בכל ונתונים, מסורים להיות ביכלתם יהי' ואז הפרנסה,

להיות אמנם האדם. כל זה אשר האלקית, העבודה אל ונפשם

ולשקוד פנימה, הקדש אל לבוא לזה זוכה אדם כל לא כי

מיגיעתו חלק שנותן ידי על כן, על אשר ועבודה, בתורה

רק ועוסקים בקדש, היושבים שי' אחינו לטובת ופרנסתו
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כפולה בברכה אלקינו ה' מאת יתברך זאת ובגלל

זבולון שמח וכאמור רויחא. ומזוני חיי בבני ומכופלת,

עשו וישכר זבולון ז"ל, ופרש"י באהליך, וישכר בצאתך,

בספינות לפרקמטיא ויוצא ישכון, ימים לחוף זבולון שותפות,

ועוסקים יושבים והם ישכר, של פיו לתוך ונותן ומשתכר,

ע"י ישכר, של שתורתו לישכר, זבולון הקדים לפיכך בתורה.

היתה. זבולון

רבותינו אבותינו כ"ק מצות ואור בחיים החפץ איש וכל

לו, אשר כל ועל עליו יאהיל אשר זכותם, באור ולהנות הק',

רבותינו אבותינו כ"ק כמצות בביתו, זו צדקה של שופר יקבע

קדש במכתבי האמורה ומשולשת כפולה בברכה ויתברך הק',

מאז זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הק', רבותינו אבותינו כ"ק הוד

ומקדם.

עוז וידידם כאו"נ מאדה"ש והברכה החוה"ש ויקבלו

ישראל בטוב לראות והמצפה בגו"ר בטובם וחפץ הדו"ש

המברכם והעבודה, התורה קרן ובהרמת

שניאורסאהן יצחק יוסף

כפול ותנאי מנת על כתוב לזה, המצורף הכללי מכ'

ח"ו שינוי שום בלי כאמור, תהי' ההנהגה כאשר ומשולש

המקומות בכל לפרסמו יכולים ואז אבות, ורצון מחפץ

וח"ו ח"ו ואם בעזה"י. תועלת יביא אשר אופן ובכל כדמותו,

יוכלו לא אז כן ההנהגה כאלואין אלו ודבריי בו להשתמש

לרצון המנגד למוסד הכולל את חושב הנני אם כי נאמרו, לא

לבם יתנו כי חזקה תקותי אך ועז, תוקף בכל לו ואנגד אבות

אבות. רצון כפי שיהי' ודעתם

[ci jxk v"iixden w"b`]
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו מעש"ק עם המוסגר בו, ובמ"ש אם יקפיד שהלימוד עם בנו 

שי' יהי' דוקא באידיש ולא באנגלית.

הנה כיון שהוא וכן זוגתו שיחיו יודעים אידיש, ושיעור שעות הלימוד של בנו בחדר מצומצמות הן 

ביותר כמנהג מדינה זו, נכון שהתרגלות בנו לדבר אידיש ולהבנתו, יתעסקו בזה הוא וזוגתו תחי' ובחדר 

עתה עד שיתרגל באידיש, ילמוד באותה השפה שרגיל בה יותר למען לרכוש לו ידיעות עוד.

בטח ינצלו יום הבהיר הילולא דרשב"י ככל האפשרי להפצת המעינות ולהחזקת היהדות בכלל.

ולהודעתו מיום הולדת בנם... שי', יהי רצון שתהי' שנת הצלחה אצלו בעניני יראת שמים והתמדה 

ושקידה בלימוד תורתנו תורת חיים, והוא וזוגתו שיחיו ירוו ממנו ומכל יו"ח שי' רוב נחת חסידותי.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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ìëå .õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò epnî ïéøéáòî ,äøBz ìBò åéìò ìa÷îä ìk ,øîBà äðwä ïa àéðeçð éaø©¦§§¨¤©¨¨¥¨©§©¥¨¨¨©£¦¦¦¤©§§¤¤¤¤§¨

:õøà Cøc ìBòå úeëìî ìBò åéìò ïéðúBð ,äøBz ìBò epnî ÷øBtä©¥¦¤¨§¦¨¨©§§¤¤¤¤

ycew zegiyn zecewp

למדת ענין אינה תורה עול קבלת א. במשנתנו: השאלות
ארץ" דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין ב. דוקא. חסידות
הקשר ג. בלבד? זה אלא תורה עול קבלת על שכר אין כלום –

הקנה. בן נחוניא רבי – המאמר לבעל

והביאור:

äøBz ìBò åéìò ìa÷îäמצד תורה שלומד מי היינו – ©§©¥¨¨¨

אצלו מורגש בלימודו; לו שיש התענוג מצד לא עול, קבלת
שהרי האדם, לטבע בניגוד היא זו עבודה התענוג. ולא ה"עול",
והשגה, מהבנה ביותר מתענג שאדם הוא הדברים מטבע
אלא שבדבר התענוג מצד בתורה עוסק הוא אין זאת ולמרות

מדה: כנגד עמו מתנהגים ולכן תורה". "עול epnîמצד ïéøéáòî©£¦¦¦¤

úeëìî ìBòדמלכותא "דינא הרי העולם טבע שמצד אף – ©§

õøà.1דינא" Cøc ìBòåהנהג" להיות צריך הטבע שבדרך אף – §¤¤¤¤

ארץ" דרך מנהג .2בם

äøBzואילו ìBò epnî ÷øBtäמתוך הוא לימודו אלא – ©¥¦¤¨

טבעית, עבודה שהיא Cøcתענוג, ìBòå úeëìî ìBò åéìò ïéðúBð§¦¨¨©§§¤¤

õøà.העולם טבע מצד שמתחייב כפי – ¤¤

בתורה, מופלג שהי' הקנה, בן נחוניא לרבי קשור זה וענין
לתלמידיו זכאי בן יוחנן רבן כמאמר הנגלה, בתורת "נראין3הן

בתורת וכן ומדבריכם", מדברי הקנה בן נחוניא רבי דברי
ברור כן ואם הבהיר, דספר המחבר שהוא כידוע הנסתר,
פי על ואף תענוג; של באופן השלימות, בתכלית הי' שלימודו

דוקא. "עול" של באופן לימוד ותבע דרש כן

שמצינו מה גם לבאר יש זה הי'4לפי הקנה בן נחוניא שרבי
תקלה תארע שלא כו' רצון "יהי המדרש לבית בכניסתו מתפלל
מקום אין תענוג, מתוך הוא התורה לימוד כאשר ידי": על

ה מצד אפילו רצוי, בלתי מענין שכןלחשש הבהמית, והנפש גוף
בכל התורה חודרת בתורה, מלובש האדם של שתענוגו היות

כחותיו שלילת5פרטי "עול", של באופן הוא כשהלימוד ואילו ;
דנפש התענוג והן האלקית דנפש התענוג הן התענוג, וביטול

"תקלה". תהי' הבהמית והנפש הגוף שמצד יתכן הבהמית,

העבודה שכאשר שידוע ממה זה על להקשות יש (לכאורה
בלתי לענין אפשרות ישנה מציאותו, הרגש תענוג, מתוך היא
אין וביטול עול קבלת מתוך היא העבודה כאשר ואילו רצוי,

לכך. לחשוש

מדובר שם שכן, סתירה. כאן אין שפיר דייקת כד אולם,
התענוג כח שלו, התענוג כל את וזיכך בירר שלא באדם
ללימוד בו משתמש זה שברגע אלא כמקודם, נשאר כשלעצמו
מדובר כאן ואילו אחרים. לדברים בו משתמש כך ואחר התורה,
שכל הפנימיים, כחות הן כחותיו, בכל חדרה שהתורה באדם
תענוג לו שאין עד ותענוג, רצון המקיפים, כחות והן ומדות,
שום אין כזה שבמצב ופשוט בתורה. התענוג מלבד אחר
שום אין מציאותו בכל שכן תקלה, לידי שיבוא אפשרות
על מקבל הוא כאשר אולם רצוי. בלתי לענין נקודתֿאחיזה
כיצד דרך לו אין הרי עול, קבלת בחינת תורה", "עול עצמו

מציאותו) מונחת היכן .6לבחון

äøBz ìBò åéìò ìa÷îä ìk̈©§©¥¨¨¨

ככתוב ושמחה, תענוג גורם התורה לימוד בזה: לדקדק 7יש

מתאים כיצד כן ואם רב", שלל כמוצא אמרתך על אנכי "שש
" תורה"?עולהביטוי

בלימודו, חיות לאדם לו כשאין שגם היא, התנא כוונת אלא
להתחזק עליו אותו, המבלבלות שונות גשמיות טרדות עקב

קבלת מתוך תורה מתחשבעולוללמוד שאינו זה ידי ועל תורה.
זוכה עול, קבלת בדרך תורה ולומד העולם טרדות עם
ארץ". דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין מהן: להשתחרר

הנ"ל לטרדות שהעצה הסוברים אלו מדעת להוציא ובכדי
ללמדנולמעטהיא התנא ממשיך לו, יקל זה ידי ועל בלימודו

עליו נותנין תורה עול ממנו הפורק "כל – ואדרבה היא, שלא
ארץ". דרך ועול מלכות עול

הנה זו, בעבודה האדם על להקל הראו[ובכדי השמים מן
ישיבה ותלמידי רבנים כן: הדבר המדינה חוקי לפי שגם
"טורח – מלכות" מ"עול פטורים תורה עול עליהם המקבלים

.9וחיילותיו"]8המלך

ב.1. י, גיטין

ב.2. לה, ברכות

ב.3. י, ב"ב

ב.4. כח, ברכות

ומצלא.5. מגנא תורה א: כא, סוטה וראה

השומעים6. רשימת פי על – תשמ"ה עקב ואתחנן, ש"פ משיחות

בלבד.

