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ÌÈ¯Á‰Âהּנהר על ידֹו והניף מצרים ים לׁשֹון את הוי' ¿∆¡ƒְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
והדרי נחלים לׁשבעה והּכהּו רּוחֹו ְְְְְְְִִִִִַָָָָּבעים
היתה ּכאׁשר גֹו' עּמֹו לׁשאר מסּלה והיתה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָּבּנעלים.

מצרים מארץ עלֹותֹו ּביֹום להבין1ליׂשראל וצרי .2, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
היא ּדלעתיד הּנהר ׁשּבקיעת מדּגיׁש ׁשהּכתּוב ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדכיון
ּדהינּו מצרים, מארץ עלֹותֹו ּביֹום ליׂשראל היתה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכאׁשר
ׁשּבקיעת הּטעם מהּו ּכן, אם יםֿסּוף, קריעת ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַֻּבדגמת
ּבקריעת ּכמֹו זה ׁשאין נחלים, לז' ּתהיה ּדלעתיד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּנהר
ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ּגם מצרים. ׁשּביציאת ְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָיםֿסּוף
הּנהר ׁשּיחרב הּוא הּפׁשּוט ׁשהּפרּוׁש ּבּנעלים, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוהדרי
ׁשּכבר ּכיון ּדלכאֹורה, ּבּנעלים, ּבֹו ולדר לעבֹור ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹויּוכלּו
ּדר ּבֹו ׁשּתהיה ׁשּפרּוׁשֹו גֹו', מסּלה והיתה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָנאמר
ענין ּומהּו ּבחרבה, ּבֹו לעבֹור ׁשּיּוכלּו מּובן הרי ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָסלּולה,
ׁשּוהדרי מׁשמע הענין ּומּכללּות ּבּנעלים. ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָוהדרי
ּבּגּלּויים ׁשּיהיּו הּנפלאים הענינים אחד הּוא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָּבּנעלים
הּמעלֹות עם יחד זה ענין מֹונה ׁשּלכן לבא, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדלעתיד
הּנהר, על ידֹו והניף מצרים ים לׁשֹון את הוי' ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדוהחרים
מה להבין צרי וגם ּבזה. הענין מהּו להבין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָוצרי
הּידיעה, ה"א ענין ּדגמת ׁשהּוא ּבּנעלים, והדרי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשּכתּוב
והדרי נאמר ׁשעליהם הּידּועים הּנעלים הם ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָמה

ְִַָּבּנעלים.

ּדקריעתÔÈ·‰Ïeב) הענין ּבאּור ּתחּלה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהּכתּוב ּדכיון מצרים, ׁשּביציאת ְְִִִִֵֶֶַַַַָָיםֿסּוף

ע ּביֹום ליׂשראל היתה ּכאׁשר מצרים,מדּגיׁש מארץ לֹותֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהיּו הענינים ּדגמת היא ּדלעתיד הּנהר ׁשּבקיעת ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהיינּו,
הענינים להבין ּבכדי אםּֿכן (ּכּנ"ל), מצרים ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָּביציאת
ּביציאת ׁשהיּו הענינים את ּתחּלה לבאר יׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּדלעתיד,

ׁשּכתּוב מּמה ּגם וכּמּובן מארץ3מצרים. צאת ּכימי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
רּבים לׁשֹון ּכימי נפלאֹות, אראּנּו ּכ"ק4מצרים ּופרׁש , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָ
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 בל....................................תרגום מאידיש, זחוברת שניאורסאהן 
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי.



ה

i"gyz'd ,gqt ly oexg` .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÌÈ¯Á‰Âהּנהר על ידֹו והניף מצרים ים לׁשֹון את הוי' ¿∆¡ƒְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ
והדרי נחלים לׁשבעה והּכהּו רּוחֹו ְְְְְְְִִִִִַָָָָּבעים
היתה ּכאׁשר גֹו' עּמֹו לׁשאר מסּלה והיתה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָּבּנעלים.

מצרים מארץ עלֹותֹו ּביֹום להבין1ליׂשראל וצרי .2, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
היא ּדלעתיד הּנהר ׁשּבקיעת מדּגיׁש ׁשהּכתּוב ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדכיון
ּדהינּו מצרים, מארץ עלֹותֹו ּביֹום ליׂשראל היתה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכאׁשר
ׁשּבקיעת הּטעם מהּו ּכן, אם יםֿסּוף, קריעת ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַֻּבדגמת
ּבקריעת ּכמֹו זה ׁשאין נחלים, לז' ּתהיה ּדלעתיד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּנהר
ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ּגם מצרים. ׁשּביציאת ְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָיםֿסּוף
הּנהר ׁשּיחרב הּוא הּפׁשּוט ׁשהּפרּוׁש ּבּנעלים, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוהדרי
ׁשּכבר ּכיון ּדלכאֹורה, ּבּנעלים, ּבֹו ולדר לעבֹור ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹויּוכלּו
ּדר ּבֹו ׁשּתהיה ׁשּפרּוׁשֹו גֹו', מסּלה והיתה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָנאמר
ענין ּומהּו ּבחרבה, ּבֹו לעבֹור ׁשּיּוכלּו מּובן הרי ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָסלּולה,
ׁשּוהדרי מׁשמע הענין ּומּכללּות ּבּנעלים. ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָוהדרי
ּבּגּלּויים ׁשּיהיּו הּנפלאים הענינים אחד הּוא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָּבּנעלים
הּמעלֹות עם יחד זה ענין מֹונה ׁשּלכן לבא, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדלעתיד
הּנהר, על ידֹו והניף מצרים ים לׁשֹון את הוי' ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדוהחרים
מה להבין צרי וגם ּבזה. הענין מהּו להבין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָוצרי
הּידיעה, ה"א ענין ּדגמת ׁשהּוא ּבּנעלים, והדרי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשּכתּוב
והדרי נאמר ׁשעליהם הּידּועים הּנעלים הם ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָמה

ְִַָּבּנעלים.

ּדקריעתÔÈ·‰Ïeב) הענין ּבאּור ּתחּלה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהּכתּוב ּדכיון מצרים, ׁשּביציאת ְְִִִִֵֶֶַַַַָָיםֿסּוף

ע ּביֹום ליׂשראל היתה ּכאׁשר מצרים,מדּגיׁש מארץ לֹותֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשהיּו הענינים ּדגמת היא ּדלעתיד הּנהר ׁשּבקיעת ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהיינּו,
הענינים להבין ּבכדי אםּֿכן (ּכּנ"ל), מצרים ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָּביציאת
ּביציאת ׁשהיּו הענינים את ּתחּלה לבאר יׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּדלעתיד,

ׁשּכתּוב מּמה ּגם וכּמּובן מארץ3מצרים. צאת ּכימי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
רּבים לׁשֹון ּכימי נפלאֹות, אראּנּו ּכ"ק4מצרים ּופרׁש , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָ
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אדמֹו"ר וחמי התחלה5מֹורי מצרים יציאת ׁשּמּׁשעת ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֻ
הּגאּולה ּבעניני הּבאּור ּכן, ואם העתידה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּגאּולה
ׁשאחד מצרים, ּביציאת ׁשהיּו מהענינים יּובן ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהעתידה,
הּצר ּבענין וכּידּוע יםֿסּוף. ּדקריעת הענין הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמהם
עלּו צד ּבאֹותֹו ׁשּירדּו צד ׁשּבאֹותֹו ּדכיון הּים, ,6ּדקריעת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

יׂשראל הּצלת ּבׁשביל היתה לא הּים ׁשּקריעת מּובן, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהרי
להיֹות צרי ׁשהיה ענין זהּו אּלא ּומּמצרים, ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמּפרעה

עצמֹו. ְִַַמּצד

Ô·eÈÂהּקּוׁשיא ּבענין7ּבהקּדם ּכלּֿכ הרבּותא מהי , ¿»ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
הּגדֹולים הּנּסים אחד ׁשהּוא יםֿסּוף, ְְִִִִֶַַַַַַקריעת
קׁשה ּדבר זה הרי למעלה לגּבי ׁשּגם עד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהּנפלאים,
סּוף ים ּכקריעת קׁשה הרגיל ּכּלׁשֹון ,8ּכביכֹול, ְְִִִִֶַַַָָָָָ

ּכמֹו הּבריאה, ּבתחּלת זה ענין ּכבר היה הרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּדלכאֹורה,
אחד9ׁשּכתּוב מקֹום אל הּׁשמים מּתחת הּמים יּקוּו ִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

צריכים הּמים הרי הּטבע ׁשּמּצד והינּו, הּיּבׁשה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָותראה
הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו לּיּבׁשה, מעל ּבענין10להיֹות ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּתחּת הּגלּגּלים את ּומּקיף סֹובב ּגלּגל ׁשּכל יו,הּגלּגּלים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָ
יסֹוד את סֹובב הּמים ׁשּיסֹוד היינּו הּיסֹודֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַּובענין
האׁש ויסֹוד הּמים, יסֹוד את סֹובב הרּוח ויסֹוד ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהעפר,
הם ׁשהּמים נמצא ועלּֿפיֿזה הרּוח, יסֹוד את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָסֹובב
העפר ויסֹוד יֹותר, קל הּמים ׁשּיסֹוד לפי מהארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלמעלה
ּכן, ּבאמת היה הּבריאה ּבתחּלת הּנה ולכן יֹותר, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכבד
אחד מקֹום אל הּמים ׁשּיּקוּו הּקּב"ה ּגזר ִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּומּכלֿמקֹום
ּבּבריאה ּכבר יׁשנֹו זה ׁשענין ונמצא, הּיּבׁשה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָותראה
מּובן אינֹו ּכן, ואם ההׁשּתלׁשלּות, ּבסדר היינּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָעצמּה,
אחד ׁשהּוא יםֿסּוף, קריעת ּבענין ּכלּֿכ הּפלא ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָמהּו
ּומהגּבלֹות הּטבע מּדרכי הּיֹוצאים הּנפלאים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּנּסים
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א. קעו, 159).5)זח"ג (ע' תש"ח מארמ"צ צאתך כימי א.6)רד"ה טו, ערכין – כשם תוד"ה וירא7)ראה ד"ה ראה – לקמן בהבא

ואילך). ב קנג, ח"א – החדשה (בהוצאה ואילך א ריד, בשלח בתו"ח הגדולה היד את זח"ב8)ישראל א. ב, סוטה א. קיח, פסחים

א. ט.9)קע, א, ה"ב.10)בראשית פ"ד ה"י. שם רפ"ג. יסוה"ת הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אפשר) ‡„BÓ"¯בדרך ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"k L¯Ùe5,הריי"צ הרבי ≈≈¿ƒ¿»ƒ«¿
משום רבים לשון "כימי" נאמר ÌÈ¯ˆÓשבפסוק ˙‡ÈˆÈ ˙ÚMnL∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ ‰ÏÁ˙‰,הימים כל ונמשכת הולכת Ôk,והיא Ì‡Â À¿¬»«¿»»¬ƒ»¿ƒ≈
כי מובן ופירושו זה מפסוק ‰È˙Ú„‰,גם ‰Ïe‡b‰ È�È�Úa ¯e‡a‰«≈¿ƒ¿¿≈«¿»»¬ƒ»
לעתיד הנהר בקיעת – ובעניננו

ÌÈ�È�Ú‰Óלבוא, Ô·eÈ»≈»ƒ¿»ƒ
,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa eÈ‰L∆»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÈ�Ú‰ ‡e‰ Ì‰Ó „Á‡L∆∆»≈∆»ƒ¿»
Úe„iÎÂ .ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜cƒ¿ƒ««¿«»«
˙ÚÈ¯˜c C¯v‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««…∆ƒ¿ƒ«
„ˆ B˙B‡aL ÔÂÈÎc ,Ìi‰«»¿≈»∆¿«
eÏÚ „ˆ B˙B‡a e„¯iL6, ∆»¿¿«»

Ìi‰ ˙ÚÈ¯wL ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆¿ƒ««»
˙Ïv‰ ÏÈ·La ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»ƒ¿ƒ«»«
‰Ú¯tÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ«¿…

,ÌÈ¯ˆnÓeמן שעלו מאחר כי ƒƒ¿«ƒ
אל ירדו שבו צד באותו הים

הים קריעת שלמעשה מובן הים,

ישראל לבני שימשה לא

מפרעה והצלה מילוט כאפשרות

ÔÈ�Úומצרים e‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿»
„vÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰L∆»»»ƒƒ¿ƒ«

BÓˆÚעוד מודגש שכך, וכיוון «¿
קריעת של עניינו שביאור יותר

הראויה ההקדמה הוא סוף ים

הנהר בקיעת עניין לביאור

בקיעת (כאשר לבוא לעתיד

אפשרות לצורך תהיה לא הנהר

עצמו"). "מצד עניין אלא מילוט

‡ÈLew‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ7 ¿»¿∆¿≈«¿»
החסידות, בתורת È‰Ó«ƒשמקשים

‡˙e·¯‰הגדולהCkŒÏk »¿»»»
,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«¿ƒ««
ÌÈqp‰ „Á‡ ‡e‰L∆«««ƒƒ
ÌÈ‡ÏÙp‰Â ÌÈÏB„b‰«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ

פעם, אי ÌbLשהתרחשו „Ú«∆«
‰ÏÚÓÏ Èa‚Ïֿלקדוש ביחס ¿«≈¿«¿»

‰¯‚ÏÈברוךֿהוא ÔBLlk ,ÏBÎÈ·k ‰L˜ ¯·c ‰Ê È¯‰חכמינו בדברי ¬≈∆»»»∆ƒ¿»«»»»ƒ
אדם" של מזונותיו ("קשין קשים מסויימים דברים כמה עד לתאר בבואם ז"ל

אדם") של זיווגו "קשה ÛeÒוכן ÌÈ ˙ÚÈ¯˜k ‰L˜8,‰¯B‡ÎÏc לא, »∆ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»
כי תקדים חסרת בתופעה Ê‰מדובר ÔÈ�Ú ¯·k ‰È‰ È¯‰ים הפיכת של ¬≈»»¿»ƒ¿»∆

e˙kL·ליבשה BÓk ,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a9ימי בששת הבריאה בתיאור ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿∆»

‡Á„ייאספוeÂwÈבראשית ÌB˜Ó Ï‡ ÌÈÓM‰ ˙ÁzÓ ÌÈn‰ ƒ»««ƒƒ«««»«ƒ∆»∆»
,e�È‰Â ,‰Lai‰ ‰‡¯˙Âכיוון סוף ים לקריעת דומה נס שהתרחש ¿≈»∆««»»¿«¿

BÓÎe ,‰LaiÏ ÏÚÓ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈn‰ È¯‰ Ú·h‰ „vnL∆ƒ««∆«¬≈««ƒ¿ƒƒƒ¿≈«««»»¿
Ì"aÓ¯‰ ·˙kL10ÛÈwÓe ··BÒ ÏbÏb ÏkL ÌÈlbÏb‰ ÔÈ�Úa ∆»«»«¿«¿ƒ¿«««¿«ƒ∆»«¿«≈«ƒ

,ÂÈzÁzL ÌÈlbÏb‰ ˙‡∆««¿«ƒ∆«¿»
e�ÈÈ‰ ˙B„BÒi‰ ÔÈ�Ú·e¿ƒ¿««¿«¿
˙‡ ··BÒ ÌÈn‰ „BÒiL∆¿««ƒ≈∆
Áe¯‰ „BÒÈÂ ,¯ÙÚ‰ „BÒÈ¿∆»»ƒ»«
,ÌÈn‰ „BÒÈ ˙‡ ··BÒ≈∆¿««ƒ
˙‡ ··BÒ L‡‰ „BÒÈÂƒ»≈≈∆
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ,Áe¯‰ „BÒÈ¿»«¿«ƒ∆

Ì‰ ÌÈn‰L ‡ˆÓ�מטבעם ƒ¿»∆««ƒ≈
ÈÙÏ ı¯‡‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»»∆¿ƒ
,¯˙BÈ Ï˜ ÌÈn‰ „BÒiL∆¿««ƒ«≈
,¯˙BÈ „·k ¯ÙÚ‰ „BÒÈÂƒ∆»»»≈≈
צריך יותר הכבד הטבע ומצד

יותר נמוך ‰p‰להיות ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈
‰È‰ ‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««¿ƒ»»»

Ôk ˙Ó‡aמעל היו והמים ∆¡∆≈
Êb¯היבשה, ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»»«
‰"aw‰היפך שהיא גזירה «»»

‰ÌÈnייאספוeÂwiLהטבע ∆ƒ»««ƒ
‰‡¯˙Â „Á‡ ÌB˜Ó Ï‡∆»∆»¿≈»∆
ÔÈ�ÚL ,‡ˆÓ�Â ,‰Lai‰««»»¿ƒ¿»∆ƒ¿»
‰‡È¯aa ¯·k B�LÈ ‰Ê∆∆¿¿»«¿ƒ»
¯„Òa e�ÈÈ‰ ,dÓˆÚ«¿»«¿¿≈∆

˙eÏLÏzL‰‰האלוקי האור «ƒ¿«¿¿
לברוא למטה מלמעלה שיורד

'סדר נקרא העולם את ולקיים

יורד שהוא שם על השתלשלות'

לשלשלת בדומה לדרגה מדרגה

אחוזות שלה שהטבעות ארוכה

מתנ העולם וכאשר בזו הלזו

פי על זה הרי וכסדרו כטבעו

כאשר ואילו השתלשלות' 'סדר

הטבע לדרכי בניגוד נס מתרחש

אור והמשכת בגילוי צורך יש

השתלשלות, מסדר למעלה Ôk,אלוקי Ì‡Âדבר הוא ליבשה המים שהפיכת ¿ƒ≈
בבריאה נטבע ˜¯ÚÈ˙שכבר ÔÈ�Úa CkŒÏk ‡Ït‰ e‰Ó Ô·eÓ B�È‡≈»««∆∆»»¿ƒ¿«¿ƒ«

ÈÎ¯cÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈ‡ÏÙp‰ ÌÈqp‰ „Á‡ ‡e‰L ,ÛeÒŒÌÈ«∆«««ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¿≈
˙eÏLÏzL‰‰ ˙BÏa‚‰Óe Ú·h‰בבריאה התרחש דומה דבר והרי «∆«≈«¿»«ƒ¿«¿¿

העולם?. לטבע והפך
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i"gyz'd ,gqt ly oexg`

הּגזרה טעם ּדהּנה, ּבזה, להֹוסיף ויׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות.
ׁשּיתּגּלה היינּו הּיּבׁשה, ׁשּתראה ּבכדי הּוא הּמים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָיּקוּו
יתרה, מעלה ּבֹו יׁש העפר ׁשּיסֹוד לפי והינּו העפר, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיסֹוד

העפר מן היה נפׁש11ׁשהּכל הארץ ּתֹוצא ׁשּכתּוב ּוכמֹו , ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
גו'12חּיה הארץ ּתדׁשא אדם13, נעׂשה הּמאמר עד ,14, ְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

לברּואי ּגם נֹוגע זה וׁשענין העפר, מן נברא האדם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּגם
חּמה לגלּגל ואפּלּו ׁשּנעּוץ15הּים, לפי הּוא הּדבר וטעם . ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָ

ּבסֹופן מּצד16ּתחּלתן ׁשהּוא ההתהּוּות ׁשּכח והינּו, , ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹ
עּלה לֹו ׁשאין לבּדֹו הּוא רק ּכי ּדוקא, יתּבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָעצמּותֹו
יׁש להּוֹות ויכלּתֹו ּבכחֹו חסֿוׁשלֹום, לֹו ׁשּקדמה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹוסּבה

ׁשּלכן17מאין ּדוקא, העפר ּביסֹוד נתּגּלה זה ּכח הּנה , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּמי ּדיּקּוּו ׁשהּגזרה מּובן, ּומּזה העפר. מן היה םהּכל ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
עלֿידי ּדוקא ׁשהרי הּבריאה, ענין לכללּות נֹוגעת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָגֹו'
הרי ּכן, ואם העפר, מן היה ׁשהּכל נעׂשה הּיּבׁשה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּגּלּוי
מהּו ּביֹותר יקׁשה ועלּֿפיֿזה ּבּבריאה. ּתמידי ענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻזה
הּוא הענין א יםֿסּוף. קריעת ּבענין ּכלּֿכ ,18הּפלא ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

הּמים ּבמהּות ׁשּנּוי נעׂשה לא גֹו' הּמים יּקוּו ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹׁשּבגזרת
ׁשּבתחּלה זה ּדתמּורת ּבלבד, מקֹום ׁשּנּוי אם ּכי ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָעצמם,
ׁשּנתּכּנסּו ּבּמים ׁשּנּוי נעׂשה הארץ, ּכל ּפני על הּמים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהיּו
ואםּֿכן הּיּבׁשה, נתּגּלתה ועלֿידיֿזה אחד, מקֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאל
יםֿסּוף ּבקריעת מהּֿׁשאיןּֿכן ּבלבד. מקֹום ׁשּנּוי זה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהרי

נעׂשה19ּכתיב עצמֹו ׁשהּים היינּו, ליּבׁשה, ים הפ ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּים20יּבׁשה, ּבתֹו יׂשראל ּבני וּיבֹואּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

יּבׁשה. נעׂשה עצמֹו הּים ׁשּבתֹו ְְֲֶַַַַַַָָָָָָּבּיּבׁשה,
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כ.11) ג, כד.12)קהלת א, יא.13)בראשית כו.14)שם, עה"פ.15)שם, רבה קהלת מ"ז.16)ראה פ"א יצירה אגה"ק17)ספר תניא

ואילך).18)ס"כ. קפג ס"ע – תשנ"ד (בהוצאת ואילך שיב ס"ע תרס"ד סה"מ גם ו.19)ראה סו, כב.20)תהלים יד, בשלח
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‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ,יותר עוד השאלה את ÌÚËולהעצים ,‰p‰c ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈««
ÌÈn‰ eÂwÈ ‰¯Êb‰הדברים פנימיות zL¯‡‰לפי È„Îa ‡e‰ «¿≈»ƒ»««ƒƒ¿≈∆≈»∆

¯ÙÚ‰ „BÒÈ ‰lb˙iL e�ÈÈ‰ ,‰Lai‰,במים מכוסה יהיה e�È‰Âולא ««»»«¿∆ƒ¿«∆¿∆»»¿«¿
,‰¯˙È ‰ÏÚÓ Ba LÈ ¯ÙÚ‰ „BÒiL ÈÙÏבקהלת הפסוק ובלשון ¿ƒ∆¿∆»»≈«¬»¿≈»

¯ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰ Ïk‰L11 ∆«…»»ƒ∆»»
אל הולך "הכל הכתוב: (ובלשון

העפר מן היה הכל אחד, מקום

והעפר העפר") אל שב והכל

והמרכזי העיקרי היסוד הוא

מים, אש, היסודות ארבעת מבין

עפר, e˙kL·רוח BÓÎe¿∆»
ימי בששת הבריאה בסיפור

כל בעצם כיצד בראשית

דומם, – הסוגים מכל הנבראים

נבראו ומדבר, חי צומח,

העפר מיסוד היינו מהארץ,

‰iÁ LÙ� ı¯‡‰ ‡ˆBz12, ≈»»∆∆∆«»
'Â‚ ı¯‡‰ ‡L„z13„Ú , «¿≈»»∆«

Ì„‡ ‰NÚ� ¯Ó‡n‰14, ««¬»«¬∆»»
ÔÓ ‡¯·� Ì„‡‰ ÌbL∆«»»»ƒ¿»ƒ
Ú‚B� ‰Ê ÔÈ�ÚLÂ ,¯ÙÚ‰∆»»¿∆ƒ¿»∆≈«

Ìi‰ È‡e¯·Ï Ìbלמרות «ƒ¿≈«»
הים קרקעית על מכסים שהמים

של לאמיתו נראים, המים ורק

הב גם מןדבר הם שבים רואים

וכדברי בארץ, וקשורים העפר

לכל נוגע העפר שיסוד המדרש
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ז i"gyz'd ,gqt ly oexg`

הּגזרה טעם ּדהּנה, ּבזה, להֹוסיף ויׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות.
ׁשּיתּגּלה היינּו הּיּבׁשה, ׁשּתראה ּבכדי הּוא הּמים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָיּקוּו
יתרה, מעלה ּבֹו יׁש העפר ׁשּיסֹוד לפי והינּו העפר, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיסֹוד

העפר מן היה נפׁש11ׁשהּכל הארץ ּתֹוצא ׁשּכתּוב ּוכמֹו , ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
גו'12חּיה הארץ ּתדׁשא אדם13, נעׂשה הּמאמר עד ,14, ְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

לברּואי ּגם נֹוגע זה וׁשענין העפר, מן נברא האדם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּגם
חּמה לגלּגל ואפּלּו ׁשּנעּוץ15הּים, לפי הּוא הּדבר וטעם . ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָ

ּבסֹופן מּצד16ּתחּלתן ׁשהּוא ההתהּוּות ׁשּכח והינּו, , ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹ
עּלה לֹו ׁשאין לבּדֹו הּוא רק ּכי ּדוקא, יתּבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָעצמּותֹו
יׁש להּוֹות ויכלּתֹו ּבכחֹו חסֿוׁשלֹום, לֹו ׁשּקדמה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹוסּבה

ׁשּלכן17מאין ּדוקא, העפר ּביסֹוד נתּגּלה זה ּכח הּנה , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּמי ּדיּקּוּו ׁשהּגזרה מּובן, ּומּזה העפר. מן היה םהּכל ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
עלֿידי ּדוקא ׁשהרי הּבריאה, ענין לכללּות נֹוגעת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָגֹו'
הרי ּכן, ואם העפר, מן היה ׁשהּכל נעׂשה הּיּבׁשה ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּגּלּוי
מהּו ּביֹותר יקׁשה ועלּֿפיֿזה ּבּבריאה. ּתמידי ענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻזה
הּוא הענין א יםֿסּוף. קריעת ּבענין ּכלּֿכ ,18הּפלא ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

הּמים ּבמהּות ׁשּנּוי נעׂשה לא גֹו' הּמים יּקוּו ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹׁשּבגזרת
ׁשּבתחּלה זה ּדתמּורת ּבלבד, מקֹום ׁשּנּוי אם ּכי ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָעצמם,
ׁשּנתּכּנסּו ּבּמים ׁשּנּוי נעׂשה הארץ, ּכל ּפני על הּמים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהיּו
ואםּֿכן הּיּבׁשה, נתּגּלתה ועלֿידיֿזה אחד, מקֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאל
יםֿסּוף ּבקריעת מהּֿׁשאיןּֿכן ּבלבד. מקֹום ׁשּנּוי זה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהרי

נעׂשה19ּכתיב עצמֹו ׁשהּים היינּו, ליּבׁשה, ים הפ ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּים20יּבׁשה, ּבתֹו יׂשראל ּבני וּיבֹואּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

יּבׁשה. נעׂשה עצמֹו הּים ׁשּבתֹו ְְֲֶַַַַַַָָָָָָּבּיּבׁשה,
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ÌÈn‰ ˙e‰Óa ÈepL ‰NÚ�«¬»ƒ¿«««ƒ
ÈepL Ì‡ Èk ,ÌÓˆÚ«¿»ƒƒƒ
‰Ê ˙¯eÓ˙c ,„·Ïa ÌB˜Ó»ƒ¿«ƒ¿«∆

eÈ‰ ‰lÁ˙aLאותםÌÈn‰ ∆ƒ¿ƒ»»««ƒ
‰‡¯ıעצמם Ïk È�t ÏÚ«¿≈»»»∆

מכוסה, היה הארץ ÌÈnaועפר ÈepL ‰NÚ�המיקום eÒpk˙pLמבחינת «¬»ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿
„Á‡ ÌB˜Ó Ï‡,הארץ כל את כיסו לא �˙lb˙‰ושוב ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ∆»∆»¿«¿≈∆ƒ¿«¿»

„·Ïa ÌB˜Ó ÈepL ‰Ê È¯‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰Lai‰במהות שינוי לא אך ««»»¿ƒ≈¬≈∆ƒ»ƒ¿«
È˙k·המים. ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó19,‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰ «∆≈≈ƒ¿ƒ««¿ƒ»«»¿«»»

‰LaÈ ‰NÚ� BÓˆÚ Ìi‰L ,e�ÈÈ‰למהות ומהותו טבעו את הפך וכך «¿∆«»«¿«¬»«»»
e˙kL·אחרת BÓÎe ,20,‰Laia Ìi‰ CB˙a Ï‡¯NÈ È�a e‡B·iÂ ¿∆»«»¿≈ƒ¿»≈¿«»««»»

‰NÚ� BÓˆÚ Ìi‰ CB˙aLלהיות והפך ים להיות חדל והים מהותי שינוי ∆¿«»«¿«¬»
.‰LaÈ«»»
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mixvnח mi oeyl z` 'ied mixgde

העניניםe‡·e¯ג) ׁשּכל הּידּוע ּבהקּדים יּובן הענין ≈ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ
למעלה ׁשרׁשם מּצד הם ּבגׁשמּיּות ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּלמּטה
ּבאּור עלּֿפי היא למעלה הענינים והבנת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָּברּוחנּיּות,
אלקה אחזה מּבׂשרי ׁשּכתּוב ּכמֹו האדם, ּבנפׁש .21ענינם ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ

ענין הּוא למעלה (ארץ) ויּבׁשה ים ׁשּבחינת ּבזה, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוהענין
האדם ּבנפׁש וענינם ּדאתּגליא, ועלמא ּדאתּכסיא ְְְְְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָעלמא
והּוא לזּולתֹו ּגּלּוי הּוא ׁשהּדּבּור ודּבּור, מחׁשבה ְְְֲִִִֶַַָָָהּוא
הּזּולת ׁשהרי ּבהעלם, היא והּמחׁשבה יּבׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבחינת
והּנה, ים. ּבחינת והּוא חֹוׁשב, ּׁשהּוא מה ּכלל יֹודע ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָאינֹו
מּצד ׁשהיא ּכמֹו היינּו ּבתקּפּה, היא הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָּכאׁשר
מקֹום נתינת אין אזי ּתמיד, מׁשֹוטטת ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָעצמּה
ׁשּצרי ּכפי הּדּבּור אפן (ׁשּזהּו מסּדר ּדּבּור ׁשל ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹֻלמציאּות

לה צרי מסּדר, ּדּבּור ׁשּיהיה ּובכדי צמצּוםלהיֹות), יֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָֻ
אּלא ּבתקף, ּתאיר לא ׁשהּמחׁשבה היינּו, ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבמחׁשבה,
קטן חלק מּמּנּה וימׁש ּתתעּלם, הּמחׁשבה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשעצם
הּדּבּור. להתּגּלּות אפׁשרּות ּתהיה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבלבד,
ב' למעלה ּגם יׁש כן ׁשּכמֹו אלקה, אחזה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּבׂשרי
והינּו, והעלם, ּגּלּוי ׁשהם ּומחׁשבה, ּדדּבּור ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָהּבחינֹות
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנבראים, ּומקֹור ׁשרׁש הּוא 22ׁשהּדּבּור ְְְִִִֶֶֶַַָָֹ

ּובעׂשרה צבאם, ּכל ּפיו ּוברּוח נעׂשּו ׁשמים הוי' ְְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָָָָָּבדבר
העֹולם נברא היא23מאמרֹות העלם, ּבחינת והּמחׁשבה, , ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ

היא הּמחׁשבה ּכאׁשר והּנה, הּנבראים. מּׁשרׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלמעלה
ׁשהּוא הּדּבּור התּגּלּות ׁשּתהיה איֿאפׁשר אזי ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָּבגּלּוי,
צמצּום ּתחּלה להיֹות הצר ולכן הּנבראים, ּומקֹור ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֻׁשרׁש
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רסט"ו.21) אגה"ק תניא וראה כו. יט, ו.22)איוב לג, רפ"ה.23)תהלים אבות
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‰hÓlL ÌÈ�È�Ú‰ ÏkL Úe„i‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈ ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»»¿«¿ƒ«»«∆»»ƒ¿»ƒ∆¿«»
,˙ei�Áe¯a ‰ÏÚÓÏ ÌL¯L „vÓ Ì‰ ˙eiÓL‚aהגשמיות שהרי ¿«¿ƒ≈ƒ«»¿»¿«¿»¿»ƒ

עצמאית מציאות ולא מהרוחניות השתלשלות ‰ÌÈ�È�Úהיא ˙�·‰Â«¬»«»ƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓÏלו אין שבעצם אנושי שכל לגבי אפשרית בלתי שהיא ברוחניות ¿«¿»

דברים של במהותם מושג

e‡a¯רוחניים ÈtŒÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ≈
Ì�È�Úהרוחניים העניינים של ƒ¿»»

ביטוי לידי ובאו שנשתלשלו כפי

,Ì„‡‰ LÙ�aשכתב (וכמו ¿∆∆»»»
ג) (פרק התניא בספר הזקן רבנו

בחינות, עשר יש האדם שבנפש

בינה חכמה, המוחין שלושת

"כנגד המידות ושבעת ודעת,

עליונות ספירות עשר

מהן") ¿BÓkשנשתלשלו
‰ÊÁ‡ È¯NaÓ ·e˙kL∆»ƒ¿»ƒ∆¡∆

‰˜Ï‡21שבאמצעות היינו ¡…»
והנפש הגוף במבנה התבוננות

ניתן ("מבשרי"), הנפש ובכוחות

("אחזה") מסוימת להבנה להגיע

אלוקות. בענייני

ÌÈ ˙�ÈÁaL ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«»
‰ÏÚÓÏ (ı¯‡) ‰LaÈÂ¿«»»∆∆¿«¿»
‡ÓÏÚ ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿«»¿»
‡ÓÏÚÂ ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿»

‡ÈÏb˙‡cברוך" הכתוב על ¿ƒ¿«¿»
ועד העולם מן ישראל אלוקי ה'

מעלמא בזוהר: אמרו העולם"

דאתגליא. לעלמא דאתכסיא

החסידות בתורת כך על ומוסבר

"ים" יש הזה שבעולם כשם כי

שהנבראים עולם שהוא

ויש מכוסים בו הנמצאים

להבדיל, למעלה, זה דרך על גלויים, בו והנבראים גלוי עולם שהיא "יבשה"

ונקראות ומכוסות נעלמות הן שלהם הרוממות שבגלל גבוהות דרגות יש

לנבראים ומתגלה שיורד המצומצם האלוקי האור ואילו דאתכסיא" "עלמא

דאתגליא", "עלמא ו"עלמאÌ�È�ÚÂנקרא דאתכסיא" "עלמא של ¿ƒ¿»»
‰e‡דאתגליא" ¯eac‰L ,¯ea„Â ‰·LÁÓ ‡e‰ Ì„‡‰ LÙ�a¿∆∆»»»«¬»»¿ƒ∆«ƒ

B˙ÏeÊÏ Èelbובליבו במוחו שמכוסה מה את לזולת מגלה הדיבור שהרי ƒ¿»
המדּבר LaÈ‰של ˙�ÈÁa ‡e‰Â,לעין גלויים בה שהנבראים ְֵַַ¿¿ƒ««»»

ÌÏÚ‰a ‡È‰ ‰·LÁn‰Â,אחרים Ú„BÈלגבי B�È‡ ˙Ïef‰ È¯‰L ¿««¬»»ƒ¿∆¿≈∆¬≈««≈≈«
ÌÈ ˙�ÈÁa ‡e‰Â ,·LBÁ ‡e‰M ‰Ó ÏÏkמכוסים שבו שהנבראים ¿»«∆≈¿¿ƒ«»
נראים. ואינם במים

„vÓ ‡È‰L BÓk e�ÈÈ‰ ,dt˜˙a ‡È‰ ‰·LÁn‰ ¯L‡k ,‰p‰Â¿ƒ≈«¬∆««¬»»ƒ¿»¿»«¿¿∆ƒƒ«

‡È‰L dÓˆÚ„ÈÓz ˙ËËBLÓחוזק על המוכיח דבר הפסק, ללא «¿»∆ƒ¿∆∆»ƒ
המחשבה, cÒÓ¯ותוקף ¯eac ÏL ˙e‡ÈˆÓÏ ÌB˜Ó ˙�È˙� ÔÈ‡ ÈÊ‡¬«≈¿ƒ«»ƒ¿ƒ∆ƒ¿À»

ומסודרת ברורה בצורה רגשות או שכליים רעיונות ‡ÔÙהמביע e‰fL)∆∆…∆
˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÈÙk ¯eac‰מסודרת הרעיון),בצורה עומק כאשר כי «ƒ¿ƒ∆»ƒƒ¿

ונרגשים ניכרים הרגש עצמת ְַָאו

ולסדר 'לארגן' מסוגל לא האדם

בצורה בדיבור הדברים את

ובהירה ≈¿È„Î·eƒמסודרת
¯cÒÓ ¯eac ‰È‰iL,וברור ∆ƒ¿∆ƒ¿À»

ÌeˆÓˆ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿
‰e�ÈÈ,וחלישות ,‰·LÁÓa««¬»»«¿

¯È‡z ‡Ï ‰·LÁn‰L∆««¬»»…»ƒ
Û˜˙a,ובעוצמה‡l‡ ¿…∆∆»

‰·LÁn‰ ÌˆÚL∆∆∆««¬»»
CLÓÈÂ ,ÌlÚ˙zויתגלה ƒ¿«≈¿À¿«

,„·Ïa ÔË˜ ˜ÏÁ dpnÓƒ∆»≈∆»»ƒ¿«
‰È‰z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿∆
˙elb˙‰Ï ˙e¯LÙ‡∆¿»¿ƒ¿«

¯eac‰מסודרת בצורה «ƒ
יש שכאשר בחסידות (כמבואר

השכל רמת בין גדול פער

של לזו הרב של וההבנה

תחילה צריך הרב התלמיד,

הרעיון ועושר עומק את לצמצם

רק לתלמיד ולהשפיע השכלי

הרעיון). של ומועט קטן חלק

È¯NaÓeהמחשבה ממושג ƒ¿»ƒ
באדם שהוא כפי והדיבור

,‰˜Ï‡ ‰ÊÁ‡את להבין ניתן ∆¡∆∆…»
שהם כפי במקורםהדברים

הרוחני LÈושורשם ÔÎ BÓkL∆¿≈≈
˙B�ÈÁa‰ '· ‰ÏÚÓÏ Ìb«¿«¿»«¿ƒ
Ì‰L ,‰·LÁÓe ¯ea„c¿ƒ«¬»»∆≈

ÈelbהדיבורÌÏÚ‰Â,המחשבה¯eac‰L ,e�È‰ÂהעליוןL¯L ‡e‰ ƒ¿∆¿≈¿«¿∆«ƒ…∆
·e˙kL BÓk ,ÌÈ‡¯·p‰ ¯B˜Óe22'ÈÂ‰ ¯·„aשל בדיבורו ¿«ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ¿«¬»»

NÚ·e¯‰הקדושֿברוךֿהוא ,Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e eNÚ� ÌÈÓL»«ƒ«¬¿«ƒ»¿»»«¬»»
˙B¯Ó‡Ó'וכו רקיע" "יהי אור", "יהי שאמר הקדושֿברוךֿהוא �·¯‡של «¬»ƒ¿»
ÌÏBÚ‰23‰·LÁn‰Â שהיא, ‰È‡העליונה, ,ÌÏÚ‰ ˙�ÈÁa »»¿««¬»»¿ƒ«∆¿≈ƒ

ÌÈ‡¯·p‰ L¯MÓ ‰ÏÚÓÏשאין באלוקות ונסתרת נעלית כך כל בחינה ¿«¿»ƒ…∆«ƒ¿»ƒ
להם ומקור שורש לא אפילו והיא גשמיים לנבראים שייכות כל p‰Â‰,לה .¿ƒ≈

‰·LÁn‰ ¯L‡kהעליונהÈel‚a ‡È‰והנסתר הנעלה האלוקי והאור «¬∆««¬»»ƒ¿ƒ
גילוי, לידי בא כלל ‰eac¯בדרך ˙elb˙‰ ‰È‰zL ¯LÙ‡ŒÈ‡ ÈÊ‡¬«ƒ∆¿»∆ƒ¿∆ƒ¿««ƒ

ÌÈ‡¯·p‰ ¯B˜Óe L¯L ‡e‰Lאין נעלית בחינה אותה לעומת כי ∆…∆¿«ƒ¿»ƒ
מקום, תפיסת שום ˆÌeˆÓלנבראים ‰lÁz ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ ÔÎÏÂ¿»≈À¿«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿
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i"gyz'd ,gqt ly oexg`

מהעֹולמֹות ׁשּלמעלה ׁשהאֹור היינּו, הּמחׁשבה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבבחינת
עד ּבלבד, הארה מּמּנּו ימׁש אּלא ּבגּלּוי, יאיר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻלא
להיֹות הּנבראים, ׁשרׁש הּדּבּור, התּגּלּות ׁשּי ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּיהיה
הּוא ההתהּוּות ׁשאפן וכיון נעׂשּו. ׁשמים הוי' ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבדבר
למּטה ּגם הּנה לכן למעלה, הּמחׁשבה צמצּום ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָעלֿידי
הּמים יּקוּו הּגזרה הּבריאה ּבתחּלת היתה הּזה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבעֹולם
הּצמצּום ענין והּוא אחד, מקֹום אל ההעלם) ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ(ּבחינת
ואינּה למעלה ׁשּמתעּלמת הּמחׁשבה ּבבחינת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוההעלם
קטן חלק רק הּוא מּמּנּה ׁשּנתּגּלה ּומה ּבגּלּוי, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמאירה
העפר, יסֹוד ּגּלּוי הּיּבׁשה, ותראה ועלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבלבד,

העפר. מן היה הּכל ְִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשעלֿידיֿזה

‰p‰Â,ּבהעלם היא הּמחׁשבה ׁשעצם ּבאפן הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבלבד. קטן חלק רק זה הרי מּמּנּה ּׁשּנמׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּומה
ליּבׁשה, ים ׁשהפ הּוא יםֿסּוף ּדקריעת הענין ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָאמנם

למעלה וענינֹו ליּבׁשה, נהפ עצמֹו הּואׁשהּים ּברּוחנּיּות ְְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ּכן נעׂשה ולכן ּבגּלּוי, נמׁשכה הּמחׁשבה עצם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבחינת
ׁשּנתּבאר והגם ליּבׁשה. נהפ עצמֹו ׁשהּים למּטה, ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּגם
ּבבחינת ּבגּלּוי ׁשּתאיר איֿאפׁשר הּמחׁשבה ׁשעצם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלעיל
איֿאפׁשר אזי הּמחׁשבה עצם מאיר ּדכאׁשר ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּדּבּור,
ּבסדר הּוא זה ּכל הּנה מסּדר, ּדּבּור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻׁשּיהיה
היא הּמחׁשבה ׁשעצם ההגּבלה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָההׁשּתלׁשלּות,
ׁשהאיר יםֿסּוף ּבקריעת אבל מהּדּבּור, ּובהעלם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלמעלה

ׁשּכתּוב ּוכמֹו מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה הוי'24אֹור וּיֹול ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּדקדמֹונֹו קדים רּוח הּלילה, ּכל עּזה קדים ּברּוח הּים ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָאת
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המאיר העליון האור של B‡‰L¯ומיעוט ,e�ÈÈ‰ ,‰·LÁn‰ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«««¬»»«¿∆»
Èel‚a ¯È‡È ‡Ï ˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlLשהוא CLÓÈכפי ‡l‡ , ∆¿«¿»≈»»…»ƒ¿ƒ∆»À¿«

‰¯‡‰ epnÓומצומצמת CiLמועטת ‰È‰iL „Ú ,„·Ïaנתינת ותהיה ƒ∆∆»»ƒ¿««∆ƒ¿∆«»
להיות שתוכל שהוא‰eac¯בחינת‰˙elb˙מקום L¯Lהעליון, ƒ¿««ƒ…∆
˙BÈ‰Ï ,ÌÈ‡¯·p‰מנת על «ƒ¿»ƒƒ¿

הדיבור מבחינת להיות שתוכל

בפועל ‰ÈÂ'בריאה ¯·„aƒ¿«¬»»
ÔÙ‡L ÔÂÈÎÂ .eNÚ� ÌÈÓL»«ƒ«¬¿≈»∆…∆

˙ee‰˙‰‰הנבראים של «ƒ¿«
התחתונים והנבראים (בכלל

ˆÌeˆÓבפרט) È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ¿
בחינת ««¬»»‰LÁn·‰והסתר

Ìb ‰p‰ ÔÎÏ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»»≈ƒ≈«
‰˙È‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»»»«∆»¿»
‰¯Êb‰ ‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««¿ƒ»«¿≈»
˙�ÈÁa) ÌÈn‰ eÂwÈƒ»««ƒ¿ƒ«
,„Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ (ÌÏÚ‰‰«∆¿≈∆»∆»
הגשמיים העניינים כל וכאמור

מהעניינים ומשתלשלים באים

המשמעותÂ‡e‰הרוחניים ¿
אסיפת של הפנימית הרוחנית

עד הגילוי בתכלית שהיו המים

כל את מכסים שהיו כך כדי

היא ‰ÌeˆÓvהארץ, ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿
˙�ÈÁ·a ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ¿ƒ«
˙ÓlÚ˙nL ‰·LÁn‰««¬»»∆ƒ¿«∆∆
‰¯È‡Ó d�È‡Â ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈»¿ƒ»
‰lb˙pL ‰Óe ,Èel‚a¿ƒ«∆ƒ¿«»
ÔË˜ ˜ÏÁ ˜¯ ‡e‰ dpnÓƒ∆»«≈∆»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,„·Ïaƒ¿«¿«¿≈∆
Èelb ,‰Lai‰ ‰‡¯˙Â¿≈»∆««»»ƒ

¯ÙÚ‰ „BÒÈלעיל וכאמור ¿∆»»
האור של התגלות ישנה שכאשר

המחשבה בחינת הנעלה, העליון

לאחר ורק נבראים של התהוות להיות יכולה לא ונסתרת, נעלמת כלל שבדרך

רוחני ענין של והביטוי הבריאה, להיות יכולה זו בחינה של וההעלם הצמצום

הצידה הוסטו העפר על המעלימים שהמים הוא הגשמי בעולם זה עליון

נראתה גשמיים,ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰והיבשה נבראים ÔÓנוצרו ‰È‰ Ïk‰ ∆«¿≈∆«…»»ƒ
¯ÙÚ‰.לעיל כמבואר העפר, מיסוד באים שכולם ∆»»
‰Ê Ïk ‰p‰Âוהתהוות בריאה של זו ÌˆÚLצורה ÔÙ‡a ‡e‰ ¿ƒ≈»∆¿…∆∆∆∆

‰·LÁn‰"דאתכסיא "עלמא שבבחינת הנעלה האלוקי האור העליונה, ««¬»»
ÌÏÚ‰a ‡È‰,האור של והמיעוט הצמצום CLÓpMלאחר ‰Óeומתגלה ƒ¿∆¿≈«∆ƒ¿«

dpnÓהעולם את לברוא ˜ÔËכדי ˜ÏÁ ˜¯ ‰Ê È¯‰מועטת והארה ƒ∆»¬≈∆«≈∆»»

„·Ïa.הבריאה של והטבעי הרגיל הסדר ÚÈ¯˜c˙וזה ÔÈ�Ú‰ Ì�Ó‡ ƒ¿«»¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈ CÙ‰L ‡e‰ ÛeÒŒÌÈמחשבה דאתכסיא", "עלמאLaÈÏ‰"עלמא «∆»«»¿«»»
כזה באופן דיבור B�È�ÚÂדאתגליא", ,‰LaÈÏ CÙ‰� BÓˆÚ Ìi‰L∆«»«¿∆¡«¿«»»¿ƒ¿»

‰·LÁn‰ ÌˆÚ ˙�ÈÁaL ‡e‰ ˙ei�Áe¯a ‰ÏÚÓÏכלל שבדרך ¿«¿»¿»ƒ∆¿ƒ«∆∆««¬»»
ונעלמת למטה�ÎLÓ‰נסתרת ƒ¿¿»

�NÚ‰ובאה ÔÎÏÂ ,Èel‚a¿ƒ¿»≈«¬»
Ìb Ôkהגשמי הזה בעולם ≈«
,‰hÓÏBÓˆÚ Ìi‰L ¿«»∆«»«¿

Ì‚‰Â .‰LaÈÏ CÙ‰�∆¡«¿«»»«¬«
ÌˆÚL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆∆∆

‰·LÁn‰אור שהיא הנעלמת ««¬»»
נעלה מאד «¿∆LÙ‡ŒÈ‡ƒ¯עליון

תיתכן Èel‚aלא ¯È‡zL∆»ƒ¿ƒ
¯eac‰ ˙�ÈÁ·aהבחינה היא ƒ¿ƒ««ƒ

ומקור שורש שמשמשת

È‡Ó¯לנבראים ¯L‡Îc ,¿«¬∆≈ƒ
ŒÈ‡ ÈÊ‡ ‰·LÁn‰ ÌˆÚ∆∆««¬»»¬«ƒ
¯eac ‰È‰iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆ƒ

¯cÒÓהדיבור כזה במצב כי ¿À»
האור את להכיל מסוגל לא

כשם המחשבה, של הגדול

עמוק הרעיון כאשר שבאדם

מאוד הרגש כאשר או ֶֶָמאד

אותו להביע קשה עוצמתי

יכול איך כן ואם מסודר, בדיבור

העליונה המחשבה שעצם להיות

(ב"יבשה")? למטה תאיר ("ים")

הוא: כך על המענה ≈p‰ƒ‰הרי
¯„Òa ‡e‰ ‰Ê Ïk»∆¿≈∆

,˙eÏLÏzL‰‰לעיל האמור «ƒ¿«¿¿
ומצומצם מועט אור שרק

אבל בדיבור מתגלה מהמחשבה

בהעלם, נשארת המחשבה עצם

במסלול מדובר עוד כל נכון

"סדר הקרוי לדרגה מדרגה האלוקי האור ירידת של והקבוע הרגיל

ÏÚÓÏ‰השתלשלות" ‡È‰ ‰·LÁn‰ ÌˆÚL ‰Ïa‚‰‰ Ba LiL∆≈««¿»»∆∆∆««¬»»ƒ¿«¿»
¯eac‰Ó ÌÏÚ‰·e"השתלשלות ב"סדר דרגהכי בכל ומאיר בא האור ¿∆¿≈≈«ƒ

עצם הללו הכללים ולפי שלה הקליטה ויכולת הגדרים ולפי עניינה לפי

בהעלם, להשאר חייבת ÛeÒŒÌÈהמחשבה ˙ÚÈ¯˜a Ï·‡הללו ההגבלות ¬»ƒ¿ƒ««
כיוון בתוקף היו שעהÈ‡‰L¯לא ÏÚÓlL‰באותה ¯B‡ ∆≈ƒ∆¿«¿»

·e˙kL BÓÎe ,˙eÏLÏzL‰Ó24סוף ים קריעת נס בתיאור בתורה ≈ƒ¿«¿¿¿∆»
ÌÈ„˜ Áe¯a Ìi‰ ˙‡ 'ÈÂ‰ CÏBiÂמזרחית,‰ÏÈl‰ Ïk ‰fÚואמרו «∆¬»»∆«»¿«»ƒ«»»««¿»

שהביטוי במדרש ז"ל ˜„ÌÈחכמינו Áe¯רוח ÏLמשמעו B�BÓ„˜c «»ƒ¿«¿∆
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ט i"gyz'd ,gqt ly oexg`

מהעֹולמֹות ׁשּלמעלה ׁשהאֹור היינּו, הּמחׁשבה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבבחינת
עד ּבלבד, הארה מּמּנּו ימׁש אּלא ּבגּלּוי, יאיר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻלא
להיֹות הּנבראים, ׁשרׁש הּדּבּור, התּגּלּות ׁשּי ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּיהיה
הּוא ההתהּוּות ׁשאפן וכיון נעׂשּו. ׁשמים הוי' ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבדבר
למּטה ּגם הּנה לכן למעלה, הּמחׁשבה צמצּום ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָעלֿידי
הּמים יּקוּו הּגזרה הּבריאה ּבתחּלת היתה הּזה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבעֹולם
הּצמצּום ענין והּוא אחד, מקֹום אל ההעלם) ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ(ּבחינת
ואינּה למעלה ׁשּמתעּלמת הּמחׁשבה ּבבחינת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוההעלם
קטן חלק רק הּוא מּמּנּה ׁשּנתּגּלה ּומה ּבגּלּוי, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמאירה
העפר, יסֹוד ּגּלּוי הּיּבׁשה, ותראה ועלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבלבד,

העפר. מן היה הּכל ְִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשעלֿידיֿזה

‰p‰Â,ּבהעלם היא הּמחׁשבה ׁשעצם ּבאפן הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבלבד. קטן חלק רק זה הרי מּמּנּה ּׁשּנמׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּומה
ליּבׁשה, ים ׁשהפ הּוא יםֿסּוף ּדקריעת הענין ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָאמנם

למעלה וענינֹו ליּבׁשה, נהפ עצמֹו הּואׁשהּים ּברּוחנּיּות ְְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ּכן נעׂשה ולכן ּבגּלּוי, נמׁשכה הּמחׁשבה עצם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבחינת
ׁשּנתּבאר והגם ליּבׁשה. נהפ עצמֹו ׁשהּים למּטה, ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּגם
ּבבחינת ּבגּלּוי ׁשּתאיר איֿאפׁשר הּמחׁשבה ׁשעצם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלעיל
איֿאפׁשר אזי הּמחׁשבה עצם מאיר ּדכאׁשר ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּדּבּור,
ּבסדר הּוא זה ּכל הּנה מסּדר, ּדּבּור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֻׁשּיהיה
היא הּמחׁשבה ׁשעצם ההגּבלה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָההׁשּתלׁשלּות,
ׁשהאיר יםֿסּוף ּבקריעת אבל מהּדּבּור, ּובהעלם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלמעלה

ׁשּכתּוב ּוכמֹו מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה הוי'24אֹור וּיֹול ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּדקדמֹונֹו קדים רּוח הּלילה, ּכל עּזה קדים ּברּוח הּים ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָאת
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כא.24) יד, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

המאיר העליון האור של B‡‰L¯ומיעוט ,e�ÈÈ‰ ,‰·LÁn‰ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«««¬»»«¿∆»
Èel‚a ¯È‡È ‡Ï ˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlLשהוא CLÓÈכפי ‡l‡ , ∆¿«¿»≈»»…»ƒ¿ƒ∆»À¿«

‰¯‡‰ epnÓומצומצמת CiLמועטת ‰È‰iL „Ú ,„·Ïaנתינת ותהיה ƒ∆∆»»ƒ¿««∆ƒ¿∆«»
להיות שתוכל שהוא‰eac¯בחינת‰˙elb˙מקום L¯Lהעליון, ƒ¿««ƒ…∆
˙BÈ‰Ï ,ÌÈ‡¯·p‰מנת על «ƒ¿»ƒƒ¿

הדיבור מבחינת להיות שתוכל

בפועל ‰ÈÂ'בריאה ¯·„aƒ¿«¬»»
ÔÙ‡L ÔÂÈÎÂ .eNÚ� ÌÈÓL»«ƒ«¬¿≈»∆…∆

˙ee‰˙‰‰הנבראים של «ƒ¿«
התחתונים והנבראים (בכלל

ˆÌeˆÓבפרט) È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ¿
בחינת ««¬»»‰LÁn·‰והסתר

Ìb ‰p‰ ÔÎÏ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»»≈ƒ≈«
‰˙È‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»»»«∆»¿»
‰¯Êb‰ ‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««¿ƒ»«¿≈»
˙�ÈÁa) ÌÈn‰ eÂwÈƒ»««ƒ¿ƒ«
,„Á‡ ÌB˜Ó Ï‡ (ÌÏÚ‰‰«∆¿≈∆»∆»
הגשמיים העניינים כל וכאמור

מהעניינים ומשתלשלים באים

המשמעותÂ‡e‰הרוחניים ¿
אסיפת של הפנימית הרוחנית

עד הגילוי בתכלית שהיו המים

כל את מכסים שהיו כך כדי

היא ‰ÌeˆÓvהארץ, ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿
˙�ÈÁ·a ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ¿ƒ«
˙ÓlÚ˙nL ‰·LÁn‰««¬»»∆ƒ¿«∆∆
‰¯È‡Ó d�È‡Â ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈»¿ƒ»
‰lb˙pL ‰Óe ,Èel‚a¿ƒ«∆ƒ¿«»
ÔË˜ ˜ÏÁ ˜¯ ‡e‰ dpnÓƒ∆»«≈∆»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,„·Ïaƒ¿«¿«¿≈∆
Èelb ,‰Lai‰ ‰‡¯˙Â¿≈»∆««»»ƒ

¯ÙÚ‰ „BÒÈלעיל וכאמור ¿∆»»
האור של התגלות ישנה שכאשר

המחשבה בחינת הנעלה, העליון

לאחר ורק נבראים של התהוות להיות יכולה לא ונסתרת, נעלמת כלל שבדרך

רוחני ענין של והביטוי הבריאה, להיות יכולה זו בחינה של וההעלם הצמצום

הצידה הוסטו העפר על המעלימים שהמים הוא הגשמי בעולם זה עליון

נראתה גשמיים,ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰והיבשה נבראים ÔÓנוצרו ‰È‰ Ïk‰ ∆«¿≈∆«…»»ƒ
¯ÙÚ‰.לעיל כמבואר העפר, מיסוד באים שכולם ∆»»
‰Ê Ïk ‰p‰Âוהתהוות בריאה של זו ÌˆÚLצורה ÔÙ‡a ‡e‰ ¿ƒ≈»∆¿…∆∆∆∆

‰·LÁn‰"דאתכסיא "עלמא שבבחינת הנעלה האלוקי האור העליונה, ««¬»»
ÌÏÚ‰a ‡È‰,האור של והמיעוט הצמצום CLÓpMלאחר ‰Óeומתגלה ƒ¿∆¿≈«∆ƒ¿«

dpnÓהעולם את לברוא ˜ÔËכדי ˜ÏÁ ˜¯ ‰Ê È¯‰מועטת והארה ƒ∆»¬≈∆«≈∆»»

„·Ïa.הבריאה של והטבעי הרגיל הסדר ÚÈ¯˜c˙וזה ÔÈ�Ú‰ Ì�Ó‡ ƒ¿«»¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈ CÙ‰L ‡e‰ ÛeÒŒÌÈמחשבה דאתכסיא", "עלמאLaÈÏ‰"עלמא «∆»«»¿«»»
כזה באופן דיבור B�È�ÚÂדאתגליא", ,‰LaÈÏ CÙ‰� BÓˆÚ Ìi‰L∆«»«¿∆¡«¿«»»¿ƒ¿»

‰·LÁn‰ ÌˆÚ ˙�ÈÁaL ‡e‰ ˙ei�Áe¯a ‰ÏÚÓÏכלל שבדרך ¿«¿»¿»ƒ∆¿ƒ«∆∆««¬»»
ונעלמת למטה�ÎLÓ‰נסתרת ƒ¿¿»

�NÚ‰ובאה ÔÎÏÂ ,Èel‚a¿ƒ¿»≈«¬»
Ìb Ôkהגשמי הזה בעולם ≈«
,‰hÓÏBÓˆÚ Ìi‰L ¿«»∆«»«¿

Ì‚‰Â .‰LaÈÏ CÙ‰�∆¡«¿«»»«¬«
ÌˆÚL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆∆∆

‰·LÁn‰אור שהיא הנעלמת ««¬»»
נעלה מאד «¿∆LÙ‡ŒÈ‡ƒ¯עליון

תיתכן Èel‚aלא ¯È‡zL∆»ƒ¿ƒ
¯eac‰ ˙�ÈÁ·aהבחינה היא ƒ¿ƒ««ƒ

ומקור שורש שמשמשת

È‡Ó¯לנבראים ¯L‡Îc ,¿«¬∆≈ƒ
ŒÈ‡ ÈÊ‡ ‰·LÁn‰ ÌˆÚ∆∆««¬»»¬«ƒ
¯eac ‰È‰iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆ƒ

¯cÒÓהדיבור כזה במצב כי ¿À»
האור את להכיל מסוגל לא

כשם המחשבה, של הגדול

עמוק הרעיון כאשר שבאדם

מאוד הרגש כאשר או ֶֶָמאד

אותו להביע קשה עוצמתי

יכול איך כן ואם מסודר, בדיבור

העליונה המחשבה שעצם להיות

(ב"יבשה")? למטה תאיר ("ים")

הוא: כך על המענה ≈p‰ƒ‰הרי
¯„Òa ‡e‰ ‰Ê Ïk»∆¿≈∆

,˙eÏLÏzL‰‰לעיל האמור «ƒ¿«¿¿
ומצומצם מועט אור שרק

אבל בדיבור מתגלה מהמחשבה

בהעלם, נשארת המחשבה עצם

במסלול מדובר עוד כל נכון

"סדר הקרוי לדרגה מדרגה האלוקי האור ירידת של והקבוע הרגיל

ÏÚÓÏ‰השתלשלות" ‡È‰ ‰·LÁn‰ ÌˆÚL ‰Ïa‚‰‰ Ba LiL∆≈««¿»»∆∆∆««¬»»ƒ¿«¿»
¯eac‰Ó ÌÏÚ‰·e"השתלשלות ב"סדר דרגהכי בכל ומאיר בא האור ¿∆¿≈≈«ƒ

עצם הללו הכללים ולפי שלה הקליטה ויכולת הגדרים ולפי עניינה לפי

בהעלם, להשאר חייבת ÛeÒŒÌÈהמחשבה ˙ÚÈ¯˜a Ï·‡הללו ההגבלות ¬»ƒ¿ƒ««
כיוון בתוקף היו שעהÈ‡‰L¯לא ÏÚÓlL‰באותה ¯B‡ ∆≈ƒ∆¿«¿»

·e˙kL BÓÎe ,˙eÏLÏzL‰Ó24סוף ים קריעת נס בתיאור בתורה ≈ƒ¿«¿¿¿∆»
ÌÈ„˜ Áe¯a Ìi‰ ˙‡ 'ÈÂ‰ CÏBiÂמזרחית,‰ÏÈl‰ Ïk ‰fÚואמרו «∆¬»»∆«»¿«»ƒ«»»««¿»

שהביטוי במדרש ז"ל ˜„ÌÈחכמינו Áe¯רוח ÏLמשמעו B�BÓ„˜c «»ƒ¿«¿∆
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mixvnי mi oeyl z` 'ied mixgde

עֹולם לגּביּה25ׁשל הרי מההׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה , ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּכאֹורה ּכחׁשכה ּדעלמא26יתּבר ׁשהחׁש היינּו, , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ולכן, ּבהׁשואה, הם ּדאתּגליא ּדעלמא והאֹור ְְְְְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָּדאתּכסיא
ּגם הּנה עֹולם, ׁשל ּדקדמֹונֹו הּקדים רּוח ּבחינת ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָמּצד
ּכן ּגם וזהּו לּיּבׁשה. נהפ הּמחׁשבה, עצם עצמֹו, ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּים
ּדזה ּומּׂשמאלם, מימינם חֹומה להם והּמים ּׁשּכתּוב ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמה
ׁשהרּוח לפי הּוא ּדרֹום, ּבצד מימינם, חֹומה היּו ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהּמים
חֹומה היּו ׁשהּמים וזה לדרֹום, מּצפֹון מנּׁשב ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהיה
מנּׁשב היה ׁשהרּוח לפי הּוא צפֹון, מּצד ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹמּׂשמאלם,
אם ּכי רּוחֹות, ב' ׁשהיּו ּבאפן זה ואין לצפֹון, ְְְִִִֵֶֶֶָָָֹמּדרֹום
מּדרֹום והן לדרֹום מּצפֹון הן מנּׁשב היה הרּוח ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשאֹותֹו
ׁשל ּדקדמֹונֹו קדים רּוח היה זה ׁשרּוח לפי והינּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָלצפֹון,
זה ּומּצד ודרֹום. ּדצפֹון הּקצוֹות הגּבלֹות ּבֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָעֹולם,
ּבֹו אין זה ׁשרּוח לפי ליּבׁשה, ים ּדהפ הענין ּגם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָנעׂשה

וגּלּוי. העלם ויּבׁשה, ּדים ְְְְְִֵֶַַַַָָָההגּבלֹות

יםֿסּוףp‰Â‰ד) ּבקריעת ּבגּלּוי ההעלם המׁשכת ענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ
ּדאתּכסיא ׁשעלמא ּבעֹולמֹות, רק לא ְְְְְִֶַַָָָָָָָֹהיתה

ּדאתּג ּבעלמא אלהאיר ההעלם המׁשכת ענין אּלא ליא, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבבחינת וגם עליֹונֹות, הּיֹותר ּבּמדרגֹות ּגם היה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּגּלּוי
והּגּלּוי, ההעלם ענין יׁשנֹו ּבהם ׁשּגם ,יתּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמֹותיו
הּגּלּוי, אל ההעלם המׁשכת ענין היה עצמם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּובׁשמֹותיו

הוי' ׁשם ׁשהּוא הּמפרׁש ׁשם ּבבחינת והענין27ּגם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּכתיב28ּבזה ּדהּנה הוי',29, ּפעמים ב' הוי', הוי' וּיקרא ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָ

הוי' ׁשהם ׁשּבהעלם, הוי' וׁשם ׁשּבגלּוי הוי' ׁשם ְְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדהינּו
הוי' האיר יםֿסּוף ּובקריעת ּדלעילא. והוי' ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּדלתּתא

ּדלתּתא. ּבהוי' ְְֲִִֵַַָָָָּדלעילא
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ז.25) פל"ח, ב"ר וראה ובכ"מ. ג. יד, צו לקו"ת יב.26)ראה קלט, כפים27)תהלים נשיאת הל' ה"ב. פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם

ה"י. ואילך.28)פי"ד סע"ד סא, בשלח תו"א גם ו.29)ראה לד, תשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌÏBÚ25גילוי היינו העולם, למציאות קדמה שמציאותו הקדושֿברוךֿהוא »ְָָ

אלוקית eÏLÏzL‰‰Ó˙והארה ‰ÏÚÓlLסדר של ההגבלות שלגביה ∆¿«¿»≈«ƒ¿«¿¿
כי תקפות, לא C¯a˙Èהשתלשלות dÈa‚Ï È¯‰לקדושֿברוךֿהוא ביחס ¬≈¿«≈ƒ¿»≈

‰¯B‡k ‰ÎLÁk26יכול לא דבר שום מבחינתו כי כאור, הוא החושך «¬≈»»»
אמיתי והסתר העלם להחשב

להתגלות, ממנו ¿»‰e�ÈÈ,שימנע
CLÁ‰Lוההעלם‡ÓÏÚc ∆«…∆¿»¿»

¯B‡‰Â ‡ÈÒk˙‡cוהגילוי ¿ƒ¿«¿»¿»
Ì‰ ‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚc¿»¿»¿ƒ¿«¿»≈
„vÓ ,ÔÎÏÂ ,‰‡ÂL‰a¿«¿»»¿»≈ƒ«
ÌÈ„w‰ Áe¯ ˙�ÈÁa¿ƒ«««»ƒ
‰p‰ ,ÌÏBÚ ÏL B�BÓ„˜c¿«¿∆»ƒ≈
ÌˆÚ ,BÓˆÚ Ìi‰ Ìb««»«¿∆∆

,‰·LÁn‰עלמא" בחינת ««¬»»
אל מהעלם בא דאתכסיא",

עצמו שהוא כך כדי עד הגילוי

‰LaiÏ CÙ‰�גלוי ונעשה ∆¡«¿«»»
דאתגליא". "עלמא כמו

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
סוף ים קריעת בנס בתורה

ÌÈn‰Âהיו Ì‰Ïשנעמדו ¿««ƒ»∆
ישראל Ì�ÈÓÈÓלבני ‰ÓBÁ»ƒƒ»

ÌÈn‰L ‰Êc ,ÌÏ‡ÓOÓeƒ¿…»¿∆∆««ƒ
„ˆa ,Ì�ÈÓÈÓ ‰ÓBÁ eÈ‰»»ƒƒ»¿«
Áe¯‰L ÈÙÏ ‡e‰ ,ÌB¯c»¿ƒ∆»«
המים את שהעמידה הקדים

ÔBÙvÓ ·M�Ó ‰È‰»»¿«≈ƒ»
eÈ‰ ÌÈn‰L ‰ÊÂ ,ÌB¯„Ï¿»¿∆∆««ƒ»
„vÓ ,ÌÏ‡ÓOÓ ‰ÓBÁ»ƒ¿…»ƒ«
Áe¯‰L ÈÙÏ ‡e‰ ,ÔBÙ»̂¿ƒ∆»«
ÌB¯cÓ ·M�Ó ‰È‰»»¿«≈ƒ»

,ÔBÙˆÏרוח שהייתה ומאחר ¿»
המים יחד, גם הכיוונים משני

וגם דרום מצד מימינם, גם עמדו

צפון מצד Ê‰משמאלם, ÔÈ‡Â¿≈∆
˙BÁe¯ '· eÈ‰L ÔÙ‡a¿…∆∆»

נוגדים, כיוונים ‡Ìבשני Èkכך הטבע, היפך נס, ‰¯Áeשנעשה B˙B‡L ƒƒ∆»«
ÔBÙˆÏעצמו ÌB¯cÓ Ô‰Â ÌB¯„Ï ÔBÙvÓ Ô‰ ·M�Ó ‰È‰,בוֿזמנית »»¿«≈≈ƒ»¿»¿≈ƒ»¿»

‰Ê Áe¯L ÈÙÏ e�È‰Âרוח הייתה לא הים על הלילה אותו כל שנשב ¿«¿¿ƒ∆«∆ֶַָ

אלא רגילה ÌÏBÚ,טבעית ÏL B�BÓ„˜c ÌÈ„˜ Áe¯ ‰È‰ניסית רוח »»«»ƒ¿«¿∆»
הקדושֿברוךֿהוא ÌB¯„Âמאת ÔBÙˆc ˙BÂˆw‰ ˙BÏa‚‰ Ba ÔÈ‡L∆≈«¿»«¿»¿»¿»

לדרום. והן לצפון הן במקביל נשבה Ê‰הרוח „vÓeשהרוח סיבה מאותה ƒ«∆

מוגבלת היתה LaÈÏ‰לא ÌÈ CÙ‰c ÔÈ�Ú‰ Ìb ‰NÚ�גמור בניגוד «¬»«»ƒ¿»¿»«»¿«»»
הים, של ורגילותו Ê‰לטבעו Áe¯L ÈÙÏהעלֿטבעית הניסית הקדים רוח ¿ƒ∆«∆

Èel‚Â ÌÏÚ‰ ,‰LaÈÂ ÌÈc ˙BÏa‚‰‰ Ba ÔÈ‡כלל שבדרך מה וגם ≈««¿»¿«¿«»»∆¿≈¿ƒ
גלוי. להיות הפך נעלם,

˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Ú ‰p‰Â („¿ƒ≈ƒ¿««¿»«
˙ÚÈ¯˜a Èel‚a ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ«
˜¯ ‡Ï ‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ«»¿»…«
‡ÓÏÚL ,˙BÓÏBÚa»»∆»¿»
‡ÓÏÚa ¯È‡‰ ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»≈ƒ¿»¿»

,‡ÈÏb˙‡c,לעיל כמבואר ¿ƒ¿«¿»
˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Ú ‡l‡∆»ƒ¿««¿»«

Èelb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰והסרת «∆¿≈∆«ƒ
וההסתרים Ìbהצמצומים ‰È‰»»«

˙B�BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ˙B‚¯„na««¿≈«≈∆¿
ÈÁ·a�˙באלוקות, Ì‚Â¿«ƒ¿ƒ«

ÌbL ,C¯a˙È ÂÈ˙BÓL¿»ƒ¿»≈∆«
ÌÏÚ‰‰ ÔÈ�Ú B�LÈ Ì‰a»∆∆¿ƒ¿««∆¿≈

,Èelb‰Âלהלן שיבואר ,כפי ¿«ƒ
‰È‰ ÌÓˆÚ ÂÈ˙BÓL·eƒ¿»«¿»»»

˙ÎLÓ‰ ÔÈ�Úוהתגלות ƒ¿««¿»«
,Èelb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰ועניין «∆¿≈∆«ƒ

בשמותיו הנעלם התגלות של זה

בכל היה הקדושֿברוךֿהוא של

הדרגות ובכל »Ìbהשמות
L¯Ùn‰ ÌL ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈«¿…»

'ÈÂ‰ ÌL ‡e‰L27. ∆≈¬»»
גילוי עניין את ומבאר והולך

סוף ים בקריעת שהיה ההעלם

הקדושֿ של בשמותיו שהוא כפי

ברוךֿהוא:

‰Êa ÔÈ�Ú‰Â28‰c ,‰p ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
·È˙k29מידות י"ג בפסוקי ¿ƒ

פניו על ה' ויעבור הרחמים,

,'ÈÂ‰ 'ÈÂ‰ ‡¯˜iÂובפסוק «ƒ¿»¬»»¬»»
‰ÈÂ',נאמר ÌÈÓÚt '·¿»ƒ¬»»

ÈeÏ‚aL 'ÈÂ‰ ÌL e�È‰c¿«¿≈¬»»∆¿»
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ Ì‰L ,ÌÏÚ‰aL 'ÈÂ‰ ÌLÂ'הוי שם הוא שלמטה, ¿≈¬»»∆¿∆¿≈∆≈¬»»ƒ¿«»

גילוי, לידי ובא למטה ÏÈÚÏc‡שיורד 'ÈÂ‰Â'הוי שם הוא שלמעלה, «¬»»ƒ¿≈»
מתגלה ואינו בהעלם נמצא כלל ÛeÒŒÌÈשבדרך ˙ÚÈ¯˜·e "עלמא. כאשר ƒ¿ƒ««

דבר היה לעיל, כמבואר דאתגליא", "עלמא בתוך והתגלה ירד דאתכסיא"

הקדושֿברוךֿהוא של בשמותיו גם ÏÈÚÏc‡ואזדומה 'ÈÂ‰ ¯È‡‰≈ƒ¬»»ƒ¿≈»
והתגלה בהעלם, נמצא z˙Ïc‡.שתמיד 'ÈÂ‰a«¬»»ƒ¿«»
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i"gyz'd ,gqt ly oexg`

¯e‡·eׁשּבֹו האֹותּיֹות מד' יּובן הוי' ׁשם ּדהּנה,30ענין . ≈ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
מהּוה לׁשֹון הּוא היא31הוי' ההתהּוּות ׁשּכללּות , ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ

והינּו, נעׂשּו, ׁשמים הוי' ּבדבר ׁשּכתּוב ּוכמֹו הוי', ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמּׁשם
ׁשהתהּוּות ליׁש, מאין ההתהּוּות נעׂשית הוי' ׁשם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּמּצד
אם ּכי והדרגה, ׁשּבסדר המׁשכה ׁשל ּבאפן אינּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזֹו
יׁש. נעׂשה אין ׁשּמּבחינת עד ,ׁשּבאיןֿערֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהמׁשכה
צרי ּבתחּלה הרי ,ׁשּבאיןֿערֹו המׁשכה ׁשּזֹוהי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכיון
אֹור ׁשּמסּלק הרב עלּֿדרֿמׁשל האֹור, סּלּוק ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָלהיֹות
זֹו ּונקּדה ּבלבד, נקּודה ּבחינת רק ׁשּנׁשאר עד ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻׂשכלֹו,
קֹוץ ּבּה יׁש עצמּה והּיּו"ד הוי'. ּדׁשם הּיּו"ד ענין ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהּוא
קֹוץ הּתחּתֹון. וקֹוץ יּו"ד) ׁשל קּוצֹו (ׁשּנקרא ְְְְִֶֶֶַַָָהעליֹון
רק נכלל הרב ׂשכל ׁשּכל הרב, ׂשכל נקּודת הּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהעליֹון
ּבתֹוכּה ׁשּכֹוללת הּנקּדה הּוא הּתחּתֹון וקֹוץ אחת. ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֻֻּבנקּדה
מצמצם ׁשּבתחּלה והינּו, להּמקּבל. ׁשּיׁשּפיע הּׂשכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָאת

ׂשכ את ׁשהּואהרב מּׂשכלֹו ּבלבד נקּודה רק ונׁשארת לֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָ
הּתחּתֹון קֹוץ אחרּֿכ נמׁש ועלֿידיֿזה העליֹון, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָקֹוץ
אף והּנה, הּמקּבל. ׂשכל את הּכֹוללת הּנקּדה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻׁשהיא
מּכלֿמקֹום, הּמקּבל, ׂשכל ּכל ּכבר יׁשנֹו הּתחּתֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבּקֹוץ
להיֹות צרי ולכן ּבלבד, נקּודה ּבבחינת הּוא הּׂשכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהרי
אֹות צּיּור ענין ׁשהּוא ורחב, לאר ההמׁשכה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹאחרּֿכ
הּיּו"ד ענין והּוא צמצּום, עלֿידי היא זֹו והמׁשכה ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָה"א.
מּבחינת נמׁש זה צמצּום ׁשעלֿידי ה"א, אֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּבתחּלת
ּבמקֹום הּמבאר ועלּֿדר הּמקּבל. לׁשטח הּתחּתֹון ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָֹקֹוץ

נעׂשה32אחר הּיּו"ד ׁשּמּבחינת ד', ו' י' יּו"ד, אֹות ּבענין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַ
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ואילך).30) ד קמט, ח"א – החדשה (בהוצאה ואילך ב רח, שם תו"ח ראה – לקמן תשע)31)בהבא ולא עשר (שער א שער פרדס

(ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג וראה רפ"ד. שעהיוה"א תניא ובכ"מ.32)פ"ט. סע"ב). (ב, פ"ד השער פתח בינה אמרי ראה
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'ÈÂ‰ ÌL ÔÈ�Ú ¯e‡·eשבו השונות ‰‡Bi˙B˙והדרגות '„Ó Ô·eÈ ≈ƒ¿«≈¬»»»ƒ»ƒ
BaL30,שם מורכב מהם האותיות ארבעת של הפנימית המשמעות היינו ∆

ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, e‰Ó‰הוי': ÔBLÏ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ,‰p‰c .31, ¿ƒ≈¬»»¿¿«∆
˙ee‰˙‰‰ ˙eÏÏkLהנבראים וכל העולמות כל ‰ÈÂ',של ÌMÓ ‡È‰ ∆¿»«ƒ¿«ƒƒ≈¬»»

'ÈÂ‰ ¯·„a ·e˙kL BÓÎe¿∆»ƒ¿«¬»»
,eNÚ� ÌÈÓLכל גם וכך »«ƒ«¬

ידי על נבראו הנבראים שאר

הקדושֿברוךֿהוא של דיבורו

הוי' משם ומשתלשל שבא כפי

'ÈÂ‰ ÌL „vnL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ«≈¬»»
ÔÈ‡Ó ˙ee‰˙‰‰ ˙ÈNÚ�«¬≈«ƒ¿«≈«ƒ

,ומציאותLÈÏואפס ¿≈
ÔÙ‡a d�È‡ BÊ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«≈»¿…∆
¯„ÒaL ‰ÎLÓ‰ ÏL∆«¿»»∆¿≈∆

‚¯„‰Â‰ÎLÓ‰ Ì‡ Èk ,‰ ¿«¿»»ƒƒ«¿»»
„Ú ,CB¯ÚŒÔÈ‡aL∆¿≈¬«
LÈ ‰NÚ� ÔÈ‡ ˙�ÈÁanL∆ƒ¿ƒ««ƒ«¬∆≈
אחת דרגה של והתגלות המשכה

יכולה לה, הקודמת מהדרגה

(למשל, הדרגתית בצורה להיות

רגשות) 'מוליד' שהשכל טבעי

הוא ל"אין" "יש" בין הפער אבל

יש והתהוות ודמיון, יחס כל ללא

הדרגתית בצורה לא היא מאין

עצום ופלא חידוש «≈¿ÔÂÈÎÂאלא
ŒÔÈ‡aL ‰ÎLÓ‰ È‰BfL∆ƒ«¿»»∆¿≈

,CB¯Úודמיון יחס כל אין כי ¬
וה"אין" המתהווה ה"יש" בין

אותו lÁ˙a‰המהווה È¯‰¬≈ƒ¿ƒ»
ההתהוות של ראשון בשלב

,¯B‡‰ ˜elÒ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ»
כך כל ומיעוט צמצום כלומר

ה"אין" העליון, האור של גדול

שלו מוחלט סילוק אלא האור בעוצמת מסויימת הפחתה רק שאיננו

·¯‰ ÏLÓŒC¯cŒÏÚשהמרחק לתלמיד שכלי רעיון להעביר שמעוניין «∆∆»»»«
יחס, כל ללא ערוך", "באין הוא ביניהם BÏÎNוהפער ¯B‡ ˜lÒnLסילוק ∆¿«≈ƒ¿

קטן, ומיעוט צמצום רק ולא �˜e„‰מוחלט ˙�ÈÁa ˜¯ ¯‡LpL „Ú«∆ƒ¿»«¿ƒ«¿»
„·Ïaכן וכמו הרב, של בשכלו שהוא כפי הרעיון של והעושר מהעומק ƒ¿«

"יש" להוות כדי ב"אין" להיות שצריך סילוק בדרך הצמצום לגבי בנמשל

בלבד נקודה אלא ממנו תישאר שלא עד הגדול האור של מלא סילוק שהוא

BÊ ‰c˜�eמהאין היש להתהוות המקור שהוא הוי' ÔÈ�Úבשם ‡e‰ ¿À»ƒ¿«
'ÈÂ‰ ÌLc „"ei‰לנקודה דומה בצורתה ei‰Â"„שגם הוי'. שם של «¿≈¬»»¿«

dÓˆÚבצורתה ביטוי לידי שבאים עניינים שני בה ˜ıBיש da LÈ «¿»≈»

.ÔBzÁz‰ ıB˜Â („"eÈ ÏL Bˆe˜ ‡¯˜pL) ÔBÈÏÚ‰האמור ובמשל »∆¿∆ƒ¿»∆¿««¿
ותלמיד ‰ÔBÈÏÚמרב ıB˜יו"ד האות ‰¯·,של ÏÎN ˙„e˜� ‡e‰ »∆¿¿«≈∆»«

·¯‰ ÏÎN ÏkLסילוק בדרך צמצום c˜�a‰כעת�ÏÏÎשעבר ˜¯ ∆»≈∆»«ƒ¿»«ƒ¿À»
˙Á‡ומצומצמת ÏÏBkL˙קטנה ‰c˜p‰ ‡e‰ ÔBzÁz‰ ıB˜Â . ««¿««¿«¿À»∆∆∆

ÏÎO‰ ˙‡ dÎB˙a¿»∆«≈∆
הרבÚÈtLiLומצםהמצ ∆«¿ƒ«

Ïa˜n‰Ïהתלמיד,e�È‰Â . ¿«¿«≈¿«¿
‰lÁ˙aLשל הראשון השלב ∆ƒ¿ƒ»

אל הרב משכל נקודה העברת

כאשר הוא ≈¿»¿ÌˆÓˆÓהתלמיד
BÏÎN ˙‡ את‰¯· ומעלים »«∆ƒ¿

שלו הגדול האור ∆∆¿L�Â¿ƒ‡¯˙כל
BÏÎOÓ „·Ïa ‰„e˜� ˜«̄¿»ƒ¿«ƒƒ¿
ŒÏÚÂ ,ÔBÈÏÚ‰ ıB˜ ‡e‰L∆»∆¿¿«

‰ÊŒÈ„È,הגדול לצמצום הודות ¿≈∆
סילוק, ‡CkŒ¯Áבדרך CLÓ�ƒ¿»««»
שני ‰ÔBzÁzבשלב ıB˜««¿

˙ÏÏBk‰ ‰c˜p‰ ‡È‰L∆ƒ«¿À»«∆∆
,Ïa˜n‰ ÏÎN היינו‡˙ ∆≈∆«¿«≈

למסור מועיד שהרב השכל

המקבל. לתלמיד

ıBwaL Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆«
Ïk ¯·k B�LÈ ÔBzÁz‰««¿∆¿¿»»

Ïa˜n‰ ÏÎNהנקודה כי ≈∆«¿«≈
את מכילה היא ובעצם 'מרוכזת'