קסב.7. קיט, תהלים

פיה"מ.8.

בלבד.9. השומעים רשימת פי על – תשי"ט בהר ש"פ משיחת
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ארץ" דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין ב. דוקא. חסידות
הקשר ג. בלבד? זה אלא תורה עול קבלת על שכר אין כלום –

הקנה. בן נחוניא רבי – המאמר לבעל

והביאור:

äøBz ìBò åéìò ìa÷îäמצד תורה שלומד מי היינו – ©§©¥¨¨¨

אצלו מורגש בלימודו; לו שיש התענוג מצד לא עול, קבלת
שהרי האדם, לטבע בניגוד היא זו עבודה התענוג. ולא ה"עול",
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äøBzואילו ìBò epnî ÷øBtäמתוך הוא לימודו אלא – ©¥¦¤¨

טבעית, עבודה שהיא Cøcתענוג, ìBòå úeëìî ìBò åéìò ïéðúBð§¦¨¨©§§¤¤

õøà.העולם טבע מצד שמתחייב כפי – ¤¤

בתורה, מופלג שהי' הקנה, בן נחוניא לרבי קשור זה וענין
לתלמידיו זכאי בן יוחנן רבן כמאמר הנגלה, בתורת "נראין3הן

בתורת וכן ומדבריכם", מדברי הקנה בן נחוניא רבי דברי
ברור כן ואם הבהיר, דספר המחבר שהוא כידוע הנסתר,
פי על ואף תענוג; של באופן השלימות, בתכלית הי' שלימודו

דוקא. "עול" של באופן לימוד ותבע דרש כן

שמצינו מה גם לבאר יש זה הי'4לפי הקנה בן נחוניא שרבי
תקלה תארע שלא כו' רצון "יהי המדרש לבית בכניסתו מתפלל
מקום אין תענוג, מתוך הוא התורה לימוד כאשר ידי": על

ה מצד אפילו רצוי, בלתי מענין שכןלחשש הבהמית, והנפש גוף
בכל התורה חודרת בתורה, מלובש האדם של שתענוגו היות

כחותיו שלילת5פרטי "עול", של באופן הוא כשהלימוד ואילו ;
דנפש התענוג והן האלקית דנפש התענוג הן התענוג, וביטול

"תקלה". תהי' הבהמית והנפש הגוף שמצד יתכן הבהמית,

העבודה שכאשר שידוע ממה זה על להקשות יש (לכאורה
בלתי לענין אפשרות ישנה מציאותו, הרגש תענוג, מתוך היא
אין וביטול עול קבלת מתוך היא העבודה כאשר ואילו רצוי,

לכך. לחשוש

מדובר שם שכן, סתירה. כאן אין שפיר דייקת כד אולם,
התענוג כח שלו, התענוג כל את וזיכך בירר שלא באדם
ללימוד בו משתמש זה שברגע אלא כמקודם, נשאר כשלעצמו
מדובר כאן ואילו אחרים. לדברים בו משתמש כך ואחר התורה,
שכל הפנימיים, כחות הן כחותיו, בכל חדרה שהתורה באדם
תענוג לו שאין עד ותענוג, רצון המקיפים, כחות והן ומדות,
שום אין כזה שבמצב ופשוט בתורה. התענוג מלבד אחר
שום אין מציאותו בכל שכן תקלה, לידי שיבוא אפשרות
על מקבל הוא כאשר אולם רצוי. בלתי לענין נקודתֿאחיזה
כיצד דרך לו אין הרי עול, קבלת בחינת תורה", "עול עצמו

מציאותו) מונחת היכן .6לבחון

äøBz ìBò åéìò ìa÷îä ìk̈©§©¥¨¨¨

ככתוב ושמחה, תענוג גורם התורה לימוד בזה: לדקדק 7יש

מתאים כיצד כן ואם רב", שלל כמוצא אמרתך על אנכי "שש
" תורה"?עולהביטוי

בלימודו, חיות לאדם לו כשאין שגם היא, התנא כוונת אלא
להתחזק עליו אותו, המבלבלות שונות גשמיות טרדות עקב

קבלת מתוך תורה מתחשבעולוללמוד שאינו זה ידי ועל תורה.
זוכה עול, קבלת בדרך תורה ולומד העולם טרדות עם
ארץ". דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין מהן: להשתחרר

הנ"ל לטרדות שהעצה הסוברים אלו מדעת להוציא ובכדי
ללמדנולמעטהיא התנא ממשיך לו, יקל זה ידי ועל בלימודו

עליו נותנין תורה עול ממנו הפורק "כל – ואדרבה היא, שלא
ארץ". דרך ועול מלכות עול

הנה זו, בעבודה האדם על להקל הראו[ובכדי השמים מן
ישיבה ותלמידי רבנים כן: הדבר המדינה חוקי לפי שגם
"טורח – מלכות" מ"עול פטורים תורה עול עליהם המקבלים

.9וחיילותיו"]8המלך

ב.1. י, גיטין

ב.2. לה, ברכות

ב.3. י, ב"ב

ב.4. כח, ברכות

ומצלא.5. מגנא תורה א: כא, סוטה וראה

השומעים6. רשימת פי על – תשמ"ה עקב ואתחנן, ש"פ משיחות

בלבד.

קסב.7. קיט, תהלים

פיה"מ.8.

בלבד.9. השומעים רשימת פי על – תשי"ט בהר ש"פ משיחת
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áeàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦³¨¸ŸÆ
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:ýåýéìâøîæz íéðL LLå EãN òøæz íéðL LL ©«Ÿ̈«¥³¨¦Æ¦§©´¨¤½§¥¬¨¦−¦§´Ÿ
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:õøàì äéäéåEì äìëàì íëì õøàä úaL äúéäå ¦«§¤¬¨¨«¤Â§¨«§Â̈©©̧¨¨³¤¨¤Æ§¨§½̈§−
:Cnr íéøbä EáLBúìe EøéëNìå Eúîàìå Ecárìe§©§§´§©«£¨¤®§¦§¦«§Æ§¨´§½©¨¦−¦¨«

æ-ìë äéäz Eöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå§¦̧§¤§§½§©«©−̈£¤´§©§¤®¦«§¤¬¨
:ìëàì dúàeázñ(ìàøùé)çúúaL òáL Eì zøôñå §«¨−̈¤«¡«Ÿ§¨«©§¨´§À¤ µ©©§´Ÿ

òáL éîé Eì eéäå íéîrt òáL íéðL òáL íéðL̈¦½¤¬©¨¦−¤´©§¨¦®§¨´§À§¥Æ¤ µ©
:äðL íéraøàå òLz íéðMä úúaLèzøáräå ©§´Ÿ©¨¦½¥¬©§©§¨¦−¨¨«§©«£©§º̈

íBéa Lãçì øBNra éráMä Lãça äreøz øôBL©³§¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½¤«¨−©®Ÿ¤§Æ
:íëöøà-ìëa øôBL eøéárz íéøtkäéízLc÷å ©¦ª¦½©«£¦¬−̈§¨©§§¤«§¦©§¤À

àõøàa øBøc íúàø÷e äðL íéMîçä úðL ú ¥´§©³©«£¦¦Æ¨½̈§¨¤¬§²¨−̈¤
Léà ízáLå íëì äéäz àåä ìáBé äéáLé-ìëì§¨«§¤®¨¥¬¦Æ¦«§¤´¨¤½§©§¤À¦µ

:eáLz BzçtLî-ìà Léàå Búfçà-ìààéàåä ìáBé ¤£ª¨½§¦¬¤¦§©§−¨ª«¥´¦À
àìå eòøæú àì íëì äéäz äðL íéMîçä úðL§©²©«£¦¦¬¨−̈¦«§¤´¨¤®´Ÿ¦§½̈§³Ÿ

:äéøæð-úà eøöáú àìå äéçéôñ-úà eøö÷úáéék ¦§§Æ¤§¦¤½¨§¬Ÿ¦§§−¤§¦¤«¨¦µ
eìëàz äãOä-ïî íëì äéäz Lã÷ àåä ìáBé¥´¦½−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¦̧©¨¤½«Ÿ§−

:dúàeáz-úàâéLéà eáLz úàfä ìáBiä úðLa ¤§«¨¨«¦§©¬©¥−©®Ÿ¨ª¾¦−
:Búfçà-ìà¤£ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr ` zegiy ihewl)

¯Ó‡Ï È�ÈÒ ¯‰a ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ(א (כה, «¿«≈∆…∆¿«ƒ«≈…

Ôlk Û‡ . . ‰hÓM ‰Ó(רש"י) «¿ƒ»«À»

ּכל את מסּמלת היא ּכי זה, עּקרֹון מלּמדת ׁשמּטה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדוקא

לקדּׁשת ּבדֹומה ּגדֹולה, קדּׁשה יׁש זֹו ּבמצוה ּדהּנה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻֻהּתֹורה.

מלאכה ּבּה לעׂשֹות (מּתר החּלין מן ּפריׁשּות ּבּה אין א ְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻֻׁשּבת;

מּתֹו לקּימּה יׁש :ּכ מצוה ּבכל ואף אדמה). עבֹודת ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשאינּה

הּפרטים על להקּפיד חֹובה זאת עם ויחד רּוחנית, ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹּדבקּות

הּׁשֹונים. ְִִִַַַהּגׁשמּיים

éðù,
éòéáø,éùéìù

ãéãiî äð÷ Bà Eúéîrì økîî eøkîú-éëå§¦«¦§§³¦§¨Æ©«£¦¤½¬¨−Ÿ¦©´
:åéçà-úà Léà eðBz-ìà EúéîråèíéðL øtñîa £¦¤®©−¦¬¤¨¦«§¦§©³¨¦Æ

-éðL øtñîa Eúéîr úàî äð÷z ìáBiä øçà©©´©¥½¦§¤−¥¥´£¦¤®§¦§©¬§¥«
:Cì-økîé úàeáúæèBúð÷î äaøz íéðMä áø | éôì §−Ÿ¦§¨¨«§¦´´Ÿ©¨¦À©§¤Æ¦§¨½

úàeáz øtñî ék Búð÷î èérîz íéðMä èòî éôìe§¦Æ§´Ÿ©¨¦½©§¦−¦§¨®¦µ¦§©´§½Ÿ
:Cì øëî àeäæéLéà eðBú àìåúàøéå Búéîr-úà ¬Ÿ¥−¨«§³ŸÆ¦´¤£¦½§¨¥−¨

éäìàî:íëéäìà ýåýé éðà ék Eçé-úà íúéNrå ¥«¡Ÿ¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©«£¦¤Æ¤
ízáLéå íúà íúéNrå eøîLz éètLî-úàå éúwçªŸ©½§¤¦§¨©¬¦§§−©«£¦¤´Ÿ®̈¦«©§¤¬

:çèáì õøàä-ìr©¨−̈¤¨¤«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr fk zegiy ihewl)

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ e�B˙ ‡ÏÂ(יז (כה, ¿…ƒ∆¬ƒ

BÏ ˙�‚B‰ d�È‡L ‰ˆÚ e�‡ÈMÈ ‡ÏÂ(רש"י) ¿…«ƒ∆≈»∆≈»∆∆

"ּומּׁשיאֹו רׁש"י נקט ,"ּבּדר עּור "מׁשּגה לגּבי ּתבא, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבפרׁשת

ּפרׁש¯Ú‰עצה ולכן ּדברים, ּבאֹונאת מיירי ׁשּכאן לֹומר, ויׁש ." ֵָ»»ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

לא הּיֹועץ, להנאת היא (העצה העצה ּבנתינת רק הּוא ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹׁשהחּסרֹון

ארּורים מי"א אחד ׁשהּוא עּור", ּב"מׁשּגה ואּלּו הּׁשֹואל). ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָלטֹובת

רעה. היא עצמּה ׁשהעצה ּפרׁש ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבּתֹורה,

éùéìùèéízáLéå òáNì ízìëàå déøt õøàä äðúðå§¨«§¨³¨¨̧¤Æ¦§½̈©«£©§¤−¨®©¦«©§¤¬
:äéìr çèáìëðMa ìëàp-äî eøîàú éëåä ¨¤−©¨¤«¨§¦´«Ÿ§½©Ÿ©−©¨¨´

:eðúàeáz-úà óñàð àìå òøæð àì ïä úréáMä©§¦¦®¥µ´Ÿ¦§½̈§¬Ÿ¤«¡−Ÿ¤§«¨¥«
àëúNrå úéMMä äðMa íëì éúëøa-úà éúéeöå§¦¦³¦¤¦§¨¦Æ¨¤½©¨−̈©¦¦®§¨¨Æ

ì äàeázä-úàìL:íéðMä LáëäðMä úà ízrøæe ¤©§½̈¦§−©¨¦«§©§¤À¥µ©¨¨´
äðMä | ãr ïLé äàeázä-ïî ízìëàå úðéîMä©§¦¦½©«£©§¤−¦©§¨´¨®̈©´©¨¨´

:ïLé eìëàz dúàeáz àBa-ãr úréLzäâëõøàäå ©§¦¦À©Æ§´¨½̈«Ÿ§−¨¨«§¨À̈¤
íéáLBúå íéøâ-ék õøàä éì-ék úúîöì øënú àì³Ÿ¦¨¥Æ¦§¦ª½¦¦−¨¨®¤¦«¥¦¯§«¨¦²

:éãnr ízàãëeðzz älàb íëúfçà õøà ìëáe ©¤−¦¨¦«§−Ÿ¤´¤£ª©§¤®§ª−̈¦§¬
:õøàìñ ¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(744 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

dÈ¯t ı¯‡‰ ‰�˙�Â(יט (כה, ¿»¿»»»∆ƒ¿»

הּפרֹות את ּתּתן ׁשהארץ לפרׁש, ּכחּהdlLיׁש ּכפי - ּדוקא ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ∆»ְְִַָָֹ

על חז"ל ׁשּדרׁשּו ּוכפי ׁשּנתקלקלה. לפני הּבריאה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבתחּלת

(הּיבּול יבּולּה" הארץ "ונתנה ׁשהיאdlLהּפסּוק ּכדר "לא :( ְְְְֶַַָָָָָָ∆»ְִֶֶֶֹ

נזרעת . . הראׁשֹון אדם ּבימי ׁשעֹוׂשה ּכדר אּלא עכׁשו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָעֹוׂשה

יֹומּה". ּבן ּפרֹות ְֵֶָָועֹוׂשה

éòéáøäëéçà Ceîé-ékBìàâ àáe Búfçàî øëîe E ¦«¨´¨¦½¨©−¥«£ª¨®¨³«Ÿ£Æ
:åéçà økîî úà ìàâå åéìà áøwäåëàì ék Léàå ©¨´Ÿ¥½̈§¨©¾¥−¦§©¬¨¦«§¦¾¦²¬Ÿ

:Búlàâ éãk àöîe Bãé äâéOäå ìûb Bl-äéäé¦«§¤−Ÿ¥®§¦¦´¨¨½¨−̈§¥¬§ª¨«
æëLéàì óãòä-úà áéLäå Bøkîî éðL-úà áMçå§¦©Æ¤§¥´¦§¨½§¥¦Æ¤¨´Ÿ¥½¨¦−

øLà:Búfçàì áLå Bì-øëîçëBãé äàöî-àì íàå £¤´¨«©®§−̈©«£ª¨«§¦̧Ÿ¨«§¹̈¨À

iriay ,iyy ,iying - ek - xda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úðL ãr Búà äðwä ãéa Bøkîî äéäå Bì áéLä éc¥»¨¦´¼§¨¨´¦§¨À§©Æ©Ÿ¤´Ÿ½©−§©´
:Búfçàì áLå ìáia àöéå ìáBiäñ ©¥®§¨¨Æ©Ÿ¥½§−̈©«£ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(189 'nr fk zegiy ihewl)

˙ÈÚÈ·M‰ ‰�Ma ÏÎ‡p ‰Ó e¯Ó‡˙ ÈÎÂ(כ (כה, ¿ƒ…¿«…««»»«¿ƒƒ

ּדהוי ׁשנין אלפי ׁשית ּכנגד הם הּׁשביעית' ו'הּׁשנה ׁשנים' ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ׁשׁש

הּדֹור יכֹול ּכיצד - הּׁשאלה ונׁשאלת הּׁשביעי. והאלף ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעלמא

הבטחת ּבאה ּכ על הּגאּלה? את להביא והחלׁש, הּירּוד ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻׁשּלנּו,

ּו'זריעת ּברכתי את אּתן ּבכם, הּתלּוי ּכל את ּתעׂשּו ׁשאם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה',