אמור שהתלמידֿהמקבל מה כל

מהרב ÌB˜ÓŒÏkÓ,לקבל ,ƒ»»
È¯‰עתה ‰e‡לעת ÏÎO‰ ¬≈«≈∆

,„·Ïa ‰„e˜� ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«
Œ¯Á‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒƒ¿««

Ckשהרב לאחר הבא, בשלב »
הרעיון נקודת את לתלמיד מסר

‰ÎLÓ‰‰של ו'ההתפשטות' ««¿»»
‰"‡הנקודה ˙B‡ ¯eiˆ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,·Á¯Â C¯‡Ïמהאות שבשונה ¿…∆¿…«∆ƒ¿«ƒ≈

ורוחב אורך יש ה"א האות של בצורתה נקודה, אלא שאינה ÎLÓ‰Â‰יו"ד .¿«¿»»
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ÔBzÁz‰ ıB˜לתלמיד להעבירו מנת על הרעיון מרוכז שבה הנקודה ««¿
Ïa˜n‰ ÁËLÏ.ורוחב לאורך ומתפשטת מתרחבת הנקודה ושם ¿∆««¿«≈

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ32,„"eÈ ˙B‡ ÔÈ�Úaהמורכבת ¿«∆∆«¿…»¿»«≈¿ƒ¿«
דומה הליך יש עצמה בה שגם ד', ו' י' האותיות »ÈÁanL∆ƒ¿ƒ�˙משלושת
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יי i"gyz'd ,gqt ly oexg`

¯e‡·eׁשּבֹו האֹותּיֹות מד' יּובן הוי' ׁשם ּדהּנה,30ענין . ≈ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
מהּוה לׁשֹון הּוא היא31הוי' ההתהּוּות ׁשּכללּות , ְְְְֲִִֶֶַַַָָָ

והינּו, נעׂשּו, ׁשמים הוי' ּבדבר ׁשּכתּוב ּוכמֹו הוי', ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמּׁשם
ׁשהתהּוּות ליׁש, מאין ההתהּוּות נעׂשית הוי' ׁשם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּמּצד
אם ּכי והדרגה, ׁשּבסדר המׁשכה ׁשל ּבאפן אינּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזֹו
יׁש. נעׂשה אין ׁשּמּבחינת עד ,ׁשּבאיןֿערֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהמׁשכה
צרי ּבתחּלה הרי ,ׁשּבאיןֿערֹו המׁשכה ׁשּזֹוהי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוכיון
אֹור ׁשּמסּלק הרב עלּֿדרֿמׁשל האֹור, סּלּוק ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָלהיֹות
זֹו ּונקּדה ּבלבד, נקּודה ּבחינת רק ׁשּנׁשאר עד ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֻׂשכלֹו,
קֹוץ ּבּה יׁש עצמּה והּיּו"ד הוי'. ּדׁשם הּיּו"ד ענין ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהּוא
קֹוץ הּתחּתֹון. וקֹוץ יּו"ד) ׁשל קּוצֹו (ׁשּנקרא ְְְְִֶֶֶַַָָהעליֹון
רק נכלל הרב ׂשכל ׁשּכל הרב, ׂשכל נקּודת הּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהעליֹון
ּבתֹוכּה ׁשּכֹוללת הּנקּדה הּוא הּתחּתֹון וקֹוץ אחת. ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֻֻּבנקּדה
מצמצם ׁשּבתחּלה והינּו, להּמקּבל. ׁשּיׁשּפיע הּׂשכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָאת

ׂשכ את ׁשהּואהרב מּׂשכלֹו ּבלבד נקּודה רק ונׁשארת לֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָ
הּתחּתֹון קֹוץ אחרּֿכ נמׁש ועלֿידיֿזה העליֹון, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָקֹוץ
אף והּנה, הּמקּבל. ׂשכל את הּכֹוללת הּנקּדה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻׁשהיא
מּכלֿמקֹום, הּמקּבל, ׂשכל ּכל ּכבר יׁשנֹו הּתחּתֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבּקֹוץ
להיֹות צרי ולכן ּבלבד, נקּודה ּבבחינת הּוא הּׂשכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהרי
אֹות צּיּור ענין ׁשהּוא ורחב, לאר ההמׁשכה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹאחרּֿכ
הּיּו"ד ענין והּוא צמצּום, עלֿידי היא זֹו והמׁשכה ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָה"א.
מּבחינת נמׁש זה צמצּום ׁשעלֿידי ה"א, אֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּבתחּלת
ּבמקֹום הּמבאר ועלּֿדר הּמקּבל. לׁשטח הּתחּתֹון ְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָֹקֹוץ

נעׂשה32אחר הּיּו"ד ׁשּמּבחינת ד', ו' י' יּו"ד, אֹות ּבענין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַ
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'ÈÂ‰ ÌL ÔÈ�Ú ¯e‡·eשבו השונות ‰‡Bi˙B˙והדרגות '„Ó Ô·eÈ ≈ƒ¿«≈¬»»»ƒ»ƒ
BaL30,שם מורכב מהם האותיות ארבעת של הפנימית המשמעות היינו ∆

ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, e‰Ó‰הוי': ÔBLÏ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ,‰p‰c .31, ¿ƒ≈¬»»¿¿«∆
˙ee‰˙‰‰ ˙eÏÏkLהנבראים וכל העולמות כל ‰ÈÂ',של ÌMÓ ‡È‰ ∆¿»«ƒ¿«ƒƒ≈¬»»

'ÈÂ‰ ¯·„a ·e˙kL BÓÎe¿∆»ƒ¿«¬»»
,eNÚ� ÌÈÓLכל גם וכך »«ƒ«¬

ידי על נבראו הנבראים שאר

הקדושֿברוךֿהוא של דיבורו

הוי' משם ומשתלשל שבא כפי

'ÈÂ‰ ÌL „vnL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ«≈¬»»
ÔÈ‡Ó ˙ee‰˙‰‰ ˙ÈNÚ�«¬≈«ƒ¿«≈«ƒ

,ומציאותLÈÏואפס ¿≈
ÔÙ‡a d�È‡ BÊ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«≈»¿…∆
¯„ÒaL ‰ÎLÓ‰ ÏL∆«¿»»∆¿≈∆

‚¯„‰Â‰ÎLÓ‰ Ì‡ Èk ,‰ ¿«¿»»ƒƒ«¿»»
„Ú ,CB¯ÚŒÔÈ‡aL∆¿≈¬«
LÈ ‰NÚ� ÔÈ‡ ˙�ÈÁanL∆ƒ¿ƒ««ƒ«¬∆≈
אחת דרגה של והתגלות המשכה

יכולה לה, הקודמת מהדרגה

(למשל, הדרגתית בצורה להיות

רגשות) 'מוליד' שהשכל טבעי

הוא ל"אין" "יש" בין הפער אבל

יש והתהוות ודמיון, יחס כל ללא

הדרגתית בצורה לא היא מאין

עצום ופלא חידוש «≈¿ÔÂÈÎÂאלא
ŒÔÈ‡aL ‰ÎLÓ‰ È‰BfL∆ƒ«¿»»∆¿≈

,CB¯Úודמיון יחס כל אין כי ¬
וה"אין" המתהווה ה"יש" בין

אותו lÁ˙a‰המהווה È¯‰¬≈ƒ¿ƒ»
ההתהוות של ראשון בשלב

,¯B‡‰ ˜elÒ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ»
כך כל ומיעוט צמצום כלומר

ה"אין" העליון, האור של גדול

שלו מוחלט סילוק אלא האור בעוצמת מסויימת הפחתה רק שאיננו

·¯‰ ÏLÓŒC¯cŒÏÚשהמרחק לתלמיד שכלי רעיון להעביר שמעוניין «∆∆»»»«
יחס, כל ללא ערוך", "באין הוא ביניהם BÏÎNוהפער ¯B‡ ˜lÒnLסילוק ∆¿«≈ƒ¿

קטן, ומיעוט צמצום רק ולא �˜e„‰מוחלט ˙�ÈÁa ˜¯ ¯‡LpL „Ú«∆ƒ¿»«¿ƒ«¿»
„·Ïaכן וכמו הרב, של בשכלו שהוא כפי הרעיון של והעושר מהעומק ƒ¿«

"יש" להוות כדי ב"אין" להיות שצריך סילוק בדרך הצמצום לגבי בנמשל

בלבד נקודה אלא ממנו תישאר שלא עד הגדול האור של מלא סילוק שהוא

BÊ ‰c˜�eמהאין היש להתהוות המקור שהוא הוי' ÔÈ�Úבשם ‡e‰ ¿À»ƒ¿«
'ÈÂ‰ ÌLc „"ei‰לנקודה דומה בצורתה ei‰Â"„שגם הוי'. שם של «¿≈¬»»¿«

dÓˆÚבצורתה ביטוי לידי שבאים עניינים שני בה ˜ıBיש da LÈ «¿»≈»

.ÔBzÁz‰ ıB˜Â („"eÈ ÏL Bˆe˜ ‡¯˜pL) ÔBÈÏÚ‰האמור ובמשל »∆¿∆ƒ¿»∆¿««¿
ותלמיד ‰ÔBÈÏÚמרב ıB˜יו"ד האות ‰¯·,של ÏÎN ˙„e˜� ‡e‰ »∆¿¿«≈∆»«

·¯‰ ÏÎN ÏkLסילוק בדרך צמצום c˜�a‰כעת�ÏÏÎשעבר ˜¯ ∆»≈∆»«ƒ¿»«ƒ¿À»
˙Á‡ומצומצמת ÏÏBkL˙קטנה ‰c˜p‰ ‡e‰ ÔBzÁz‰ ıB˜Â . ««¿««¿«¿À»∆∆∆

ÏÎO‰ ˙‡ dÎB˙a¿»∆«≈∆
הרבÚÈtLiLומצםהמצ ∆«¿ƒ«

Ïa˜n‰Ïהתלמיד,e�È‰Â . ¿«¿«≈¿«¿
‰lÁ˙aLשל הראשון השלב ∆ƒ¿ƒ»

אל הרב משכל נקודה העברת

כאשר הוא ≈¿»¿ÌˆÓˆÓהתלמיד
BÏÎN ˙‡ את‰¯· ומעלים »«∆ƒ¿

שלו הגדול האור ∆∆¿L�Â¿ƒ‡¯˙כל
BÏÎOÓ „·Ïa ‰„e˜� ˜«̄¿»ƒ¿«ƒƒ¿
ŒÏÚÂ ,ÔBÈÏÚ‰ ıB˜ ‡e‰L∆»∆¿¿«

‰ÊŒÈ„È,הגדול לצמצום הודות ¿≈∆
סילוק, ‡CkŒ¯Áבדרך CLÓ�ƒ¿»««»
שני ‰ÔBzÁzבשלב ıB˜««¿

˙ÏÏBk‰ ‰c˜p‰ ‡È‰L∆ƒ«¿À»«∆∆
,Ïa˜n‰ ÏÎN היינו‡˙ ∆≈∆«¿«≈

למסור מועיד שהרב השכל

המקבל. לתלמיד

ıBwaL Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆«
Ïk ¯·k B�LÈ ÔBzÁz‰««¿∆¿¿»»

Ïa˜n‰ ÏÎNהנקודה כי ≈∆«¿«≈
את מכילה היא ובעצם 'מרוכזת'

אמור שהתלמידֿהמקבל מה כל

מהרב ÌB˜ÓŒÏkÓ,לקבל ,ƒ»»
È¯‰עתה ‰e‡לעת ÏÎO‰ ¬≈«≈∆

,„·Ïa ‰„e˜� ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«
Œ¯Á‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒƒ¿««

Ckשהרב לאחר הבא, בשלב »
הרעיון נקודת את לתלמיד מסר

‰ÎLÓ‰‰של ו'ההתפשטות' ««¿»»
‰"‡הנקודה ˙B‡ ¯eiˆ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,·Á¯Â C¯‡Ïמהאות שבשונה ¿…∆¿…«∆ƒ¿«ƒ≈

ורוחב אורך יש ה"א האות של בצורתה נקודה, אלא שאינה ÎLÓ‰Â‰יו"ד .¿«¿»»
BÊבה ונעלם שטמון והרוחב האורך שיתגלה כדי הנקודה È„ÈŒÏÚשל ‡È‰ƒ«¿≈

ÌeˆÓˆנוסף˙lÁ˙aL „"ei‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Â של, ‰"‡,בראש ˙B‡ ƒ¿¿ƒ¿««∆ƒ¿ƒ«≈
‰Ê ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚLעצמה ה"א ÈÁaÓ�˙ומתגלה�CLÓשבאות ∆«¿≈ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÔBzÁz‰ ıB˜לתלמיד להעבירו מנת על הרעיון מרוכז שבה הנקודה ««¿
Ïa˜n‰ ÁËLÏ.ורוחב לאורך ומתפשטת מתרחבת הנקודה ושם ¿∆««¿«≈

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ32,„"eÈ ˙B‡ ÔÈ�Úaהמורכבת ¿«∆∆«¿…»¿»«≈¿ƒ¿«
דומה הליך יש עצמה בה שגם ד', ו' י' האותיות »ÈÁanL∆ƒ¿ƒ�˙משלושת
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mixvnיב mi oeyl z` 'ied mixgde

אר ענין ׁשהּוא הד' לבחינת הּוא"ו עלֿידי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹההמׁשכה
לאֹות יּו"ד מאֹות ההמׁשכה ענין ּגם הּוא כן ּוכמֹו ְְְְְִֵֵַַַַַָָֹורחב,
אֹות ׁשּבתחּלת הּיּו"ד עלֿידי היא ׁשההמׁשכה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָה"א,
נתעּלם הרב ׂשכל ׁשּכל הּצמצּום ׁשּלאחרי והינּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה"א.
והּוא הּתחּתֹון קֹוץ ׁשּנעׂשה עד ּבלבד נקּודה ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָּבבחינת
עד צמצּום עֹוד יׁשנֹו אחרּֿכ הּנה הּמקּבל, ׂשכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָנקּודת
ּגם אמנם הּמקּבל. ׁשטח ׁשהּוא ה"א לבחינת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנמׁש
ּבּמׁשּפיע ׁשהּוא ּכפי הּמקּבל ׁשטח ענין הּוא ה"א ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַּבחינת
אֹות עלֿידי ההמׁשכה להיֹות צריכה ואחרּֿכ ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָעדין.
ׁשּנעׂשה היינּו, יּו"ד, ּבאֹות ּכן ּגם היא ׁשהתחלתּה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָוא"ו,
ּבּמׁשּפיע ׁשהּוא ּכפי הּמקּבל ׁשטח ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַצמצּום
הּוא"ו וגם וא"ו, ּדאֹות ההמׁשכה נעׂשית ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָועלֿידיֿזה
ּומתקּצר. הֹול הּוא ּׁשּנמׁש מה ׁשּכל ּבאפן היא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעצמּה
ׁשטח ענין ׁשהּוא אחרֹונה, ה"א לאֹות נמׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָואחרּֿכ
ׁשּזהּו צמצּום, עלֿידי היא זֹו המׁשכה וגם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמקּבל,
למעלה, יּובן מּזה והּדגמא ה"א. אֹות ׁשּבתחּלת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻהּיּו"ד
ּכּנ"ל, ׁשּבאיןֿערֹו המׁשכה ׁשהיא הוי' ׁשם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהמׁשכת
ׁשּלמעלה ׁשהאֹור והינּו הוי', אֹותּיֹות ד' עלֿידי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהיא
נקּודה ּבחינת רק ונׁשאר צמצּום, ּבֹו נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמעֹולמֹות

קֹוץ ׁשּנעׂשה ועד העליֹון, קֹוץ ׁשהּוא הּתחּתֹון,ּבלבד, ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָ
נעׂשה ואחרּֿכ לעֹולמֹות. ׁשּׁשּיכת הּנקּדה ענין ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהּוא
ׁשּזהּו ה"א, לאֹות ההמׁשכה ענין והּוא צמצּום, עֹוד ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּבֹו
ׁשּׁשער ענין והּוא ּבּמׁשּפיע, ׁשהּוא ּכפי הּמקּבל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשטח

ּבפעל להיֹות ּׁשעתיד מה ּכל ּבכח ואחרּֿכ33ּבעצמֹו . ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹֹ
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וחּוט, קו הּוא"ו, המׁשכת ענין והּוא צמצּום, עֹוד ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָנעׂשה
העֹולמֹות. ׁשטח אחרֹונה, ה"א ּבבחינת ׁשּנמׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָעד

‰p‰Âׁשם מּצד ׁשהּוא ּכפי ההתהּוּות ּבענין הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
ׁשם ׁשּמּצד ההתהּוּות ּבענין אמנם ּדלתּתא. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָהוי'

ּכתיב ּדלעילא, צּוה34הוי' הּוא ּכי הוי' ׁשם את יהּללּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ
ּכן ּגם זה ויּובן מּמילא. ּבדר ּדייקא, ונבראּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָונבראּו,
הׁשּפעת ּכללּות ּדהּנה, ותלמיד. מרב הּנ"ל מׁשל ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָעלּֿפי
ההׁשּפעה סּבת הרי ׁשּבזה, הּצמצּום אֹופּני וכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהרב
ורצֹון להׁשּפיע. ּברצֹונֹו עלה ׁשּבתחּלה מּפני היא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבפעל
מּכלֿמקֹום, ּבפעל, מההׁשּפעה למעלה היֹותֹו עם ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֹזה,
ּכבר יׁשנם ׁשּבהׁשּפעה הּפרטים ׁשּכל לֹומר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהכרח

וכמבאר עדין. ּבהעלם ׁשהם אּלא הּמׁשל35ּברצֹון, ּבזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
אֹו צּיּור איזה לצּיר אֹו ּבית, לבנֹות הרצֹון עלּית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמענין
ׁשּבעלּית מּובן הּנ"ל הּמׁשלים ׁשּבכל מה, ּדבר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֹלכּתב
ּבפעל. אחרּֿכ ׁשּיהיּו הּפרטים ּכל ּכבר יׁשנם ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהרצֹון
זה ׁשּברצֹון להׁשּפיע, הרצֹון ּבענין ּגם הּוא כן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּוכמֹו
אּלא ּבפעל, אחרּֿכ ׁשּיהיּו הּפרטים ּכל ּכבר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹיׁשנם
מּזה והּדגמא ּבגּלּוי. ּבאים הם ואחרּֿכ ּבהעלם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהם
ּכבר יׁשנֹו העֹולמֹות על הרצֹון ׁשּבעלּית למעלה, ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָיּובן
ׁשעלה ׁשּמּיד והינּו, הוי', אֹותּיֹות ד' ׁשל הּצּיּור ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָּכל

הע ּכל ּכבר נתהּוּו ּבהעלם.ּברצֹונֹו ׁשהם אּלא ֹולמֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ונבראּו, צּוה הּוא ּכי הוי' ׁשם את יהּללּו נאמר ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָועלֿזה
הוי' ׁשהּוא ּדלעילא הוי' על וקאי העלם, לׁשֹון ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּוא
ּכי, מּמילא, ּבדר ונבראּו, נאמר ועלֿזה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּבהעלם,
ּבדר היא ּדלתּתא הוי' ׁשם ׁשּמּצד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָההתהּוּות
הוי' ׁשם ׁשּמּצד ההתהּוּות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהתלּבׁשּות,
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יג i"gyz'd ,gqt ly oexg`

וחּוט, קו הּוא"ו, המׁשכת ענין והּוא צמצּום, עֹוד ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָנעׂשה
העֹולמֹות. ׁשטח אחרֹונה, ה"א ּבבחינת ׁשּנמׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָעד

‰p‰Âׁשם מּצד ׁשהּוא ּכפי ההתהּוּות ּבענין הּוא זה ּכל ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
ׁשם ׁשּמּצד ההתהּוּות ּבענין אמנם ּדלתּתא. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָהוי'

ּכתיב ּדלעילא, צּוה34הוי' הּוא ּכי הוי' ׁשם את יהּללּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ
ּכן ּגם זה ויּובן מּמילא. ּבדר ּדייקא, ונבראּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָונבראּו,
הׁשּפעת ּכללּות ּדהּנה, ותלמיד. מרב הּנ"ל מׁשל ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָעלּֿפי
ההׁשּפעה סּבת הרי ׁשּבזה, הּצמצּום אֹופּני וכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהרב
ורצֹון להׁשּפיע. ּברצֹונֹו עלה ׁשּבתחּלה מּפני היא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבפעל
מּכלֿמקֹום, ּבפעל, מההׁשּפעה למעלה היֹותֹו עם ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֹזה,
ּכבר יׁשנם ׁשּבהׁשּפעה הּפרטים ׁשּכל לֹומר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהכרח

וכמבאר עדין. ּבהעלם ׁשהם אּלא הּמׁשל35ּברצֹון, ּבזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
אֹו צּיּור איזה לצּיר אֹו ּבית, לבנֹות הרצֹון עלּית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמענין
ׁשּבעלּית מּובן הּנ"ל הּמׁשלים ׁשּבכל מה, ּדבר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֹלכּתב
ּבפעל. אחרּֿכ ׁשּיהיּו הּפרטים ּכל ּכבר יׁשנם ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהרצֹון
זה ׁשּברצֹון להׁשּפיע, הרצֹון ּבענין ּגם הּוא כן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּוכמֹו
אּלא ּבפעל, אחרּֿכ ׁשּיהיּו הּפרטים ּכל ּכבר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹיׁשנם
מּזה והּדגמא ּבגּלּוי. ּבאים הם ואחרּֿכ ּבהעלם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהם
ּכבר יׁשנֹו העֹולמֹות על הרצֹון ׁשּבעלּית למעלה, ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָיּובן
ׁשעלה ׁשּמּיד והינּו, הוי', אֹותּיֹות ד' ׁשל הּצּיּור ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָּכל

הע ּכל ּכבר נתהּוּו ּבהעלם.ּברצֹונֹו ׁשהם אּלא ֹולמֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ונבראּו, צּוה הּוא ּכי הוי' ׁשם את יהּללּו נאמר ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָועלֿזה
הוי' ׁשהּוא ּדלעילא הוי' על וקאי העלם, לׁשֹון ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּוא
ּכי, מּמילא, ּבדר ונבראּו, נאמר ועלֿזה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּבהעלם,
ּבדר היא ּדלתּתא הוי' ׁשם ׁשּמּצד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָההתהּוּות
הוי' ׁשם ׁשּמּצד ההתהּוּות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהתלּבׁשּות,
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·¯Ó Ï"p‰ ÏLÓ Ètƒ»»««≈«
˙eÏÏk ,‰p‰c .„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»

·¯‰ ˙ÚtL‰הענין עצם «¿»«»«
לתלמיד משפיע «¿ÏÎÂשהרב

‰ÊaL ÌeˆÓv‰ ÈpÙB‡«≈«ƒ¿∆»∆
את לאפשר כדי נועדו שכאמור

ההשפעה ואת ‰¯Èהגילוי ,¬≈
ÏÚÙa ‰ÚtL‰‰ ˙aÒƒ«««¿»»¿…«
של השונים השלבים בסיום

È�tÓהצמצום ‡È‰ƒƒ¿≈
‰lÁ˙aLהצמצום לפני עוד ∆ƒ¿ƒ»

הראשון ««ÏÚ‰והסילוק
B�Bˆ¯aהרב ÚÈtL‰Ïשל ƒ¿¿«¿ƒ«

שכלי רעיון ÚtL‰‰Ó‰לתלמיד ‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰ ÌÚ ,‰Ê ÔBˆ¯Â .¿»∆ƒ¡¿«¿»≈««¿»»
ÏÚÙaבדרגה ממוקם הרצון הרב, של הנפש בכוחות שלו הדרגה מבחינת ¿…«

בפועל ההשפעה מאשר הנפש) לעצם קרובה (ויותר נעלית ŒÏkÓיותר ,ƒ»
‰ÚtL‰aL ÌÈË¯t‰ ÏkL ¯ÓBÏ Á¯Î‰a ,ÌB˜Óדבר של שבסופו »¿∆¿≈««∆»«¿»ƒ∆««¿»»

גילוי לידי ÔBˆ¯aיבואו ¯·k Ì�LÈמוגדר ולא כללי שהוא ‡l‡למרות , ∆¿»¿»»»∆»
ÔÈ„Ú ÌÏÚ‰a Ì‰L.ומפורט מוגדר ביטוי לידי באו ולא ∆≈¿∆¿≈¬«ƒ

¯‡·ÓÎÂ35‰Êaהחסידות iÏÚ˙בתורת ÔÈ�ÚÓ ÏLn‰התעוררות ¿«¿…»»∆«»»≈ƒ¿«¬ƒ«

ÔBˆ¯‰האדם zÎÏ·בנפש B‡ ¯eiˆ ‰ÊÈ‡ ¯iˆÏ B‡ ,˙Èa ˙B�·Ï »»ƒ¿«ƒ¿«≈≈∆ƒƒ¿…
Ï"p‰ ÌÈÏLn‰ ÏÎaL ,‰Ó ¯·cציור מבית, הדוגמאות שלושת בכל ¿««∆¿»«¿»ƒ««

‰¯ˆÔBוכתב ˙iÏÚaL Ô·eÓהרצון של ההתעוררות בהתחלת כבר »∆«¬ƒ«»»
Ì�LÈבעצם ÏÚÙa(בהעלם) CkŒ¯Á‡ eÈ‰iL ÌÈË¯t‰ Ïk ¯·k ∆¿»¿»»«¿»ƒ∆ƒ¿««»¿…«

Ìbובגלוי. ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈«
ÚÈtL‰Ï ÔBˆ¯‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«»»¿«¿ƒ«
השפעה, (כל לזולת ולהעניק

רעיון של השפעה – ובענייננו

התלמיד), אל מהרב שכלי

Ïk ¯·k Ì�LÈ ‰Ê ÔBˆ¯aL∆¿»∆∆¿»¿»»
CkŒ¯Á‡ eÈ‰iL ÌÈË¯t‰«¿»ƒ∆ƒ¿««»
Ì‰L ‡l‡ ,ÏÚÙa¿…«∆»∆≈
Ì‰ CkŒ¯Á‡Â ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿««»≈

.Èel‚a ÌÈ‡a»ƒ¿ƒ
‡Ó‚c‰ÂהנמשלÔ·eÈ ‰fÓ ¿«À¿»ƒ∆»
‰ÏÚÓÏהבריאה תהליך לגבי ¿«¿»

ל"יש" מ"אין" ,וההתהוות
ÏÚ ÔBˆ¯‰ ˙iÏÚaL∆«¬ƒ«»»«

˙BÓÏBÚ‰מהשלב החל »»
הרצון התעוררות של הראשון

כביכול, הקדושֿברוךֿהוא, של

אותם ולהוות עולמות לברוא

ÏL ¯eiv‰ Ïk ¯·k B�LÈ∆¿¿»»«ƒ∆
'ÈÂ‰ ˙Bi˙B‡ '„ƒ¬»»
(על ההתהוות היא שבאמצעותם

וההשפעות הירידות ידי

לעיל) כמבואר ,והצמצומים,
‰ÏÚL „inL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ»∆»»

B�Bˆ¯aבעצם �˙‰eeהרי ƒ¿ƒ¿«
,˙BÓÏBÚ‰ Ïk ¯·kובמובן ¿»»»»

מיד הושלם כולו ההליך מסויים

תחילתו Ì‰Lעם ‡l‡עדיין ∆»∆≈
¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚÂ .ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿«∆∆¡«

ÌLשהנבראים ˙‡ eÏl‰È¿«¿∆≈
,e‡¯·�Â ‰eˆ ‡e‰ Èk 'ÈÂ‰¬»»ƒƒ»¿ƒ¿»

‡e‰לשון) שלישי' ב'גוף

נוכח), (בלשון ראשון' ב'גוף מ'אתה' בשונה È‡˜Âנסתר) ,ÌÏÚ‰ ÔBLÏ¿∆¿≈¿»≈
ÏÚאל ÌÏÚ‰aL,ומתייחס 'ÈÂ‰ ‡e‰L ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰בשונה «¬»»ƒ¿≈»∆¬»»∆¿∆¿≈

שבגלוי הוי' שהוא דלתתא" C¯„aמ"הוי' ,e‡¯·�Â ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«¿ƒ¿»¿∆∆
,‡ÏÈnÓהבריאה את ליצור כדי ישירה ופעילות התעסקות Èk,מבלי ƒ≈»ƒ

˙eLaÏ˙‰ C¯„a ‡È‰ ‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL „vnL ˙ee‰˙‰‰כך «ƒ¿«∆ƒ«≈¬»»ƒ¿«»ƒ¿∆∆ƒ¿«¿
הבריאה עם ומתאחד ומתחבר הנבראים לפי מותאם האלוקי ,שהאור
C¯„a ‡È‰ ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL „vnL ˙ee‰˙‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ¿«∆ƒ«≈¬»»ƒ¿≈»ƒ¿∆∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86
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ׁשּבחינה לפי מּקיף, ּובדר מּמילא ּבדר היא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּדלעילא
מהעֹולמֹות. למעלה היא ְְִֵַָָָזֹו

ÔÈ�ÚÂ,ּדלעילא הוי' ׁשם ׁשּגם הּוא יםֿסּוף קריעת ¿ƒ¿«ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
ּדהינּו הרצֹון, ׁשּבבחינת הוי' ׁשם ענין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
ּומּזה ּבגּלּוי. האיר זה הוי' ׁשם ּגם הּנה הּכתר, ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבחינת
ּבעלמא האיר ּדאתּכסיא ׁשעלמא יֹותר, למּטה ּגם ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנמׁש
הענין ּבגׁשמּיּות למּטה ּגם ּכן ׁשּנעׂשה ועד ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָּדאתּגליא,
ׁשהוי' לפי הּוא זה לכל ׁשהּׁשרׁש ליּבׁשה, ים ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּדהפ
ּבקריעת ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּדלתּתא. ּבהוי' האיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּדלעילא
הוי' עׂשה אׁשר הּגדֹולה הּיד את יׂשראל וּירא ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָיםֿסּוף

גֹו' הוי' את העם וּייראּו עׂשה36ּבמצרים אׁשר גֹו' וּירא , ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ
הוי' את העם וּייראּו ּדלתּתא, הוי' ׁשם ענין הּוא ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהוי'
ׁשּקריעת לפי הּוא זה וכל ּדלעילא. הוי' ׁשם ענין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּוא
ּבמּתןּֿתֹורה ּדהּנה, למּתןּֿתֹורה. הכנה היתה ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָיםֿסּוף

לׁשם37ּכתיב (לא ּבזה והּכּונה סיני, הר על הוי' וּירד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
קדמה הּתֹורה ׁשהרי עֹולמֹות, ׁשּמהּוה ּדלתּתא ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהוי'

הוי'38לעֹולם ׁשּׁשם והינּו, ּדלעילא, הוי' לׁשם אּלא) , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבגּלּוי ּבמּתןּֿתֹורה האיר מעֹולמֹות ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדלעילא
קריעת עלֿידי היתה למּתןּֿתֹורה ההכנה ולכן ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָלמּטה.
נעׂשה זה ׁשּמּצד ּדלעילא, הוי' ׁשם האיר ׁשאז ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיםֿסּוף,

ּג יּובן ּובזה ליּבׁשה. ים ּדהפ הענין מהלמּטה ּכן ם ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּנחלק (אּלא אחת ּבקיעה היתה יםֿסּוף ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבקריעת
ּבמסּלתֹו ׁשבט ּדכל ׁשבטים, י"ב ּכנגד ּגזרים, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָלי"ב
ּדכיון אחת), ּבקיעה היתה עצמּה הּבקיעה אבל ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָיעלה,
עדין היּו ׁשּלא היינּו, מּתןּֿתֹורה, לפני היה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשענין
ּבלבד ּכללית הכנה אם ּכי העבֹודה, עניני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָָּפרטי

אחת. ּבקיעה רק היתה לכן ְְְִֵַַַַַָָָָָלמּתןּֿתֹורה,
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,ÛÈwÓ C¯„·e ‡ÏÈnÓהוא עולמות ומהווה ומשפיע שיורד לאחר וגם ƒ≈»¿∆∆«ƒ
איתם ולהתחבר בהם להתלבש מבלי 'מקיף' ‰È‡נשאר BÊ ‰�ÈÁaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ»ƒ

BÓÏBÚ‰Ó˙בעצם ‰ÏÚÓÏבין ההבדל לגבי בחסידות המבואר דרך (על ¿«¿»≈»»
ובנבראים בעולמות המתלבש פנימי אור שהוא עלמין" כל הממלא "אור

כל הסובב ל"אור להם, ומותאם

שלמעלה מקיף שהוא עלמין"

מהעולמות).

ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈ�ÚÂכאשר ¿ƒ¿«¿ƒ««
ב"עלמא האיר דאתכסיא" "עלמא

לעיל כמבואר ‰e‡דאתגליא", ,
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ÌbL∆«≈¬»»ƒ¿≈»

ÌLהעליון ÔÈ�Ú ‡e‰L ,∆ƒ¿«≈
,ÔBˆ¯‰ ˙�ÈÁ·aL 'ÈÂ‰¬»»∆ƒ¿ƒ«»»

¯˙k‰ ˙�ÈÁ·a e�È‰cכשם ¿«¿ƒ¿ƒ««∆∆
הנפש כוחות עשרה שבאדם

"מלכות" עד מ"חכמה"

הספירות לעשר המקבילים

'פנימיים' כוחות הם העליונות

והיכולות הגוף לאברי המותאמים

הוא הרצון כוח ואילו האדם של

מתלבש שלא כללי 'מקיף' כוח

בכולם נמצא אלא באברים

כביכול למעלה גם כך בשווה,

למעלה הוא העליון הרצון

"כתר ונקרא הספירות מעשרת

הוא שהכתר לכך בדומה עליון"

זו ובחינה האדם של הראש מעל

דלעילא" הוי' "שם של עניינו היא

מהעולמות בעת‰p‰שלמעלה ƒ≈
ההסתרים כאשר סוף, ים קריעת

Ê‰'נקרעו' 'ÈÂ‰ ÌL Ìb ,«≈¬»»∆
CLÓ� ‰fÓe .Èel‚a ¯È‡‰≈ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿»
‡ÓÏÚL ,¯˙BÈ ‰hÓÏ Ìb«¿«»≈∆»¿»

‡ÈÒk˙‡cהדרגות שבסולם ¿ƒ¿«¿»
הוי' מ"שם יותר נמוך הוא

על מדובר שהרי דלעילא"

ÓÏÚa‡"עולם" ¯È‡‰≈ƒ¿»¿»
ÌÈ CÙ‰c ÔÈ�Ú‰ ˙eiÓL‚a ‰hÓÏ Ìb Ôk ‰NÚpL „ÚÂ ,‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»¿«∆«¬»≈«¿«»¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»«»

והסתר העלם גילוישעLaÈÏ‰שעניינו Ê‰ניינה ÏÎÏ L¯M‰L לכל, ¿«»»∆«…∆¿»∆
בגשמיות למטה והן עליונים בעולמות הן סוף ים קריעת בעת שהיו ההתגלויות

ÈÙÏ ‡e‰שלמעלה עליון אור התגלות הייתה הקדושֿברוךֿהוא של שבשמותיו ¿ƒ
z˙Ïc‡.מעולמות 'ÈÂ‰a ¯È‡‰ ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰L∆¬»»ƒ¿≈»≈ƒ«¬»»ƒ¿«»

„i‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»ƒ¿ƒ««««¿ƒ¿»≈∆«»
'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰ e‡¯ÈiÂ ÌÈ¯ˆÓa 'ÈÂ‰ ‰NÚ ¯L‡ ‰ÏB„b‰«¿»¬∆»»¬»»¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿»»∆¬»»

'B‚36,פנימיות שלפי מלמדת פעמיים בפסוק נזכר הוי' ששם והעובדה

כך נדרש הכתוב ÌLהדברים, ÔÈ�Ú ‡e‰ 'ÈÂ‰ ‰NÚ ¯L‡ 'B‚ ‡¯iÂ :««¿¬∆»»¬»»ƒ¿«≈
'ÈÂ‰ ÌL ÔÈ�Ú ‡e‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰ e‡¯ÈiÂ ,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿«»«ƒ¿»»∆¬»»ƒ¿«≈¬»»

‡ÏÈÚÏcיחד גם הבחינות שתי של התגלות הייתה סוף ים בקריעת ÏÎÂכי . ƒ¿≈»¿»
‰Êשבעת לכך הפנימי הטעם ∆

התגלות גם הייתה סוף ים קריעת

דלעילא" ÈÙÏ"הוי' ‡e‰¿ƒ
‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯wL∆¿ƒ««»¿»
.‰¯BzŒÔzÓÏ ‰�Î‰¬»»¿««»
‰¯BzŒÔzÓa ,‰p‰c¿ƒ≈¿««»

·È˙k37¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂ ¿ƒ«≈∆¬»»««
‡Ï) ‰Êa ‰�ek‰Â ,È�ÈÒƒ«¿««»»»∆…
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌLÏ¿≈¬»»ƒ¿«»
È¯‰L ,˙BÓÏBÚ ‰e‰nL∆¿«∆»∆¬≈
ÌÏBÚÏ ‰Ó„˜ ‰¯Bz‰38, «»»¿»»»

גדולה התורה שמעלת וכיוון

ייתכן לא העולם ממעלת

במתן שהיה והחידוש שהגילוי

הוי' שם בהתגלות קשור תורה

בהתהוות שקשור השם דלתתא,

בפסוק‡l‡)העולמות הכוונה ∆»
האמור סיני" הר על ה' "וירד

היא תורה ‰ÈÂ'במתן ÌLÏ¿≈¬»»
ÌML ,e�È‰Â ,‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»¿«¿∆≈
‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿≈»∆¿«¿»

˙BÓÏBÚÓמ"שם שמתהווים ≈»
דלתתא" ŒÔzÓaהוי' ¯È‡‰≈ƒ¿««

‰hÓÏ Èel‚a ‰¯Bzבעולם »¿ƒ¿«»
ŒÔzÓÏהזה ‰�Î‰‰ ÔÎÏÂ .¿»≈«¬»»¿««

È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ‰¯Bz»»¿»«¿≈
Ê‡L ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««∆»

¯È‡‰הגשמי הזה בעולם גם ≈ƒ
„vnL ,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»ƒ¿≈»∆ƒ«
ÔÈ�Ú‰ ‰hÓÏ ‰NÚ� ‰Ê∆«¬»¿«»»ƒ¿»

.‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰c¿»«»¿«»»
‰Ó Ôk Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«≈«
‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜aL∆ƒ¿ƒ««»¿»

˙Á‡ ‰ÚÈ˜aהים ÌÈ¯Êbּבמי ·"ÈÏ ˜ÏÁpL ‡l‡)לגוזר" הכתוב כלשון ¿ƒ»««ְֵ∆»∆∆¿«¿¿»ƒ
לגזרים" סוף B˙lÒÓaים Ë·L ÏÎc ,ÌÈË·L ·"È „‚�k במסלול), ¿∆∆¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»

לו המיוחד ÚÈ˜a‰ובשביל ‰˙È‰ dÓˆÚ ‰ÚÈ˜a‰ Ï·‡ ,‰ÏÚÈ«¬∆¬»«¿ƒ»«¿»»¿»¿ƒ»
eÈ‰ ‡lL ,e�ÈÈ‰ ,‰¯BzŒÔzÓ È�ÙÏ ‰È‰ ‰Ê ÔÈ�ÚL ÔÂÈÎc ,(˙Á‡««¿≈»∆ƒ¿»∆»»ƒ¿≈««»«¿∆…»

‰„B·Ú‰ È�È�Ú ÈË¯t ÔÈ„Úובמצוות בתורה שונים בעניינים שקשורים ¬«ƒ¿»≈ƒ¿¿≈»¬»
לכן קודם היו ולא תורה במתן Ïa·„שניתנו ˙ÈÏÏk ‰�Î‰ Ì‡ Èk ,ƒƒ¬»»¿»ƒƒ¿«

‰¯BzŒÔzÓÏהפרטים ‡Á˙ללא ‰ÚÈ˜a ˜¯ ‰˙È‰ ÔÎÏ .כללית, ¿««»»≈»¿»«¿ƒ»««
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i"gyz'd ,gqt ly oexg`

הרצֹון,‡Ì�Óה) מּבחינת ׁשּלמעלה הוי' ׁשם ּגם יׁש »¿»ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
מה וזהּו ׁשּב'עצמּות'. הוי' ׁשם ְְְְֲֵֶֶַַָָוהּוא
ׁשּב'עצמּות' הוי' ׁשּגם לבא, ּדלעתיד ּבגּלּויים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּׁשּיתחּדׁש
מענין הּנ"ל מׁשל עלּֿפי זה ּגם ויּובן ּבגּלּוי. אז ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָיהיה
היא ּבפעל ׁשההׁשּפעה לעיל נתּבאר ּדהּנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹההׁשּפעה,
היא הרצֹון עלּית סּבת והרי להׁשּפיע. ּברצֹונֹו ׁשעלה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָלפי
זה ּומּצד ּבעצמּותֹו, הרצֹון מחלט ׁשּבתחּלה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻלפי
למעלה, יּובן כן ּוכמֹו ּגלּוי. ּברצֹון אחרּֿכ ְְְְְִֵֵַַַָָָָָמתעֹורר
הרצֹון מּצד היא עֹולמֹות על הרצֹון לעלּית ֲִִִִֶַַַַַָָָָָָׁשהּסּבה
ד' ענין יׁשנֹו הּמחלט ּברצֹון וגם ּבעצמּותֹו. ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהּמחלט
התחּלקּות ּבגדר אינן ׁשּׁשם אּלא הוי', ּדׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאֹותּיֹות

לבא. לעתיד ּבגּלּוי ּתהיה זֹו ּובחינה ְְְְִִִִֶֶָָָָֹּכלל.