אף הּגאּלה, את ותביא מּטרתּה את ּתּׂשיג הּׁשּׁשית' ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּׁשנה

ׁשנים. ׁשׁש ּבמׁש נעבדה ׁשהרי ּכחּוׁשה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשה'ּׂשדה'

éùéîçèëäúéäå äîBç øér áLBî-úéa økîé-ék Léàå§¦À¦«¦§³Ÿ¥«©Æ¦´½̈§¨«§¨Æ
ãr Búlàb:Búlàâ äéäz íéîé Bøkîî úðL íz- §ª¨½©−Ÿ§©´¦§¨®¨¦−¦«§¤¬§ª¨«

ìí÷å äîéîú äðL Bì úàìî-ãr ìûbé-àì íàå§¦´«Ÿ¦¨¥À©§´Ÿ»¨¨´§¦¨¼§ÂÂ̈
øéra-øLà úéaäáéúëàì-øùàéø÷äîç Bì-øLà ©©̧¦£¤¨¦¹£¤´ŸÀ̈

:ìáia àöé àì åéúøãì Búà äðwì úúéîvìàìézáe ©§¦ª²©Ÿ¤¬Ÿ−§«ŸŸ®̈¬Ÿ¥¥−©Ÿ¥«¨¥´
äãN-ìr áéáñ äîç íäì-ïéà øLà íéøöçä©«£¥¦À£¤̧¥«¨¤³Ÿ¨Æ¨¦½©§¥¬

:àöé ìáiáe Bl-äéäz älàb áLçé õøàäáìéørå ¨−̈¤¥«¨¥®§ª¨Æ¦«§¤½©Ÿ¥−¥¥«§¨¥Æ
:íiåìì äéäz íìBò úlàb íúfçà éør éza íiåìä©«§¦¦½¨¥−¨¥´£ª¨¨®§ª©¬−̈¦«§¤¬©«§¦¦«

âìøérå úéa-økîî àöéå íiåìä-ïî ìàâé øLàå©«£¤³¦§©Æ¦©«§¦¦½§¨¨¯¦§©©²¦§¦¬
CBúa íúfçà àåä íiåìä éør ézá ék ìáia Búfçà£ª¨−©Ÿ¥®¦´¨¥º¨¥´©«§¦¦À¦ µ£ª¨½̈§−

:ìàøNé éðaãìøëné àì íäéør Løâî äãNe §¥¬¦§¨¥««£¥²¦§©¬¨«¥¤−´Ÿ¦¨¥®
:íäì àeä íìBò úfçà-ékñäìéçà Ceîé-éëåE ¦«£ª©¬¨²−¨¤«§¦«¨´¨¦½

Cnr Bãé äèîe:Cnr éçå áLBúå øb Ba z÷æçäå ¨¬¨¨−¦¨®§¤«¡©´§¨½¥¯§¨²¨©−¦¨«
åìéäìàî úàøéå úéaøúå CLð Bzàî çwz-ìàE ©¦©³¥«¦Æ¤´¤§©§¦½§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®

éçà éçå:Cnr EæìCLða Bì ïzú-àì Etñk-úà §¥¬¨¦−¦¨«¤©̧§§½«Ÿ¦¥¬−§¤®¤
:Eìëà ïzú-àì úéaøîáeçìíëéäìà ýåýé éðà §©§¦−«Ÿ¦¥¬¨§¤«£¦À§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½

íëì úúì íéøöî õøàî íëúà éúàöBä-øLà£¤¥¬¦¤§¤−¥¤´¤¦§®̈¦¨¥³¨¤Æ
:íéýìûì íëì úBéäì ïrðk õøà-úàñ ¤¤´¤§©½©¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(45 'nr l zegiy ihewl)

‰ÓÈÓ˙ ‰�L(ל (כה, »»¿ƒ»

¯eaÚ‰ L„Á ‡È·‰Ï(ג ט, (ערכין ¿»ƒ…∆»ƒ

ב. וחּסרֹון. מּום ׁשלילת א. ענינים. ׁשני מצינּו ְְְְְִִִִִִֵַָָָָּב'תמים'

'ּתמים'. ׁשהּוא אּלא ּדבר, ּבֹו חסר ׁשּלא רק ׁשּלא נֹוספת, ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשלמּות

ל'ׁשלם': ּתמים ּבין ההבּדל ׁשּזהּו לֹומר העּדרÌÏLויׁש - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ»≈ְֵֶ

ׁשנה:ÌÈÓzהחּסרֹון. לגּבי ׁשּמצינּו ּדר ועל יתרה. ּתמימּות - ִַָ»ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

היא מלאים וכסלו חׁשון היאÓÏL‰ּכאׁשר מעּברת ּוכׁשהיא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָ¿≈»ְְִִֶֶֶֻ

‰ÓÈÓ˙. ¿ƒ»

éùù
éòéáù,

èìéçà Ceîé-éëåãárú-àì Cì-økîðå Cnr E §¦«¨¬¨¦²¦−̈§¦§©¨®Ÿ©«£¬Ÿ

:ãár úãár BaîCnr äéäé áLBúk øéëNk −£¬Ÿ©¨«¤§¨¦¬§−̈¦«§¤´¦®̈
:Cnr ãáré ìáiä úðL-ãràîàeä Cnrî àöéå ©§©¬©Ÿ¥−©«£¬Ÿ¦¨«§¨¨Æ¥«¦½̈−

åéúáà úfçà-ìàå BzçtLî-ìà áLå Bnr åéðáe¨¨´¦®§¨Æ¤¦§©§½§¤£ª©¬£Ÿ−̈
:áeLéáîõøàî íúà éúàöBä-øLà íä éãár-ék ¨«¦«£¨©´¥½£¤¥¬¦Ÿ−̈¥¤´¤

:ãár úøkîî eøëné àì íéøöîâîBá äcøú-àì ¦§¨®¦¬Ÿ¦¨«§−¦§¤¬¤¨«¤«Ÿ¦§¤¬−
éýìûî úàøéå Cøôa:EãîøLà Eúîàå Ecárå §®̈¤§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤«§©§§¬©«£¨«§−£¤´

eð÷z íäî íëéúáéáñ øLà íéBbä úàî Cì-eéäé¦«§¨®¥¥´©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½¥¤¬¦§−
:äîàå ãáräîíënr íéøbä íéáLBzä éðaî íâå ¤¬¤§¨¨«§Â©Â¦§¥̧©«¨¦¹©¨¦³¦¨¤Æ

eãéìBä øLà íënr øLà ízçtLnîe eð÷z íäî¥¤´¦§½¦¦§©§¨Æ£¤´¦¨¤½£¤¬¦−
:äfçàì íëì eéäå íëöøàaåîíúà ízìçðúäå §©§§¤®§¨¬¨¤−©«£ª¨«§¦§©«©§¤̧Ÿ¹̈

eãárz íäa íìòì äfçà úLøì íëéøçà íëéðáì¦§¥¤³©«£¥¤Æ¨¤´¤£ª½̈§Ÿ−̈¨¤´©«£®Ÿ
Bá äcøú-àì åéçàa Léà ìàøNé-éða íëéçàáe§©̧¥¤³§¥«¦§¨¥Æ¦´§¨¦½«Ÿ¦§¤¬−

:Cøôañ §¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(238 'nr d zegiy ihewl)

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ì˙B‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡ Ì‰ È„·Ú Èk(מב (כה, ƒ¬»«≈¬∆≈ƒ»≈∆∆ƒ¿«ƒ

הּכּנּוי ואּלּו מצרים, יציאת לפני 'ּבנים' נקראּו יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָּבני

ּכאׁשר ּבינייהּו: ואיּכא מצרים. ּביציאת רק ּבהם נתחּדׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ'עבד'

מערבת אביו, רצֹון את הּממּלא ּכבן אהבה, מּתֹו היא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעבֹודה

על, קּבלת מּתֹו היא העבֹודה ּכאׁשר א מציאּותֹו. הרּגׁשת ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹּבּה

אינֹו עבד ּכי מציאּותֹו, הרּגׁשת ּכאן אין רּבֹו, את הּמׁשרת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכעבד

האדֹון. ׁשל ּורכּוׁשֹו 'ּכסּפֹו' הּוא מהּותֹו וכל עצמֹו, ּבפני ְְְְְְִִֵֶַַַָָָמציאּות

éòéáùæîéçà Cîe Cnr áLBúå øb ãé âéOú éëåE §¦´©¦À©´¥³§¨Æ¦½̈¨¬¨¦−
úçtLî ø÷rì Bà Cnr áLBz øâì økîðå Bnr¦®§¦§©À§¥³¨Æ¦½̈¬§¥−¤¦§©¬©