ÌB˜ÓŒÏkÓeהאיר יםֿסּוף ּבקריעת ׁשּגם לֹומר ּבהכרח ƒ»»ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַ
היתה יםֿסּוף קריעת ּדהּנה, זֹו. ְְְְִִִֵַַָָָּבחינה
ּגם ּבהעלם נּתנּו ּובמּתןּֿתֹורה למּתןּֿתֹורה, ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהכנה
עֹוד יהיה לא מּתןּֿתֹורה ׁשהרי לבא, ּדלעתיד ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהּגּלּויים

ּתֹורה39ּפעם וטעמי הּתֹורה ּפנימּיּות ׁשּגם מכרח ּומּזה , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
זה ׁשענין אּלא ּבמּתןּֿתֹורה, ּכבר נּתנּו לעתיד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיתּגּלּו

ּכתיב ּולעתיד ּבהעלם, ּפיהּו40הּוא מּנׁשיקֹות יּׁשקני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָ
טע ּגם ּתֹורהׁשּיתּגּלּו ּגּלּוי41מי ּכללּות ׁשּבׁשביל ּוכׁשם . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּדקריעת ההכנה להיֹות הצר לעֹולם ׁשּקדמה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֻהּתֹורה
הּנה ׁשּברצֹון, הוי' ּדלעילא, הוי' ׁשם ׁשּיתּגּלה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיםֿסּוף
ׁשּכבר ּדלעתיד, הּתֹורה ּדפנימּיּות הּגּלּוי ּבׁשביל כן ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָּכמֹו
יםֿסּוף ּדקריעת הכנה להיֹות הצר ּבמּתןּֿתֹורה, ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָֻנּתן
ּבהעלם, זה היה ׁשאז אּלא ׁשּב'עצמּות', הוי' ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּבגּלּוי

ּבגּלּוי. זה יהיה ְְְִִִֶֶָּולעתיד
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תש"ט39) קצט. ע' תרפ"ה רצא. ע' עטר"ת סה"מ שסו. ע' ח"א תער"ב המשך תקמו. כג. ע' תרס"ו המשך שנו. ע' תרנ"ו סה"מ

(השני). 51 ב.40)ע' א, עה"פ.41)שה"ש פרש"י ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡e‰Â ,ÔBˆ¯‰ ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌL Ìb LÈ Ì�Ó‡ (‰»¿»≈«≈¬»»∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»»¿
'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ÌLהנעלה הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו בעצמותו ≈¬»»∆¿«¿

החידוש היה שלה והגילוי כאן עד דובר שעליה דלעילא" הוי' "שם מבחינת

"יקוו לעומת חידוש היא סוף ים קריעת מכך (שכתוצאה סוף ים קריעת של

בראשית"). ימי בששת המים"

LcÁ˙iM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿«≈
ÌÈÈel‚aהאלוקי האור של «ƒƒ

'ÈÂ‰ ÌbL ,‡·Ï „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…∆«¬»»
Ê‡ ‰È‰È '˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿ƒ¿∆»
ŒÏÚ ‰Ê Ìb Ô·eÈÂ .Èel‚a¿ƒ¿»«∆«
ÔÈ�ÚÓ Ï"p‰ ÏLÓ Ètƒ»»««≈ƒ¿«

‰ÚtL‰‰התלמיד אל ,מהרב ««¿»»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
‡È‰ ÏÚÙa ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»¿…«ƒ
B�Bˆ¯a ‰ÏÚL ÈÙÏ¿ƒ∆»»ƒ¿

ÚÈtL‰Ïלהתעוררות בדומה ¿«¿ƒ«
וכיוצא לצייר או לבנות רצון

iÏÚ˙בזה. ˙aÒ È¯‰Â«¬≈ƒ«¬ƒ«
‰lÁ˙aL ÈÙÏ ‡È‰ ÔBˆ¯‰»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
B˙eÓˆÚa ÔBˆ¯‰ ËÏÁÓÀ¿»»»¿«¿
הסיבה למשל, בית, בניין לגבי

בר מתעורר שהאדם צוןלכך

בכך נעוצה מסויים בית לבנות

בעצם אדם לכל יש שמטבעו

לבית 'מוחלט' רצון נפשו

מבלי בעצם, בנפשו שמושרש

אלא אותו ולעורר ליצור צורך

נעלם הוא Ê‰שלפעמים „vÓeƒ«∆
מוחלט", כ"רצון קיים שהוא

‡CkŒ¯Áהאדם ¯¯BÚ˙Óƒ¿≈««»
Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe .ÈeÏb ÔBˆ¯a¿»»¿≈»
˙iÏÚÏ ‰aq‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆«ƒ»«¬ƒ«

של‰¯ˆÔBוהתעוררות »»
כביכול »ÏÚהקדושֿברוךֿהוא

vÓ„הבריאת ‡È‰ ˙BÓÏBÚ»ƒƒ«
B˙eÓˆÚa ËÏÁn‰ ÔBˆ¯‰»»«À¿»¿«¿

כי (אם מוחלט" "רצון כביכול, קיים, הקדושֿברוךֿהוא של בעצמותו כי

עולמות. לברוא ‰‡Bi˙B˙נעלם) '„ ÔÈ�Ú B�LÈ ËÏÁn‰ ÔBˆ¯a Ì‚Â¿«»»«À¿»∆¿ƒ¿«»ƒ
,'ÈÂ‰ ÌLcלדרגה מדרגה ויורד ומתגלה בא הרצון ÌMLשדרכם ‡l‡ ¿≈¬»»∆»∆»

ÏÏk ˙e˜lÁ˙‰ ¯„‚a Ô�È‡,קיימות הוי' שם של שהאותיות ולמרות ≈»¿∆∆ƒ¿«¿¿»
ולחלק אותן להגדיר ניתן ולא נרגשים ולא ניכרים לא האותיות בין ההבדלים

מוגדרת ולא מופשטת בצורה היא מציאותם כי BÊביניהם ‰�ÈÁ·e של. ¿ƒ»

הקדושֿברוךֿהוא של בעצמותו שהוא כפי הוי' שם Èel‚aאותיות ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ
.‡·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…

ÌB˜ÓŒÏkÓeשם" בחינת האירה סוף ים שבקריעת לעיל המבואר למרות ƒ»»
העליון ברצון שהוא כפי הוי' שם שהיא דלעילא" ÌbLהוי' ¯ÓBÏ Á¯Î‰a¿∆¿≈««∆«

¯È‡‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜aגם ƒ¿ƒ««≈ƒ
BÊ ‰�ÈÁaכפי הוי' שם של ¿ƒ»

בעצמותו p‰c‰,שהוא .¿ƒ≈
‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««»¿»

,‰¯BzŒÔzÓÏ ‰�Î‰כאמור, ¬»»¿««»
e�z� ‰¯BzŒÔzÓ·e¿««»ƒ¿
ÌÈÈelb‰ Ìb ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««ƒƒ
È¯‰L ,‡·Ï „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…∆¬≈
„BÚ ‰È‰È ‡Ï ‰¯BzŒÔzÓ««»…ƒ¿∆

ÌÚt39בהתגלות מדובר אלא ««
Á¯ÎÓחדֿפעמית ‰fÓe ,ƒ∆À¿»

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t ÌbL∆«¿ƒƒ«»
elb˙iL ‰¯Bz ÈÓÚËÂ¿«¬≈»∆ƒ¿«

„È˙ÚÏ,תורה במתן נתגלו ולא ∆»ƒ
דבר של לאמיתו בעצם, הרי

Óa ¯·k e�z�,‰¯BzŒÔz ƒ¿¿»¿««»
‰Ê ÔÈ�ÚL ‡l‡כעת הּוא ∆»∆ƒ¿»∆

·È˙k „È˙ÚÏe ,ÌÏÚ‰a40 ¿∆¿≈¿»ƒ¿ƒ
e‰Èt ˙B˜ÈLpÓ È�˜MÈƒ»≈ƒƒ¿ƒƒ
ÈÓÚË Ìb elb˙iL∆ƒ¿«««¬≈

‰¯Bz41על רש"י וכפירוש »
מאיתו "ומובטחים זה: פסוק

להופיע [מהקדושֿברוךֿהוא]

סוד להם לבאר עליהם עוד

צפונותיה". ומסתר טעמיה

˙eÏÏk ÏÈ·LaL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿ƒ¿»
‰Ó„wL ‰¯Bz‰ Èelbƒ«»∆»¿»

˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ ÌÏBÚÏהייתה »»À¿«ƒ¿
תחילה להיות ««¬»‰‰Î�‰צריכה

‰lb˙iL ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜cƒ¿ƒ««∆ƒ¿«∆
'ÈÂ‰ ,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»ƒ¿≈»¬»»

,ÔBˆ¯aLשל המטרה וכאמור ∆»»
תורה למתן כהכנה הייתה סוף ים בקריעת הזו הנעלית BÓkההתגלות ‰p‰ƒ≈¿

Ôz� ¯·kL ,„È˙ÚÏc ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�Ùc Èelb‰ ÏÈ·La ÔÎ≈ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ∆¿»ƒ«
‰¯BzŒÔzÓaבהעלם נותר ÚÈ¯˜c˙אבל ‰�Î‰ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ , ¿««»À¿«ƒ¿¬»»ƒ¿ƒ«

‰Ê ‰È‰ Ê‡L ‡l‡ ,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ Èel‚a ÛeÒŒÌÈההתגלות «¿ƒ¬»»∆¿«¿∆»∆»»»∆
ית' בעצמותו שהוא כפי הוי' שם Ê‰בלבדÌÏÚ‰aשל ‰È‰È „È˙ÚÏe , ¿∆¿≈¿»ƒƒ¿∆∆

Èel‚aהגילוי אל מההעלם התורה פנימיות של הנסתר החלק הופעת .לקראת ¿ƒ
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טו i"gyz'd ,gqt ly oexg`

הרצֹון,‡Ì�Óה) מּבחינת ׁשּלמעלה הוי' ׁשם ּגם יׁש »¿»ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
מה וזהּו ׁשּב'עצמּות'. הוי' ׁשם ְְְְֲֵֶֶַַָָוהּוא
ׁשּב'עצמּות' הוי' ׁשּגם לבא, ּדלעתיד ּבגּלּויים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּׁשּיתחּדׁש
מענין הּנ"ל מׁשל עלּֿפי זה ּגם ויּובן ּבגּלּוי. אז ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָיהיה
היא ּבפעל ׁשההׁשּפעה לעיל נתּבאר ּדהּנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹההׁשּפעה,
היא הרצֹון עלּית סּבת והרי להׁשּפיע. ּברצֹונֹו ׁשעלה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָלפי
זה ּומּצד ּבעצמּותֹו, הרצֹון מחלט ׁשּבתחּלה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻלפי
למעלה, יּובן כן ּוכמֹו ּגלּוי. ּברצֹון אחרּֿכ ְְְְְִֵֵַַַָָָָָמתעֹורר
הרצֹון מּצד היא עֹולמֹות על הרצֹון לעלּית ֲִִִִֶַַַַַָָָָָָׁשהּסּבה
ד' ענין יׁשנֹו הּמחלט ּברצֹון וגם ּבעצמּותֹו. ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהּמחלט
התחּלקּות ּבגדר אינן ׁשּׁשם אּלא הוי', ּדׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאֹותּיֹות

לבא. לעתיד ּבגּלּוי ּתהיה זֹו ּובחינה ְְְְִִִִֶֶָָָָֹּכלל.

ÌB˜ÓŒÏkÓeהאיר יםֿסּוף ּבקריעת ׁשּגם לֹומר ּבהכרח ƒ»»ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַ
היתה יםֿסּוף קריעת ּדהּנה, זֹו. ְְְְִִִֵַַָָָּבחינה
ּגם ּבהעלם נּתנּו ּובמּתןּֿתֹורה למּתןּֿתֹורה, ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהכנה
עֹוד יהיה לא מּתןּֿתֹורה ׁשהרי לבא, ּדלעתיד ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהּגּלּויים

ּתֹורה39ּפעם וטעמי הּתֹורה ּפנימּיּות ׁשּגם מכרח ּומּזה , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
זה ׁשענין אּלא ּבמּתןּֿתֹורה, ּכבר נּתנּו לעתיד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיתּגּלּו

ּכתיב ּולעתיד ּבהעלם, ּפיהּו40הּוא מּנׁשיקֹות יּׁשקני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָ
טע ּגם ּתֹורהׁשּיתּגּלּו ּגּלּוי41מי ּכללּות ׁשּבׁשביל ּוכׁשם . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּדקריעת ההכנה להיֹות הצר לעֹולם ׁשּקדמה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֻהּתֹורה
הּנה ׁשּברצֹון, הוי' ּדלעילא, הוי' ׁשם ׁשּיתּגּלה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיםֿסּוף
ׁשּכבר ּדלעתיד, הּתֹורה ּדפנימּיּות הּגּלּוי ּבׁשביל כן ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָּכמֹו
יםֿסּוף ּדקריעת הכנה להיֹות הצר ּבמּתןּֿתֹורה, ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָֻנּתן
ּבהעלם, זה היה ׁשאז אּלא ׁשּב'עצמּות', הוי' ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּבגּלּוי

ּבגּלּוי. זה יהיה ְְְִִִֶֶָּולעתיד
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תש"ט39) קצט. ע' תרפ"ה רצא. ע' עטר"ת סה"מ שסו. ע' ח"א תער"ב המשך תקמו. כג. ע' תרס"ו המשך שנו. ע' תרנ"ו סה"מ

(השני). 51 ב.40)ע' א, עה"פ.41)שה"ש פרש"י ראה
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‡e‰Â ,ÔBˆ¯‰ ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌL Ìb LÈ Ì�Ó‡ (‰»¿»≈«≈¬»»∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»»¿
'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ÌLהנעלה הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו בעצמותו ≈¬»»∆¿«¿

החידוש היה שלה והגילוי כאן עד דובר שעליה דלעילא" הוי' "שם מבחינת

"יקוו לעומת חידוש היא סוף ים קריעת מכך (שכתוצאה סוף ים קריעת של

בראשית"). ימי בששת המים"

LcÁ˙iM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿«≈
ÌÈÈel‚aהאלוקי האור של «ƒƒ

'ÈÂ‰ ÌbL ,‡·Ï „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…∆«¬»»
Ê‡ ‰È‰È '˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿ƒ¿∆»
ŒÏÚ ‰Ê Ìb Ô·eÈÂ .Èel‚a¿ƒ¿»«∆«
ÔÈ�ÚÓ Ï"p‰ ÏLÓ Ètƒ»»««≈ƒ¿«

‰ÚtL‰‰התלמיד אל ,מהרב ««¿»»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
‡È‰ ÏÚÙa ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»¿…«ƒ
B�Bˆ¯a ‰ÏÚL ÈÙÏ¿ƒ∆»»ƒ¿

ÚÈtL‰Ïלהתעוררות בדומה ¿«¿ƒ«
וכיוצא לצייר או לבנות רצון

iÏÚ˙בזה. ˙aÒ È¯‰Â«¬≈ƒ«¬ƒ«
‰lÁ˙aL ÈÙÏ ‡È‰ ÔBˆ¯‰»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
B˙eÓˆÚa ÔBˆ¯‰ ËÏÁÓÀ¿»»»¿«¿
הסיבה למשל, בית, בניין לגבי

בר מתעורר שהאדם צוןלכך

בכך נעוצה מסויים בית לבנות

בעצם אדם לכל יש שמטבעו

לבית 'מוחלט' רצון נפשו

מבלי בעצם, בנפשו שמושרש

אלא אותו ולעורר ליצור צורך

נעלם הוא Ê‰שלפעמים „vÓeƒ«∆
מוחלט", כ"רצון קיים שהוא

‡CkŒ¯Áהאדם ¯¯BÚ˙Óƒ¿≈««»
Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe .ÈeÏb ÔBˆ¯a¿»»¿≈»
˙iÏÚÏ ‰aq‰L ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆«ƒ»«¬ƒ«

של‰¯ˆÔBוהתעוררות »»
כביכול »ÏÚהקדושֿברוךֿהוא

vÓ„הבריאת ‡È‰ ˙BÓÏBÚ»ƒƒ«
B˙eÓˆÚa ËÏÁn‰ ÔBˆ¯‰»»«À¿»¿«¿

כי (אם מוחלט" "רצון כביכול, קיים, הקדושֿברוךֿהוא של בעצמותו כי

עולמות. לברוא ‰‡Bi˙B˙נעלם) '„ ÔÈ�Ú B�LÈ ËÏÁn‰ ÔBˆ¯a Ì‚Â¿«»»«À¿»∆¿ƒ¿«»ƒ
,'ÈÂ‰ ÌLcלדרגה מדרגה ויורד ומתגלה בא הרצון ÌMLשדרכם ‡l‡ ¿≈¬»»∆»∆»

ÏÏk ˙e˜lÁ˙‰ ¯„‚a Ô�È‡,קיימות הוי' שם של שהאותיות ולמרות ≈»¿∆∆ƒ¿«¿¿»
ולחלק אותן להגדיר ניתן ולא נרגשים ולא ניכרים לא האותיות בין ההבדלים

מוגדרת ולא מופשטת בצורה היא מציאותם כי BÊביניהם ‰�ÈÁ·e של. ¿ƒ»

הקדושֿברוךֿהוא של בעצמותו שהוא כפי הוי' שם Èel‚aאותיות ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ
.‡·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…

ÌB˜ÓŒÏkÓeשם" בחינת האירה סוף ים שבקריעת לעיל המבואר למרות ƒ»»
העליון ברצון שהוא כפי הוי' שם שהיא דלעילא" ÌbLהוי' ¯ÓBÏ Á¯Î‰a¿∆¿≈««∆«

¯È‡‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜aגם ƒ¿ƒ««≈ƒ
BÊ ‰�ÈÁaכפי הוי' שם של ¿ƒ»

בעצמותו p‰c‰,שהוא .¿ƒ≈
‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««»¿»

,‰¯BzŒÔzÓÏ ‰�Î‰כאמור, ¬»»¿««»
e�z� ‰¯BzŒÔzÓ·e¿««»ƒ¿
ÌÈÈelb‰ Ìb ÌÏÚ‰a¿∆¿≈««ƒƒ
È¯‰L ,‡·Ï „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…∆¬≈
„BÚ ‰È‰È ‡Ï ‰¯BzŒÔzÓ««»…ƒ¿∆

ÌÚt39בהתגלות מדובר אלא ««
Á¯ÎÓחדֿפעמית ‰fÓe ,ƒ∆À¿»

‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t ÌbL∆«¿ƒƒ«»
elb˙iL ‰¯Bz ÈÓÚËÂ¿«¬≈»∆ƒ¿«

„È˙ÚÏ,תורה במתן נתגלו ולא ∆»ƒ
דבר של לאמיתו בעצם, הרי

Óa ¯·k e�z�,‰¯BzŒÔz ƒ¿¿»¿««»
‰Ê ÔÈ�ÚL ‡l‡כעת הּוא ∆»∆ƒ¿»∆

·È˙k „È˙ÚÏe ,ÌÏÚ‰a40 ¿∆¿≈¿»ƒ¿ƒ
e‰Èt ˙B˜ÈLpÓ È�˜MÈƒ»≈ƒƒ¿ƒƒ
ÈÓÚË Ìb elb˙iL∆ƒ¿«««¬≈

‰¯Bz41על רש"י וכפירוש »
מאיתו "ומובטחים זה: פסוק

להופיע [מהקדושֿברוךֿהוא]

סוד להם לבאר עליהם עוד

צפונותיה". ומסתר טעמיה

˙eÏÏk ÏÈ·LaL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿ƒ¿»
‰Ó„wL ‰¯Bz‰ Èelbƒ«»∆»¿»

˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ ÌÏBÚÏהייתה »»À¿«ƒ¿
תחילה להיות ««¬»‰‰Î�‰צריכה

‰lb˙iL ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜cƒ¿ƒ««∆ƒ¿«∆
'ÈÂ‰ ,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL≈¬»»ƒ¿≈»¬»»

,ÔBˆ¯aLשל המטרה וכאמור ∆»»
תורה למתן כהכנה הייתה סוף ים בקריעת הזו הנעלית BÓkההתגלות ‰p‰ƒ≈¿

Ôz� ¯·kL ,„È˙ÚÏc ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�Ùc Èelb‰ ÏÈ·La ÔÎ≈ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ«»ƒ¿»ƒ∆¿»ƒ«
‰¯BzŒÔzÓaבהעלם נותר ÚÈ¯˜c˙אבל ‰�Î‰ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ , ¿««»À¿«ƒ¿¬»»ƒ¿ƒ«

‰Ê ‰È‰ Ê‡L ‡l‡ ,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ Èel‚a ÛeÒŒÌÈההתגלות «¿ƒ¬»»∆¿«¿∆»∆»»»∆
ית' בעצמותו שהוא כפי הוי' שם Ê‰בלבדÌÏÚ‰aשל ‰È‰È „È˙ÚÏe , ¿∆¿≈¿»ƒƒ¿∆∆

Èel‚aהגילוי אל מההעלם התורה פנימיות של הנסתר החלק הופעת .לקראת ¿ƒ
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¯e‡·eיםֿסּוף ׁשּבקריעת לעיל נתּבאר ּדהּנה הענין, ≈ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ׁשּזהּו הרצֹון, ׁשּבבחינת הוי' ׁשם ּבגּלּוי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהאיר
חּצֹונּיּות ּבחינֹות, ב' יׁש ּבּכתר והּנה ׁשּבּכתר. הוי' ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשם
ּדרצֹון ותענּוג, רצֹון ּדגמת והם הּכתר, ּופנימּיּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּכתר
ולכן הּכתר. ּפנימּיּות הּוא ותענּוג הּכתר, חּצֹונּיּות ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָהּוא
אף הּנה ּבגּלּוי, הּכתר ּבחינת ׁשהאיר יםֿסּוף ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַּבקריעת
מּכלֿ הרצֹון, ענין ׁשהּוא הּכתר חּצֹונּיּות רק ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנתּגּלה
אּלא הּכתר, ּפנימּיּות ּבחינת ּגם ּבזה יׁשנֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָמקֹום,
הּוא ּבגּלּוי ּׁשהאיר ּומה ּבהעלם, היה הּכתר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּפנימּיּות
ּגם ּבזה יׁשנֹו מּכלֿמקֹום אבל הּכתר, חּצֹונּיּות ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָרק
הוי' ׁשם האיר ׁשּבגּלּוי היֹות ּדעם והינּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָהּפנימּיּות.
ׁשּברצֹון הוי' ׁשם ּגם ּבזה היה ּבפנימּיּות הּנה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּברצֹון,
ּׁשּכתּוב מה וזהּו ׁשּב'עצמּות'. הוי' ׁשהּוא ְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמחלט,
ּבהּוי' וּיאמינּו הוי' את העם וּייראּו יםֿסּוף ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָּבקריעת
ׁשּברצֹון, הוי' הּוא הוי' את העם וּייראּו עבּדֹו, ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹּובמׁשה
מה יתרץ ּובזה ׁשּב'עצמּות'. הוי' הּוא ּבהוי' ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹוּיאמינּו

ּבּזהר הענין42ׁשהקׁשה א וּיאמינּו, מאי כּו' חמּו והא , ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּברצֹון, הוי' הּוא הוי' את העם וּייראּו ּׁשּכתּוב ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָּדמה
ׁשּגם ׁשּב'עצמּות', הוי' הּוא ּבהוי' וּיאמינּו ׁשּכתּוב ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָּומה
ּבגּלּוי האיר ׁשּלא אּלא יםֿסּוף קריעת ּבׁשעת נמׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹזה

מ ּבחינת ּבלבד, אמּונה ּבבחינת רק עלֿידימּמׁש, ּקיף, ְְְְֱִִִִִֵַַַַַַַָָ
הּכתר חּצֹונּיּות ׁשּבהתּגּלּות וכּנ"ל ׁשּברצֹון. ּדהּוי' ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּגּלּוי
העם וּייראּו ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּכתר. ּפנימּיּות ּגם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָנמׁש
ויראה. ראּיה, ּפרּוׁשים. ב' יׁש וּייראּו ּדבתיבת הוי', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאת
וענין ׁשּברצֹון, הוי' ּדׁשם ּבגּלּוי היה הראּיה ענין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּנה
ׁשּב'עצמּות'. הוי' ׁשם המׁשכת מּצד היה ּופחד ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּיראה
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¯È‡‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜aL ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿ƒ««≈ƒ
¯˙kaL 'ÈÂ‰ ÌL e‰fL ,ÔBˆ¯‰ ˙�ÈÁ·aL 'ÈÂ‰ ÌL Èel‚a¿ƒ≈¬»»∆ƒ¿ƒ«»»∆∆≈¬»»∆«∆∆

מהעולמות. ולמעלה מהספירות ka˙¯שלמעלה ‰p‰Âעצמו'· LÈ ¿ƒ≈«∆∆≈
ÔBˆ¯ ˙Ó‚c Ì‰Â ,¯˙k‰ ˙eiÓÈ�Ùe ¯˙k‰ ˙ei�BvÁ ,˙B�ÈÁa¿ƒƒƒ«∆∆¿ƒƒ«∆∆¿≈À¿«»

‚e�Ú˙Â,הנפש שבכוחות ¿«¬
כוח הוא הרצון כוח גם שאמנם

באברי מתלבש שלא 'מקיף'

ה מכוחות ונעלה שכלהגוף

נעלה התענוג כוח אבל והרגש

מסויים בדבר שיש (והעונג ממנו

לאותו לרצון והגורם השורש הוא

באלוקות, למעלה גם וכך דבר),

נעלה העליון התענוג להבדיל,

העליון ‰e‡מהרצון ÔBˆ¯c¿»
‚e�Ú˙Â ,¯˙k‰ ˙ei�BvÁƒƒ«∆∆¿«¬
ÔÎÏÂ .¯˙k‰ ˙eiÓÈ�t ‡e‰¿ƒƒ«∆∆¿»≈
¯È‡‰L ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜aƒ¿ƒ««∆≈ƒ
‰p‰ ,Èel‚a ¯˙k‰ ˙�ÈÁa¿ƒ««∆∆¿ƒƒ≈

‰lb˙pL Û‡למעשה˜¯ «∆ƒ¿«»«
‡e‰L ¯˙k‰ ˙ei�BvÁƒƒ«∆∆∆

ÔBˆ¯‰ ÔÈ�ÚהעליוןŒÏkÓ , ƒ¿«»»ƒ»
‰Êa B�LÈ ,ÌB˜Óבהתגלות »∆¿»∆

העליון ÈÁa�˙הכתר Ìb«¿ƒ«
‡l‡ ,¯˙k‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«∆∆∆»
‰È‰ ¯˙k‰ ˙eiÓÈ�tL∆¿ƒƒ«∆∆»»

שעה Óe‰באותה ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«
˜¯ ‡e‰ Èel‚a ¯È‡‰M∆≈ƒ¿ƒ«
Ï·‡ ,¯˙k‰ ˙ei�BvÁƒƒ«∆∆¬»
‰Êa B�LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¿»∆

הכתר חיצוניות »Ìbבתוך
ÌÚc e�È‰Â .˙eiÓÈ�t‰«¿ƒƒ¿«¿¿ƒ
ÌL ¯È‡‰ Èel‚aL ˙BÈ‰¡∆¿ƒ≈ƒ≈

,ÔBˆ¯aL 'ÈÂ‰'הוי "שם ¬»»∆»»
eiÓÈ�Ùa˙דלעילא" ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒƒ

'ÈÂ‰ ÌL Ìb ‰Êa ‰È‰»»»∆«≈¬»»
,ËÏÁn‰ ÔBˆ¯aLהרצון ∆»»«À¿»

הגלוי לרצון במעלתו שקודם eÓˆÚ'aL˙'.העצמי 'ÈÂ‰ ‡e‰L∆¬»»∆¿«¿
e‰ÊÂהדברים פנימיות e‡¯ÈiÂלפי ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a ·e˙kM ‰Ó ¿∆«∆»ƒ¿ƒ«««ƒ¿

,Bc·Ú ‰LÓ·e 'Èe‰a e�ÈÓ‡iÂ 'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰בשתי מדובר שבעצם »»∆¬»»««¬ƒ««»»¿…∆«¿
הוי' בשם שונות ÔBˆ¯aLדרגות 'ÈÂ‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰ e‡¯ÈiÂ«ƒ¿»»∆¬»»¬»»∆»»

בגלוי שעה באותה eÓˆÚ'aL˙'שהיה 'ÈÂ‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰a e�ÈÓ‡iÂ ,««¬ƒ«¬»»¬»»∆¿«¿
ניתן הוא גם ולמעשה בהעלם בו נמצא אבל שברצון הוי' כמו בגלוי בא שלא

סוף. ים בקריעת

¯‰fa ‰L˜‰L ‰Ó ı¯˙È ‰Ê·e42הכתוב דברי שלכאורה זה פסוק על »∆¿…««∆ƒ¿»«…«
אלוקות התגלות היתה סוף ים שבקריעת מאחר כי תמוהים, בה'" "ויאמינו

הזוהר: ובלשון באמונה, צורך היה למה כל לעיני eÓÁלמטה ‡‰Âוהרי ¿»»
e�ÈÓ‡iÂראו È‡Ó 'eÎאין לעיניים הנראה לדבר והרי "ויאמינו" ומהו «««¬ƒ

באמונה?, ‰ÔÈ�Úצורך C‡«»ƒ¿»
הוא הזוהר לשאלת המענה

של שונות דרגות בשתי שמדובר

הוי' e˙kM·שם ‰Óc¿«∆»
‡e‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰ e‡¯ÈiÂ«ƒ¿»»∆¬»»

ÔBˆ¯aL 'ÈÂ‰בגילוי" שבא ¬»»∆»»
לאממש" אכן זו דרגה ולגבי

באמונה צורך Óe‰היה ,«
'ÈÂ‰a e�ÈÓ‡iÂ ·e˙kL∆»««¬ƒ«¬»»
,'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰ ‡e‰¬»»∆¿«¿
˙ÚLa CLÓ� ‰Ê ÌbL∆«∆ƒ¿«ƒ¿«
‡l‡ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««∆»
,LnÓ Èel‚a ¯È‡‰ ‡lL∆…≈ƒ¿ƒ«»
הוי' שם האיר שבה מידה באותה

שלא הכוונה אין אבל שברצון,

אלא כלל והאיר התגלה

היתה לא שלו שההתגלות

ממש" ÈÁ·a�˙"בגלוי ˜«̄ƒ¿ƒ«
˙�ÈÁa ,„·Ïa ‰�eÓ‡¡»ƒ¿«¿ƒ«

,ÛÈwÓבחסידות כמבואר «ƒ
הבנה או בעיניים ראיה שלעומת

שהם וברורה טובה שכלית

בצורה הדברים לקליטת אמצעים

לא הדברים כאשר הרי פנימית,

וקיימת פנימית בצורה חודרים

'מקיף' קשר זה הרי אמונה רק

קטנה יותר הרבה שהשפעתו

באה זו בחינה גם זאת ובכל

סוף ים קריעת בעת לעולם וירדה

'Èe‰c Èelb‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿«»»
ÔBˆ¯aLאת גם בחובו שטומן ∆»»

ית' שבעצמותו הוי' שם .בחינת
CLÓ� ¯˙k‰ ˙ei�BvÁ ˙elb˙‰aL Ï"pÎÂבהעלם כי Ìbאם ¿««∆¿ƒ¿«ƒƒ«∆∆ƒ¿»«

.¯˙k‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«∆∆
LÈ e‡¯ÈiÂ ˙·È˙·c ,'ÈÂ‰ ˙‡ ÌÚ‰ e‡¯ÈiÂ ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»«ƒ¿»»∆¬»»ƒ¿≈««ƒ¿≈

‰i‡¯ .ÌÈLe¯t ÈÂ¯‡‰בעיניים·' ‰¯‡i‰[=פחד], ÔÈ�Ú ‰p‰ . ≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ»
ÔBˆ¯aL 'ÈÂ‰ ÌLc Èel‚a ‰È‰זו בחינה סוף ים קריעת שבעת כיוון »»¿ƒ¿≈¬»»∆»»

ממש", "בגילוי ‰ÎLÓ˙באה „vÓ ‰È‰ „ÁÙe ‰‡¯i‰ ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿««ƒ¿»««»»ƒ««¿»«
eÓˆÚ'aL˙'והתגלות 'ÈÂ‰ ÌLגם אבל בהעלם נמשך אמנם שכאמור ≈¬»»∆¿«¿
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i"gyz'd ,gqt ly oexg`

ּבגּלּוי, ׁשּבא ענין מּצד ּופחד ליראה הּכּונה ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוהינּו,
ראּית מּצד ופחד ּבאימה ׁשהּוא הּמל לפני העֹומד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּוכמֹו
ּגּלּוי ׁשּמּצד ופחד ליראה ּכאן הּכּונה אּלא ,ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמל
ּוכמֹו ּבלבד, מּקיף ּבדר ׁשּנמׁש יתּבר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָעצמּותֹו

עליהם43שּכתּוב ׁשּנגלה ׁשכינה, ּגּלּוי זה ּגדֹול ּובמֹורא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּקּב"ה הּמלכים מלכי והּוא44מל , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ּׁשּכתּוב מה ּגם ׁשּזהּו ,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ּכי45ּגּלּוי ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
הוי' והּוא ּגותנּיא, על אתּגאי ותרּגם ּגאה, ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹגאה
מּכלֿ מּקיף, ּבבחינת ׁשהיה אף זה, וגּלּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּב'עצמּות',
ׁשּכתּוב מּמה ּובמּכלֿׁשּכן ּגדֹול. מֹורא ּפעל 46מקֹום, ְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּכל על ופחד יראה ׁשּפעל ופחד, אימתה עליהם ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּתּפל
חזי מּזליּה חזי לא ּדאיהּו ּדאףֿעלּֿגב ,47העּמים, ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָֹ

עצמּותֹו ׁשּגּלּוי ליׂשראל, ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה
ּבגּלּוי האיר ׁשּלא אף ופחד, יראה אצלם ּפעל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיתּבר
ּבפנימּיּות ּגם זאת להמׁשי הּכח נּתן ּובאמת ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹמּמׁש.
עבּדֹו, ּדמׁשה העבֹודה עלֿידי ּובפרט העבֹודה, ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹעלֿידי
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבפנימּיּות, האמּונה המׁשכת הּוא 48ׁשענינֹו ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָ

אמּונה. ְֱֵָּורעה

ּׁשּכתּובLÈÂו) מה עם זה ּתׁשחת49לקּׁשר אל למנּצח ¿≈ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
עקתא על לׁשּבחא יֹונתן ותרּגם מכּתם, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָלדוד
מּכי ּדדוד יד על אתאמר ּתחּבל לא ּדוד אמר ּדי ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָּבזמן
נׁשמתֹוֿעדן (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר ּכ"ק ּומבאר ,50ּוׁשלים. ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

הא', אפן אֹופּנים, ּבׁשני ּתׁשחת אל מפרׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשהּתרּגּום
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ח.43) כו, "ויוציאנו".44)תבוא פיסקא לפנ"ז ושם זו". "מצה פיסקא פסח של א.45)הגדה טו, טז.46)בשלח מגילה47)שם,

וש"נ. סע"א. וש"נ.48)ג, .54 ע' חט"ז לקו"ש וראה יג. לז, השתא49)תהלים ניסן בי"א לומר שהתחילו הקאּפיטל – א נז, ַתהלים

וש"נ). .1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ עז).50)(ראה ע' עזר"ת (סה"מ שלו הנ"ז שנת – עזר"ת דשנת זה בד"ה
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נמשך aL‡הוא ÔÈ�Ú „vÓ „ÁÙe ‰‡¯ÈÏ ‰�ek‰ ÔÈ‡L ,e�È‰Â .¿«¿∆≈««»»¿ƒ¿»««ƒ«ƒ¿»∆»
Èel‚aונרגשת ניכרת e‰L‡בצורה CÏn‰ È�ÙÏ „ÓBÚ‰ BÓÎe , ¿ƒ¿»≈ƒ¿≈«∆∆∆

CÏn‰ ˙i‡¯ „vÓ „ÁÙÂ ‰ÓÈ‡aוברורה מוחשית היא ‡l‡והראיה , ¿≈»»««ƒ«¿ƒ««∆∆∆»
C¯a˙È B˙eÓˆÚ Èelb „vnL „ÁÙÂ ‰‡¯ÈÏ Ô‡k ‰�ek‰««»»»¿ƒ¿»»««∆ƒ«ƒ«¿ƒ¿»≈

CLÓpLוהתגלהC¯„a ∆ƒ¿»¿∆∆
„·Ïa ÛÈwÓבגילוי" ולא «ƒƒ¿«

מוחשי, כדבר ¿BÓÎeממש"
·e˙k˘43פסח של בהגדה ∆»

מצרים שיציאת בתורה שהאמור

Ê‰הייתה ÏB„b ‡¯BÓ·e¿»»∆
‰Ï‚pL ,‰�ÈÎL Èelbƒ¿ƒ»∆ƒ¿»
ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈
B„B·Îa ‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«»»ƒ¿

BÓˆÚ·e44Èelb ‡e‰Â , ¿«¿¿ƒ
,C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ«¿«ƒ¿»≈
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰fL45 ∆∆««∆»

בעקבות שנאמרה הים בשירת

שהייתה האלוקית ההתגלות

סוף ים ‚‡‰בקריעת Èkƒ»…
Ìb¯˙Â ,‰‡bבתרגום »»¿ƒ¿≈

ÏÚאונקלוס È‡b˙‡ƒ¿»≈«
,‡i�˙Âbהגאים על התגאה ≈¿»«»
‡e‰Âעל גאווה של זו בחינה ¿

והפלאה ברוממות קשורה הגאים

ביותר ««¬‰ÈÂ'גדולה
'˙eÓˆÚ'aL'מהוי שלמעלה ∆¿«¿

‡Ûשברצון ,‰Ê Èel‚Â ,¿ƒ∆«
ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ‰È‰Lולא ∆»»ƒ¿ƒ««ƒ

מוחשי היה ולא בפנימיות חדר

לעיניים הנראה ŒÏkÓכדבר ,ƒ»
ÏB„b ‡¯BÓ ÏÚt ,ÌB˜Ó»»«»»
בא לא שגם האור עצמת ָבגלל

לפעול בכוחו ממש" "בגילוי

ופחד e˙kL·אימה ‰nÓ ÔkLŒÏkÓ·e על46. שנאמרה שירה באותה ¿ƒ»∆≈ƒ«∆»
סוף ים ÁÙÂ„קריעת ‰‡¯È ÏÚtL ,„ÁÙÂ ‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtzƒ…¬≈∆≈»»»««∆»«ƒ¿»»««

ÈÊÁ dÈÏfÓ ÈÊÁ ‡Ï e‰È‡c ·bŒÏÚŒÛ‡c ,ÌÈnÚ‰ Ïk ÏÚ47, «»»«ƒ¿«««¿ƒ…¬ƒ«»≈¬ƒ
לא עמי היו אשר והאנשים המראה את לבדי אני "וראיתי דניאל: בספר נאמר

על אומרים בהחבא. ויברחו עליהם נפלה גדלה חרדה אבל המראה את ראו

את ראו שלא ומלאכי זכריה חגי, הנביאים הם שהאנשים ז"ל חכמינו כך

מדוע ראו שלא ומאחר שואלת: והגמרא שעה. באותה דניאל שראה ההתגלות

ראה. נשמתם) (שורש שלהם המזל ראו, לא שהם פי על אף ועונה: נחרדו?

שבני האלוקית ההתגלות את ראו לא העולם שאומות אף בענייננו, גם וכך

נפלה ראה, כן שלהם העליון) הרוחני (השורש שהמזל כיוון ראו, ישראל

- העולם אומות לגבי אמורים הדברים ואם ופחד. אימה »»»¿Œ˙Á‡ŒÏÚÂעליהם
ÈelbL ,Ï‡¯NÈÏ Ú‚B�a ‰nÎÂŒ‰nkמצד שהוא כפי הוי' שם «»¿«»¿≈«¿ƒ¿»≈∆ƒ

ÏÚt C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈»«
Û‡ ,„ÁÙÂ ‰‡¯È ÌÏˆ‡∆¿»ƒ¿»»«««
LnÓ Èel‚a ¯È‡‰ ‡lL∆…≈ƒ¿ƒ«»
הוי' שם בתוך נעלם היה אלא

ברצון. שהוא כפי

˙Ó‡·eשלמעשה למרות ∆¡∆
שהוא כפי הוי' שם שעה באותה

אלא התגלה לא ית' בעצמותו

לבוא לעתיד (ורק בהעלם נותר

אז כבר כל) לעין בגלוי יהיה

˙‡Ê CÈLÓ‰Ï Ák‰ Ôz�ƒ««…«¿«¿ƒ…
˙eiÓÈ�Ùa Ìbרק יאיר שלא «ƒ¿ƒƒ

וזאת 'מקיף' ≈¿»È„ÈŒÏÚבדרך
‰„B·Ú‰עובד האדם כאשר »¬»

ההארה עם תחילה כראוי ה' את

דבר של בסופו הרי בגלוי שבאה

בעצמו להחדיר ביכולתו

הנעלית הדרגה את גם בפנימיות

היה מלמעלה שלה שהגילוי

'מקיף' ŒÏÚבדרך Ë¯Ù·e ,ƒ¿»«
‰LÓc ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿…∆
‡e‰ B�È�ÚL ,Bc·Ú«¿∆ƒ¿»
‰�eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¡»
·e˙kL BÓk ,˙eiÓÈ�Ùa48 ƒ¿ƒƒ¿∆»

‰�eÓ‡ ‰Ú¯eרבנו ומשה ¿≈¡»
רועה מהימנא", "רעיא נקרא

היינו רועה, שהוא שם על נאמן,

להחדיר ומסייע ומשפיע מפרנס

העניינים את בפנימיות

חודרים היו לא רבנו משה של בכוחו האדם של המאמץ שלולי ה'מקיפים'

בפנימיות.