:øbçîçàøkîð éøåéçàî ãçà Bl-äéäz älàb ¥«©«£¥´¦§©½§ª−̈¦«§¤®¤¨¬¥«¤−̈
:epìàâéèîøàMî-Bà epìàâé Bãc-ïá Bà Bãã-Bà ¦§¨¤««Ÿº³¤ŸÆ¦§¨¤½«¦§¥¯

:ìàâðå Bãé äâéOä-Bà epìàâé BzçtLnî BøNa§¨²¦¦§©§−¦§¨¤®«¦¦¬¨¨−§¦§¨«
ðìáiä úðL ãr Bì Bøënä úðMî eäð÷-ír áMçå§¦©Æ¦Ÿ¥½¦§©Æ¦¨´§½©−§©´©Ÿ¥®

äéäé øéëN éîék íéðL øtñîa Bøkîî óñk äéäå§¨º̈¤³¤¦§¨Æ§¦§©´¨¦½¦¥¬¨¦−¦«§¤¬
:BnràðBúlàb áéLé ïäéôì íéðMa úBaø ãBò-íà ¦«¦¬©−©¨¦®§¦¤Æ¨¦´§ª¨½

:Búð÷î óñkîáðúðL-ãr íéðMa øàLð èrî-íàå ¦¤−¤¦§¨«§¦§©º¦§©¯©¨¦²©§©¬
:Búlàb-úà áéLé åéðL éôk Bì-áMçå ìáiä©Ÿ¥−§¦©®§¦´¨½̈¨¦−¤§ª¨«

âðCøôa epcøé-àì Bnr äéäé äðLa äðL øéëNk¦§¦¬¨¨²§¨−̈¦«§¤´¦®«Ÿ¦§¤¬§¤−¤
éðérì:Eãðìáiä úðLa àöéå älàa ìûbé àì-íàå §¥¤«§¦¬Ÿ¦¨¥−§¥®¤§¨¨Æ¦§©´©Ÿ¥½

:Bnr åéðáe àeäøéèôîäðíéãár ìàøNé-éðá éì-ék −¨¨¬¦«¦¦³§¥«¦§¨¥Æ£¨¦½
éúàöBä-øLà íä éãáréðà íéøöî õøàî íúBà £¨©´¥½£¤¥¬¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−

:íëéäìà ýåýéåëàìñôe íìéìà íëì eNrú-àì §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¸¨¤¹¡¦¦À¤³¤



קפז iriay ,iyy ,iying - ek - xda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úðL ãr Búà äðwä ãéa Bøkîî äéäå Bì áéLä éc¥»¨¦´¼§¨¨´¦§¨À§©Æ©Ÿ¤´Ÿ½©−§©´
:Búfçàì áLå ìáia àöéå ìáBiäñ ©¥®§¨¨Æ©Ÿ¥½§−̈©«£ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(189 'nr fk zegiy ihewl)

˙ÈÚÈ·M‰ ‰�Ma ÏÎ‡p ‰Ó e¯Ó‡˙ ÈÎÂ(כ (כה, ¿ƒ…¿«…««»»«¿ƒƒ

ּדהוי ׁשנין אלפי ׁשית ּכנגד הם הּׁשביעית' ו'הּׁשנה ׁשנים' ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ׁשׁש

הּדֹור יכֹול ּכיצד - הּׁשאלה ונׁשאלת הּׁשביעי. והאלף ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעלמא

הבטחת ּבאה ּכ על הּגאּלה? את להביא והחלׁש, הּירּוד ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻׁשּלנּו,

ּו'זריעת ּברכתי את אּתן ּבכם, הּתלּוי ּכל את ּתעׂשּו ׁשאם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה',

אף הּגאּלה, את ותביא מּטרתּה את ּתּׂשיג הּׁשּׁשית' ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּׁשנה

ׁשנים. ׁשׁש ּבמׁש נעבדה ׁשהרי ּכחּוׁשה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשה'ּׂשדה'

éùéîçèëäúéäå äîBç øér áLBî-úéa økîé-ék Léàå§¦À¦«¦§³Ÿ¥«©Æ¦´½̈§¨«§¨Æ
ãr Búlàb:Búlàâ äéäz íéîé Bøkîî úðL íz- §ª¨½©−Ÿ§©´¦§¨®¨¦−¦«§¤¬§ª¨«

ìí÷å äîéîú äðL Bì úàìî-ãr ìûbé-àì íàå§¦´«Ÿ¦¨¥À©§´Ÿ»¨¨´§¦¨¼§ÂÂ̈
øéra-øLà úéaäáéúëàì-øùàéø÷äîç Bì-øLà ©©̧¦£¤¨¦¹£¤´ŸÀ̈

:ìáia àöé àì åéúøãì Búà äðwì úúéîvìàìézáe ©§¦ª²©Ÿ¤¬Ÿ−§«ŸŸ®̈¬Ÿ¥¥−©Ÿ¥«¨¥´
äãN-ìr áéáñ äîç íäì-ïéà øLà íéøöçä©«£¥¦À£¤̧¥«¨¤³Ÿ¨Æ¨¦½©§¥¬

:àöé ìáiáe Bl-äéäz älàb áLçé õøàäáìéørå ¨−̈¤¥«¨¥®§ª¨Æ¦«§¤½©Ÿ¥−¥¥«§¨¥Æ
:íiåìì äéäz íìBò úlàb íúfçà éør éza íiåìä©«§¦¦½¨¥−¨¥´£ª¨¨®§ª©¬−̈¦«§¤¬©«§¦¦«

âìøérå úéa-økîî àöéå íiåìä-ïî ìàâé øLàå©«£¤³¦§©Æ¦©«§¦¦½§¨¨¯¦§©©²¦§¦¬
CBúa íúfçà àåä íiåìä éør ézá ék ìáia Búfçà£ª¨−©Ÿ¥®¦´¨¥º¨¥´©«§¦¦À¦ µ£ª¨½̈§−

:ìàøNé éðaãìøëné àì íäéør Løâî äãNe §¥¬¦§¨¥««£¥²¦§©¬¨«¥¤−´Ÿ¦¨¥®
:íäì àeä íìBò úfçà-ékñäìéçà Ceîé-éëåE ¦«£ª©¬¨²−¨¤«§¦«¨´¨¦½

Cnr Bãé äèîe:Cnr éçå áLBúå øb Ba z÷æçäå ¨¬¨¨−¦¨®§¤«¡©´§¨½¥¯§¨²¨©−¦¨«
åìéäìàî úàøéå úéaøúå CLð Bzàî çwz-ìàE ©¦©³¥«¦Æ¤´¤§©§¦½§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®

éçà éçå:Cnr EæìCLða Bì ïzú-àì Etñk-úà §¥¬¨¦−¦¨«¤©̧§§½«Ÿ¦¥¬−§¤®¤
:Eìëà ïzú-àì úéaøîáeçìíëéäìà ýåýé éðà §©§¦−«Ÿ¦¥¬¨§¤«£¦À§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½

íëì úúì íéøöî õøàî íëúà éúàöBä-øLà£¤¥¬¦¤§¤−¥¤´¤¦§®̈¦¨¥³¨¤Æ
:íéýìûì íëì úBéäì ïrðk õøà-úàñ ¤¤´¤§©½©¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(45 'nr l zegiy ihewl)

‰ÓÈÓ˙ ‰�L(ל (כה, »»¿ƒ»

¯eaÚ‰ L„Á ‡È·‰Ï(ג ט, (ערכין ¿»ƒ…∆»ƒ

ב. וחּסרֹון. מּום ׁשלילת א. ענינים. ׁשני מצינּו ְְְְְִִִִִִֵַָָָָּב'תמים'

'ּתמים'. ׁשהּוא אּלא ּדבר, ּבֹו חסר ׁשּלא רק ׁשּלא נֹוספת, ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשלמּות

ל'ׁשלם': ּתמים ּבין ההבּדל ׁשּזהּו לֹומר העּדרÌÏLויׁש - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ»≈ְֵֶ

ׁשנה:ÌÈÓzהחּסרֹון. לגּבי ׁשּמצינּו ּדר ועל יתרה. ּתמימּות - ִַָ»ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

היא מלאים וכסלו חׁשון היאÓÏL‰ּכאׁשר מעּברת ּוכׁשהיא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָ¿≈»ְְִִֶֶֶֻ

‰ÓÈÓ˙. ¿ƒ»

éùù
éòéáù,

èìéçà Ceîé-éëåãárú-àì Cì-økîðå Cnr E §¦«¨¬¨¦²¦−̈§¦§©¨®Ÿ©«£¬Ÿ

:ãár úãár BaîCnr äéäé áLBúk øéëNk −£¬Ÿ©¨«¤§¨¦¬§−̈¦«§¤´¦®̈
:Cnr ãáré ìáiä úðL-ãràîàeä Cnrî àöéå ©§©¬©Ÿ¥−©«£¬Ÿ¦¨«§¨¨Æ¥«¦½̈−