·e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Â49„Â„Ï ˙ÁLz Ï‡ Áv�ÓÏ ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»«¿«≈«««¿≈¿»ƒ
‡˙˜Ú ÏÚ ‡ÁaLÏ Ô˙�BÈ Ìb¯˙Â ,ÌzÎÓהצרה על ÔÓÊaלשבח ƒ¿»¿ƒ¿≈»»¿«»»««¿»ƒ¿«

„Âc ¯Ó‡ Ècדוד שאמר ÏaÁzבשעה ‡Ïתשחת ÏÚלא ¯Ó‡˙‡ ƒ»«»ƒ»¿«≈ƒ¿¬««
„Èידי על CÈkÓנאמר „Â„c(עניו) מך הוא .ושלםÌÈÏLeשדוד »¿»ƒ«ƒ¿ƒ

Ô„ÚŒB˙ÓL� (a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˜"k ¯‡·Óe50Ìeb¯z‰L , ¿»≈¿«¿»«ƒ¿»≈∆∆««¿
L¯ÙÓהמילים ‰‡',את ÔÙ‡ ,ÌÈpÙB‡ È�La ˙ÁLz Ï‡ ¿»≈««¿≈ƒ¿≈«ƒ…∆»
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יז i"gyz'd ,gqt ly oexg`

ּבגּלּוי, ׁשּבא ענין מּצד ּופחד ליראה הּכּונה ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוהינּו,
ראּית מּצד ופחד ּבאימה ׁשהּוא הּמל לפני העֹומד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּוכמֹו
ּגּלּוי ׁשּמּצד ופחד ליראה ּכאן הּכּונה אּלא ,ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּמל
ּוכמֹו ּבלבד, מּקיף ּבדר ׁשּנמׁש יתּבר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָעצמּותֹו

עליהם43שּכתּוב ׁשּנגלה ׁשכינה, ּגּלּוי זה ּגדֹול ּובמֹורא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּקּב"ה הּמלכים מלכי והּוא44מל , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ּׁשּכתּוב מה ּגם ׁשּזהּו ,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ּכי45ּגּלּוי ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
הוי' והּוא ּגותנּיא, על אתּגאי ותרּגם ּגאה, ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹגאה
מּכלֿ מּקיף, ּבבחינת ׁשהיה אף זה, וגּלּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּב'עצמּות',
ׁשּכתּוב מּמה ּובמּכלֿׁשּכן ּגדֹול. מֹורא ּפעל 46מקֹום, ְִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּכל על ופחד יראה ׁשּפעל ופחד, אימתה עליהם ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּתּפל
חזי מּזליּה חזי לא ּדאיהּו ּדאףֿעלּֿגב ,47העּמים, ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָֹ

עצמּותֹו ׁשּגּלּוי ליׂשראל, ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה
ּבגּלּוי האיר ׁשּלא אף ופחד, יראה אצלם ּפעל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיתּבר
ּבפנימּיּות ּגם זאת להמׁשי הּכח נּתן ּובאמת ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹמּמׁש.
עבּדֹו, ּדמׁשה העבֹודה עלֿידי ּובפרט העבֹודה, ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹעלֿידי
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבפנימּיּות, האמּונה המׁשכת הּוא 48ׁשענינֹו ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָ

אמּונה. ְֱֵָּורעה

ּׁשּכתּובLÈÂו) מה עם זה ּתׁשחת49לקּׁשר אל למנּצח ¿≈ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
עקתא על לׁשּבחא יֹונתן ותרּגם מכּתם, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָלדוד
מּכי ּדדוד יד על אתאמר ּתחּבל לא ּדוד אמר ּדי ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָּבזמן
נׁשמתֹוֿעדן (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר ּכ"ק ּומבאר ,50ּוׁשלים. ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

הא', אפן אֹופּנים, ּבׁשני ּתׁשחת אל מפרׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשהּתרּגּום
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ח.43) כו, "ויוציאנו".44)תבוא פיסקא לפנ"ז ושם זו". "מצה פיסקא פסח של א.45)הגדה טו, טז.46)בשלח מגילה47)שם,

וש"נ. סע"א. וש"נ.48)ג, .54 ע' חט"ז לקו"ש וראה יג. לז, השתא49)תהלים ניסן בי"א לומר שהתחילו הקאּפיטל – א נז, ַתהלים

וש"נ). .1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ עז).50)(ראה ע' עזר"ת (סה"מ שלו הנ"ז שנת – עזר"ת דשנת זה בד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

נמשך aL‡הוא ÔÈ�Ú „vÓ „ÁÙe ‰‡¯ÈÏ ‰�ek‰ ÔÈ‡L ,e�È‰Â .¿«¿∆≈««»»¿ƒ¿»««ƒ«ƒ¿»∆»
Èel‚aונרגשת ניכרת e‰L‡בצורה CÏn‰ È�ÙÏ „ÓBÚ‰ BÓÎe , ¿ƒ¿»≈ƒ¿≈«∆∆∆

CÏn‰ ˙i‡¯ „vÓ „ÁÙÂ ‰ÓÈ‡aוברורה מוחשית היא ‡l‡והראיה , ¿≈»»««ƒ«¿ƒ««∆∆∆»
C¯a˙È B˙eÓˆÚ Èelb „vnL „ÁÙÂ ‰‡¯ÈÏ Ô‡k ‰�ek‰««»»»¿ƒ¿»»««∆ƒ«ƒ«¿ƒ¿»≈

CLÓpLוהתגלהC¯„a ∆ƒ¿»¿∆∆
„·Ïa ÛÈwÓבגילוי" ולא «ƒƒ¿«

מוחשי, כדבר ¿BÓÎeממש"
·e˙k˘43פסח של בהגדה ∆»

מצרים שיציאת בתורה שהאמור

Ê‰הייתה ÏB„b ‡¯BÓ·e¿»»∆
‰Ï‚pL ,‰�ÈÎL Èelbƒ¿ƒ»∆ƒ¿»
ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈
B„B·Îa ‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«»»ƒ¿

BÓˆÚ·e44Èelb ‡e‰Â , ¿«¿¿ƒ
,C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ«¿«ƒ¿»≈
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰fL45 ∆∆««∆»

בעקבות שנאמרה הים בשירת

שהייתה האלוקית ההתגלות

סוף ים ‚‡‰בקריעת Èkƒ»…
Ìb¯˙Â ,‰‡bבתרגום »»¿ƒ¿≈

ÏÚאונקלוס È‡b˙‡ƒ¿»≈«
,‡i�˙Âbהגאים על התגאה ≈¿»«»
‡e‰Âעל גאווה של זו בחינה ¿

והפלאה ברוממות קשורה הגאים

ביותר ««¬‰ÈÂ'גדולה
'˙eÓˆÚ'aL'מהוי שלמעלה ∆¿«¿

‡Ûשברצון ,‰Ê Èel‚Â ,¿ƒ∆«
ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ‰È‰Lולא ∆»»ƒ¿ƒ««ƒ

מוחשי היה ולא בפנימיות חדר

לעיניים הנראה ŒÏkÓכדבר ,ƒ»
ÏB„b ‡¯BÓ ÏÚt ,ÌB˜Ó»»«»»
בא לא שגם האור עצמת ָבגלל

לפעול בכוחו ממש" "בגילוי

ופחד e˙kL·אימה ‰nÓ ÔkLŒÏkÓ·e על46. שנאמרה שירה באותה ¿ƒ»∆≈ƒ«∆»
סוף ים ÁÙÂ„קריעת ‰‡¯È ÏÚtL ,„ÁÙÂ ‰˙ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ïtzƒ…¬≈∆≈»»»««∆»«ƒ¿»»««

ÈÊÁ dÈÏfÓ ÈÊÁ ‡Ï e‰È‡c ·bŒÏÚŒÛ‡c ,ÌÈnÚ‰ Ïk ÏÚ47, «»»«ƒ¿«««¿ƒ…¬ƒ«»≈¬ƒ
לא עמי היו אשר והאנשים המראה את לבדי אני "וראיתי דניאל: בספר נאמר

על אומרים בהחבא. ויברחו עליהם נפלה גדלה חרדה אבל המראה את ראו

את ראו שלא ומלאכי זכריה חגי, הנביאים הם שהאנשים ז"ל חכמינו כך

מדוע ראו שלא ומאחר שואלת: והגמרא שעה. באותה דניאל שראה ההתגלות

ראה. נשמתם) (שורש שלהם המזל ראו, לא שהם פי על אף ועונה: נחרדו?

שבני האלוקית ההתגלות את ראו לא העולם שאומות אף בענייננו, גם וכך

נפלה ראה, כן שלהם העליון) הרוחני (השורש שהמזל כיוון ראו, ישראל

- העולם אומות לגבי אמורים הדברים ואם ופחד. אימה »»»¿Œ˙Á‡ŒÏÚÂעליהם
ÈelbL ,Ï‡¯NÈÏ Ú‚B�a ‰nÎÂŒ‰nkמצד שהוא כפי הוי' שם «»¿«»¿≈«¿ƒ¿»≈∆ƒ

ÏÚt C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈»«
Û‡ ,„ÁÙÂ ‰‡¯È ÌÏˆ‡∆¿»ƒ¿»»«««
LnÓ Èel‚a ¯È‡‰ ‡lL∆…≈ƒ¿ƒ«»
הוי' שם בתוך נעלם היה אלא

ברצון. שהוא כפי

˙Ó‡·eשלמעשה למרות ∆¡∆
שהוא כפי הוי' שם שעה באותה

אלא התגלה לא ית' בעצמותו

לבוא לעתיד (ורק בהעלם נותר

אז כבר כל) לעין בגלוי יהיה

˙‡Ê CÈLÓ‰Ï Ák‰ Ôz�ƒ««…«¿«¿ƒ…
˙eiÓÈ�Ùa Ìbרק יאיר שלא «ƒ¿ƒƒ

וזאת 'מקיף' ≈¿»È„ÈŒÏÚבדרך
‰„B·Ú‰עובד האדם כאשר »¬»

ההארה עם תחילה כראוי ה' את

דבר של בסופו הרי בגלוי שבאה

בעצמו להחדיר ביכולתו

הנעלית הדרגה את גם בפנימיות

היה מלמעלה שלה שהגילוי

'מקיף' ŒÏÚבדרך Ë¯Ù·e ,ƒ¿»«
‰LÓc ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿…∆
‡e‰ B�È�ÚL ,Bc·Ú«¿∆ƒ¿»
‰�eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¡»
·e˙kL BÓk ,˙eiÓÈ�Ùa48 ƒ¿ƒƒ¿∆»

‰�eÓ‡ ‰Ú¯eרבנו ומשה ¿≈¡»
רועה מהימנא", "רעיא נקרא

היינו רועה, שהוא שם על נאמן,

להחדיר ומסייע ומשפיע מפרנס

העניינים את בפנימיות

חודרים היו לא רבנו משה של בכוחו האדם של המאמץ שלולי ה'מקיפים'

בפנימיות.

·e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Â49„Â„Ï ˙ÁLz Ï‡ Áv�ÓÏ ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»«¿«≈«««¿≈¿»ƒ
‡˙˜Ú ÏÚ ‡ÁaLÏ Ô˙�BÈ Ìb¯˙Â ,ÌzÎÓהצרה על ÔÓÊaלשבח ƒ¿»¿ƒ¿≈»»¿«»»««¿»ƒ¿«

„Âc ¯Ó‡ Ècדוד שאמר ÏaÁzבשעה ‡Ïתשחת ÏÚלא ¯Ó‡˙‡ ƒ»«»ƒ»¿«≈ƒ¿¬««
„Èידי על CÈkÓנאמר „Â„c(עניו) מך הוא .ושלםÌÈÏLeשדוד »¿»ƒ«ƒ¿ƒ

Ô„ÚŒB˙ÓL� (a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˜"k ¯‡·Óe50Ìeb¯z‰L , ¿»≈¿«¿»«ƒ¿»≈∆∆««¿
L¯ÙÓהמילים ‰‡',את ÔÙ‡ ,ÌÈpÙB‡ È�La ˙ÁLz Ï‡ ¿»≈««¿≈ƒ¿≈«ƒ…∆»
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mixvnיח mi oeyl z` 'ied mixgde

לדוד ׁשהיּו הּיּסּורים על וקאי עקתא, ּפרּוׁשֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּתׁשחת
(ּתׁשחת) אל ּומפרׁש ׁשאּול, עלֿידי יהרג ּפן ירא ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהיה
ּבחּלּופי מתחּלפֹות וע' א' ּכי עקתא), (על על ְְְְְְִִִֵַַַַָּכמֹו

אחה"ע ּתחּבל,51אֹותּיֹות ּפרּוׁשֹו ׁשּתׁשחת הּב', ואפן . ְְְִֵֵֵֶֶַַַֹ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשאּול, את להרג ׁשּלא ּפרּוׁשּו ּתׁשחת ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹואל

ּתׁשחיתהּו אל לאביׁשי מּכי52ּדוד ּתרּגּומֹו ּומכּתם, . ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָ
סֹוטה ּבמּסכת וכדאיתא מ53ּוׁשלים, ּדוד ׁשהיה מכּתם ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָ

ויׁש ּבדרכיו. ּתמים ותם עניו מ רׁש"י ּופרׁש לּכל, ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹותם
אל ּבתבֹות הּנ"ל הּפרּוׁשים ב' ּדהּנה, ּבזה, הּבאּור ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלֹומר
מּׁשאּול), לדוד ׁשהיּו הּיּסּורים (על עקתא על ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּתׁשחת,
זה ּבהמׁש ּבאים ׁשאּול), את להרג (ׁשּלא ּתחּבל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹולא
(על מּׁשאּול יּסּורים לדוד ׁשהיּו היֹות ׁשעם היינּו, ְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָלזה,
ּתחּבל). (אל יהרגּוהּו ׁשּלא אמר מּכלֿמקֹום ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹעקתא),
ּבאֹותן אחת, ּבּקׁשה ׁשּתהיה ׁשּי אי להבין, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוצרי
ּתחּבל. ולא עקתא, על הפּכּיים, ענינים ב' על ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹּתבֹות,
מּכי מכּתם, לדוד ּומבאר הּכתּוב ממׁשי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָועלֿזה
ׁשהאפׁשרּות היינּו, לּכל, ותם מ ּדוד ׁשהיה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּוׁשלים,
מּצד היא אחת ּבבּקׁשה הפּכּיים ּדברים ב' על ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָלבּקׁש
היה ׁשּדוד ּבּמאמר, לבאר ממׁשי ועלֿזה הּבּטּול. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָענין
הּמלכּות לספירת מרּכבה ׁשהיה הּבּטּול, ,54ּבתכלית ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ

ּבּתפּלה ּכמֹו הּבּטּול, ענין מּמילא ּבדר אצלֹו היה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָולכן
למּטה ּכלל55ׁשעיניו עיניו לרֹומם יכֹול ׁשאינֹו היינּו, , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּפחד עצם מּגדל התּפּׁשטּות, ּבחינת ּבאיזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹלהיֹות
מּמציאּותֹו, ׁשּמתּבּטל הּמל לפני עֹומד להיֹותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַוהּבּטּול

איׁש ולא ּתֹולעת ואנכי ׁשּויתי56ּוכאמרֹו מּזה, ויתירה , ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹֹ
היה57ודֹוממּתי זה (ׁשּמּצד ּדדוד ׁשהּבּטּול לֹומר, ויׁש . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

הּוא אחת) ּבבּקׁשה הפּכּיים ּדברים ב' לבּקׁש ְְְְִִִֵַַַַָָָָָיכֹול
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ואילך.51) קטז ע' ח"ב אג"ק וראה שם. מלך ובמקדש א. קלד, ט.52)זח"ב כו, ב.53)שמואלֿא כג54)יו"ד, שער פרדס ראה

ובכ"מ. פ"ד. הכינויים) ערכי ב.55)(שער קה, ז.56)יבמות כב, ב.57)תהלים קלא, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡˙˜Ú BLe¯t ˙ÁLzLצרהÏÚ È‡˜Â אל, מתייחס והכתוב ∆«¿≈≈«¿»¿»≈«
ÌÈ¯eqi‰והצרותÈ„ÈŒÏÚ ‚¯‰È Ôt ‡¯È ‰È‰L „Â„Ï eÈ‰L «ƒƒ∆»¿»ƒ∆»»»≈∆≈»≈«¿≈

,(‡˙˜Ú ÏÚ) ÏÚ BÓk (˙ÁLz) Ï‡ L¯ÙÓe ,Ïe‡Lזה ולפי »¿»≈««¿≈¿«««¿»
תשחת" (בעי"ן) "על כתוב היה כאילו תשחת" "אל המילים את מפרש התרגום

˙BÙlÁ˙Ó 'ÚÂ '‡ Èkƒ¿ƒ¿«¿
˙Bi˙B‡ ÈÙelÁa¿ƒ≈ƒ

Ú"‰Á‡51אותיות שארבעתן

בזו זו מתחלפות ולעתים גרוניות

לא הכוונה אין זה פירוש ולפי

על מדבר שהכתוב אלא תשחית

והיסורים ‰a',הצרה ÔÙ‡Â .¿…∆«
,ÏaÁz BLe¯t ˙ÁLzL∆«¿≈≈¿«≈
‡lL eLe¯t ˙ÁLz Ï‡Â¿««¿≈≈∆…

לא ‡˙לחבול, ‚¯‰Ï«¬…∆
„Âc ¯Ó‡L BÓk ,Ïe‡L»¿∆»«»ƒ
e‰˙ÈÁLz Ï‡ ÈLÈ·‡Ï52. «¬ƒ«««¿ƒ≈

CÈkÓ BÓeb¯z ,ÌzÎÓeƒ¿»«¿«ƒ
˙ÎqÓa ‡˙È‡„ÎÂ ,ÌÈÏLe¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«∆∆

‰ËBÒ53‰È‰L ÌzÎÓ »ƒ¿»∆»»
L¯Ùe ,ÏkÏ Ì˙Â CÓ „Âc»ƒ»¿««…≈≈
ÌÈÓz Ì˙Â ÂÈ�Ú CÓ È"L«̄ƒ»»»¿«»ƒ

.ÂÈÎ¯„aƒ¿»»
,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
ÌÈLe¯t‰ '· ,‰p‰c¿ƒ≈«≈ƒ
,˙ÁLz Ï‡ ˙B·˙a Ï"p‰««¿≈««¿≈
ÌÈ¯eqi‰ ÏÚ) ‡˙˜Ú ÏÚ««¿»««ƒƒ
,(Ïe‡MÓ „Â„Ï eÈ‰L∆»¿»ƒƒ»
¯‰Ï ‡lL) ÏaÁz ‡ÏÂ‚ ¿…¿«≈∆…«¬…

,(Ïe‡L שני‡˙ אינם ∆»
בין קשר ללא שונים פירושים

הם אלא לשני ÌÈ‡a»ƒאחד
,e�ÈÈ‰ ,‰ÊÏ ‰Ê CLÓ‰a¿∆¿≈∆»∆«¿
„Â„Ï eÈ‰L ˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡∆»¿»ƒ
ÏÚ) Ïe‡MÓ ÌÈ¯eqÈƒƒƒ»«

‡˙˜Úהצרה ŒÏkÓעל ,( «¿»ƒ»
e‰e‚¯‰È ‡lL ¯Ó‡ ÌB˜Ó»»«∆…««¿
CÈ¯ˆÂ .(ÏaÁz Ï‡)«¿«≈¿»ƒ

CiL CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ïייתכןאיך,˙B·z Ô˙B‡a ,˙Á‡ ‰Lwa ‰È‰zL ¿»ƒ≈«»∆ƒ¿∆«»»««¿»≈
ÏaÁz ‡ÏÂ ,‡˙˜Ú ÏÚ ,ÌÈikÙ‰ ÌÈ�È�Ú '· ÏÚדוד אחד שמצד «ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ««¿»¿…¿«≈

שלא קורא הוא שני ומצד לו גורם ששאול היסורים מצרת להינצל מבקש

שאול!. את Â„Ï„להשחית ¯‡·Óe ·e˙k‰ CÈLÓÓ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆«¿ƒ«»¿»≈¿»ƒ
,e�ÈÈ‰ ,ÏkÏ Ì˙Â CÓ „Âc ‰È‰L ,ÌÈÏLe CÈkÓ ,ÌzÎÓƒ¿»«ƒ¿ƒ∆»»»ƒ»¿««…«¿

ÌÈikÙ‰ ÌÈ¯·c '· ÏÚ Lw·Ï ˙e¯LÙ‡‰Lבעד וגם שאול נגד גם ∆»∆¿»¿«≈«¿»ƒ»¿ƒƒ
‡Á˙שאול ‰Lw·a"תשחת "אל ביטוי ÔÈ�Úבאותו „vÓ ‡È‰ ¿«»»««ƒƒ«ƒ¿«

Ïeha‰הוא האישית מציאותו את החשיב ולא ותמים עניו היה שדוד כיון «ƒ
ייפגע לא ששאול לבקשה משאול שיינצל הבקשה בין סתירה ראה .לא
¯‡·Ï CÈLÓÓ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆«¿ƒ¿»≈
‰È‰ „ÂcL ,¯Ó‡na««¬»∆»ƒ»»
‰È‰L ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ∆»»

‰·k¯Ó"מרכבה" המושג ∆¿»»
שכן הביטול, תכלית את מבטא

מובן מרכבה מנהיג רוכב כאשר

והיא משלה רצון כל לה שאין

הרוכב. בידי לחלוטין נשלטת

"מרכבה", היה המלך ודוד

מוחלט בביטול כלומר

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ54 ƒ¿ƒ«««¿
העליונה ‰È‰האלוקית ÔÎÏÂ ,¿»≈»»

ÔÈ�Ú ‡ÏÈnÓ C¯„a BÏˆ‡∆¿¿∆∆ƒ≈»ƒ¿«
Ïeha‰שיצטרך מבלי «ƒ

לבטל כדי ולהתאמץ להתייגע

האישית, מציאותו ¿BÓkאת
‰hÓÏ ÂÈ�ÈÚL ‰lÙza55, «¿ƒ»∆≈»¿«»

"המתפלל ז"ל חכמינו כמאמר

ועיניו למעלה לבו שיתן צריך

ÏBÎÈלמטה" B�È‡L ,e�ÈÈ‰«¿∆≈»
ÌÓB¯Ïאת ÂÈ�ÈÚלהרים ¿≈≈»

˙�ÈÁa ‰ÊÈ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÏk¿»ƒ¿¿≈∆¿ƒ«
˙eËMt˙‰אלא לעצמו מחוץ ƒ¿«¿

והתבטלות בענווה להיות

ÌˆÚמוחלטת Ï„bÓ ,ƒ…∆…∆
B˙BÈ‰Ï Ïeha‰Â „Át‰«««¿«ƒƒ¿
CÏn‰ È�ÙÏ „ÓBÚ≈ƒ¿≈«∆∆
,B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙nL∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

B¯Ó‡Îeדוד שאמר וכפי ¿»¿
עצמו על ÈÎ�‡Â¿»…ƒהמלך
LÈ‡ ‡ÏÂ ˙ÚÏBz56,לשון ««¿…ƒ

עצומה התבטלות שמבטא

È˙ÈeL ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆ƒƒƒ
ÈzÓÓB„Â57עוד ביטול מבטא והוא עצמו על אמר המלך שדוד נוסף לשון ¿«¿ƒ

שלו והמציאות מלאה, ובדממה בשתיקה שנמצא פנימי יותר ועוד עמוק יותר

שהוא. סוג מכל ביטוי שום מקבלת לא

'· Lw·Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‰Ê „vnL) „Â„c Ïeha‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿»ƒ∆ƒ«∆»»»¿«≈
˙Á‡ ‰Lw·a ÌÈikÙ‰ ÌÈ¯·cלא ששאול וגם משאול להינצל גם ¿»ƒ»¿ƒƒ¿«»»««
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ׁשּב'עצמּות' הוי' ׁשם ׁשּמּצד ּופחד הּיראה ענין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָעלּֿדר
הוי' ׁשם ּגּלּוי ודגמת מעין יםֿסּוף, ּבקריעת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשּנתּגּלה
ׁשהּוא מׁשיח עלֿידי לבֹוא, לעתיד ׁשּיתּגּלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּב'עצמּות'

ּדוד. ִֶָּבן

עבֹודתp‰Â‰ז) הקּדמת עלֿידי ּבאים ּדלעתיד הּגּלּויים ¿ƒ≈ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ
הּנהר ּבקיעת ּגּבי ׁשּכתּוב מה וזהּו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּברּורים.

ּדהּנה נחלים, לׁשבעה והּכהּו הם58ּדלעתיד הּנחלים ז' , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָ
והתּגּלּותם ּדעּתיק, ּתחּתֹונֹות ז' ּבחינת עד הּמּדֹות ְְְְְִִִִַַַַַַָז'
מלכין ּדז' הּנּצֹוצֹות ּדברּור העבֹודה עלֿידי היא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָלעתיד
על ידֹו והניף ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו ּדתהּו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹקדמאין
ּדהּנה, מׁשיח, ׁשל רּוחֹו על ּדקאי רּוחֹו, ּבעים ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהּנהר
ים ׁשהפ יםֿסּוף ּדקריעת ׁשהענין לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשם
ּכ עֹולם, ׁשל ּדקדמֹונֹו קדים רּוח עלֿידי הּוא ְְְְִֵֶַַַַָָָָָליּבׁשה
ּובאמת מׁשיח. ׁשל רּוחֹו עלֿידי יהיה ּדלעתיד הּגּלּוי ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּגם
ׁשּזהּו יםֿסּוף, קריעת ּבׁשעת ּכבר נמׁש זה ּגּלּוי ּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהרי
ּכללי ענין ׁשהּוא אחת, ּבקיעה היתה יםֿסּוף ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבקריעת

הּפר ּכל ּבהעלם ּבֹו עניןׁשּיׁש ׁשהּוא לעתיד, ׁשּיתּגּלּו טים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשל רּוחֹו עלֿידי יהיה זה ׁשּגּלּוי נחלים, לז' ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָוהּכהּו
ּכן ּגם ׁשּזהּו הּברּורים, עבֹודת עלֿידי ׁשּנמׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמׁשיח,

ׁשּכתּוב ּדמׁשיחא59מה רּוחא ּדא מרחפת אלקים ,60ורּוח ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
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יט i"gyz'd ,gqt ly oexg`

ׁשּב'עצמּות' הוי' ׁשם ׁשּמּצד ּופחד הּיראה ענין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָעלּֿדר
הוי' ׁשם ּגּלּוי ודגמת מעין יםֿסּוף, ּבקריעת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻׁשּנתּגּלה
ׁשהּוא מׁשיח עלֿידי לבֹוא, לעתיד ׁשּיתּגּלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּב'עצמּות'

ּדוד. ִֶָּבן

עבֹודתp‰Â‰ז) הקּדמת עלֿידי ּבאים ּדלעתיד הּגּלּויים ¿ƒ≈ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ
הּנהר ּבקיעת ּגּבי ׁשּכתּוב מה וזהּו ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּברּורים.

ּדהּנה נחלים, לׁשבעה והּכהּו הם58ּדלעתיד הּנחלים ז' , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָ
והתּגּלּותם ּדעּתיק, ּתחּתֹונֹות ז' ּבחינת עד הּמּדֹות ְְְְְִִִִַַַַַַָז'
מלכין ּדז' הּנּצֹוצֹות ּדברּור העבֹודה עלֿידי היא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָלעתיד
על ידֹו והניף ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו ּדתהּו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹקדמאין
ּדהּנה, מׁשיח, ׁשל רּוחֹו על ּדקאי רּוחֹו, ּבעים ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהּנהר
ים ׁשהפ יםֿסּוף ּדקריעת ׁשהענין לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכׁשם
ּכ עֹולם, ׁשל ּדקדמֹונֹו קדים רּוח עלֿידי הּוא ְְְְִֵֶַַַַָָָָָליּבׁשה
ּובאמת מׁשיח. ׁשל רּוחֹו עלֿידי יהיה ּדלעתיד הּגּלּוי ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּגם
ׁשּזהּו יםֿסּוף, קריעת ּבׁשעת ּכבר נמׁש זה ּגּלּוי ּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהרי
ּכללי ענין ׁשהּוא אחת, ּבקיעה היתה יםֿסּוף ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבקריעת

הּפר ּכל ּבהעלם ּבֹו עניןׁשּיׁש ׁשהּוא לעתיד, ׁשּיתּגּלּו טים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשל רּוחֹו עלֿידי יהיה זה ׁשּגּלּוי נחלים, לז' ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָוהּכהּו
ּכן ּגם ׁשּזהּו הּברּורים, עבֹודת עלֿידי ׁשּנמׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמׁשיח,

ׁשּכתּוב ּדמׁשיחא59מה רּוחא ּדא מרחפת אלקים ,60ורּוח ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
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ים שבקריעת ונמצא שבעצמות"

לא שהיא התגלות היתה סוף

שתהיה ההתגלות כמו ממש

"מעין היא אבל לבוא לעתיד

לה ויש התגלות אותה ודוגמת"

כי המלך לדוד מיוחד קשר

תהיה לבוא שלעתיד ההתגלות

Ôa ‡e‰L ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈»ƒ«∆∆
.„Âc»ƒ

„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈«ƒƒƒ¿»ƒ
˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a»ƒ«¿≈«¿»«

ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úכמבואר ¬««≈ƒ
במגע בא אדם שכאשר בחסידות

בדרך הגשמיים העולם ענייני עם

הו התורה, פי על אהנכונה

והרע הטוב בין מפריד

את ומברר בהם, המעורבים

אלא לקדושה אותו ומעלה הטוב

לביצוע הזמן הוא שכעת

הבירור של והתוצאות העבודה

לבוא לעתיד ויתגלו ייראו

לז): (פרק התניא בספר (כמבואר

אין אור גילוי שהוא המתים ותחיית המשיח ימות של הזה השלימות "תכלית

משך זמן כל ועבודתנו במעשינו תלוי הגשמי, הזה בעולם הוא ברוך סוף

האלוקות לגילוי וההכנה ההקדמה היא הבירורים' ש'עבודת ונמצא הגלות")

המשיח. בימות שיהיה

‰Ú·LÏ e‰k‰Â „È˙ÚÏc ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜a Èab ·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»«≈¿ƒ««»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÌÈÏÁ�הנהר של הבקיעה אחת, לבקיעה נקרע שהים סוף ים לקריעת ובניגוד ¿»ƒ

חלקים שבעה של תהיה לבוא p‰c58'Ê‰לעתיד Ì‰ ÌÈÏÁp‰ 'Ê , ¿ƒ≈«¿»ƒ≈
˙Bcn‰בכל "מלכות") עד (מ"חסד" הקדושֿברוךֿהוא של העליונות «ƒ

בעולמות שהן כפי מהמידות דרגה ובכל עולם בכל המידות של הדרגות

ÈzÚc˜,הנחותים ˙B�BzÁz 'Ê ˙�ÈÁa „Úשפנימיות בחסידות כמבואר «¿ƒ««¿¿«ƒ
מושלל הינו ונבדל, שנעתק שם [על יומין" "עתיק נקראת העליון הכתר

מהספירות שלמעלה בחינה שזו ואף ונסתר] נעלם הוא אלא וגילוי מ"יומין"

הספירות לעשר מקבילות שהם בחינות בעתיק גם יש בהעלם והמידות,

תחתונות" ו"ז' ודעת בינה חכמה המוחין שהם ראשונות" ל"ג' המתחלקות

המידות שבע ‰B·Ú„‰שהם È„ÈŒÏÚ ‡È‰ „È˙ÚÏ Ì˙elb˙‰Â¿ƒ¿«»∆»ƒƒ«¿≈»¬»
e‰˙c ÔÈ‡Ó„˜ ÔÈÎÏÓ 'Êc ˙BˆBvp‰ ¯e¯·cשל הקדמונים המלכים ¿≈«ƒ¿¿»ƒ«¿»ƒ¿…

שהיו לפני שמלכו אדום מלכי שהיו וישלח בפרשת בתורה כתוב התוהו עולם

על ומבואר ישראל בבני מלכים

שלפי וחסידות בקבלה כך

לשבעה הכוונה הדברים פנימיות

המידות, שבע כנגד "מלכים",

שקדם התוהו" ב"עולם שמלכו

העולם שהוא התיקון" ל"עולם

היו שב"תוהו" וכיוון הנוכחי

מועטים בכלים מרובים אורות

וניצוצות הכלים" "שבירת נוצרה

לתוך נפלו קדושה של

אחרא' וה'סטרא ה'קליפות'

ולהעלות אותם לברר וצריך

זו ועבודה לקדושה בחזרה אותם

גורמת הניצוצות בירור של

שיהיו הגילויים את ומביאה

לבוא. לעתיד

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
את המתאר הפסוק בהמשך

לבוא לעתיד הנהר בקיעת

ÛÈ�‰Â,הקדושֿברוךֿהוא ¿≈ƒ
ÌÈÚaכביכול ¯‰p‰ ÏÚ B„È»««»»«¿»
ÏÚבחוזק È‡˜c ,BÁe¯¿»≈«

אל מתייחס ¯BÁeש"רוחו"
ÌLk ,‰p‰c ,ÁÈLÓ ÏL∆»ƒ«¿ƒ≈¿≈
ÔÈ�Ú‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆»ƒ¿»

È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰L ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜cהתגלותÁe¯ ƒ¿ƒ««∆»«»¿«»»«¿≈«
‰È‰È „È˙ÚÏc Èelb‰ Ìb Ck ,ÌÏBÚ ÏL B�BÓ„˜c ÌÈ„»̃ƒ¿«¿∆»»««ƒƒ¿»ƒƒ¿∆

È„ÈŒÏÚהתגלות˙Ó‡·e .ÁÈLÓ ÏL BÁe¯דבר של לאמיתו בעצם, «¿≈∆»ƒ«∆¡∆
‰Ê Èelb Ìb È¯‰בעולם ופעולתה משיח" של "רוחו �CLÓהתגלות ¬≈«ƒ∆ƒ¿«

,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ˙ÚLa ¯·kבעצם כיצד בהרחבה לעיל כמבואר ¿»ƒ¿«¿ƒ««
לבוא לעתיד שיהיה הגילוי את גם בתוכו מכיל סוף ים שבקריעת הגילוי

ÔÈ�Ú ‡e‰L ,˙Á‡ ‰ÚÈ˜a ‰˙È‰ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜aL e‰fL∆∆∆ƒ¿ƒ««»¿»¿ƒ»««∆ƒ¿»
ÈÏÏkרבים פרטיים עניינים בתוכו Ïkשכולל ÌÏÚ‰a Ba LiL ¿»ƒ∆≈¿∆¿≈»

,ÌÈÏÁ� 'ÊÏ e‰k‰Â ÔÈ�Ú ‡e‰L ,„È˙ÚÏ elb˙iL ÌÈË¯t‰שהם «¿»ƒ∆ƒ¿«∆»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»¿¿»ƒ
הכללית האחת הבקיעה של פרטים È„ÈŒÏÚבעצם ‰È‰È ‰Ê ÈelbL∆ƒ∆ƒ¿∆«¿≈

Ìb e‰fL ,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ CLÓpL ,ÁÈLÓ ÏL BÁe¯∆»ƒ«∆ƒ¿««¿≈¬««≈ƒ∆∆«
·e˙kL ‰Ó Ôk59בראשית ימי ÙÁ¯Ó˙בששת ÌÈ˜Ï‡ Áe¯Âואמרו ≈«∆»¿«¡…ƒ¿«∆∆

ÁÈLÓc‡בזוהר ‡Áe¯ ‡c60,משיח של רוחו הביטויÙÁ¯Óc˙זו »»ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆∆
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mixvnכ mi oeyl z` 'ied mixgde

ניצֹוצין הרפ"ח ּברּור ענין הּוא ועלֿידיֿזה61ּדמרחפת , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו מׁשיח. ׁשל ּדרּוחֹו הּגּלּוי ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָנעׂשה
ּכמֹו ּדוקא, מעֹור הם נעלים ּדהּנה, ּבּנעלים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָוהדרי

הּכּפּורים יֹום ּגּבי העֹור62ׁשּמצינּו ׁשּלבּוׁש וידּוע , ְְִִִֵֶֶַַַָָָ
עֹור ּכתנֹות ענין ׁשּזהּו החטא, עלֿידי ,63נתחּדׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ

עֹור נעׂשה החטא ועלֿידי אֹור, היה ולכן64ּדבתחּלה , ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָ
עֹובד ענין ׁשּזהּו עֹורֹות, ּדעּבּוד העבֹודה להיֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָצריכה

ּברּור65אלקים עבֹודת ענין ׁשהּוא ּבּנעלים, והדרי וזהּו , ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ
ּבוהדרי הּב' ּפרּוׁש ּגם נעׂשה ועלֿידיֿזה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַהּנּצֹוצֹות.
נעל ּבׁשם ׁשּנקרא מט"ט ּבחינת הּוא ּדנעל ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּבּנעלים,

ּבזה66ּדׁשכינּתא ּומבאר מאצילּות67, ׁשההמׁשכה , ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
לבּוׁשים ּכּמה עלֿידי ּבאה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה
ולכן ּגס, הּיֹותר לבּוׁש ׁשהּוא הּנעל לבּוׁש עד ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָּומסּכים

עֹולם ׁשל ׂשרֹו ׁשהּוא נעל68מט"ט ּבׁשם נקרא ְְִֵֶֶַַָָָ
מאצילּות ההמׁשכה היא ׁשעלֿידֹו לפי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּדׁשכינּתא,
הּנעל. לבּוׁש עלֿידי ׁשּנמׁשכת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה
יׂשראל יהיּו ׁשּלעתיד ּבּנעלים, והדרי נאמר ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָועלֿזה

הּׁשרת מּמלאכי ּפעל69לפנים מה אצלם ׁשּיׁשאלּו עד , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּׁשרת70א-ל למלאכי יׂשראל מּנׁשמֹות וההמׁשכה , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

יׂשראל ּבנׁשמֹות זה ועּלּוי הּנעל. לבּוׁש עלֿידי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּתהיה
הא' ּפרּוׁש ׁשּזהּו הּברּורים, עבֹודת עלֿידי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָיהיה
ּבּנעלים ּבּנעלים, והדרי וזהּו ּבּנעלים. ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָּבוהדרי
הּנעלים ּבענין הא' ּפרּוׁש ׁשעלֿידי וכּנ"ל, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהּידּועים,
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פ"אֿב.61) ניצוצין) רפ"ח (שער יח שער חיים עץ רע"א.62)ראה מד, שה"ש לקו"ת ס"ב. סתרי"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה

כא.63) ג, יב.64)בראשית פ"כ, ב"ר פט"ו.65)ראה תניא יח. ג, פ"ד.66)מלאכי אבי"ע) (שער פרדס א). (סא, תכ"א תקו"ז ראה

סע"ג). (קכט, פי"א דז"א) רישא (שער טז שער קיח.67)עמה"מ ע' תרנ"ט סה"מ א. כה, שה"ש לקו"ת ד. יב, לך לך תו"א ראה

זה.68)ובכ"מ. פסוק ובתוד"ה ב טז, יבמות כג.69)ראה כג, בלק פרש"י ספ"ו. שבת וירושלמי70)ירושלמי ובפרש"י שם בלק

שם.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

מספר הקבלה, פי על שהוא, רפ"ח האותיות את בתוכו כולל "מרחפת"

שנפלו �ÔÈˆBˆÈהניצוצות Á"Ù¯‰ ¯e¯a ÔÈ�Ú ‡e‰ ,61‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ , ƒ¿«≈»ƒƒ¿«¿≈∆
הניצוצות את מבררים ÁÈLÓ.כאשר ÏL BÁe¯c Èelb‰ ‰NÚ�«¬∆«ƒ¿∆»ƒ«
·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂיהיה הנהר בקיעת שלאחר הפסוק בהמשך ¿∆«≈«∆»
,‰p‰c ,ÌÈÏÚpa CÈ¯„‰Â¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ≈
,‡˜Âc ¯BÚÓ Ì‰ ÌÈÏÚ�«¬«ƒ≈≈«¿»
ÌBÈ Èab e�ÈˆnL BÓk¿∆»ƒ«≈

ÌÈ¯etk‰62ללבוש שאסור «ƒƒ
דווקא חל והאיסור נעליים בו

עור נעלי Úe„ÈÂלגבי ,¿»«
LcÁ˙� ¯BÚ‰ Le·lL∆¿»ƒ¿«≈

,‡ËÁ‰ È„ÈŒÏÚעץ חטא «¿≈«≈¿
אדם ידעו שבעקבותיו הדעת

והקדושֿ הם, ערומים כי וחוה

בבגד אותם הלביש ברוךֿהוא

B�˙k˙עור ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿«»¿
¯BÚ63‰lÁ˙·c קודם, ¿ƒ¿ƒ»
È„ÈŒÏÚÂהחטא ,¯B‡ ‰È‰»»¿«¿≈
‡ËÁ‰והסתר העלם שגרם «≈¿
BÚ¯וחומריות ‰NÚ�64, «¬»

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿
,˙B¯BÚ „eaÚc ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ
„·BÚ ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿«≈

ÌÈ˜Ï‡65,בחסידות כמבואר ¡…ƒ
נמשל ה' עבודת עניין שכללות

העיבוד שקודם עורות לעיבוד

ראוי ולא וגס עבה הוא העור

נעליים לעשיית או ללבישה

גם וכך אותו מעדן ְֵַוהעיבוד

ואת הגוף את מעדנת ה' עבודת

אותם ועושה הבהמית הנפש

הנפש אור את לקלוט ראויים

e¯a¯האלוקית ˙„B·Ú ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÌÈÏÚpa CÈ¯„‰Â e‰ÊÂ¿∆¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿«¬«≈
.˙BˆBvp‰«ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂלקדושה אותם ומעלים הניצוצות את מבררים �NÚ‰כאשר ¿«¿≈∆«¬∆
Ë"ËÓ ˙�ÈÁa ‡e‰ ÏÚ�c ,ÌÈÏÚpa CÈ¯„‰Âa 'a‰ Le¯t Ìb«≈«¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿««¿ƒ«

"מטטרון" z�ÈÎLc‡המלאך ÏÚ� ÌLa ‡¯˜pL66‰Êa ¯‡·Óe ,67, ∆ƒ¿»¿≈««ƒ¿ƒ¿»¿…»»∆
È„ÈŒÏÚ ‰‡a ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»≈¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»»»«¿≈

ÌÈkÒÓe ÌÈLe·Ï ‰nk- האצילות מעולם האלוקי האור שירידת כיוון «»¿ƒ»«ƒ
בריאהֿיצירהֿ לעולמות - ממש" "אלוקות הוא זאת בכל עולם היותו שעם

ולקלוט להכיל יכולים אינם בי"ע והעולמות ביותר גדולה ירידה היא עשיה

"לבושים" לבי"ע אצילות בין יש באצילות, המאיר הנעלה האלוקי האור את

וכאשר תרד. ממנו מועטת הארה שרק כדי האור על המעלימים ו"מסכים"

בכמה מתלבשת היא לבי"ע מאצילות ויורדת באה למשל, החסד, מידת
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i"gyz'd ,gqt ly oexg`

עלֿידיֿזה הּנּצֹוצֹות, ּוברּור העֹורֹות עּבּוד ענין ְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשהּוא
מּמלאכי לפנים יהיּו ׁשּיׂשראל הּב', ּבּפרּוׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָיתעּלּו
עלֿידי ּתהיה יׂשראל מּנׁשמֹות ההמׁשכה וכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשרת,
הגּבלֹות מּכל למעלה ׁשּיהיּו ּכיון הּנעל, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָלבּוׁש
ּוכמאמר ׁשּב'עצמּות', ּבהוי' ׁשּיתעּלּו ועד ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות,

ז"ל ׁשל71רּבֹותינּו ּבׁשמֹו ׁשּיקראּו צּדיקים עתידים ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָ
והיתה ּומסּים, ׁשּב'עצמּות'. הוי' ׁשם ענין והּוא ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָהּקּב"ה,
עלֹותֹו ּביֹום ליׂשראל היתה ּכאׁשר גֹו' עּמֹו לׁשאר ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָמסּלה
ּבׁשעת היתה ּדלעתיד הּגּלּוי ׁשּתחּלת מצרים, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמארץ
על אדמֹו"ר מֹו"ח ּכ"ק ּבפרּוׁש וכּנ"ל מצרים, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָיציאת
ׁשּתחּלת נפלאֹות, אראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּפסּוק
אּלא מצרים, ּביציאת היתה ּדלעתיד הּנפלאֹות ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָּגּלּוי
ּבגּלּוי ׁשהיה ּומה ּבהעלם, זה היה מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּביציאת
ּדלעתיד הּגּלּוי הּנה ולכן ׁשּברצֹון, הוי' ׁשם רק ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּוא
הּגּלּוי לגּבי ּגם נפלאֹות הּוא ׁשּב'עצמּות' הוי' ׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
היה זה ענין ּגם הרי מּכלֿמקֹום אבל מצרים, ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּביציאת

יהיה ּולעתיד ּבהעלם, היה ׁשּזה אּלא יםֿסּוף, קריעת נפלאֹות,`EP`xּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ©§¤ְִָ
ּבקרֹוב. ׁשּיגאלנּו הּמׁשיח מל עלֿידי יהיה והּגּלּוי ּבגּלּוי, יהיּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּנפלאֹות
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ע"ב.71) ריש עה, ב"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ï‡¯NiL ,'a‰ Le¯ta elÚ˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙BˆBvp‰ ¯e¯·e≈«ƒ«¿≈∆ƒ¿««≈«∆ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ˙BÓLpÓ ‰ÎLÓ‰‰ ÏÎÂ ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏnÓ ÌÈ�ÙÏ eÈ‰Èƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿¬≈«»≈¿»««¿»»ƒƒ¿ƒ¿»≈

המלאכים eÈ‰iLאל ÔÂÈk ,ÏÚp‰ Le·Ï È„ÈŒÏÚ ‰È‰zישראל בני ƒ¿∆«¿≈¿«««≈»∆ƒ¿
'ÈÂ‰a elÚ˙iL „ÚÂ ,˙eÏLÏzL‰‰ ˙BÏa‚‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ»«¿»«ƒ¿«¿¿¿«∆ƒ¿««¬»»

¯Ó‡ÓÎe ,'˙eÓˆÚ'aL∆¿«¿¿«¬«
Ï"Ê e�È˙Ba¯71ÌÈ„È˙Ú «≈«¬ƒƒ

e‡¯˜iL ÌÈ˜Ècˆשיהיו «ƒƒ∆ƒ»¿
לצדיקים ÏLנקראים, BÓLaƒ¿∆

ÌL ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,‰"aw‰«»»¿ƒ¿«≈
'˙eÓˆÚ'aL 'ÈÂ‰וכיוון ¬»»∆¿«¿

במעלה יהיו ישראל שבני

ההשפעה גבוהה, כך כל ובדרגה

אלא ישירות מהם לבוא תוכל לא

וכיסוי. לבוש ידי על דווקא

ÌiÒÓeהיעוד את הנביא ¿«≈
בקיעת שלאחר וגו', "והחרים"

מעבר דרך תיווצר «¿«¿È‰Â˙‰הים
'B‚ BnÚ ¯‡LÏ ‰lÒÓ¿ƒ»ƒ¿»«
Ï‡¯NÈÏ ‰˙È‰ ¯L‡k«¬∆»¿»¿ƒ¿»≈
ı¯‡Ó B˙BÏÚ ÌBÈa¿¬≈∆∆
Èelb‰ ˙lÁzL ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆¿ƒ««ƒ
˙ÚLa ‰˙È‰ „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»¿»ƒ¿«
Ï"pÎÂ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿««
Á"BÓ ˜"k Le¯Ùa¿≈¿»
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,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰˙È‰ „È˙ÚÏc ˙B‡ÏÙp‰ Èelb"כימי" נאמר ולכן ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ»¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
עד ונמשך הולך והגילוי התחלה, רק הייתה ממצרים היציאה כי רבים לשון

לבוא לעתיד לשיאו ÌÏÚ‰a,שיגיע ‰Ê ‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ‡l‡∆»∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»»∆¿∆¿≈
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,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaLכי ∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
הוי' שם רק סוף ים בקריעת

ממש" "בגילוי היה שברצון

הוי' שם גם לבוא ולעתיד

כך כדי עד יתגלה שבעצמותו

Ìb È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»¬≈«
‰Ê ÔÈ�Ú'הוי שם גילוי ƒ¿»∆
ÚLa˙שבעצמותו ‰È‰»»ƒ¿«

‡l‡ ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««∆»
,ÌÏÚ‰a ‰È‰ ‰fL∆∆»»¿∆¿≈
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כי i"gyz'd ,gqt ly oexg`

עלֿידיֿזה הּנּצֹוצֹות, ּוברּור העֹורֹות עּבּוד ענין ְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשהּוא
מּמלאכי לפנים יהיּו ׁשּיׂשראל הּב', ּבּפרּוׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָיתעּלּו
עלֿידי ּתהיה יׂשראל מּנׁשמֹות ההמׁשכה וכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשרת,
הגּבלֹות מּכל למעלה ׁשּיהיּו ּכיון הּנעל, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָלבּוׁש
ּוכמאמר ׁשּב'עצמּות', ּבהוי' ׁשּיתעּלּו ועד ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות,

ז"ל ׁשל71רּבֹותינּו ּבׁשמֹו ׁשּיקראּו צּדיקים עתידים ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָ
והיתה ּומסּים, ׁשּב'עצמּות'. הוי' ׁשם ענין והּוא ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָהּקּב"ה,
עלֹותֹו ּביֹום ליׂשראל היתה ּכאׁשר גֹו' עּמֹו לׁשאר ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָמסּלה
ּבׁשעת היתה ּדלעתיד הּגּלּוי ׁשּתחּלת מצרים, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמארץ
על אדמֹו"ר מֹו"ח ּכ"ק ּבפרּוׁש וכּנ"ל מצרים, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָיציאת
ׁשּתחּלת נפלאֹות, אראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּפסּוק
אּלא מצרים, ּביציאת היתה ּדלעתיד הּנפלאֹות ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָּגּלּוי
ּבגּלּוי ׁשהיה ּומה ּבהעלם, זה היה מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּביציאת
ּדלעתיד הּגּלּוי הּנה ולכן ׁשּברצֹון, הוי' ׁשם רק ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּוא
הּגּלּוי לגּבי ּגם נפלאֹות הּוא ׁשּב'עצמּות' הוי' ׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
היה זה ענין ּגם הרי מּכלֿמקֹום אבל מצרים, ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּביציאת

יהיה ּולעתיד ּבהעלם, היה ׁשּזה אּלא יםֿסּוף, קריעת נפלאֹות,`EP`xּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ©§¤ְִָ
ּבקרֹוב. ׁשּיגאלנּו הּמׁשיח מל עלֿידי יהיה והּגּלּוי ּבגּלּוי, יהיּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּנפלאֹות
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ע"ב.71) ריש עה, ב"ב
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עלֿידיֿזה הּנּצֹוצֹות, ּוברּור העֹורֹות עּבּוד ענין ְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשהּוא
מּמלאכי לפנים יהיּו ׁשּיׂשראל הּב', ּבּפרּוׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָיתעּלּו
עלֿידי ּתהיה יׂשראל מּנׁשמֹות ההמׁשכה וכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּׁשרת,
הגּבלֹות מּכל למעלה ׁשּיהיּו ּכיון הּנעל, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָלבּוׁש
ּוכמאמר ׁשּב'עצמּות', ּבהוי' ׁשּיתעּלּו ועד ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות,

ז"ל ׁשל71רּבֹותינּו ּבׁשמֹו ׁשּיקראּו צּדיקים עתידים ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָ
והיתה ּומסּים, ׁשּב'עצמּות'. הוי' ׁשם ענין והּוא ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָהּקּב"ה,
עלֹותֹו ּביֹום ליׂשראל היתה ּכאׁשר גֹו' עּמֹו לׁשאר ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָמסּלה
ּבׁשעת היתה ּדלעתיד הּגּלּוי ׁשּתחּלת מצרים, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמארץ
על אדמֹו"ר מֹו"ח ּכ"ק ּבפרּוׁש וכּנ"ל מצרים, ְְְְְְִִִֵַַַַַַָיציאת
ׁשּתחּלת נפלאֹות, אראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּפסּוק
אּלא מצרים, ּביציאת היתה ּדלעתיד הּנפלאֹות ְְְְִִִִִִִִֶַַַָָָָָּגּלּוי
ּבגּלּוי ׁשהיה ּומה ּבהעלם, זה היה מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּביציאת
ּדלעתיד הּגּלּוי הּנה ולכן ׁשּברצֹון, הוי' ׁשם רק ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּוא
הּגּלּוי לגּבי ּגם נפלאֹות הּוא ׁשּב'עצמּות' הוי' ׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
היה זה ענין ּגם הרי מּכלֿמקֹום אבל מצרים, ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּביציאת

יהיה ּולעתיד ּבהעלם, היה ׁשּזה אּלא יםֿסּוף, קריעת נפלאֹות,`EP`xּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ©§¤ְִָ
ּבקרֹוב. ׁשּיגאלנּו הּמׁשיח מל עלֿידי יהיה והּגּלּוי ּבגּלּוי, יהיּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּנפלאֹות
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מוגה בלתי

‚Ï"'ה ביראת "והריחו – משיח אודות היום בהפטרת שנאמרו הענינים ...בין ודאין"126. "דמורח ,127.

בזה שקלוֿוטרו צורך128וכבר יש התורה דין שעלֿפי בשעה בה הריח, עלֿפי לדון משיח יוכל כיצד –

לעולמים? תשתנה ולא נצחית, היא התורה והרי בעדים,

– הוא בעדות הצורך כלומר: בלבד. וסימן בירור אודות אם כי ממש, דין אודות מדובר שלא מתרצים יש
אבל דוקא. עדים עלֿפי להיות צריך הספק בירור אזי הספק, את לברר וצריכים ביתֿדין, אצל ספק יש כאשר

מרומה דין ועלֿדרך דוקא. עדות על הדין את לייסד צריך אינו אזי בדבר, ספק אין הדיין אצל ,129כאשר

רוצה ומכלֿמקום כן. אינו שהאמת לדיין ניכר מכלֿמקום, הכללים, כל עלֿפי מתאים שהדבר שאףֿעלֿפי
הריח. ענין יועיל זה ועל בדבר, סימן איזה למצוא

"מורח ז"ל חכמינו מלשון ממש.oi`ceאמנם, ומשפט דין אודות שמדובר משמע, הכתוב, מלשון וגם ,"

מלך בדיני שמצינו – בזה בדרך130וההסברה שזהו אלא עדות, ללא גם לשפוט יכול העולם תיקון שמפני
הריח. עלֿפי גם שישפוט – דמשיח החידוש הוא זה ובענין כו'. שעה הוראת

„Ïלדעת לנו נוגע מה להבין: צריך – הוראות אלא סתם, סיפורים אינם התורה סיפורי שכל הידוע ועלֿפי .
ודאין"? ד"מורח משיח של הנהגתו אופן

הריח, עלֿפי לשפוט ביכולתו אם המשיח מלך את לבחון בכדי זאת, לדעת לנו שנוגע לומר, אפשר בפשטות
בגמרא קטלוהו.127וכמסופר ודאין", ד"מורח המעלה בו שאין ראו וכאשר בכך, אותו שבחנו לברֿכוכבא, בנוגע

בהנ"ל. אותו לבחון יצטרכו ולא מעלתו, את מיד יכירו אזי המשיח יבוא שכאשר הדבר ברור אמנם,

באחד חלקים,131– לשני המצה את המסובים אחד שבר ב"יחץ", נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק אצל הסדרים
אדמו"ר כ"ק ואמר ל"אפיקומן". להצניעו בכדי יותר, גדול מהם איזה – מדקדק להיותו – אותם למדוד והתחיל

– גדול. אינו אותו, למדוד שצריכים גדול נשמתוֿעדן:

הרמב"ם פוסק – משיח כל132אודות ויכוף . . במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית מלך יעמוד "ואם :
וכו'", בה לילך ישראל

שיטענו מאלו יתפעל לא שמשיח – הוא כו'" ישראל כל "ויכוף הרמב"ם שכתב במה הפירוש [ולהעיר:
אחת אמת רק שישנה כיון וכו'; "דיקטאטאר" הוא ואילו ב"דמוקרטיא", צורך ויש דעות, רוב אחר לילך ַָשצריך
נגד הם אם – כביכול ויושר" "צדק אודות הטענות וכל ומצוות. תורה עלֿידי לנו שנמסרה דאלקות, האמת –

והיוש הצדק ונגד האמת, נגד הם הרי שאיןהתורה, – הגלות בזמן עתה לעבודתינו בנוגע הוראה גם וזוהי ר.
ומצוות]. תורה – אחד דבר הוא שקובע מה וכו'; ב"דמוקרטיא" דעות, ברוב להתחשב

הרי – ישראל נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה והצליח עשה ואם משיח. בחזקת זה "הרי הרמב"ם: ומסיים
משיח ".i`ceaזה

ודאין" ד"מורח בענין המשיח את לבחון יצטרכו שלא מובן הרי שכן, .133וכיון

דכיון – עתה בעבודתינו הוראה מהווה ודאין", ד"מורח משיח אודות התורה שסיפור לומר, צריך כן ועל
הענינים מעין עכשיו גם להיות צריך הגלות, זמן במשך ועבודתינו במעשינו תלויים דלעתיד הגילויים שכל

דלעתיד.

‰Ï:בזה והביאור .
שהנשמה "דבר הוא ריח מהֿשאיןֿכן ממנו, נהנה שהגוף דבר היא שאכילה – הוא לאכילה ריח בין החילוק
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ג.126) יא, ישעי'
ב.127) צג, סנהדרין
שם.128) סנהדרין צפע"נ ראה
ואילך).129) רצ ע' ז (כרך מרומה דין ערך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.

ספ"ג.130) מלכים הל' רמב"ם ראה
(13186 ס"ע תש"ב (סה"ש בתחלתה תש"ב דחה"פ א' ליל שיחת
ואילך).
ספי"א.132) מלכים הל'
(133) כוכבא בר את לבחון הוצרכו מדוע הביאור ).l"endחסר

i"gyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

ממנו" כן134נהנית גם וזהו בידים. למששו שאפשר דבר כאן אין שהרי שייכות, לו אין גופניים לענינים ואילו ,
הדבר. בגוף מאומה נחסר לא ריח עלֿידי מהֿשאיןֿכן הדבר, בגוף נחסר אכילה שעלֿידי – ביניהם החילוק

ממנו. נהנית הנשמה מכלֿמקום, ממש, בו שאין דבר הוא שהריח ואף

בעבודה: וענינו

מותרים הם אם ערוך' ב'שלחן בפירוש למצוא קשה – אותם למשש שאיֿאפשר ענינים וכמה כמה ישנם
היפך שזהו מפורש שבו ערוך' ב'שולחן מסויים סעיף על להורות – אותם למשש שאפשר ענינים ישנם לאו. אם
של ריח מהם נודף אם להבחין יכולים אףֿעלֿפיֿכן אבל אותם, למשש שאיֿאפשר ענינים ישנם אבל התורה.

חסֿושלום. ההיפך או יראתֿשמים") מיט שמעקט עס ("צי יראתֿשמים

צריכים אליהם שביחס ענינים וכמה כמה ישנם דמשיחא דעקבתא שבזמן – ודאין" "מורח ענין וזהו
דין ולפסוק לאו, אם ויראתֿשמים ומצוות בתורה מוסיפים הם אם הריח בחוש להרגיש הריח, בחוש להשתמש
ללחום צריכים ליראתֿשמים, סתירה הוא מסויים שענין הריח בחוש מרגישים שכאשר – זה סמך על בפועל

כנגדו. בהחלט

ÂÏבזמנו גם135. ללמוד יצטרכו שהרבנים רוסיא ממשלת דרשה נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של
פטרבורג. המלוכה, בעיר רבנים אסיפת הממשלה ערכה זו ולמטרה חיצוניות, חכמות

שרוב אףֿעלֿפי המלוכה, דרישת נגד גדול בתוקף ונעמד נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק גם השתתף זו באסיפה
פוגרומים... יערכו אזי הדרישה, תתקבל לא שאם האיום לאור ובפרט המלוכה, לדרישת הסכימו הנאספים

ועוז. תוקף בכל המלוכה לדרישת נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק התנגד ואףֿעלֿפיֿכן

גדול בתוקף לעמוד בטוחים הנכם כיצד אותו: ושאל נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק אל פנה הרבנים מגדולי אחד
זה שדבר כיון אדמו"ר: כ"ק והשיב רחמנאֿליצלן? פוגרומים של איום שישנו בשעה בה המלוכה, דרישת נגד
הנ"ל הרב ושאל כך! מרגיש הנני אדמו"ר: כ"ק והשיב לכך? המקור מהו הנ"ל: הרב ושאל ליראתֿשמים. מנגד
הנ"ל: הרב ואמר כן! אדמו"ר: כ"ק והשיב סומכים? הנכם שלכם ההרגש על רבי! ליובאוויטשער בפליאה:

לכם. ואסייע לצדכם אני גם אעמוד כן, אם

שלו, המסייעים עם הנ"ל והרב שלו, המסייעים עם יחד נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק פעל השניה, ובאסיפה
הגזירה. את וביטלו

ÊÏנוסף וכמאמר136. הקודמות, בשנים הנסיון מצד בירור גם יש הריח, חוש שמצד הבירור חכם137על אין
הנסיון. כבעל

לחמו שרבותינו איך ורואים מהם, שהיו התוצאות את ורואים שעברו, בשנים שהיו בענינים מסתכלים כאשר
שמצד הבירור על נוסף הרי זה, בדורנו להם, הדומים או אלו ענינים אודות דנים כאשר הנה – תוקף בכל נגדם

לך" ויאמרו זקניך ויגדך אביך ד"שאל בגדר הדבר נכלל הריח, .138חוש

ראשונים כמה שלדעת המצוות,139ולהעיר, מנין בכלל זה שאין הדעות לפי וגם המצוות. במנין זה ענין נכלל
התורה. ציווי זה הרי מכלֿמקום

ÁÏ.ביותר הקליפה מתגברת שבו מיוחד ענין יש דור בכל .

בגמרא אבתראי",140וכדאיתא ורהטת גלימא בשיפולי נקוט הות התם הות אי אשי), לרב (מנשה ליה "אמר
דעבודהֿזרה. הקליפה תוקף היה ההוא בדור כי

דעות, רוב עלֿפי לברר צריך וענין דבר שכל היינו, ה"דמוקרטיא", קליפת הוא זה שבדורנו הקליפות אחת
הרוב. עלֿפי מכריעים ומצוות התורה עניני שגם ועד

שחוקים הקב"ה, שהטביע הטבע חוקי וכמו דיעות. רוב בהם שייך שלא ענינים שישנם לדעת צריך ובכן:
דעות. רוב עלֿידי אופן בשום ישתנו לא אלו
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ב.134) מג, ברכות
(135.215 ע' ח"י תו"מ גם וראה וש"נ. .91 ע' תרפ"ה סה"ש ראה
(136) בלבד ראשיֿפרקים ואילך ).l"endמכאן

יבוק137) מעבר השלישית). [הקדמה] ד"ה יד (שער נח פ' עקידה
וש"נ. .160 ע' לעיל גם וראה ב. שער

ז.138) לב, האזינו
א'.139) שורש שלו סהמ"צ בתחלתו. ממרים הל' רמב"ם ראה

שיב. מל"ת קעד. מ"ע
ב.140) קב, סנהדרין
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ממנו" כן134נהנית גם וזהו בידים. למששו שאפשר דבר כאן אין שהרי שייכות, לו אין גופניים לענינים ואילו ,
הדבר. בגוף מאומה נחסר לא ריח עלֿידי מהֿשאיןֿכן הדבר, בגוף נחסר אכילה שעלֿידי – ביניהם החילוק

ממנו. נהנית הנשמה מכלֿמקום, ממש, בו שאין דבר הוא שהריח ואף

בעבודה: וענינו

מותרים הם אם ערוך' ב'שלחן בפירוש למצוא קשה – אותם למשש שאיֿאפשר ענינים וכמה כמה ישנם
היפך שזהו מפורש שבו ערוך' ב'שולחן מסויים סעיף על להורות – אותם למשש שאפשר ענינים ישנם לאו. אם
של ריח מהם נודף אם להבחין יכולים אףֿעלֿפיֿכן אבל אותם, למשש שאיֿאפשר ענינים ישנם אבל התורה.

חסֿושלום. ההיפך או יראתֿשמים") מיט שמעקט עס ("צי יראתֿשמים

צריכים אליהם שביחס ענינים וכמה כמה ישנם דמשיחא דעקבתא שבזמן – ודאין" "מורח ענין וזהו
דין ולפסוק לאו, אם ויראתֿשמים ומצוות בתורה מוסיפים הם אם הריח בחוש להרגיש הריח, בחוש להשתמש
ללחום צריכים ליראתֿשמים, סתירה הוא מסויים שענין הריח בחוש מרגישים שכאשר – זה סמך על בפועל

כנגדו. בהחלט

ÂÏבזמנו גם135. ללמוד יצטרכו שהרבנים רוסיא ממשלת דרשה נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של
פטרבורג. המלוכה, בעיר רבנים אסיפת הממשלה ערכה זו ולמטרה חיצוניות, חכמות

שרוב אףֿעלֿפי המלוכה, דרישת נגד גדול בתוקף ונעמד נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק גם השתתף זו באסיפה
פוגרומים... יערכו אזי הדרישה, תתקבל לא שאם האיום לאור ובפרט המלוכה, לדרישת הסכימו הנאספים

ועוז. תוקף בכל המלוכה לדרישת נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק התנגד ואףֿעלֿפיֿכן

גדול בתוקף לעמוד בטוחים הנכם כיצד אותו: ושאל נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק אל פנה הרבנים מגדולי אחד
זה שדבר כיון אדמו"ר: כ"ק והשיב רחמנאֿליצלן? פוגרומים של איום שישנו בשעה בה המלוכה, דרישת נגד
הנ"ל הרב ושאל כך! מרגיש הנני אדמו"ר: כ"ק והשיב לכך? המקור מהו הנ"ל: הרב ושאל ליראתֿשמים. מנגד
הנ"ל: הרב ואמר כן! אדמו"ר: כ"ק והשיב סומכים? הנכם שלכם ההרגש על רבי! ליובאוויטשער בפליאה:

לכם. ואסייע לצדכם אני גם אעמוד כן, אם

שלו, המסייעים עם הנ"ל והרב שלו, המסייעים עם יחד נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק פעל השניה, ובאסיפה
הגזירה. את וביטלו

ÊÏנוסף וכמאמר136. הקודמות, בשנים הנסיון מצד בירור גם יש הריח, חוש שמצד הבירור חכם137על אין
הנסיון. כבעל

לחמו שרבותינו איך ורואים מהם, שהיו התוצאות את ורואים שעברו, בשנים שהיו בענינים מסתכלים כאשר
שמצד הבירור על נוסף הרי זה, בדורנו להם, הדומים או אלו ענינים אודות דנים כאשר הנה – תוקף בכל נגדם

לך" ויאמרו זקניך ויגדך אביך ד"שאל בגדר הדבר נכלל הריח, .138חוש

ראשונים כמה שלדעת המצוות,139ולהעיר, מנין בכלל זה שאין הדעות לפי וגם המצוות. במנין זה ענין נכלל
התורה. ציווי זה הרי מכלֿמקום

ÁÏ.ביותר הקליפה מתגברת שבו מיוחד ענין יש דור בכל .

בגמרא אבתראי",140וכדאיתא ורהטת גלימא בשיפולי נקוט הות התם הות אי אשי), לרב (מנשה ליה "אמר
דעבודהֿזרה. הקליפה תוקף היה ההוא בדור כי

דעות, רוב עלֿפי לברר צריך וענין דבר שכל היינו, ה"דמוקרטיא", קליפת הוא זה שבדורנו הקליפות אחת
הרוב. עלֿפי מכריעים ומצוות התורה עניני שגם ועד

שחוקים הקב"ה, שהטביע הטבע חוקי וכמו דיעות. רוב בהם שייך שלא ענינים שישנם לדעת צריך ובכן:
דעות. רוב עלֿידי אופן בשום ישתנו לא אלו
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ב.134) מג, ברכות
(135.215 ע' ח"י תו"מ גם וראה וש"נ. .91 ע' תרפ"ה סה"ש ראה
(136) בלבד ראשיֿפרקים ואילך ).l"endמכאן

יבוק137) מעבר השלישית). [הקדמה] ד"ה יד (שער נח פ' עקידה
וש"נ. .160 ע' לעיל גם וראה ב. שער

ז.138) לב, האזינו
א'.139) שורש שלו סהמ"צ בתחלתו. ממרים הל' רמב"ם ראה

שיב. מל"ת קעד. מ"ע
ב.140) קב, סנהדרין
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על זאת יפעול לא – למעלה מלמטה לעלות צריכה שהאבן דעות רוב עלֿפי החלטה תהיה אם גם ולמשל,
למטה. מלמעלה כטבעה תרד והאבן מאומה, האבן

שכתוב וכמו הטבע, סיבת שהם התורה בחוקי עלֿאחתֿכמהֿוכמה הוא, כן הטבע בחוקי לא141ואם "אם
הרוב. הכרעת בזה שייך שאין שמתי", לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי

להתחשב צריך אין לפועל בנוגע הרי – (חוקתֿהיסוד) שב"קאנסטיטושאן" זו שטות על חתם אם גם ָולכן,
ערוך'. ה'שולחן של (רודן) "דיקטאטאר" שהוא עליו יאמרו אם גם יתפעל ולא ַָבזה,

ממש. בקרוב ויגאלנו שיבוא בדקה, לחזק ישראל כל את ש"יכוף" המשיח לגילוי נזכה ועלֿידיֿזה

***

Óאדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר בפרנסה.143. דוחק היה תקנ"אֿתקנ"ג) השנים (בין הזקן אדמו"ר כ"ק שבימי ,

רבי החסיד הרב מסטארשעליע, אהרן רבי הצדיק הרב האמצעי, אדמו"ר כ"ק והם מהחסידים, סגולה ַויחידי
זה. על רבים רחמים לעורר וביקשוהו הזקן, לאדמו"ר נכנסו רייזעס, פנחס

אותה. לקבל כלים למטה לעשות צריך מלמעלה, השפעה נותנים כאשר הזקן: אדמו"ר כ"ק להם ויאמר
קדשנו "אשר אומרים ישראל, את מברכים כשהכהנים ולכן ורכילות. קנאה ולא ואחוה אהבה – הם והכלים
ב) באהבה. תהיה הכהנים שברכת א) פירושים: ב' בזה שיש באהבה", ישראל עמו את לברך וצונו במצוותיו

"שלום". עד מ"יברכך" הברכות לכל כלי היא והאהבה ישראל. בני בין אהבה שתהיה שמברכים

ואף – ולשמוע, לראות יוכלו שכולם בכדי הבימה, על ועלה המדרש, לבית הזקן אדמו"ר כ"ק יצא אחרֿכך
– הבימה על עלה אףֿעלֿפיֿכן נעים, וקול איום קול אדיר, קול לו היה הזקן שרבינו שידוע

בגלל144ואמר היה הפרנסה דוחק כי, ייןֿשרף. עשיית (מקום ב"ברייהויז" ולא בחסד", חיים "מכלכל :ַ
בעצמם, ייןֿשרף לעשות יכולים הכל היו אז שעד ייןֿשרף, לעשות המונופול את לעצמה לקחה שהממשלה
אינו שלמעלה חסד זה). פרנסה מקור נסתם ומאז ישראל, מבני הרבה פרנסת היתה ומזה אותו, מוכרים והיו
בעצמו הוא שלמעלה החסד מהֿשאיןֿכן בלבד, להשפעה גורם רק הוא שלמטה החסד כי שלמטה, לחסד דומה

ואחוה. אהבה – הם והכלים זאת, לקבל כלים לעשות שצריך אלא בחסד". חיים "מכלכל וזהו ההשפעה,

בהרחבה. פרנסה של שפע היה ההיא והשנה

חצר"ת בשנת אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר זה יאמר143סיפור שה"רבי" שצריך ורק לזה, צריכים כעת גם וסיים: .
לעד קיימים צדיקים דברי והרי לגלותם.145זאת. וצריך הם שמכוסים אלא ,

עכשיו. גם קיימים הדברים הרי לעד, קיימים צדיקים שדברי מאחר שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

ממש, בהם שאין ענינים על הן שהדאגות והגם הדאגות. כל ויוסרו בהרחבה, פרנסה שתהיה השםֿיתברך יתן
לחמו" יחסר "פן דואג מבלבלות,146שרק אלו דאגות גם הרי אףֿעלֿפיֿכן אבל כו',

– הוא חולי עצמו זה גם הרי ("נערוועז"), עצבני הוא אלא חולה שאינו אחד על שאומרים וכמו –

המצטרך, וכל בהרחבה פרנסה שפע שיהיה עלֿידיֿזה – הוא אלו דאגות להסיר טוב היותר האופן והרי
הרוחניים. הענינים ובכל הגשמיים הענינים בכל מוצלח וקיץ בריא קיץ שיהיה

***

‡Ó"דלים בצדק "ושפט – היא במשיח שמצינו המעלות אחת .147.

בעבודתנו הוראות הם המשיח, מלך של הנהגותיו אודות התורה סיפורי שכל לד) (סעיף לעיל דובר כבר
דמעין באופן עכשיו עבודתנו שעלֿידי והיינו, עכשיו, ועבודתנו במעשינו תלויים דלעתיד הגילויים כי עכשיו,

דלעתיד. והגילויים האורות את לקבל כלים עושים דלעתיד,
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כה.141) לג, ירמי'
(143283 ע' תרח"ץ (סה"ש בסופה תרח"ץ אחש"פ יום שיחת
ואילך).
(144.13 ע' קעט חוברת "רשימות" גם ראה

שלט.145) ע' ח"ד תקעו. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
שכט. ע' חי"א קמו. ע' ח"י

יד.146) נא, ישעי' ע"פ
ד.147) יא, שם

i"gyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

אלא דפשיטא, מילתא זהו שהרי במשפט, עול יעשה שלא כפשוטו, רק אינו דלים" בצדק "ושפט הפירוש
אדמו"ר מו"ח כ"ק שפירש וכמאמר148כפי ישראל, כל על זכות ילמד המשיח שמלך היינו בצדק שהמשפט

ז"ל למקומו".149רבותינו שתגיע עד חבירך את תדין "אל

יוצאים אינם בכך הדין; כפי ישפטו אזי משפט לדבר אליהם באים שכאשר בכך רק אינה דיינים של חובתם
והמצוה. התורה בדרך ולהדריכם עליהם, להשפיע ישראל, ערי בכל לסבב עליהם אלא ידיֿחובתם, עדיין

אליהו דבי בתנא ויחזרו150וכדאיתא . . במתניהם ברזל של חבלים ולקשור לילך גדולה לסנהדרי להם "שהיה
אלא מפיהם, ה' תורת לבקש אליהם ישראל שיבואו עד לחכות צריכים אינם הסנהדרין כו'". ישראל עיירות בכל
להיות שיספיקו בכדי לזריזות, המביא דבר ברזל, של בשלשלאות עצמם ולחגור ישראל, בערי לסבב עליהם

ז"ל רבותינו וכמאמר בצווארם. תלוי הקולר הרי כן, עושים אינם ואם עיירות. אחת151ביותר ההורגת שסנהדרין
חבלנית. נקראת שנה לשבעים

על סביבתו, על השפעה לו שיש ואחד אחד כל לכן, עכשיו, במעשינו תלויים דלעתיד הענינים שכל וכיון
והמצוה. התורה בדרך ולהדריכם ברזל, של בשלשלאות עצמו לחגור עליו יחיד, איש על גם או מכריו,

***

‚Óכל שיכלו עד בא דוד בן ש"אין וכיון הנשמות, לידת זמן הוא פסח של ששביעי יא) (סעיף לעיל דובר .
פסח. של באחרון המשיח הארת לגילוי הכנה הוא פסח של שביעי לכן שבגוף", נשמות

התורה לימוד עלֿידי הוא הנשמות לידת ההעלם. גילוי ענין הוא לידה פועל. לידי להביא צריך ענין כל
קוני" את לשמש אלא נבראתי לא "אני – היא למטה הנשמה ירידת תכלית כי המצוות, ענין155וקיום ולכן, .

תורה. לומדי הבנים שיהיו – הוא בפועל בעבודה הנשמות לידת

כמאמר הבנים, חינוך עלֿידי היה שמתןֿתורה התורה156וכשם פנימיות גילוי גם כך בעדינו, ערבים בנינו
הוי'" ברך "זרע של דור שיעמידו הבנים, חינוך עלֿידי הוא צדקנו.157דלעתיד, משיח לקראת יצאו עמהם אשר ,

שבידיהן. הזכות וגודל האחריות גודל את לדעת עליהן ולכן, האמהות. בידי תלוי החינוך ענין

מרים שירת אודות מסופר בתורה, היום שקורין בפרשה "ותשר158ולכן, להיות צריכה היתה ההפטרה וגם ,
דוד"159דבורה" "וידבר מפטירין משיח של כבודו שמשום הארץ3(אלא "ותשקוט פעלה עבודתה עלֿידי אשר ,(

שנה" המבלבלים,160ארבעים הענינים מכל שקיטה ,

המבלבלים, הענינים כל את יסירו התורה, בדרך בניהם את שיחנכו האמהות עבודת שעלֿידי עכשיו, גם וכך
בימינו. במהרה צדקנו משיח לקראת מהגלות עמהם שנצא הוי'", ברך "זרע של דור ויעמידו

התוועדות לערוך כדי מההתוועדות, יין השדה, לערי הנוסעים האורחים לכל נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
.161במקומם

הנאספים לכל נתן והבדלה, ערבית תפילת ואחרי הכוס, על המזון ברכת שליט"א אדמו"ר כ"ק ברך אחרֿכך
ברכה". של מ"כוס

אמר:] צאתו טרם

תמיד. געזונטער א און שמח, וקיץ בריא ַקיץ
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(148.118 ע' תר"ץ סה"ש ב. שיז, ח"ב לקו"ד
מ"ד.149) פ"ב אבות
פי"א.150) – רבה
וש"נ.151) (במשנה). א ז, מכות
כת"י155) בש"ס הגירסא (ע"פ קידושין סוף וברייתא משנה

וכ"ה תשכ"ד). ירושלים – הבבלי תלמוד של היד כתבי (אוסף
ועוד). שם. קידושין למשניות שלמה במלאכת

ד.156) פ"א, שהש"ר
ט.157) סא, ישעי'
ואילך.158) כ טו, בשלח
ואילך.159) א ה, שופטים ס'
לא.160) שם,
ס"ע161) חי"ט (תו"מ בסופה דאשתקד אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(338



כה i"gyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

אלא דפשיטא, מילתא זהו שהרי במשפט, עול יעשה שלא כפשוטו, רק אינו דלים" בצדק "ושפט הפירוש
אדמו"ר מו"ח כ"ק שפירש וכמאמר148כפי ישראל, כל על זכות ילמד המשיח שמלך היינו בצדק שהמשפט

ז"ל למקומו".149רבותינו שתגיע עד חבירך את תדין "אל

יוצאים אינם בכך הדין; כפי ישפטו אזי משפט לדבר אליהם באים שכאשר בכך רק אינה דיינים של חובתם
והמצוה. התורה בדרך ולהדריכם עליהם, להשפיע ישראל, ערי בכל לסבב עליהם אלא ידיֿחובתם, עדיין

אליהו דבי בתנא ויחזרו150וכדאיתא . . במתניהם ברזל של חבלים ולקשור לילך גדולה לסנהדרי להם "שהיה
אלא מפיהם, ה' תורת לבקש אליהם ישראל שיבואו עד לחכות צריכים אינם הסנהדרין כו'". ישראל עיירות בכל
להיות שיספיקו בכדי לזריזות, המביא דבר ברזל, של בשלשלאות עצמם ולחגור ישראל, בערי לסבב עליהם

ז"ל רבותינו וכמאמר בצווארם. תלוי הקולר הרי כן, עושים אינם ואם עיירות. אחת151ביותר ההורגת שסנהדרין
חבלנית. נקראת שנה לשבעים

על סביבתו, על השפעה לו שיש ואחד אחד כל לכן, עכשיו, במעשינו תלויים דלעתיד הענינים שכל וכיון
והמצוה. התורה בדרך ולהדריכם ברזל, של בשלשלאות עצמו לחגור עליו יחיד, איש על גם או מכריו,

***

‚Óכל שיכלו עד בא דוד בן ש"אין וכיון הנשמות, לידת זמן הוא פסח של ששביעי יא) (סעיף לעיל דובר .
פסח. של באחרון המשיח הארת לגילוי הכנה הוא פסח של שביעי לכן שבגוף", נשמות

התורה לימוד עלֿידי הוא הנשמות לידת ההעלם. גילוי ענין הוא לידה פועל. לידי להביא צריך ענין כל
קוני" את לשמש אלא נבראתי לא "אני – היא למטה הנשמה ירידת תכלית כי המצוות, ענין155וקיום ולכן, .

תורה. לומדי הבנים שיהיו – הוא בפועל בעבודה הנשמות לידת

כמאמר הבנים, חינוך עלֿידי היה שמתןֿתורה התורה156וכשם פנימיות גילוי גם כך בעדינו, ערבים בנינו
הוי'" ברך "זרע של דור שיעמידו הבנים, חינוך עלֿידי הוא צדקנו.157דלעתיד, משיח לקראת יצאו עמהם אשר ,

שבידיהן. הזכות וגודל האחריות גודל את לדעת עליהן ולכן, האמהות. בידי תלוי החינוך ענין

מרים שירת אודות מסופר בתורה, היום שקורין בפרשה "ותשר158ולכן, להיות צריכה היתה ההפטרה וגם ,
דוד"159דבורה" "וידבר מפטירין משיח של כבודו שמשום הארץ3(אלא "ותשקוט פעלה עבודתה עלֿידי אשר ,(

שנה" המבלבלים,160ארבעים הענינים מכל שקיטה ,

המבלבלים, הענינים כל את יסירו התורה, בדרך בניהם את שיחנכו האמהות עבודת שעלֿידי עכשיו, גם וכך
בימינו. במהרה צדקנו משיח לקראת מהגלות עמהם שנצא הוי'", ברך "זרע של דור ויעמידו

התוועדות לערוך כדי מההתוועדות, יין השדה, לערי הנוסעים האורחים לכל נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
.161במקומם

הנאספים לכל נתן והבדלה, ערבית תפילת ואחרי הכוס, על המזון ברכת שליט"א אדמו"ר כ"ק ברך אחרֿכך
ברכה". של מ"כוס

אמר:] צאתו טרם

תמיד. געזונטער א און שמח, וקיץ בריא ַקיץ
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(148.118 ע' תר"ץ סה"ש ב. שיז, ח"ב לקו"ד
מ"ד.149) פ"ב אבות
פי"א.150) – רבה
וש"נ.151) (במשנה). א ז, מכות
כת"י155) בש"ס הגירסא (ע"פ קידושין סוף וברייתא משנה

וכ"ה תשכ"ד). ירושלים – הבבלי תלמוד של היד כתבי (אוסף
ועוד). שם. קידושין למשניות שלמה במלאכת

ד.156) פ"א, שהש"ר
ט.157) סא, ישעי'
ואילך.158) כ טו, בשלח
ואילך.159) א ה, שופטים ס'
לא.160) שם,
ס"ע161) חי"ט (תו"מ בסופה דאשתקד אחש"פ שיחת גם ראה
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
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שהתורה ואביהוא,1לאחר נדב מיתת אודות מספרת

ויאמר2נאמר אלצפן... ואל מישאל אל משה "ויקרא

מחוץ אל הקודש פני מאת אחיכם את שאו קרבו אליהם

אחיכם...", את "שאו המילים את מצטט רש"י למחנה".

מלפני המת את העבר לחבירו האומר "כאדם ומפרש:

השמחה". את לערבב שלא הכלה

אחיכם..." את "שאו שהאמירה ההוכחה היתהl`מנין

לקברם כך3כדי על השמחה"? את לערבב "שלא אלא ,

המפרשים "(שאו...)4עונים בפסוק הפירוט לרש"י שקשה ,

האמירה אם שהרי למחנה", מחוץ אל הקודש פני מאת

"שאו לומר היה צריך הקבורה לצורך רק היא "שאו..."

שמקום לציין שהכרחי נאמר אם אף וקברום"? אחיכם את

מיותרות עדיין למחנה", "מחוץ להיות צריך הקבורה

הקודש" פני "מאת .5המילים

הקודש" פני "מאת שהמילים רש"י, מסיק מכך

היא לכך והסיבה אחיכם", את "שאו מטרת את מבטאות

השמחה" את לערבב יום.6"שלא באותו במשכן שהיתה ,

מובן: אינו זה פירוש אך

אחיכם", את "שאו המילים את רש"י מצטט מדוע א)

"וגו'" במילה רומז הוא הקודש" פני "מאת ולמילים

המילים מן דוקא נלמדת לפירושו ההוכחה אם בלבד?