åéúáà úfçà-ìàå BzçtLî-ìà áLå Bnr åéðáe¨¨´¦®§¨Æ¤¦§©§½§¤£ª©¬£Ÿ−̈
:áeLéáîõøàî íúà éúàöBä-øLà íä éãár-ék ¨«¦«£¨©´¥½£¤¥¬¦Ÿ−̈¥¤´¤

:ãár úøkîî eøëné àì íéøöîâîBá äcøú-àì ¦§¨®¦¬Ÿ¦¨«§−¦§¤¬¤¨«¤«Ÿ¦§¤¬−
éýìûî úàøéå Cøôa:EãîøLà Eúîàå Ecárå §®̈¤§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤«§©§§¬©«£¨«§−£¤´

eð÷z íäî íëéúáéáñ øLà íéBbä úàî Cì-eéäé¦«§¨®¥¥´©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½¥¤¬¦§−
:äîàå ãáräîíënr íéøbä íéáLBzä éðaî íâå ¤¬¤§¨¨«§Â©Â¦§¥̧©«¨¦¹©¨¦³¦¨¤Æ

eãéìBä øLà íënr øLà ízçtLnîe eð÷z íäî¥¤´¦§½¦¦§©§¨Æ£¤´¦¨¤½£¤¬¦−
:äfçàì íëì eéäå íëöøàaåîíúà ízìçðúäå §©§§¤®§¨¬¨¤−©«£ª¨«§¦§©«©§¤̧Ÿ¹̈

eãárz íäa íìòì äfçà úLøì íëéøçà íëéðáì¦§¥¤³©«£¥¤Æ¨¤´¤£ª½̈§Ÿ−̈¨¤´©«£®Ÿ
Bá äcøú-àì åéçàa Léà ìàøNé-éða íëéçàáe§©̧¥¤³§¥«¦§¨¥Æ¦´§¨¦½«Ÿ¦§¤¬−

:Cøôañ §¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(238 'nr d zegiy ihewl)

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ì˙B‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡ Ì‰ È„·Ú Èk(מב (כה, ƒ¬»«≈¬∆≈ƒ»≈∆∆ƒ¿«ƒ

הּכּנּוי ואּלּו מצרים, יציאת לפני 'ּבנים' נקראּו יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָּבני

ּכאׁשר ּבינייהּו: ואיּכא מצרים. ּביציאת רק ּבהם נתחּדׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ'עבד'

מערבת אביו, רצֹון את הּממּלא ּכבן אהבה, מּתֹו היא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעבֹודה

על, קּבלת מּתֹו היא העבֹודה ּכאׁשר א מציאּותֹו. הרּגׁשת ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹּבּה

אינֹו עבד ּכי מציאּותֹו, הרּגׁשת ּכאן אין רּבֹו, את הּמׁשרת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכעבד

האדֹון. ׁשל ּורכּוׁשֹו 'ּכסּפֹו' הּוא מהּותֹו וכל עצמֹו, ּבפני ְְְְְְִִֵֶַַַָָָמציאּות

éòéáùæîéçà Cîe Cnr áLBúå øb ãé âéOú éëåE §¦´©¦À©´¥³§¨Æ¦½̈¨¬¨¦−
úçtLî ø÷rì Bà Cnr áLBz øâì økîðå Bnr¦®§¦§©À§¥³¨Æ¦½̈¬§¥−¤¦§©¬©

:øbçîçàøkîð éøåéçàî ãçà Bl-äéäz älàb ¥«©«£¥´¦§©½§ª−̈¦«§¤®¤¨¬¥«¤−̈
:epìàâéèîøàMî-Bà epìàâé Bãc-ïá Bà Bãã-Bà ¦§¨¤««Ÿº³¤ŸÆ¦§¨¤½«¦§¥¯

:ìàâðå Bãé äâéOä-Bà epìàâé BzçtLnî BøNa§¨²¦¦§©§−¦§¨¤®«¦¦¬¨¨−§¦§¨«
ðìáiä úðL ãr Bì Bøënä úðMî eäð÷-ír áMçå§¦©Æ¦Ÿ¥½¦§©Æ¦¨´§½©−§©´©Ÿ¥®

äéäé øéëN éîék íéðL øtñîa Bøkîî óñk äéäå§¨º̈¤³¤¦§¨Æ§¦§©´¨¦½¦¥¬¨¦−¦«§¤¬
:BnràðBúlàb áéLé ïäéôì íéðMa úBaø ãBò-íà ¦«¦¬©−©¨¦®§¦¤Æ¨¦´§ª¨½

:Búð÷î óñkîáðúðL-ãr íéðMa øàLð èrî-íàå ¦¤−¤¦§¨«§¦§©º¦§©¯©¨¦²©§©¬
:Búlàb-úà áéLé åéðL éôk Bì-áMçå ìáiä©Ÿ¥−§¦©®§¦´¨½̈¨¦−¤§ª¨«

âðCøôa epcøé-àì Bnr äéäé äðLa äðL øéëNk¦§¦¬¨¨²§¨−̈¦«§¤´¦®«Ÿ¦§¤¬§¤−¤
éðérì:Eãðìáiä úðLa àöéå älàa ìûbé àì-íàå §¥¤«§¦¬Ÿ¦¨¥−§¥®¤§¨¨Æ¦§©´©Ÿ¥½

:Bnr åéðáe àeäøéèôîäðíéãár ìàøNé-éðá éì-ék −¨¨¬¦«¦¦³§¥«¦§¨¥Æ£¨¦½
éúàöBä-øLà íä éãáréðà íéøöî õøàî íúBà £¨©´¥½£¤¥¬¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−

:íëéäìà ýåýéåëàìñôe íìéìà íëì eNrú-àì §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¸¨¤¹¡¦¦À¤³¤



iriayקפח - ek - xda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eðzú àì úékNî ïáàå íëì eîé÷ú-àì äávîe©¥¨Æ«Ÿ¨¦´¨¤½§¤´¤©§¦À³Ÿ¦§Æ
:íëéäìà ýåýé éðà ék äéìr úåçzLäì íëöøàa§©§§¤½§¦§©«£−Ÿ¨¤®¨¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

á:ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦®̈£¦−§Ÿ̈«
ttt
iriay

ã ycew zegiyn zecewp ã(435 'nr hl mgpn zxez)

ÌÈÏÈÏ‡ ÌÎÏ eNÚ˙ ‡Ï(א (כו, …«¬»∆¡ƒƒ

B˙BÓk È�‡ Û‡ ,ÌÈÏÈÏ‡ ˙„B·Ú „·BÚ Èa¯Â ÏÈ‡B‰(רש"י) ƒ¿«ƒ≈¬«¡ƒƒ«¬ƒ¿

אמּונה, ללא ּבמעׂשה, רּבֹו את לחּקֹות לֹו ׁשּמּתר סבּור ְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻהעבד

על מעניׁשים ּדין ׁשּבית (אּלא זרה עבֹודה ּכאן אין ּכזה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבאפן

לרּבֹו ׁשאין הּכתּוב, מלּמדנּו לעינים"). יראה ׁש"האדם מּׁשּום ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכ

ׁשּיהּודי ּבּתניא, וכּמבאר הּמעׂשה. ּבתחּום אפּלּו עליו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשליטה

ה' אמּונת נגד לבד מעׂשה איזה רק לעׂשֹות "ׁשּלא נפׁשֹו ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹמֹוסר

ּכלל ּבּה מאמין ׁשאינֹו אף זרה, לעבֹודה להׁשּתחוֹות ּכגֹון ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָאחד,

ְִּבלּבֹו".