לצטט היה צריך הוא הקודש", פני 7lk"מאת mcewמילים

el`8?

מובנת הקודש" פני מאת "שאו... ההדגשה ועיקר: ב)

zehyta,הקבורה לצורך רק נאמר לא "שאו..." הציווי .

הגופות את להוציא היה צריך כדי9אלא ואביהוא נדב של

במשכן10שהטומאה תישאר צריך11לא היה ומשה .

את ישהו ולא זאת, לעשות שיזדרזו כדי זאת, להדגיש

הקודש" ב"פני .12הטומאה

את רש"י לומד מנין השאלה אפוא נשארת ושוב

את לערבב "שלא כדי נאמר "שאו..." שהציווי החידוש

השמחה"?

.·
?Ï˘Ó‰ ˙‡ È"˘¯ ÛÈÒÂÓ ÚÂ„Ó

רש"י צריך מדוע להבין: צריך עצמו רש"י בפירוש

המת את העבר לחבירו האומר "כאדם המשל את להוסיף

בקצרה: רש"י אמר אילו היה די לכאורה, הכלה". מלפני

השמחה"? את לערבב שאין – וגו' אחיכם את "שאו

את לערבב שאין – ענין אותו יותר: חזקה אף השאלה

יותר מאוחר פסוקים שני רש"י בדברי מוזכר – ,13השמחה

אומר הוא שם ואכן תפרעו", אל "ראשיכם הציווי לגבי

מקום". של שמחתו תערבבו אל אתם "אבל בקצרה

אך הראשונים, דבריו על מסתמך שהוא לומר ניתן כאן

גם מוצאים אנו לכך okבדומה iptlפרשת בסוף ,

שרש"י14משפטים ישראל", אלקי את "ויראו הפסוק על ,

הקדוש רצה שלא אלא מיתה ונתחייבו "נסתכלו.. מפרש

את מביא אינו והוא – התורה" שמחת לערבב הוא ברוך

המשל.

המשל את בפסוקינו להביא רש"י צריך מדוע כך, אם

בפסוק מה לחבירו..."? האומר ללאdf"כאדם מובן אינו

המשל?
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ואילך.1) א י, פרשתנו

ד.2) שם,

כאן.3) האברבנאל וכפי' הענין, כפשטות

כאן.4) ועוד טוב דבק גו"א, רא"ם,

בתרומת5) ממש"נ ולהעיר כאן. לדוד ומשכיל חיים מים באר רע"ב, ראה

בחטאות ועד"ז גו'". למחנה מחוץ אל הדשן את "והוציא ד) ו, (צו הדשן

כאן) באברבנאל נזכרו – כא שם, יב. ד, (ויקרא נאמר גדול והכהן הצבור

למחנה". מחוץ אל הפר (כל) את "והוציא

"כתרגומו"6) ובפרש"י וירונו", העם כל "וירא כד) (ט, לעיל ראה

ועוד. עה"פ. תו"כ וראה ("ושבחו").

רש"י7) אין שלכאורה אחיכם", "את התיבות גם רש"י מעתיק למה וגם:

כלל. אלו בתיבות ביאור מוסיף

אחיכם8) את "שאו רק נעתק (שתח"י) רש"י כת"י ורוב וב' א' ובדפוס

"וגו'"). (בלי

נשרפו..9) "שלא ה) (פסוק לקמן רש"י mznypראה `l`בארוכה וראה ."

ואכ"מ. לפרש"י. אפרים שם

[עיין10) מקדש טומאת על נצטוו לא שעדיין את"ל ל,i"yxגם תצוה

– ואכ"מ] יטֿכא. ז, צו וראה ב. ה, נשא יז. י, פרשתנו בֿג. ה, ויקרא יו"ד.

מובן במשכן.zehytaהרי למת מקום שאין חמש) לבן (גם

(נוסף11) אבל בחוץ. או בפנים מתו אם פלוגתא ב) (י, פרשתנו בתו"כ

בחצר ה"ז בחוץ שמתו להדיעה שגם הרי)okyndלזה ,eheytaמתו מקרא של

ותאכל ה' מלפני "אש יצא ושמשם זרה" ה"אש שהקריבו במקום ה'" "לפני

אֿב). (שם, אותם"

כו' הזאה וצריך המשכן נטמא הרי בפנים מתו דאם מהשקו"ט ולהעיר

פרשתנו הארוך וטור הרא"ש פי' זקנים), והדר זקנים (דעת בעה"ת (רבותינו

ועוד). שם. ליל"ש רענן זית בֿה). (שם,

בסופה.12) עירובין – ההלכה ע"ד – ראה

ו.13) פסוק

י.14) כד,

ipiny zyxt - zegiyÎihewl
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שרש"י לכך הסבר נמצא אילו אתאף להשוות מוכרח

מלפני המת להעברת הקודש" פני מאת אחיכם את "שאו

" בלשונו ההרחבה מובנת אין עדיין xne`dהכלה, mc`k

exiagl15כמו" בקצרה לומר היה יכול רש"י העבר...".

את לערבב שלא הכלה מלפני המת את שמעבירין

וכדומה? השמחה"

המת את "העבר הביטוי יותר: אף תמוהה השאלה

כתובות במסכת מצוי הכלה" נכתב16מלפני הוא אין ושם ,

– לחבירו" האומר "כאדם – אדם בני בפי השגור כפתגם

מדוע,dkldkאלא הכלה". מלפני המת את "מעבירין :

לחבירו" האומר "כאדם המילים את רש"י מוסיף אפוא,

הדברים? תוקף את כך ידי על ומחליש

שאומר17במדרש כאדם הקודש, פני "מאת נאמר:

מתי עד הזה. האבל פני מאת הזה המת העבר לחבירו:

שונה (גירסא מצטער". זה אביו18אבל מלפני "כאדם.. :

מובן ושם – מלפניו") מת בנו את יראה אביו מתי עד

לעומת לחבירו", האומר "כאדם בלבד, העולם מנהג שזהו

הלכה. שזוהי כלה בשמחת הענין

– שבמדרש המשל את מביא אינו שרש"י מכך

פני מאת המת.. העבר מצטער",la`d"כאדם.. מתי.. עד ..

כדי היא המת xrvdשהרחקת z` xiqdl"זה "אבל של

אומר אלא לפניו"), יראה... אביו מתי "עד – לכך (ובדומה

מלפני האומר.. `zשלאdlkd"כאדם aaxrl,"השמחה

הכלה, לשמחת להפריע לא כדי היא המת שהרחקת

כן, לפני שהתחילה

פני "מאת המילים מכוונות המדרש לפי לומר: יש

לאהרן לפי19הקודש" אך הזה", האבל פני "מאת –hytd

רש"י מסביר ולכן למשכן, היא אלו במילים הכוונה

שמחת את לערבב" "שלא הוא .okyndשהציווי

שני בין רש"י מחבר מדוע יותר עוד תמוה זה לפי אך

כלה שמחת לבין בלבד, מנהג של ענין בין – הענינים

דין? שזהו

.„
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?"ÌÂ˜Ó
כדלעיל, רש"י, מפרש ענין שבאותו כיון להבין: יש כן

של שמחתו תערבבו להסבירmewn"אל היה צריך הוא ,"

לערבב שלא – הקודש" פני מאת אחיכם את "שאו כאן גם

לערבב "שלא כאן מסביר הוא מדוע מקום. של שמחתו

של השמחה" היאdlkdאת הפשוטה שמשמעותה

של ?l`xyi20שמחתם

כבודו" הארץ כל ש"מלא שכיון לתרץ, אפשר ,21אי

ששמחת לכך למקום ממקום המת העברת תועיל לא

גם נמצא הוא ברוך הקדוש שהרי תופרע, לא המקום

כדי שזאת להסביר, רש"י מוכרח ולכן למחנה", "מחוץ

בשמחת לפגוע הציוויl`xyiשלא זאת ולעומת "כלה". –

אבילות, בעניני כלל יעסקו שלא תפרעו", אל "ראשיכם

תפגע. לא המקום שמחת שגם לכך מועיל

הארץ כל "מלא אמנם, כי כך. להסביר אין ובכן,

קשורה מקום" של ש"שמחתו בפשטות, מובן אך כבודו",

מקדש לי "ועשו הוא ברוך הקדוש אומר שעליו למקום

mkeza izpkye"22ולפיכך בגלוי. השכינה השראת ששם ,

לערבב שלא הקודש" פני מאת אחיכם "את להוציא צריך

במשכן. מקום של שמחתו
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הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

מתע זה פסוק האחתבלימוד – שאלות שתי מיד וררות

הפסוק מצטטllkaעל ולכן "אחיכם". המילה על והשנית ,

כי אחיכם...", את "שאו המילים את הפסוק מן רש"י

"אחיכם") והמילה בכלל, וגו'" "שאו (האמירה אלו מילים

קשות.

התורה צריכה מדוע מובן: לא בכלל llkaבפסוק

למילואים, שמיני של הענין באמצע ובהרחבה, לספר,

אל שאו... "קרבו ולאלצפן למישאל משה הורה כיצד

הרי וישאום..."? "ויקרבו כך אחר וכיצד למחנה" מחוץ
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(15) האומר" "אדם על רש"י מוסיף גופא, ל)i"yxtakובזה ו, וארא

" בפנים) לקמן שהובא המדרש לשון (ע"ד "*.exiaglהתיבה

א.16) יז,

מות.17) אחרי פ' רבתי ופסיקתא דר"כ פסיקתא וראה ד. פ"כ, ויק"ר

(בסופו).18) ג אחרי תנחומא

הקב"ה19) על דקאי מפרש שם תואר וביפה שם. לויק"ר כהונה מתנות

צדיקים). מות על מתאבל הוא גם (שכביכול

פרשתנו20) תו"כ וראה א. לד, תשא רש"י (ראה ה"חתן" – הקב"ה שהרי

וראה חתונתו"). ביום אומר.. הוא שעה אותה "על השמיני) ביום ויהי (עה"פ

ישראל בית כל "ואחיכם ו) (פסוק לאח"ז ממש"נ וצע"ק .6 הערה ekaiלעיל

בה".i"yxaeגו'", להתאבל הכל "על שם

וראה21) חמש". ל"בן גם בפשטות ומובן ג. ו, ה,i"yxtישעי' ואתחנן

כה. סו"ס מאגה"ק ולהעיר ז.

ח.22) כה, תרומה

.17 dxrd onwlc k"xc `zwiqta `zil oke .ef daiz `zil ,m"`xa oke ,(i"gzy) i"yx i"zk aexe 'ae '` qetca la` .epiptly miqetca d"k (*
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הקב"ה19) על דקאי מפרש שם תואר וביפה שם. לויק"ר כהונה מתנות

צדיקים). מות על מתאבל הוא גם (שכביכול

פרשתנו20) תו"כ וראה א. לד, תשא רש"י (ראה ה"חתן" – הקב"ה שהרי

וראה חתונתו"). ביום אומר.. הוא שעה אותה "על השמיני) ביום ויהי (עה"פ

ישראל בית כל "ואחיכם ו) (פסוק לאח"ז ממש"נ וצע"ק .6 הערה ekaiלעיל

בה".i"yxaeגו'", להתאבל הכל "על שם

וראה21) חמש". ל"בן גם בפשטות ומובן ג. ו, ה,i"yxtישעי' ואתחנן

כה. סו"ס מאגה"ק ולהעיר ז.

ח.22) כה, תרומה

.17 dxrd onwlc k"xc `zwiqta `zil oke .ef daiz `zil ,m"`xa oke ,(i"gzy) i"yx i"zk aexe 'ae '` qetca la` .epiptly miqetca d"k (*
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ואביהוא נדב של הגופות את השאירו שלא מאליו, מובן

לספר וכדי הקודש". פני "מאת אותם הוציאו אלא במשכן,

היה צריך למחנה" מחוץ "אל להוציאם היה שצריך

זה. חלק רק להיכתב

את "שאו ולאלצפן למישאל ההדגשה מובנת אין כן

mkig`קרוביהם הם ואביהוא שנדב – מכך23" הרי .

דוד עוזיאל "בני שהם הפסוק של הראשון בחלקו שכתוב

" שהם יודעים הרי "?`mkigאהרן",

צריכים קרובים, היותם משום שדוקא נראה, mdמכך

מובן: ואינו ואביהוא. נדב את להוציא

ש"שאו..." ההדגשה כאן, לפסוק החשיבות מהי (א)

קרובים ידי על להיעשות ?24צריך

על דוקא להיעשות "שאו" הציווי צריך מדוע אכן, (ב)

קרובים קרובים25ידי שהם כיון להיפך: לכאורה, והרי, ,

המשכן, לעבודת קשורים הם לוי, משבט ואביהוא, נדב של

במשכן להישאר ויוכלו טהורים שישארו יותר וחשוב

למילואים, בשמיני המשכן בשמחת mil`xyieולהשתתף

למחנה"? מחוץ "אל ואביהוא נדב את יוציאו

הלוייםdxeza(אמנם, עבודת עדיין הוזכרה לא ,

במדבר בספר רק מוזכרת היא – ה"בן26במשכן אך –

זאת למד כבר i"yxחמש" yexita27.(

כן לפני כבר מכך: יעקב,i"yxכתב28יותר ציווי על

הארון". את לשאת עתיד "שהוא ארונו את ישא לא שלוי

מפני מולידו, – אביו של ארונו את נשא לא לוי ואם

okn xg`l zexec xtqny) "הוא במשכן ,ehayלשאת עתיד (

על מדובר שאין בעניננו, וכמה כמה אחת על הארון", את

כך כל קרובים השראת29אנשים של שמחה ובזמן ,

בשמחת ישתתפו שהם מתאים בודאי במשכן, השכינה

ואביהוא! נדב גופות את יוציאו ולא המשכן

.Â
ÌÈ‡ÂÏÈÓÏ È�ÈÓ˘· ÔÎ˘Ó‰ ˙„Â·ÚÓ ˜ÏÁ Y "..Â‡˘"
שהציווי (א) רש"י מסיק אלו שאלות שתי מפני

הגופות הוצאת או קבורה לצורך רק אינו "שאו..."

השמיני ליום קשור הוא אלא מאליו, כמובן מהמשכן,

ידי30למילואים על תיעשה זו שפעולה צורך יש (ב) .

"אחיכם".

"שלא כדי הוא "שאו..." שהציווי רש"י, מפרש לכן

למילואים, בשמיני במשכן שהיתה השמחה" את לערבב

הכוונה כי – הקודש" פני "מאת התורה מוסיפה כך ומשום

ויפריעו בקודש יימצאו לא שהגופות היא העיקרית

כדלעיל. לשמחה,

משבט קרוביהם, דוקא זאת לעשות צריכים זו ומסיבה

קשורה הפעולה כי okyndלוי, zcearlעבודה זו אין אך .

בדרך אלא וכדומה, שירה – חיובית פעולה של באופן

דברים הוצאת – כראויmirixtndהשלילה לעבודה

וה הדשן הרמת של לעבודה בדומה מחוץבמשכן, וצאתו

.31למחנה

מישאל של השתתפותם נגרעה שלא יוצא, כך, ואם

נדב הוצאת עצם כי המשכן, חנוכת בשמחת ואלצפן

בשמחה. השתתפותם היתה – הקודש" פני "מאת ואביהוא

.Ê
'‰ ÈÂÂÈˆ ‡ÏÂ ,‰˘Ó È¯·„ Y "...Â‡˘"

היה ש"שאו..." בקביעה להסתפק יכול אינו רש"י אך

השאלה: מתעוררת מיד כי השמחה", את לערבב "שלא

כך עשה מדוע המשכן, חנוכת לשמחת להפריע אין אם

`ed jexa yecwdבלי מיד, ואביהוא נדב את והעניש

למילואים השמיני לאחר עד ?32להמתין

משפטים, פרשת בסוף כבר יותר: חזקה אף השאלה
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(23i"yxtk.(כג לא, יב. (כט, ויצא ח), (יג, לך

מובן24) קרובים) ע"י צ"ל כו' בקבורה (שההתעסקות הדבר שטעם אף

הנוגע ענין אי"ז מ"מ – כאן) אברבנאל אמור. ר"פ (וראה o`kבפשטות

למילואים). ח' ע"ד (בסיפור

לאלעזר25) צוה לא למה קרובים ע"י צ"ל דאם להקשות, אין אבל

אמור) ר"פ כדלקמן להם*, להטמא ומחוייבים ממש, אחים (שהיו ואיתמר

"ומפתח ז) (פסוק לאח"ז תיכף מפורש כי – למחנה מחוץ אל אותם להוציא

באותו הנאמר על סומך שרש"י כמ"פ, (וכמדובר גו'" תצאו לא מועד אהל

ועוד. כאן. בשפ"ח הובא יעקב נחלת גם וראה אח"כ)). (אפילו (ופרשה) ענין

ה26) ג, שם נֿנג. א, אjli`eבמדבר יח, קרח ואילך. ה ח, בהעלותך .

ואילך.

לד.27) כט, ויצא רש"י וראה יג. נ, ויחי

שם.28) ויחי

אמור).29) ר"פ (ראה להם להטמא שמחוייבים

לזה30) (נוסף לומר יש גו'", וישאום "ויקרבו שלאח"ז בפסוק ומש"נ

ע"פ משה) ציווי שקיימו לסיים צריך גו'", "שאו לומר שהוכרח i"yxtשמכיון

מיתת אופן למדין זה שמפסוק היינו כו'", נשרפו שלא מלמד "בכתנתם.. עה"פ

ואביהוא. נדב

(31lirlד"ה פרש"י וראה והוציא. ד"ה ד ו, פרש"י שם וראה צו. ר"פ

ז. ל, תצוה פרש"י לח). כה, (תרומה ומלקחי'

(פי'32) אש" "ותצא כד) ט, (פרשתנו עה"פ לתו"כ אהרן מקרבן להעיר

כא).

mdl 'id egynp df meiay oeikny ,eazk (cere .f weqt ipewfg .e weqt m"ayx d`xe .o`k jex`d xehe (mipwf xcde mipwf zrc) z"dra epizeax ,k"ezd iyxtn) miyxtn dnk (*

± (dngln geyn enk oic mdl 'idy (e weqt) o"anxae) lecb odk oic

(e ,fh) gxw t"x i"yxtae .`l eze ,dlecb dpedka ..oxd`" (epzyxt yix) zehiyta i"yxt okle ."'eb eipan eizgz giynd" (eh ,e ev) p"ynke ,cg` `l` b"dk oi` n"yyta la`

,hk devz i"yxt) odk 'id ecal dyny (n"dni 'fa) f"ptlk `l edfy wx ezpeek ± "dpedkl mlek eeyed mi`elinl ipiny mei" (`l ,n icewt) i"yxty dne] ."cg` b"dk ..cg` 'd"

.dzid dry z`xedc ('`d 'ita) l"pd o"anx mb d`xe .[heyte .(ck .ak
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ואביהוא שנדב רש"י, פירש ב', בסעיף לעיל כאמור

הוא ברוך הקדוש רצה "לא אבל מיתה", "נתחייבו והזקנים

יום עד ואביהוא לנדב והמתין התורה שמחת לערבב

הקדוש רצה לא התורה" ב"שמחת כלומר, המשכן". חנוכת

הוא המשכן" חנוכת "יום בשמחת ואילו לפגוע, הוא ברוך

`lובמיוחד ואביהוא. נדב מיתת ידי על מלפגוע נמנע

שמחת "לערבב לא שכדי הזקנים לגבי רואים כאשר תמוה

יותר הרבה ארוכה לתקופה זאת דחו .33התורה"

כדי היה "שאו..." שהציווי לומר אפוא, ניתן, וכיצד

הוא ברוך שהקדוש בשעה השמחה", את לערבב "שלא

זו? שמחה עירבב עצמו

אמירת מקרא, של פשוטו שלפי רש"י, אומר כך על

"שאו..." ולאלצפן למישאל חזרהl`משה הלכה, היתה

d'על ieeiv" אלא ,exiagl xne`d mc`kהמת את העבר

אדם בני של נוהג זהו – הכלה" :34מלפני

הא ככל לעשות אדם בני של ששמחתטבעם כדי פשר

הכלה, מלפני המת את מעבירים ולכן תופרע, לא כלה

אותו `zxgומוליכים jxcaהכלה את לפגוש לא כדי

חתונתה" "לבית ולא35בדרכה ,gixhdlבדרך ללכת אותה

אחרת.

את העניש הוא ברוך שהקדוש למרות בעניננו: וכך

רצון כלומר, המשכן, חנוכת באמצע במיתה ואביהוא נדב

אך – למילואים בשמיני צער של ענין שיהיה היה ה'

רצה זאת אפשריdynלמרות שהדבר ככל ששמחת36, ,

ולכן תופרע, לא לחבירו"ed`ישראל האומר "כאדם אמר

המת את "העבר – השמחה ממקום המתים את להרחיק

הכלה". מלפני

.Á
Â··¯Ú˙ Ï‡" Y "ÂÚ¯Ù˙ Ï‡ ÌÎÈ˘‡¯"Ï ‰·ÈÒ‰

"ÌÂ˜Ó Ï˘ Â˙ÁÓ˘
רש"י שמביא הסיבה מדוע בפשטות מובן זה לפי

שמחת לערבב "שלא היא ולאdlkdל"שאו..." (ישראל),

"אל משום שהוא תפרעו" אל "ראשיכם של כבענין

של שמחתו ":mewnתערבבו

אש "ותצא ידי על נגרמה ואביהוא נדב d'מיתת iptln

אותם..." על37ותאכל הקפיד לא הוא ברוך שהקדוש ,

שצריך לומר ייתכן לא ולכן במיתה, להענישם כדי שמחתו

של ב"שמחתו לפגוע לא כדי מהמשכן ",mewnלהוציאם

בשמחת לפגוע שלא משה של רצונו מפני ,l`xyiאלא

" "שאו...", אמר המתmc`kהוא את העבר לחבירו האומר

לעיל. כאמור הכלה", מלפני

" על ובניו לאהרן משה ציווי זאת אללעומת ראשיכם

זוהי אלא לחבירו", האומר "כאדם היה לא (א) תפרעו"

dkld'ה בשם משה אין38שמסר (ב) התורה. הלכות ככל ,

מות על עלacp`edia`eמדובר האיסור על אלא ,oxd`

eipae,במשכן אבילות להביע

o`ke:"מקום של שמחתו תערבבו "אל היא הסיבה

אהרן לעבודת קשורה המשכן בחנוכת מקום" של "שמחתו

יום שבאותו ייתכן ולא במשכן, זה ביום יפעלוmdובניו

מקום" של ל"שמחתו .39בסתירה

.Ë
˘‡¯ ¯ÈÚ˘ È·‚Ï Ô¯‰‡Â ‰˘Ó ˙Â¯·Ò ÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰

˘„ÂÁ
העבר לחבירו האומר "כאדם מהמשל נלמד נוסף ענין

הכלה": מלפני המת את

מרחיקים אלא האבילות את מבטלים אין שבמשל כשם

בטלה לא בעניננו, כך והשמחה, הכלה ממקום המת את

במקום להיראות הדבר היה אסור אלא ובניו, אהרן אנינות

השמחה.

בפרשתנו: ביותר תמוה ענין יובן זה ולפי

(של החטאת "שעיר את ששרפו משה שמע כאשר

חודש)" כשתי40ראש זאת אכלו לא ובניו ושאהרן ,

נאמר האחרות, לא41החטאות מדוע לאמר "ויקצוף.. :

היום "הן לו ענה אהרן כאשר אך החטאת...". את אכלתם

כאלה אותי ותקראנה ה' לפני חטאתם... את הקריבו

וייטב משה "וישמע – אז ה'", בעני הייטב ואכלתי...

בעיניו".

על השונות? החטאות בין הבדל שיש אהרן סבר מדוע

רש"י מסביר בקדשי42כך שמעת "אם היתה: שטענתו ,

דורות". בקדשי להקל לך אין שעה
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(33`pwqndleביאר כבר – כאן ואביהוא לנדב המתין שלא לפניi"yxמה

אקדש". "בקרובי מפני ג) (פסוק זה

האומר)34) "(כאדם רש"י מדגיש משהexiaglולכן אמירת שתוכן – "

בין כדיבור הוא ואלצפן exiaglלמישאל mc`.

שם.35) כתובות פרש"י

שתלוי36) כ.paa"`מה ט, עקב יב. פסוק לקמן מרש"י ולהעיר .

ב.37) פסוק לעיל

ואע"פ38) הגבורה מפי בכך משה שנצטווה ויתכן עה"פ: רמב"ן ראה

וש"נ. שם, ובהערות 72 ע' חי"ג לקו"ש וראה כו'. זה שלמד או נכתב שלא

עה"פ.39) רא"ם ראה

טז40) פסוק וברש"י.לקמן

ואילך.41) שם,

ואילך.42) 66 ע' חכ"ז לקו"ש וראה – טז. שם, פרש"י וראה יט. שם,
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ואביהוא שנדב רש"י, פירש ב', בסעיף לעיל כאמור

הוא ברוך הקדוש רצה "לא אבל מיתה", "נתחייבו והזקנים

יום עד ואביהוא לנדב והמתין התורה שמחת לערבב

הקדוש רצה לא התורה" ב"שמחת כלומר, המשכן". חנוכת

הוא המשכן" חנוכת "יום בשמחת ואילו לפגוע, הוא ברוך

`lובמיוחד ואביהוא. נדב מיתת ידי על מלפגוע נמנע

שמחת "לערבב לא שכדי הזקנים לגבי רואים כאשר תמוה

יותר הרבה ארוכה לתקופה זאת דחו .33התורה"

כדי היה "שאו..." שהציווי לומר אפוא, ניתן, וכיצד

הוא ברוך שהקדוש בשעה השמחה", את לערבב "שלא

זו? שמחה עירבב עצמו

אמירת מקרא, של פשוטו שלפי רש"י, אומר כך על

"שאו..." ולאלצפן למישאל חזרהl`משה הלכה, היתה

d'על ieeiv" אלא ,exiagl xne`d mc`kהמת את העבר

אדם בני של נוהג זהו – הכלה" :34מלפני

הא ככל לעשות אדם בני של ששמחתטבעם כדי פשר

הכלה, מלפני המת את מעבירים ולכן תופרע, לא כלה

אותו `zxgומוליכים jxcaהכלה את לפגוש לא כדי

חתונתה" "לבית ולא35בדרכה ,gixhdlבדרך ללכת אותה

אחרת.

את העניש הוא ברוך שהקדוש למרות בעניננו: וכך

רצון כלומר, המשכן, חנוכת באמצע במיתה ואביהוא נדב

אך – למילואים בשמיני צער של ענין שיהיה היה ה'

רצה זאת אפשריdynלמרות שהדבר ככל ששמחת36, ,

ולכן תופרע, לא לחבירו"ed`ישראל האומר "כאדם אמר

המת את "העבר – השמחה ממקום המתים את להרחיק

הכלה". מלפני

.Á
Â··¯Ú˙ Ï‡" Y "ÂÚ¯Ù˙ Ï‡ ÌÎÈ˘‡¯"Ï ‰·ÈÒ‰

"ÌÂ˜Ó Ï˘ Â˙ÁÓ˘
רש"י שמביא הסיבה מדוע בפשטות מובן זה לפי

שמחת לערבב "שלא היא ולאdlkdל"שאו..." (ישראל),

"אל משום שהוא תפרעו" אל "ראשיכם של כבענין

של שמחתו ":mewnתערבבו

אש "ותצא ידי על נגרמה ואביהוא נדב d'מיתת iptln

אותם..." על37ותאכל הקפיד לא הוא ברוך שהקדוש ,

שצריך לומר ייתכן לא ולכן במיתה, להענישם כדי שמחתו

של ב"שמחתו לפגוע לא כדי מהמשכן ",mewnלהוציאם

בשמחת לפגוע שלא משה של רצונו מפני ,l`xyiאלא

" "שאו...", אמר המתmc`kהוא את העבר לחבירו האומר

לעיל. כאמור הכלה", מלפני

" על ובניו לאהרן משה ציווי זאת אללעומת ראשיכם

זוהי אלא לחבירו", האומר "כאדם היה לא (א) תפרעו"

dkld'ה בשם משה אין38שמסר (ב) התורה. הלכות ככל ,

מות על עלacp`edia`eמדובר האיסור על אלא ,oxd`

eipae,במשכן אבילות להביע

o`ke:"מקום של שמחתו תערבבו "אל היא הסיבה

אהרן לעבודת קשורה המשכן בחנוכת מקום" של "שמחתו

יום שבאותו ייתכן ולא במשכן, זה ביום יפעלוmdובניו

מקום" של ל"שמחתו .39בסתירה

.Ë
˘‡¯ ¯ÈÚ˘ È·‚Ï Ô¯‰‡Â ‰˘Ó ˙Â¯·Ò ÏÚ ‰‰ÈÓ˙‰

˘„ÂÁ
העבר לחבירו האומר "כאדם מהמשל נלמד נוסף ענין

הכלה": מלפני המת את

מרחיקים אלא האבילות את מבטלים אין שבמשל כשם

בטלה לא בעניננו, כך והשמחה, הכלה ממקום המת את

במקום להיראות הדבר היה אסור אלא ובניו, אהרן אנינות

השמחה.

בפרשתנו: ביותר תמוה ענין יובן זה ולפי

(של החטאת "שעיר את ששרפו משה שמע כאשר

חודש)" כשתי40ראש זאת אכלו לא ובניו ושאהרן ,

נאמר האחרות, לא41החטאות מדוע לאמר "ויקצוף.. :

היום "הן לו ענה אהרן כאשר אך החטאת...". את אכלתם

כאלה אותי ותקראנה ה' לפני חטאתם... את הקריבו

וייטב משה "וישמע – אז ה'", בעני הייטב ואכלתי...

בעיניו".

על השונות? החטאות בין הבדל שיש אהרן סבר מדוע

רש"י מסביר בקדשי42כך שמעת "אם היתה: שטענתו ,

דורות". בקדשי להקל לך אין שעה
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(33`pwqndleביאר כבר – כאן ואביהוא לנדב המתין שלא לפניi"yxמה

אקדש". "בקרובי מפני ג) (פסוק זה

האומר)34) "(כאדם רש"י מדגיש משהexiaglולכן אמירת שתוכן – "

בין כדיבור הוא ואלצפן exiaglלמישאל mc`.

שם.35) כתובות פרש"י

שתלוי36) כ.paa"`מה ט, עקב יב. פסוק לקמן מרש"י ולהעיר .

ב.37) פסוק לעיל

ואע"פ38) הגבורה מפי בכך משה שנצטווה ויתכן עה"פ: רמב"ן ראה

וש"נ. שם, ובהערות 72 ע' חי"ג לקו"ש וראה כו'. זה שלמד או נכתב שלא

עה"פ.39) רא"ם ראה

טז40) פסוק וברש"י.לקמן

ואילך.41) שם,

ואילך.42) 66 ע' חכ"ז לקו"ש וראה – טז. שם, פרש"י וראה יט. שם,



ipinyל zyxt - zegiyÎihewl

דורות קדשי לבין שעה קדשי בין ההבדל מאד: ותמוה

חידש עתה שרק ייתכן וכיצד בפשטות, מובן להיות צריך

כל ברור למשה היה מדוע מכך: ויותר למשה? אהרן זאת

כדי עד דורות, קדשי לבין שעה קדשי בין הבדל שאין כך

נאמר שורף", "והנה שמע שכאשר ?cin43"sevwie"44כך

שקדשי למשה היה ברור כך כל אם גיסא: ולאידך

"אם מילים שבמספר ייתכן, כיצד זהים, דורות וקדשי שעה

דורות" בקדשי להקל לך אין שעה בקדשי כבר45שמעת

בעיניו"? וייטב משה "וישמע ומיד משה את אהרן שכנע

.È
Á·ÊÓ‰ „ÈÏ ‡˜Â„ Y ÌÂ˜Ó Ï˘ Â˙ÁÓ˘

הורשו ובניו שאהרן סבר, משה הוא: לכך ההסבר

באנינות וכדומה המנחה את של46לאכול הסיבה מאותה

בשמחתו לפגוע שלא כדי – תפרעו" אל "ראשיכם הציווי

או שעה בקדשי מדובר אם הבדל אין ובכך מקום, של

על פגעו משה לדעת כי – "ויקצוף" ולכן דורות. בקדשי

החטאת שריפת mewnידי ly ezgnya.

חטאתם.. את הקריבו "הן.. אהרן ענה כך d'על iptl..

שדוקא הדגיש הוא בכך – הייטב..." היום חטאת ואכלתי

daxwddאשר החטאת, אכילת ולא ממש, ה'" "לפני היא

הקלעים" תוך קדוש.. "במקום להיות אמנם, אך47צריכה, ,

ה'" "לפני – המזבח ליד .48לא

ששם המזבח, ליד בעיקר היתה מקום" של "שמחתו

d'אש49"ותצא iptln"...50כך שמשום לומר, ויש ,

המזבח. על קרבנות בריבוי המשכן חנוכת שמחת התבטאה

שהאנינות אבילותl`וכיון להראות שאסור אלא בטלה,

dgnyd mewna,אהרן טען – הכלה" מלפני "העבר.. –

לגבי רק היא מקום" של שמחתו תערבבו "אל שההוראה

אך המזבח, ליד ה', לפני הנעשות אכילתl`עבודות לגבי

המזבח. ליד דוקא לאו אך הקלעים, בתוך שחובתם קדשים

xziddeהאחרות החטאות ושתי המנחה את לאכול

אלאl`באנינות מקום, של שמחתו לערבב שלא כדי היה

לך אין שעה בקדשי שמעת... "אם – ולפיכך שעה, הוראת

דורות". בקדשי להקל

.‡È
ÏÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÏÂÚ‰ "ÈÂ˜È�" Ì‚ :‰‡¯Â‰‰

"ÈÂÏ" È„È
זה רש"י מפירוש ללמוד שניתן הרבות מההוראות אחת

היא:

הרמב"ם דברי `cg,51ידועים lkyכשבט להיות יכול

ה' לפני לעמוד להבדל רוחו.. ש"נדבה כך ידי על לוי

החשבונות עול צוארו מעל ופרק ולעובדו.. לשרתו

הרבים...".

ואף "לוי" של בדרגה שבהיותו לחשוב, עלול ומישהו

ונחלתו" חלקו ה' ויהיה קדשים קדש "נתקדש מכך 52יותר

לענין מגיעים וכאשר וקדושה. טוב בעניני רק לעסוק עליו

עם קשר לו שאין טוען, הוא מאיסורא", "לאפרושי של

"ישראלים" על מוטל זה ותפקיד – "קדש" שאינם ענינים

הרבים". ב"חשבונות העוסקים

את ש"העבר כיון שאדרבה: ההוראה, נלמדת כך על

צריך הרי המשכן, שמחת לצורך חשוב הכלה" מלפני המת

לויים. – "אחיכם" ידי על דוקא להיעשות זה דבר

למשכן העולם לעשיית ואחד אחד כל בעבודת וכך

דירה להיות יכול אינו שהעולם כיון יתברך": לו ו"דירה

שום יהיה "שלא ינקוהו כן אם אלא הוא ברוך לקדוש

ח"ו" וטינוף מעשיית53לכלוך חלק היא זו עבודה גם לכן ,

לוי עשייתה לשם ודרוש – המשכן עבודת – ,54הדירה

לשרתו". ה' לפני לעמוד להבדל רוחו.. "נדבה אשר

מרע, סור באמצעות העולם את ש"מנקים" כך ידי ועל

באמצעות – נאים" "כלים בו ומסדרים – תעשה לא מצוות

למלך מתאימה דירה נעשה הוא – עשה מצוות טוב, ועשה

לעתיד בגלוי יהיה וזה הוא, ברוך הקדוש המלכים מלכי

ממש.55לבוא בקרוב צדקנו, משיח בביאת ,

,e"lyz ipiny t"y zegiyn)

(h"lyz ipiny 't w"yven
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ופסח43) מצרים לפסח זה השווה שמשה לתרץ שאא"פ מובן שמזה

ועד"ז ועוד), יז. שם, יד. יב, בא פרש"י (ראה הם שווים דינים שבכו"כ דורות

שיש שפשוט מכיון כי – וס"ו) ס"ד – ואילך 117 ע' לקמן (וראה דינים בכמה

משה הי' לא ביניהם לחלק סברא.svwznסברא ע"י שטעו בשביל עליהם

ולא44) פעמים כו"כ בנ"י תלונות שסבל בנ"י כלפי משה הנהגת היפך

כעס לכלל "בא פרש"י כא) (לא, מטות בפ' שרק שמזה ולהעיר, עליהם. קצף

שבפרשתנו מוכח, טעות", לכלל טעות.`oiבא לידי המביא כעס שהי' הכרח

שם. לקמן וראה

רק45) אלא בוודאות, דבר אהרן אמר שלא gxkdובפרט oi`yאם")

שוה. דורות קדשי ודין שעה קדשי שדין להקל") לך אין שמעת..

וברש"י.46) יב שם,

וברש"י.47) יז שם, וראה מנחה). (לענין יד שם, רש"י לשון

(להיכל)48) נכנסים כו' עכו"ם "הקיפו וש"נ) א. (סג, מזבחים להעיר

וראה בהיכל. אוכלים אין שלכתחילה מובן אבל קדשים". קדשי שם ואוכלים

רבו. במקום אוכל אדם דאין שם: בגמ' (הקס"ד)

הערה49) לעיל (ראה "וירונו" בנ"י שמחת גם פעל וזה – כד. ט, פרשתנו

.(6

(50.20 הערה לעיל שהובא לתו"כ אהרן קרבן גם ראה

בסופן.51) ויובל שמיטה הל'

שם.52) הרמב"ם לשון

ובכ"מ.53) ג. ע, בלק לקו"ת

(54– לזה זה שבערכם (319 ע' י"ט חלק (לקו"ש שנתבאר ממה להעיר

כפשוטו, גם (שלכן אתכפיא – ולוים אתהפכא, של (עבודה) מצב הוא כהנים

(רמב"ם לחו"ל ולצאת אמור) (ר"פ א"ע לטמא אסור – מטומאה מובדל כהן

לוי). משא"כ שסט), סו"ס יו"ד טושו"ע הי"ג. פ"ג אבל הל'

שם.55) לקו"ת בכ"ז ראה



לי

אבות חסידות חב"ד 

יש שלש בחינות, אור חיות וכח1 )אור – אינו נמשך 
עם הדבר שמאיר עליו, בחינת מקיף. חיות – נמשך עם 
הדבר שמחיה, בחינת פנימי. כח – פועל בדבר שחוץ 
ממנו(. וקרוב מאד לומר, שהן הן שלש הבחינות אור 

מים רקיע2. 
ויעקב  מים,  יצחק  אור,  בחינת  הוא  אברהם  והנה 
שלש  דרך  על  הם  חב"ד  חסידות  אבות  וכן  רקיע3, 

בחינות אלה.
הקדוש  שמו   - זקן4(  ואברהם  )כמו  הזקן  אדמו"ר 
שניאור, בחינת אור. והוא שני או"ר, מספר ואהב"ת5, 
חיי  כמספר  קכ"ז,  עולה  וזלמ"ן  אברהם.  של  מדתו 
שרה. והשם נחלק לז"ל מ"ן, וכן שרה היתה בת צ' עד 
לידת יצחק, ול"ז אחר כך, עיקר שנותיה, כמנין ויהי"ו6. 

וחיבורו על התורה נקרא תורה אור, אור דוקא.
והיינו  חיות.  מים,  בחינת  הוא   - האמצעי  אדמו"ר 
ספרו  )וכן  חיים  תורת  נקרא  התורה  על  שספרו  מה 
שערי   - שערים  בשם  נקראו  ספריו  ושאר  חיים(.  דרך 
מספריו  ואחד  שערים.  מאה  בו7  שכתוב  יצחק,  בינה, 
מה  והיינו  דרחובות.  הבאר  יצחק,   - בינה  אמרי  נקרא 
דובער,  הקדוש,  ושמו  גדולה.  בהרחבה  הם  שדרושיו 
הוא על שם החיה הנקראת דוב, ובמראה דניאל בהד' 
והחיה  חסד,  אריה,  היא  הראשונה  החיה  מלכיות8, 
השניה, דוב, היא גבורה. והסתלקותו היתה אחר שבת 
פרשת תולדות, שבה מדובר מיצחק ועבודתו בחפירת 

1( שער היחוד והאמונה פי"ב.
2( זח"ב קסז.

3( ראה לעיל שער האבות.
4( חיי שרה כד, א.

5( תניא ספמ"ג.
6( חיי שרה כג, א ובבעל הטורים שם.

7( תולדות כו, יב.
8( דניאל ז, ד-ה.

וב'  הט',  בחודש  הט'  יום  כסלו,  בט'  ונסתלק  בארות. 
וימי חייו היו  גימטריא ח"י, שזהו בחינתו.  פעמים ט' 

ד"ן שנה, בחינת דינים וגבורות9. 
)ליקוטים ואגרות עמ' שלג( 

אביב

האבות והשבטים הם המקור של כל נשמות ישראל. 
וזה נרמז בחודש ניסן, חודש האבי"ב, שהוא א"ב י"ב.

— שמספרו ג', רומז לשלשה אבות. וא"ב הן  א"ב 
האות הראשונה של אברהם, הראשון, והאות האחרונה 
של יעקב, האחרון. והוא א' בפני עצמו וב' בפני עצמו, 
כי אברהם הוא האדם הגדול בענקים10, והוא המשקוף, 

ויצחק ויעקב הם שתי המזוזות11.
השבטים  לעשרת  הנחלקים  השבטים,  י"ב   — י"ב 

ושני השבטים של יהודה ובנימין.
ויהודה ובנימין עצמם כוללים את כל י"ב השבטים, 
ותעמוד  כתיב12  לאה, שאחריו  בני  סוף  הוא  יהודה  כי 

מלדת, ובנימין הוא סוף בני רחל.
 — בנימי"ן  ויהוד"ה  מיעקב,  נולדו  השבטים  וי"ב 
מספר יעק"ב. והראשי תיבות שלהם הן האות הראשונה 

והאחרונה של תיבת יעקב.
בחלקם  נבנה  לכל השבטים,  המקדש, ששייך  ובית 
של יהודה ובנימין, כי השש מאות שקלים ששילם דוד 
מכל  חמשים  השבטים,  מכל  היו  המקדש  מקום  בעד 

שבט13.
וי"ב ראשי תיבות יהודה בנימין.