.ïîéñ ä"æåçàì .ïîéñ ì"éèç ,íé÷åñô æ"ð

.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¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.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

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùå øåáéöá äàéø÷ì äøèôäáì ÷øô äéîøéá

áìå:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä eäéîøé øîàiåæéìà àa Eãc ílL-ïa ìûîðç äpäE ©−Ÿ¤¦§§¨®¨¨¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¦¥´£©§¥À¤©ªÆ«Ÿ§½¨¬¥¤−
:úBð÷ì älàbä ètLî Eì ék úBúðra øLà éãN-úà Eì äð÷ øîàìçìàîðç éìà àáiå ¥®Ÿ§¥´§À¤¨¦Æ£¤´¨«£¨½¦¬§²¦§©¬©§ª−̈¦§«©¨´Ÿ¥Â©Â£©§¥̧

| øLà úBúðra-øLà éãN-úà àð äð÷ éìà øîàiå äøhnä øöç-ìà ýåýé øáãk éãBã-ïa¤¦¹¦§©´§Ÿ̈»¤£©´©©¨¨¼©´Ÿ¤¥©¿§¥´Â̈¤¨¦¸£¤©«£¨¹£¤´
:àeä ýåýé-øáã ék òãàå Cì-äð÷ älàbä Eìe äMøéä ètLî Eì ék ïéîéða õøàa§¤´¤¦§¨¦À¦´§º¦§©¯©«§ª¨²§¬©§ª¨−§¥¨®¨«¥©¾¦¬§©§Ÿ̈−«

èäráL óñkä-úà Bl-äì÷Làå úBúðra øLà éãc-ïa ìûîðç úàî äãOä-úà äð÷àå̈«¤§¤Æ¤©¨¤½¥¥²£©§¥¬¤Ÿ¦−£¤´©«£¨®¨«¤§£¨Æ¤©¤½¤¦§¨¬
:óñkä äøNrå íéì÷Lé:íéðæàîa óñkä ì÷Làå íéãr ãràå ízçàå øôqa ázëàå §¨¦−©«£¨¨¬©¨«¤¨«¤§³Ÿ©¥̧¤Æ¨«¤§½Ÿ¨«¨¥−¥¦®¨«¤§¬Ÿ©¤−¤§«Ÿ§¨«¦

àé:éeìbä-úàå íéwçäå äåönä íeúçä-úà äð÷nä øôñ-úà çwàåáéøôqä-úà ïzàå ¨«¤©−¤¥´¤©¦§¨®¤¤«¨²©¦§¨¬§©«ª¦−§¤©¨«¨«¤¥º¤©¥´¤
øôña íéáúkä íéãrä éðérìe éãc ìûîðç éðérì äéñçî-ïa äiøð-ïa Ceøa-ìà äð÷nä©¦§À̈¤¨´¤¥«¦¨»¤©§¥¨¼§¥¥Æ£©§¥´Ÿ¦½§¥¥Æ¨´¥¦½©«Ÿ§¦−§¥´¤

:äøhnä øöça íéáLiä íéãeäiä-ìk éðérì äð÷näâé:øîàì íäéðérì Ceøa-úà äeöàå ©¦§¨®§¥¥Æ¨©§¦½©«Ÿ§¦−©«£©¬©©¨¨«¨«£©¤Æ¤¨½§¥«¥¤−¥«Ÿ
ãéäfä äð÷nä øôñ úà älàä íéøôqä-úà çB÷ì ìûøNé éýìû úBàáö ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸§¨¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À¨´©¤©§¨¦´¨¥¿¤¥´¥Á¤Á©¦§¨̧©¤¹

:íéaø íéîé eãîré ïrîì Nøç-éìëa ízúðe äfä éeìbä øôñ úàå íeúçä úàååèäë ék §¥´¤«¨À§¥̧¥³¤©¨Æ©¤½§©−̈¦§¦¨®¤§©¬©©«©§−¨¦¬©¦«¦´¬Ÿ
éýìû úBàáö ýåýé øîà:úàfä õøàa íéîøëe úBãNå íézá eðwé ãBò ìûøNéæèìltúàå ¨©²§Ÿ̈¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®´¦¨¬¨¦²§¨¬§¨¦−¨¨¬¤©«Ÿ¨«¤§©¥−

:øîàì äiøð-ïa Ceøa-ìà äð÷nä øôñ-úà ézú éøçà ýåýé-ìàæé| äpä äåäé éðãà däà ¤§Ÿ̈®©«£¥³¦¦Æ¤¥´¤©¦§½̈¤¨¬¤¥«¦−̈¥«Ÿ£¨»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥´
Enî àìté-àì äéeèpä Erøæáe ìBãbä Eçëa õøàä-úàå íéîMä-úà úéNr äzà©¨´¨¦À¨¤©¨©̧¦Æ§¤¨½̈¤§«Ÿ£Æ©¨½¦§«Ÿ£−©§¨®«Ÿ¦¨¥¬¦§−

:øác-ìkçéìBãbä ìûä íäéøçà íäéða ÷éç-ìà úBáà ïBr ílLîe íéôìàì ãñç äNò ¨¨¨«³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½§©¥Æ£´¨½¤¥¬§¥¤−©«£¥¤®¨¥³©¨Æ
:BîL úBàáö ýåýé øBabäèééðér-øLà äiìéìrä áøå äörä ìãbéëøc-ìk-ìr úBç÷ô E ©¦½§Ÿ̈¬§¨−§«§ŸÆ¨«¥½̈§©−¨«£¦«¦¨®£¤¥¤´§ªÀ©¨©§¥Æ

:åéììrî éøôëå åéëøãk Léàì úúì íãà éðaëíéøöî õøàa íéúôîe úBúà zîN øLà §¥´¨½̈¨¥³§¦Æ¦§¨½̈§¦§¦−©«£¨¨«£¤´©Â§¨Ÿ¸«Ÿ§¦¹§¤³¤¦§©¸¦Æ
:äfä íBik íL El-äNrzå íãàáe ìàøNéáe äfä íBiä-ãràëEnr-úà àözå ©©´©¤½§¦§¨¥−¨«¨¨®©©«£¤§¬¥−©¬©¤«©Ÿ¥²¤©§¬

:ìBãb àøBîáe äéeèð rBøæàáe ä÷æç ãéáe íéúôBîáe úBúàa íéøöî õøàî ìûøNé-úà¤¦§¨¥−¥¤´¤¦§¨®¦§Ÿ´§«§¦À§¨³£¨¨Æ§¤§´©§½̈§−̈¨«
áë:Láãe áìç úáæ õøà íäì úúì íúBáàì zraLð-øLà úàfä õøàä-úà íäì ïzzå©¦¥³¨¤Æ¤¨¨´¤©½Ÿ£¤¦§©¬§¨©«£−̈¨¥´¨¤®¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



קפט
àé:éeìbä-úàå íéwçäå äåönä íeúçä-úà äð÷nä øôñ-úà çwàåáéøôqä-úà ïzàå ¨«¤©−¤¥´¤©¦§¨®¤¤«¨²©¦§¨¬§©«ª¦−§¤©¨«¨«¤¥º¤©¥´¤

øôña íéáúkä íéãrä éðérìe éãc ìûîðç éðérì äéñçî-ïa äiøð-ïa Ceøa-ìà äð÷nä©¦§À̈¤¨´¤¥«¦¨»¤©§¥¨¼§¥¥Æ£©§¥´Ÿ¦½§¥¥Æ¨´¥¦½©«Ÿ§¦−§¥´¤
:äøhnä øöça íéáLiä íéãeäiä-ìk éðérì äð÷näâé:øîàì íäéðérì Ceøa-úà äeöàå ©¦§¨®§¥¥Æ¨©§¦½©«Ÿ§¦−©«£©¬©©¨¨«¨«£©¤Æ¤¨½§¥«¥¤−¥«Ÿ

ãéäfä äð÷nä øôñ úà älàä íéøôqä-úà çB÷ì ìûøNé éýìû úBàáö ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸§¨¹¡Ÿ¥´¦§¨¥À¨´©¤©§¨¦´¨¥¿¤¥´¥Á¤Á©¦§¨̧©¤¹
:íéaø íéîé eãîré ïrîì Nøç-éìëa ízúðe äfä éeìbä øôñ úàå íeúçä úàååèäë ék §¥´¤«¨À§¥̧¥³¤©¨Æ©¤½§©−̈¦§¦¨®¤§©¬©©«©§−¨¦¬©¦«¦´¬Ÿ

éýìû úBàáö ýåýé øîà:úàfä õøàa íéîøëe úBãNå íézá eðwé ãBò ìûøNéæèìltúàå ¨©²§Ÿ̈¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®´¦¨¬¨¦²§¨¬§¨¦−¨¨¬¤©«Ÿ¨«¤§©¥−
:øîàì äiøð-ïa Ceøa-ìà äð÷nä øôñ-úà ézú éøçà ýåýé-ìàæé| äpä äåäé éðãà däà ¤§Ÿ̈®©«£¥³¦¦Æ¤¥´¤©¦§½̈¤¨¬¤¥«¦−̈¥«Ÿ£¨»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥´

Enî àìté-àì äéeèpä Erøæáe ìBãbä Eçëa õøàä-úàå íéîMä-úà úéNr äzà©¨´¨¦À¨¤©¨©̧¦Æ§¤¨½̈¤§«Ÿ£Æ©¨½¦§«Ÿ£−©§¨®«Ÿ¦¨¥¬¦§−
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:äfä íBik íL El-äNrzå íãàáe ìàøNéáe äfä íBiä-ãràëEnr-úà àözå ©©´©¤½§¦§¨¥−¨«¨¨®©©«£¤§¬¥−©¬©¤«©Ÿ¥²¤©§¬
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áë:Láãe áìç úáæ õøà íäì úúì íúBáàì zraLð-øLà úàfä õøàä-úà íäì ïzzå©¦¥³¨¤Æ¤¨¨´¤©½Ÿ£¤¦§©¬§¨©«£−̈¨¥´¨¤®¤²¤¨©¬¨−̈§¨«
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לוח זמנים לשבוע פרשת בהר בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:475:438:388:369:109:0810:1910:1819:2819:3219:5319:5819:1120:08באר שבע  )ק(

5:435:398:368:349:089:0510:1810:1619:3019:3419:5620:0119:0420:12חיפה )ק( 

5:435:388:368:349:079:0510:1710:1519:2919:3319:5419:5918:5220:08ירושלים )ק( 

5:475:428:388:359:109:0810:1910:1819:2819:3319:5419:5919:1220:11תל אביב )ק(

5:215:138:338:289:049:0010:2010:1720:2120:3020:5521:0420:1021:22אוסטריה וינה )ק(

7:037:089:069:089:389:4010:3110:3217:2917:2417:5617:5117:0618:02אוסטרליה מלבורן )ח(

5:305:228:388:349:109:0610:2510:2220:1720:2520:5020:5820:0621:02אוקראינה אודסה )ק(

5:074:588:188:138:508:4510:0510:0220:0620:1520:4020:4919:5520:53אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:275:188:408:369:139:0810:2910:2620:3720:4621:1221:2220:2621:26אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:185:098:338:289:049:0010:2110:1820:3120:4021:0721:1720:2121:21אוקראינה קייב )ק(

4:574:488:078:038:398:359:559:5219:5520:0320:2820:3719:4320:41אוקראינה דונייצק )ק(

5:595:519:059:019:379:3310:5210:4920:4120:4921:1321:2120:2921:38איטליה מילאנו )ק(

5:595:598:338:339:039:0310:0510:0518:2118:2118:4318:4318:0318:47אקוואדור קיטו )ח(

7:327:379:369:3910:0910:1111:0311:0418:0718:0218:3318:2817:4518:40ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:338:3910:3410:3711:0511:0811:5711:5918:4918:4319:1719:1218:2619:16ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:585:528:568:539:289:2510:4010:3820:0920:1420:3720:4319:5520:47ארה״ב בולטימור )ק(

5:435:368:448:419:169:1210:2810:2620:0320:0920:3220:3819:5020:52ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:445:378:448:419:169:1310:2810:2620:0220:0820:3120:3819:4920:52ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:156:089:189:159:509:4611:0311:0120:4320:5021:1321:2020:3121:34ארה״ב דטרויט )ק(

6:306:269:209:189:529:5011:0110:5920:0620:1020:3120:3519:5120:46ארה״ב היוסטן )ק(

5:535:488:488:459:199:1710:2910:2819:4619:5120:1220:1719:3220:28ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:376:339:239:219:559:5311:0311:0119:5820:0120:2220:2619:4320:36ארה״ב מיאמי )ק(

5:395:328:398:369:129:0810:2410:2219:5820:0420:2720:3419:4520:50ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:335:268:378:349:089:0510:2110:1920:0120:0820:3120:3819:4920:51ארה״ב שיקאגו )ק(

6:376:389:029:039:319:3210:3010:3118:2118:1918:4418:4218:0118:46בוליביה לה פאס )ח(

6:015:519:169:119:489:4311:0511:0221:1821:2721:5422:0421:0722:27בלגיה אנטוורפן )ק(

6:015:529:169:129:489:4311:0511:0221:1821:2721:5422:0421:0722:25בלגיה בריסל )ק(

4:594:488:228:178:548:4810:1410:1020:4720:5821:2821:4020:3821:44בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:256:288:418:429:129:1310:0910:1017:4117:3818:0418:0117:2018:08ברזיל ס.פאולו )ח(

6:106:138:268:288:588:599:559:5617:2817:2517:5117:4817:0817:55ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:165:068:338:289:059:0010:2210:1920:3820:4821:1521:2620:2821:47בריטניה לונדון )ק(

5:185:078:388:339:109:0410:2810:2520:5421:0521:3321:4520:4522:10בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:195:098:378:329:099:0410:2710:2420:4720:5721:2521:3620:3821:40גרמניה ברלין )ק(

5:455:369:008:569:329:2710:4910:4520:5921:0821:3421:4420:4821:48גרמניה פרנקפורט )ק(

6:286:318:448:459:149:1510:1110:1217:4017:3718:0418:0117:1918:05דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:056:038:468:449:189:1710:2410:2319:0519:0719:2819:3118:4919:35הודו בומביי )ח(

6:005:588:428:409:149:1210:1910:1819:0219:0419:2519:2818:4619:32הודו פונה )ח(

5:145:058:238:198:558:5110:1010:0720:0720:1520:4120:4919:5620:53הונגריה בודפשט )ק(

5:515:458:528:489:249:2110:3610:3420:1020:1620:3920:4619:5720:50טורקיה איסטנבול )ק(

6:196:139:169:139:489:4510:5910:5720:2520:3020:5220:5820:1121:02יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת בהר בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:375:298:458:409:179:1310:3210:2920:2620:3420:5921:0720:1421:11מולדובה קישינב )ק(

6:576:549:439:4210:1310:1111:2011:1920:1020:1220:3320:3519:5420:39מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:267:339:219:249:549:5710:4410:4717:2517:1817:5417:4817:0017:52ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:135:098:048:028:358:339:439:4218:4718:5119:1219:1618:3219:20נפאל קטמנדו )ח(

6:546:539:239:229:559:5510:5710:5719:0919:0919:3019:3118:5119:35סינגפור סינגפור )ח(

4:494:398:078:028:398:349:579:5320:1720:2720:5521:0620:0721:10פולין ורשא )ק(

6:146:158:358:359:079:0810:0610:0717:5517:5418:1718:1617:3618:20פרו לימה )ח(

6:156:079:229:189:549:5011:0911:0621:0021:0821:3221:4020:4821:56צרפת ליאון )ק(

6:156:079:289:239:599:5511:1511:1221:2021:2821:5422:0321:0922:22צרפת פריז )ק(

5:365:368:138:128:438:429:469:4618:0918:1018:3118:3217:5218:36קולומביה בוגוטה )ח(

5:575:509:028:589:349:3010:4710:4520:3220:3921:0221:1020:1921:25קנדה טורונטו )ק(

5:295:218:368:329:089:0410:2210:2020:1320:2020:4520:5320:0121:09קנדה מונטריאול )ק(

5:475:428:398:379:139:1010:2210:2119:3719:4220:0320:0919:2320:13קפריסין לרנקה )ק(

5:275:158:548:489:259:1810:4510:4121:2621:3822:0922:2221:1822:49רוסיה מוסקבה )ק(

5:525:449:018:579:339:2910:4810:4520:4320:5121:1621:2520:3221:29רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

5:545:469:059:019:369:3210:5210:4920:5120:5921:2421:3320:4021:49שוייץ ציריך )ק(

5:515:498:288:279:019:0010:0510:0518:3818:3919:0019:0218:2119:06תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קצי לוח זמנים לשבוע פרשת בהר בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:375:298:458:409:179:1310:3210:2920:2620:3420:5921:0720:1421:11מולדובה קישינב )ק(

6:576:549:439:4210:1310:1111:2011:1920:1020:1220:3320:3519:5420:39מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:267:339:219:249:549:5710:4410:4717:2517:1817:5417:4817:0017:52ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:135:098:048:028:358:339:439:4218:4718:5119:1219:1618:3219:20נפאל קטמנדו )ח(

6:546:539:239:229:559:5510:5710:5719:0919:0919:3019:3118:5119:35סינגפור סינגפור )ח(

4:494:398:078:028:398:349:579:5320:1720:2720:5521:0620:0721:10פולין ורשא )ק(

6:146:158:358:359:079:0810:0610:0717:5517:5418:1718:1617:3618:20פרו לימה )ח(

6:156:079:229:189:549:5011:0911:0621:0021:0821:3221:4020:4821:56צרפת ליאון )ק(

6:156:079:289:239:599:5511:1511:1221:2021:2821:5422:0321:0922:22צרפת פריז )ק(

5:365:368:138:128:438:429:469:4618:0918:1018:3118:3217:5218:36קולומביה בוגוטה )ח(

5:575:509:028:589:349:3010:4710:4520:3220:3921:0221:1020:1921:25קנדה טורונטו )ק(

5:295:218:368:329:089:0410:2210:2020:1320:2020:4520:5320:0121:09קנדה מונטריאול )ק(

5:475:428:398:379:139:1010:2210:2119:3719:4220:0320:0919:2320:13קפריסין לרנקה )ק(

5:275:158:548:489:259:1810:4510:4121:2621:3822:0922:2221:1822:49רוסיה מוסקבה )ק(

5:525:449:018:579:339:2910:4810:4520:4320:5121:1621:2520:3221:29רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

5:545:469:059:019:369:3210:5210:4920:5120:5921:2421:3320:4021:49שוייץ ציריך )ק(

5:515:498:288:279:019:0010:0510:0518:3818:3919:0019:0218:2119:06תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק: 
תחילת ליל שלישי ו' אייר



êøãä úìôú
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