)ליקוטים ואגרות עמ' תיד, עמ' תיט(

9( הקשר בין הצמח צדק לבחינת כח ורקיע לא נתבאר באגרת.
10( יהושע יד, טו. במדבר רבה פי"ג, ג.

11( שמות רבה פי"ז, ג.
12( ויצא כט, לה.

13( זבחים קטז, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לב
חוברת ז

פינוי כפוי שבועיים לפני פסח
משהחל מועד חג הפסח להתקרב, התעוררו עבורנו בעיות חדשות. הבית כולו היה מלא חמץ, ולא 

ניתן היה לעשות דבר בנושא, שהרי כולנו גרנו בו יחד.

מאחר שבעלי הבית היו טטארים אדוקים בדתם, פלטנו לעברם פעם מספר מלים בנושא. אולם 
הסתבר שנכונותם לקבל את דברינו היתה מועטת ביותר, ובעיקר נמאס עליהם בזבוזו של כד מים נוסף 

מדי יום לנטילת ידיים. הם לא האריכו במחשבות, ובמילים קשות פקדו עלינו לפנות את החדר.

אבוי! מצבנו נעשה בלתי נעים בעליל - ההתרוצצות ברחובות שבועיים לפני פסח לחפש מקום 
מגורים, ובפרט לנוכח כל החסרונות שהיו במקומות המגורים שם. אינני מתאווה כלל לחזור ולתאר את 

כל פרטי הדברים.

כדי לקצר, אזכיר רק בקצרה את הפתרון שמצאנו לבסוף: לא הרחק מדירתנו הקודמת התגוררה 
גויה, חובבת בצע גדולה, ותמורת חמישים רובל לחודש היא מסרה לרשותנו חדר עם כניסה נפרדת, דבר 
נדיר למדי שם, ולא זו בלבד אלא שהיתה בו רצפת עץ - דבר שהיה אף הוא יקר המציאות. לעומת זאת 
התברכה אשה זו בילדים פראי אדם, והכל הזהירו אותנו שמגורים בכפיפה אחת אתם לא יהיו אפשריים.

מחוסר ברירה הסכמנו להצעה, ושבוע לפני חג הפסח העמסנו את רכושנו על עגלה, והובלנו אותה 
אל הדירה החדשה. עשינו זאת בחוסר ברירה, על אף שקשה היה לי מאוד לראות את בעלי מוביל בעצמו 

)יחד עם גולה נוסף( את העגלה.

בעלת הבית סיפקה לנו שתי מיטות, אך היו מלאות כל כך במקקים, שקיננו בתוך הקרשים, עד שלא 
ניתן היה לנקות אותן, ומובן מאליו שהיה קשה מאוד גם לישון עליהן. למרות הכל התאמצתי בכל דרך 

אפשרית להשרות אווירת יום טוב כלשהי.

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

             

           
          

        
         

           
          

          

         
           

       
          
          

  



























"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zezixk(iyiy meil)

:iia`k weqtd z` eyxcy ceràúà ék ,énð øîzéà`ayk -ïéáø ¦§©©¦¦£¨¨¦
laal l`xyi ux`nøîà éñBé éaø ,øîàmya,Lé÷ì Léøxn`p ¨©©¦¥¨©¥¨¦

glzynd xirya(`k fh `xwie)éða úBðBò ìk úà åéìò äcåúäå'§¦§©¨¨¨¤¨£§¥
,íéòLôc àéîec íéàhç ,'íúàhç ìëì íäéòLt ìk úàå ìàøNé¦§¨¥§¤¨¦§¥¤§¨©Ÿ¨©¨¦§¨¦§¨¦

øtëî ,ïaø÷ éða åàìc íéòLt äî,xiryd mdilróàd,íéàhç ©§¨¦§¨§¥¨§¨§©¥©©¨¦
øtëî ïaø÷ éða åàìc,xiryd mdilríéàhç ìáààì ,ïaø÷ éðác §¨§¥¨§¨§©¥£¨©¨¦¦§¥¨§¨Ÿ

øtëî.zeny`e ze`hgn xhet mixetikd mei oi` okle ,xiryd §©¥
éøîà àø÷ ïéãäî énð àðà ,ééaà øîàef dyxc izcnl ip` s` - ¨©©©¥£¨©¦¥¨¥§¨¨§¦

,lirl x`azdy enke ,df weqtnéL÷àådywde -éànî ,éîéc áø éì §©§¥¦©¦¦¦©
ðä àîìc ,eäðéð ïaø÷ éða åàì íéòLt éðäc,eäðéð ïaø÷ éðác C §¨¥§¨¦¨§¥¨§¨¦§¦§¨¨¨¦§¥¨§¨¦§

ïðúãklirl dpyna(.h)yiyäòaøàyïéàéáîoaxwïBãfä ìò §¦§©©§¨¨§¦¦©©¨
,äââLkmei xtkn oaxw mda yiy mi`hg lr s`y xnel yi ok enke ¦§¨¨

.mixetikd
:inic ax ziiyew lr uexiz d`ian `xnbdïéáø déì øîàoeik ,iia`l ¨©¥¨¦

yáBødïaø÷ éða åàì íéòLtxazqn ,oaxw mdilr mi`ian oi` - §¨¦¨§¥¨§¨
md weqta mixen`d mi`hgd s` jkl dnecae ,weqtd wqer mday

.oaxw mdilr oi`y mze`
:`xnbd dgecdéì øîà,iia`áéúk 'áBø' éãéîweqta xn`p ike - ¨©¥¦¦§¦

s`e ,mirytd lka xaecny rnyne ,mzq 'miryt' aezk ixde ,'aex'
mb xacn weqtdy `iyewd zxfege ,oaxw mda yiy drax` mze`a

.oaxw mda yiy mi`hga
:inic ax ziiyew z` dywi `ly ,xg` ote`a weqtd z` yxec iia`

,ééaà øîà àlàoi`y ote`a xaecny weqtd oeyl xeziin cenll yi ¤¨¨©©©¥
ixdy ,oaxw aeigàø÷c déLéøîcenll yi weqtd zligzn - ¥¥¥¦§¨

epecf lr xtkn xirydyxn`py ,zéða úBðBò ìk úà åéìò äcåúäå'§¦§©¨¨¨¤¨£§¥
'ìàøNé(`k fh `xwie),àéðúå,`ziixaaàeä ïëå ,úBðBãæ elà 'úBðBò' ¦§¨¥§©§¨£¥§§¥
øîBàxn`py cifn lr oer oeyl xn`py epivn oke -(`l eh xacna) ¥

,'dá äðBò'xn`py weqtd seqa ok m`eìëì íäéòLt ìk úàå' £¨¨§¤¨¦§¥¤§¨
éì änì (ìk) 'íúàhçaey o`k xikfdl weqtd jxved recn - ©Ÿ¨¨¨¨¦

,weqtd wqer mday zepecfdy xnel weqtd `a i`ce `l` ,miryt
lkepy ick ,oaxw mdilr mi`ian oi`y ,zepecfd aexa mdééeLwàì§©§¥

mi`hg yiwdl -,íéòLôì,jk yexcleíéòLt äîzepecf mze` md ¦§¨¦©§¨¦
,íéàhç óà ,ïaø÷ éða åàìcmze` lr wxïaø÷ éða åàìcxtkn §¨§¥¨§¨©©¨¦§¨§¥¨§¨

,xirydíéàhç ìáà,eäðéð ïaø÷ éðác,zeny`e ze`hg iaiig oebk £¨©¨¦¦§¥¨§¨¦§
,øtëî àì.zeny`e ze`hgn xhet mixetikd mei oi` okle Ÿ§©¥

:dpyna epipy'åë ïééeìz úBîLà éáéiç,mixetikd mei mdilr xary ©¨¥£¨§¦
.mixeht

:`xnbd zxxanéléî éðäðîmeiy ,el` mixac epcnl oipn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`an .ielz my` iaiig lr xtkn mixetikdéaø øîà̈©©¦

àø÷ øîà ,øæòìàmixetikd mei iabl weqta xn`p -(l fh `xwie)ìkî' ¤§¨¨¨©§¨¦Ÿ
,'åâå 'ä éðôì íëéúàhçmeiy xn`p eli`k z`f eyxce 'ExdhY ©Ÿ¥¤¦§¥¦§¨

lr okle ,''d iptl' mdy ze`hg mze` lr xtkn mixetikdàèç ¦§¥¥§
,íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL,`hg m` rcei epi` envr mc`d eli`e ¤¥©¦¤¨©¨

,øtëî íéøetkä íBéixdy e`hgy mdl rcep `l ,ielz my` iaiige ©¦¦§©¥
.mdilr xtkn mixetikd mei okle ,wtqa md

,àáøc déîMî (àôéìçz øa) àðeä áøc deáà àôéìçz áø øîà̈©©©£¦¨£©§©¨©©£¦¨¦§¥§¨¨
énð àúééîã÷,oi`ce zeny`e ze`hg iaiigy ,oey`xd oicd s` - ©§©§¨©¦

,mixetikd meia mdl xtkzn oi`éúéz àìŸ¥¥
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המשך ביאור למס' כריתות ליום שישי עמ' ב



לג

אל-העם  את-ידיו  אהרן  וישא   – כב  ט, 
ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים

במלואים,  אהרן  ע"י  כהונה  נתחנכה  מצרים  בגאולת  א. 
ועולי בבל ג"כ הקריבו מלואים בימי עזרא1, ועתידים מלואים 
כהן  ידי  על  בימינו2  במהרה  השלישי  הבית  בחנוכת  ליקרב 
חדשים  ארבעה  מכלל  סוכה  במסכת  רבותינו  שזכרו  צדק 
אע"פ  עזרא  כמו  אהרן  מזרע  הכהנים  מן  והוא  זכרי'  שראה 
אכסניא  על  מחזרת  כהונה  ולעולם  כן  פירשו  לא  שאחרים 
שלה ולא עלה עזרא מבבל עד שיחס עצמו ועלה3 דוק בקראי 

כרוך ותני ותשכח מרגניתא.
עשרה מאמרות מאמר חקור דין ח"ג פ"כ

איש  ואביהוא  נדב  אהרן  בני  ויקחו   – א  י, 
קטורת  עליה  וישימו  אש  בהן  ויתנו  מחתתו 

ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אותם

ב. אשר לא צוה אותם. י"ל ע"ד הרמז כי יש רל"א שערים 
שהוא  או"ר,  יה"י  ]גימטרי'[  הכולל  ועם  ויאדי"ר,  גימטרי' 
ר"ת  גמטרי'  והוא  בבי"א,  התיקון  ביום  שיתגלה  הגנוז  האור 
ואביהו חשבו  ונדב  י'ה'ו' ב'עמו )תהלים קמט, ד(,  ר'וצה  כ'י 
להכנס  חובה  וכמעט  ורשאים  התיקון,  יום  הוא  היום  אותו 
שהאש  רל"א,  א"ש  אותיות  ל"א  אש"ר  והיינו  ולפנים,  לפני 
וטעו  ההוא,  אש  להקריב  אותם  ציוה  והוא  רל"א  של  והאור 
והי' אש זר"ה ולא אש רל"א, וההפרש בין זר"ה ]עם הכולל[ 

לרל"א הוא ח"י, ע"כ מתו.
חתם סופר

פני  אל  משה  צוה  אשר  את  ויקחו   – ה  ט, 
אהל מועד ויקרבו כל-העדה אל-פני אהל מועד 

ויקרבו כל-העדה ויעמדו לפני ה'

1( ועתידים מלואים וכו', כמפורש ביחזקאל.

2( ע"י כהן צדק וכו', במסכת סוכה פ' החליל )דף נ"ב ע"ב( ויראני ד' חרשי' מאן נינהו ד' 

חרשי' אמר רב חמא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא זה משיח בן דוד ומשיח בן יוסף 

ואלי' וכהן צדק פירש"י כהן צדק שם בן נח וכו' ע"ש, ולהרב ניחא לפרש על אחד מן 

הכהנים מזרע אהרן שיהי' גלגול אהרן כמו עזרא וכדמסיק בסמוך.

3( דוק בקראי כתיב עזרא בן זריה וגו', ותשכח מרגנית' שאהרן הכהן הוא עצמו עזרא 

והיינו בגלגול.

ג. וימותו לפני ה' וגו'. איתא בילקוט )שמיני תקכ"ד( ר"ע 
אומר לא מתו בני אהרן אלא בפנים וכו', וישאום בכותנותם 
והוציאם  וגררם  ברזל  של  חניתות  עליהם  שהטילו  מלמד 

לחוץ.
י"ל הא דקאמר ר"ע חניתות של ברזל היינו דר"ע לטעמי' 
מישאל  טמאים  היו  אשר  אנשים  דאותן  כה:(  )סוכה  דס"ל 
ההיא  )ד"ה  נב.  דף  בסנהדרין  הקשו  והתוס'  הוי,  ואלצפן 
בהן,  נטמאו  איך  וגוף  נשמה  שריפת  למ"ד  ממש(  שריפה 

ותירצו דשילדן קיימת הוי.
דכל  ושלי'  שפיר  גבי  )כז:(  בנדה  דאיתא  מאי  לפי  והנה 
שטלטלוה ממקומו א"א שלא נתבלבל, א"כ ה"נ כיון שע"כ 
היתה  לא  כבר  א"כ  להיכל,  נכנס  אינו  דזר  כלי  ע"י  הוציאם 
אותו  כשהכניסו  בתחלה  הכלי  שנטמא  ואף  קיימת  שילדן 
הטומאה  אב  הוי  הכלי  מ"מ  קיימת,  שילדן  היתה  שעדיין 
שבעה  טומאת  טמאין  היו  ולא  ראשון  אלא  אינו  בו  והנוגע 
ח'  ביום  דהוי  נימא  אי  אפילו  ליטהר  יכולין  שהיו  פשיטא 
יד:(  )פסחים  וקי"ל  ברזל  של  בחניתות  אמר  להכי  לחודש, 
שנגעו  וכיון  כחלל  הוא  הרי  חרב  חרב  בחלל  מתכות  בכלי 

בחניתות של ברזל הוי כנוגע במת עצמו.
אמנם שמעתי מכבוד אמ"ו הגאון זללה"ה לפמ"ש הר"ש 
בריש כלים )פ"א, מ"א( דחלל חרב לאו דוקא, אלא כל כלים 
או בגדים הנוגעים במת הרי הן כמת עצמו, א"כ כיון דמקשה 
והא כתיב  וגופם  )נב.( למ"ד שריפת נשמתן  שם בסנהדרין 
וימותו כעין מיתה ומשני דאתחיל מגואי ואמרינן שם ותאכל 
אותם ולא בגדיהם, הרי בשעה שהי' עדיין הגוף קיים נטמאו 

הבגדים, וכיון דכתיב וישאום בכותנותם נטמאו הן מבגדים.
ועיין בחידושינו סוף כתובות )קיא: ד"ה ואמר ר' חייא בר 
יוסף( דמהאי טעמא שאלו אנשי אלכסנדריא סוף מס' נדה 
)ע:( מתים לע"ל צריכין שלישי ושביעי ולא שאלו אם נטמאו, 
ואחז"ל )כתובות קיא:( עתידין צדיקים שיעמדו בלבושיהם 
א"כ נטמאו מן הבגדים ולא שאלו אלא אם הם צריכין הזאה 

ג' וז' אך ז"א לשיטת הר"ש וע"ש.
פנים יפות

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שמיני

             

           
          

        
         

           
          

          

         
           

       
          
          

  



























המשך ביאור למסכת סוטה ליום שני לעומר עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zezixk(iyiy meil)

:iia`k weqtd z` eyxcy ceràúà ék ,énð øîzéà`ayk -ïéáø ¦§©©¦¦£¨¨¦
laal l`xyi ux`nøîà éñBé éaø ,øîàmya,Lé÷ì Léøxn`p ¨©©¦¥¨©¥¨¦

glzynd xirya(`k fh `xwie)éða úBðBò ìk úà åéìò äcåúäå'§¦§©¨¨¨¤¨£§¥
,íéòLôc àéîec íéàhç ,'íúàhç ìëì íäéòLt ìk úàå ìàøNé¦§¨¥§¤¨¦§¥¤§¨©Ÿ¨©¨¦§¨¦§¨¦

øtëî ,ïaø÷ éða åàìc íéòLt äî,xiryd mdilróàd,íéàhç ©§¨¦§¨§¥¨§¨§©¥©©¨¦
øtëî ïaø÷ éða åàìc,xiryd mdilríéàhç ìáààì ,ïaø÷ éðác §¨§¥¨§¨§©¥£¨©¨¦¦§¥¨§¨Ÿ

øtëî.zeny`e ze`hgn xhet mixetikd mei oi` okle ,xiryd §©¥
éøîà àø÷ ïéãäî énð àðà ,ééaà øîàef dyxc izcnl ip` s` - ¨©©©¥£¨©¦¥¨¥§¨¨§¦

,lirl x`azdy enke ,df weqtnéL÷àådywde -éànî ,éîéc áø éì §©§¥¦©¦¦¦©
ðä àîìc ,eäðéð ïaø÷ éða åàì íéòLt éðäc,eäðéð ïaø÷ éðác C §¨¥§¨¦¨§¥¨§¨¦§¦§¨¨¨¦§¥¨§¨¦§

ïðúãklirl dpyna(.h)yiyäòaøàyïéàéáîoaxwïBãfä ìò §¦§©©§¨¨§¦¦©©¨
,äââLkmei xtkn oaxw mda yiy mi`hg lr s`y xnel yi ok enke ¦§¨¨

.mixetikd
:inic ax ziiyew lr uexiz d`ian `xnbdïéáø déì øîàoeik ,iia`l ¨©¥¨¦

yáBødïaø÷ éða åàì íéòLtxazqn ,oaxw mdilr mi`ian oi` - §¨¦¨§¥¨§¨
md weqta mixen`d mi`hgd s` jkl dnecae ,weqtd wqer mday

.oaxw mdilr oi`y mze`
:`xnbd dgecdéì øîà,iia`áéúk 'áBø' éãéîweqta xn`p ike - ¨©¥¦¦§¦

s`e ,mirytd lka xaecny rnyne ,mzq 'miryt' aezk ixde ,'aex'
mb xacn weqtdy `iyewd zxfege ,oaxw mda yiy drax` mze`a

.oaxw mda yiy mi`hga
:inic ax ziiyew z` dywi `ly ,xg` ote`a weqtd z` yxec iia`

,ééaà øîà àlàoi`y ote`a xaecny weqtd oeyl xeziin cenll yi ¤¨¨©©©¥
ixdy ,oaxw aeigàø÷c déLéøîcenll yi weqtd zligzn - ¥¥¥¦§¨

epecf lr xtkn xirydyxn`py ,zéða úBðBò ìk úà åéìò äcåúäå'§¦§©¨¨¨¤¨£§¥
'ìàøNé(`k fh `xwie),àéðúå,`ziixaaàeä ïëå ,úBðBãæ elà 'úBðBò' ¦§¨¥§©§¨£¥§§¥
øîBàxn`py cifn lr oer oeyl xn`py epivn oke -(`l eh xacna) ¥

,'dá äðBò'xn`py weqtd seqa ok m`eìëì íäéòLt ìk úàå' £¨¨§¤¨¦§¥¤§¨
éì änì (ìk) 'íúàhçaey o`k xikfdl weqtd jxved recn - ©Ÿ¨¨¨¨¦

,weqtd wqer mday zepecfdy xnel weqtd `a i`ce `l` ,miryt
lkepy ick ,oaxw mdilr mi`ian oi`y ,zepecfd aexa mdééeLwàì§©§¥

mi`hg yiwdl -,íéòLôì,jk yexcleíéòLt äîzepecf mze` md ¦§¨¦©§¨¦
,íéàhç óà ,ïaø÷ éða åàìcmze` lr wxïaø÷ éða åàìcxtkn §¨§¥¨§¨©©¨¦§¨§¥¨§¨

,xirydíéàhç ìáà,eäðéð ïaø÷ éðác,zeny`e ze`hg iaiig oebk £¨©¨¦¦§¥¨§¨¦§
,øtëî àì.zeny`e ze`hgn xhet mixetikd mei oi` okle Ÿ§©¥

:dpyna epipy'åë ïééeìz úBîLà éáéiç,mixetikd mei mdilr xary ©¨¥£¨§¦
.mixeht

:`xnbd zxxanéléî éðäðîmeiy ,el` mixac epcnl oipn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`an .ielz my` iaiig lr xtkn mixetikdéaø øîà̈©©¦

àø÷ øîà ,øæòìàmixetikd mei iabl weqta xn`p -(l fh `xwie)ìkî' ¤§¨¨¨©§¨¦Ÿ
,'åâå 'ä éðôì íëéúàhçmeiy xn`p eli`k z`f eyxce 'ExdhY ©Ÿ¥¤¦§¥¦§¨

lr okle ,''d iptl' mdy ze`hg mze` lr xtkn mixetikdàèç ¦§¥¥§
,íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL,`hg m` rcei epi` envr mc`d eli`e ¤¥©¦¤¨©¨

,øtëî íéøetkä íBéixdy e`hgy mdl rcep `l ,ielz my` iaiige ©¦¦§©¥
.mdilr xtkn mixetikd mei okle ,wtqa md

,àáøc déîMî (àôéìçz øa) àðeä áøc deáà àôéìçz áø øîà̈©©©£¦¨£©§©¨©©£¦¨¦§¥§¨¨
énð àúééîã÷,oi`ce zeny`e ze`hg iaiigy ,oey`xd oicd s` - ©§©§¨©¦

,mixetikd meia mdl xtkzn oi`éúéz àìŸ¥¥
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ß oqip f"i ipy mei ß

è(æé)øè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
:ø÷aä úìò ãálî çaænä-ìò©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

i"yx£BtÎ ‡lÓÈÂ∑קמיצה ‰a˜¯.היא ˙ÏÚ „·lÓ∑הּתמיד עֹולת אחר עׂשה אּלה .ּכל «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

(çé)øLà íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà èçLiå©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−£¤´
çaænä-ìò eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiå íòì̈¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(èé)äqëîäå äéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³§©«§©¤Æ
:ãákä úøúéå úéìkäå§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

i"yx£‰qÎÓ‰Â∑הּקרב את המכּסה .חלב ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

(ë)íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìò íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænä©¦§¥«¨

i"yx£˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑העליֹונים נמצאּו להקטירם, אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן הּתנּופה לאחר «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ
.למּטה ְַָ

(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåéðôì äôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§¨−¦§¥´
:äLî äeö øLàk ýåýé§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

(áë)úNòî ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨¨−©§¨«£¥®©¥À¤¥«£¯
:íéîìMäå äìòäå úàhçä©«©¨²§¨«Ÿ¨−§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים: הּמזּבח∑iÂ¯„.ּברּכת .מעל «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(41 'nr ak zegiy ihewl)

הּמזּבח כב)מעל ט, מּדּוע(רש"י הקׁשה: לרׁש"י אּלא הּמזּבח. על ׁשּנקרבּו הּקרּבנֹות, מעׂשּית ׁשּירד ּבּכתּוב מפרׁש הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ּכאּלּו עצמּה, ּבפני אמירה היא ׁש"וּירד" מפרׁש, לכן העם. ּברּכת לאחר ירד ּבפעל והרי הּקרּבנֹות, עׂשּית לאחר ירד ׁשאהרן ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹנאמר

קרּבנֹות להקריב ּכדי מּמּנּו) לרדת עליו היה (ולכן הּמזּבח על ׁשעלה הּכתּוב מסּים מּכן ׁשּלאחר אּלא הּמזּבח"; מעל "וּירד ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָנאמר

ֵאּלּו.

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑:ׁשּלנּו ּכהנים ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ּבפרׁשת מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּוביאה ירידה ּדן הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלּמה
ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה אף עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹטעּונֹות
ׁשכינה ירדה ולא הּמעׂשים ּכל ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ּכיון אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹעל
אמר ליׂשראל'! ׁשכינה ירדה לא ּובׁשבילי עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ואֹומר: מצטער היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹליׂשראל,
ׁשכינה וירדה רחמים ּובּקׁשּו עּמֹו מׁשה נכנס מּיד ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, 'מׁשה למׁשה: ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלֹו

‡˙ÌÚ‰Œ.ליׂשראל eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂ∑:עלינּו"אמרּו אלהינּו ה' נעם צ)"ויהי ׁשכינה(תהלים ׁשּתׁשרה רצֹון 'יהי , ְְִֵָ«≈¿«¿»¬∆»»ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ÏÚיז ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙Á�Ó ˙È ·¯˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

˜iL„e‡יח ˙ÒÎ� ‡¯Îc ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙È ÒÎ�e¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ È�a e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe¿»≈««¿¿»¿¿

‡ÈÏ˙‡יט ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

ia¯z‡כ ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰¯Ôכא Ì¯‡ ‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

ÔepÎ¯·eכב ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎ�Â ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Á�e¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

e˜Ù�eכג ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyily meil inei xeriy

ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ּבכל ּופרקֹו ּבֹו וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה ׁשהעמידֹו הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמעׂשה
ונדע ּבינינּו ׁשכינה ׁשּתׁשרה ׁשּטרחנּו, הּטרח ּכל רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ואֹומרים נכלמים יׂשראל והיּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשכינה,
ּכדאי אחי אהרן ה'", ּכבֹוד אליכם וירא ּתעׂשּו ה' אׁשרֿצּוה הּדבר "זה להם: אמר לכ העגל'! עֹון לנּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנתּכּפר

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום וּתדעּו ּבכם ׁשכינה ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי מּמּני, .וחׁשּוב ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(237 'nr f zegiy ihewl)

העם ּכל אל ה' ּכבֹוד כג)וּירא הׁשראת(ט, היתה הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת נמּוכה. ּבחינה על מֹורה עֹוממֹות, ּגחלים מּלׁשֹון 'עם', ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

עבֹודת ידי על היתהיׂשראלהּׁשכינה הּׁשמיני ּבּיֹום אְך הׁשּתלׁשלּות. מּסדר אֹור ממׁשיכה ה'מּטה' ועבֹודת קרּבנֹות), (הקרבת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

מּצד זֹו -הּקּב"ההׁשראה יֹותר למּטה יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל לּכלל ּובהתאם הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ּבחינה נמׁשכה ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ל'עם'. ּגם הּגּלּוי ִִִַַַַָהּגיע

ß oqip g"i iyily mei ß

(ãë)äìòä-úà çaænä-ìò ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©¤¨«Ÿ−̈
:íäéðt-ìò eìtiå epøiå íòä-ìk àøiå íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ©¦§−©§¥¤«

i"yx£ep¯iÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»…ְְַ

é(à)eðziå Búzçî Léà àeäéáàå áãð ïøäà-éðá eç÷iå©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨¸©«£¦¹¦´©§¨À©¦§³
Là ýåýé éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìò eîéNiå Là ïäá̈¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³§Ÿ̈Æ¥´

:íúà äeö àì øLà äøæ̈½̈£¤¯’Ÿ¦−̈Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr al zegiy ihewl)

אֹותם צּוה לא א)אׁשר ּכתיב(י, הרי לׁשאל, ויׁש להּקּב"ה. עּזה ּתׁשּוקה הּנפׁש', מ'ּכלֹות מתּו אהרן ׁשּבני החּיים', ּב'אֹור ּכתב ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

מּלׁשֹון (קטרת לה' והתחּברּות התקּׁשרּות ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון על ׁשעברּו ּומׁשמע אֹותם", צּוה לא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ"אׁשר

עד לצּוּויהתקּׁשרּות) נזקקּו היּוׁשּלא מעׂשיהם ּכל מּמילא; ׁשּלהם.ּבדרְך לרצֹונם הפְך רצֹונֹו ּכי ה', לרצֹון מלאה ּבהתאמה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)éðôì eúîiå íúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£L‡ ‡ˆzÂ∑יׁשמעאל רּבי רּבן. מׁשה ּבפני הלכה ׁשהֹורּו עלֿידי אּלא אהרן, ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר רּבי «≈≈≈ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
למל מׁשל לּמקּדׁש. יין ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע, לּמקּדׁש. נכנסּו יין ׁשתּויי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:

רּבה" ּב"וּיקרא ּכדאיתא וכּו', ּבית ּבן לֹו .ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr ai zegiy ihewl)

לּמקּדׁש נכנסּו יין ׁשתּויי . . מׁשה ּבפני הלכה ב)ׁשהֹורּו י, קטרת(רש"י הקטירּו הם – ּבּכתּוב מפרׁש החטא הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ׁשּלׁשֹון ּומּזה ;" ה' מּלפני אׁש "וּתצא הּׁשכינה הׁשראת לגּבי נאמר ּבסמּוְך לעיל ּדהּנה לֹומר, ויׁש ה'. לצּוּוי עצמֹוּבנּגּוד מֹופיעזה ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

חּסרֹון ׁשהיתה אּלא ּכדבעי, היתה ּכׁשּלעצמּה ׁשהעבֹודה מפרׁש לכן הּׁשכינה. ּגּלּוי ּגרמה עבֹודתם ׁשאף מּוכח אהרן, ּבבני ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹּגם

זֹו. ּבעבֹודה הנהגתם ְְֲֶַָָָָָֹּבאפן

(â)ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî øîàiå|øîàì ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³¥ŸÆ
:ïøäà íciå ãákà íòä-ìë éðt-ìòå Lãwà éáø÷a¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ¯acŒ¯L‡ ‡e‰∑(קטו ּבכבדי"(זבחים ונקדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה "ונעדּתי ּדּבר? כט)היכן ּתקרי(שמות אל . ¬∆ƒ∆¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ
מקֹום, ׁשל ּבמיּדעיו הּבית ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי! אהרן לאהרן: מׁשה לֹו אמר 'ּבמכּבדי'. אּלא ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ"ּבכבדי",

!ּומּמ מּמּני ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה עכׁשיו, .ּב אֹו ּבי אֹו סבּור: רבה)והייתי ויקרא ‡‰¯Ô.(ת"כ. ÌciÂ∑(ושם קּבל(שם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָ«ƒ…«¬…ִֵ
יין ׁשתּויי ּפרׁשת לבּדֹו לֹו ׁשּנאמרה הּדּבּור, עּמֹו ׁשּנתיחד קּבל? ּׂשכר ּומה ׁשתיקתֹו, על .ּבבחירי∑È·¯˜a.ׂשכר ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָƒ¿…«ְִִַ

„·k‡ ÌÚ‰ŒÏÎ È�tŒÏÚÂ∑,ּבאּלּו אםּֿכן ּומתקּלס; ּומתעּלה מתירא ּבּצּדיקים ּדין עֹוׂשה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ¿«¿≈»»»∆»≈ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אֹומר: הּוא וכן ּברׁשעים. סח)ּכלֿׁשּכן 'מּמקּדׁשי'(תהלים אּלא ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי אל – "מּמקּדׁשי אלהים ."נֹורא ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ÏÚכד ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ù�e¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»««
‡nÚ Ïk ‡ÊÁÂ ‡ia¯z ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡Áa„Ó«¿¿»»¬»»¿»«¿«»«¬»»«»

:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙ�e eÁaLÂ¿«»¿»««≈

b·¯א ‡e‰È·‡Â ·„� Ô¯‰‡ È�· e·ÈÒ�e¿ƒ¿≈«¬…»»«¬ƒ¿«
dÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡ Ô‰· e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈ƒ»¿≈∆»»¿«ƒ¬«
‡Ï Èc ‡˙È¯Îe� ‡˙M‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜Â ˙¯Ë¿̃…∆¿»ƒ√»¿»∆»»¿≈»ƒ»

:ÔB‰˙È „Èwt«ƒ»¿

ÔB‰˙Èב ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ù�e¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»«»¿
:ÈÈ Ì„˜ e˙ÈÓeƒ√»¿»

ÓÈÓÏ¯ג ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡e‰ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…ƒ«ƒ¿»¿≈«
¯wÈ˙‡ ‡nÚ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ Lc˜˙‡ È·È¯˜a¿»ƒ«ƒ¿««¿««≈»«»ƒ¿«»

:Ô¯‰‡ ˜È˙Le¿ƒ«¬…



לה ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyily meil inei xeriy

ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ּבכל ּופרקֹו ּבֹו וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה ׁשהעמידֹו הּמּלּואים ימי ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבמעׂשה
ונדע ּבינינּו ׁשכינה ׁשּתׁשרה ׁשּטרחנּו, הּטרח ּכל רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ואֹומרים נכלמים יׂשראל והיּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשכינה,
ּכדאי אחי אהרן ה'", ּכבֹוד אליכם וירא ּתעׂשּו ה' אׁשרֿצּוה הּדבר "זה להם: אמר לכ העגל'! עֹון לנּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנתּכּפר

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום וּתדעּו ּבכם ׁשכינה ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ׁשעלֿידי מּמּני, .וחׁשּוב ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(237 'nr f zegiy ihewl)

העם ּכל אל ה' ּכבֹוד כג)וּירא הׁשראת(ט, היתה הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת נמּוכה. ּבחינה על מֹורה עֹוממֹות, ּגחלים מּלׁשֹון 'עם', ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

עבֹודת ידי על היתהיׂשראלהּׁשכינה הּׁשמיני ּבּיֹום אְך הׁשּתלׁשלּות. מּסדר אֹור ממׁשיכה ה'מּטה' ועבֹודת קרּבנֹות), (הקרבת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

מּצד זֹו -הּקּב"ההׁשראה יֹותר למּטה יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל לּכלל ּובהתאם הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ּבחינה נמׁשכה ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ל'עם'. ּגם הּגּלּוי ִִִַַַַָהּגיע

ß oqip g"i iyily mei ß

(ãë)äìòä-úà çaænä-ìò ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©¤¨«Ÿ−̈
:íäéðt-ìò eìtiå epøiå íòä-ìk àøiå íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ©¦§−©§¥¤«

i"yx£ep¯iÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»…ְְַ

é(à)eðziå Búzçî Léà àeäéáàå áãð ïøäà-éðá eç÷iå©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨¸©«£¦¹¦´©§¨À©¦§³
Là ýåýé éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìò eîéNiå Là ïäá̈¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³§Ÿ̈Æ¥´

:íúà äeö àì øLà äøæ̈½̈£¤¯’Ÿ¦−̈Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr al zegiy ihewl)

אֹותם צּוה לא א)אׁשר ּכתיב(י, הרי לׁשאל, ויׁש להּקּב"ה. עּזה ּתׁשּוקה הּנפׁש', מ'ּכלֹות מתּו אהרן ׁשּבני החּיים', ּב'אֹור ּכתב ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

מּלׁשֹון (קטרת לה' והתחּברּות התקּׁשרּות ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ויׁש ה'. רצֹון על ׁשעברּו ּומׁשמע אֹותם", צּוה לא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ"אׁשר

עד לצּוּויהתקּׁשרּות) נזקקּו היּוׁשּלא מעׂשיהם ּכל מּמילא; ׁשּלהם.ּבדרְך לרצֹונם הפְך רצֹונֹו ּכי ה', לרצֹון מלאה ּבהתאמה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)éðôì eúîiå íúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£L‡ ‡ˆzÂ∑יׁשמעאל רּבי רּבן. מׁשה ּבפני הלכה ׁשהֹורּו עלֿידי אּלא אהרן, ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר רּבי «≈≈≈ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
למל מׁשל לּמקּדׁש. יין ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע, לּמקּדׁש. נכנסּו יין ׁשתּויי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:

רּבה" ּב"וּיקרא ּכדאיתא וכּו', ּבית ּבן לֹו .ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr ai zegiy ihewl)

לּמקּדׁש נכנסּו יין ׁשתּויי . . מׁשה ּבפני הלכה ב)ׁשהֹורּו י, קטרת(רש"י הקטירּו הם – ּבּכתּוב מפרׁש החטא הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ׁשּלׁשֹון ּומּזה ;" ה' מּלפני אׁש "וּתצא הּׁשכינה הׁשראת לגּבי נאמר ּבסמּוְך לעיל ּדהּנה לֹומר, ויׁש ה'. לצּוּוי עצמֹוּבנּגּוד מֹופיעזה ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

חּסרֹון ׁשהיתה אּלא ּכדבעי, היתה ּכׁשּלעצמּה ׁשהעבֹודה מפרׁש לכן הּׁשכינה. ּגּלּוי ּגרמה עבֹודתם ׁשאף מּוכח אהרן, ּבבני ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹּגם

זֹו. ּבעבֹודה הנהגתם ְְֲֶַָָָָָֹּבאפן

(â)ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî øîàiå|øîàì ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³¥ŸÆ
:ïøäà íciå ãákà íòä-ìë éðt-ìòå Lãwà éáø÷a¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ¯acŒ¯L‡ ‡e‰∑(קטו ּבכבדי"(זבחים ונקדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה "ונעדּתי ּדּבר? כט)היכן ּתקרי(שמות אל . ¬∆ƒ∆¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ
מקֹום, ׁשל ּבמיּדעיו הּבית ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי! אהרן לאהרן: מׁשה לֹו אמר 'ּבמכּבדי'. אּלא ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ"ּבכבדי",

!ּומּמ מּמּני ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה עכׁשיו, .ּב אֹו ּבי אֹו סבּור: רבה)והייתי ויקרא ‡‰¯Ô.(ת"כ. ÌciÂ∑(ושם קּבל(שם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָ«ƒ…«¬…ִֵ
יין ׁשתּויי ּפרׁשת לבּדֹו לֹו ׁשּנאמרה הּדּבּור, עּמֹו ׁשּנתיחד קּבל? ּׂשכר ּומה ׁשתיקתֹו, על .ּבבחירי∑È·¯˜a.ׂשכר ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָƒ¿…«ְִִַ

„·k‡ ÌÚ‰ŒÏÎ È�tŒÏÚÂ∑,ּבאּלּו אםּֿכן ּומתקּלס; ּומתעּלה מתירא ּבּצּדיקים ּדין עֹוׂשה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ¿«¿≈»»»∆»≈ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אֹומר: הּוא וכן ּברׁשעים. סח)ּכלֿׁשּכן 'מּמקּדׁשי'(תהלים אּלא ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי אל – "מּמקּדׁשי אלהים ."נֹורא ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ÏÚכד ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ù�e¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»««
‡nÚ Ïk ‡ÊÁÂ ‡ia¯z ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡Áa„Ó«¿¿»»¬»»¿»«¿«»«¬»»«»

:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙ�e eÁaLÂ¿«»¿»««≈

b·¯א ‡e‰È·‡Â ·„� Ô¯‰‡ È�· e·ÈÒ�e¿ƒ¿≈«¬…»»«¬ƒ¿«
dÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡ Ô‰· e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈ƒ»¿≈∆»»¿«ƒ¬«
‡Ï Èc ‡˙È¯Îe� ‡˙M‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜Â ˙¯Ë¿̃…∆¿»ƒ√»¿»∆»»¿≈»ƒ»

:ÔB‰˙È „Èwt«ƒ»¿

ÔB‰˙Èב ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ù�e¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»«»¿
:ÈÈ Ì„˜ e˙ÈÓeƒ√»¿»

ÓÈÓÏ¯ג ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡e‰ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…ƒ«ƒ¿»¿≈«
¯wÈ˙‡ ‡nÚ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ Lc˜˙‡ È·È¯˜a¿»ƒ«ƒ¿««¿««≈»«»ƒ¿«»

:Ô¯‰‡ ˜È˙Le¿ƒ«¬…



ipinyלו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyily meil inei xeriy

(ã)ãc ìàéfò éða ïôöìà ìàå ìàLéî-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−´Ÿ
úàî íëéçà-úà eàN eáø÷ íäìà øîàiå ïøäà©«£®Ÿ©´Ÿ¤£¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ¥¥´

:äðçnì õeçî-ìà Lãwä-éðt§¥«©½Ÿ¤¤¦−©©«£¤«
i"yx£Ô¯‰‡ „c∑הי עמרם אחי ׁשּנאמר:עּזיאל ו)ה, וגֹו'"(שמות קהת B‚Â'."ּובני ÌÎÈÁ‡Œ˙‡ e‡N∑האֹומר ּכאדם …«¬…ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ¿∆¬≈∆¿ְֵָָָ

הּׂשמחה את לערּבב ׁשּלא הּכּלה, מּלפני הּמת את העבר .לחברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

(ä)øLàk äðçnì õeçî-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®©«£¤−
:äLî øac¦¤¬¤«

i"yx£Ì˙�zÎa∑לתֹו נכנסּו אׁש ׁשל חּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם; אּלא ּבגדיהם, נׂשרפּו ׁשּלא מלּמד מתים, ׁשל ¿À√…»ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ת"כ)חֹוטמיהם נב. .(סנהדרין ְֵֶ

(å)øîúéàìe øæòìàìe ïøäà-ìà äLî øîàiå|åéða ©Ÿ́¤¤´¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈
eòøôz-ìà íëéLàø|eúîú àìå eîøôú-àì íëéãâáe ¨«¥¤¬©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ¨ª½

ekáé ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãòä-ìk ìòå§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½¦§Æ
:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚ¯ÙzŒÏ‡∑.ּבתסּפרת אסּור ׁשאבל מּכאן, ׂשער. ּתגּדלּו ב)אל יד ׁשל(מו''ק ׂשמחתֹו ּתערּבבּו אל אּתם אבל «ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
˙e˙Ó.מקֹום ‡ÏÂ∑ּתמּותּו ּכן, ּתעׂשּו אם Ï‡¯NÈ.הא ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑ּתלמידיֿחכמים ׁשל ׁשּצרתן מּכאן, ָ¿…»Àֲִֵַָָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ְֲִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבּה להתאּבל הּכל על .מּטלת ְְִֵֶֶַַַָֹֻ

(æ)úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬
ô :äLî øáãk eNòiå íëéìò ýåýé§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

(ç):øîàì ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zLz-ìà øëLå ïéé|äzà|éðáeíëàáa Czà E ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
:íëéúøãì íìBò úwç eúîú àìå ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬¨−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£¯ÎLÂ ÔÈÈ∑ׁשכרּותֹו ּכדר ÚBÓ„.יין Ï‰‡ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑(ת"כ)אּלא לי לּמזּבחאין ּבגׁשּתם להיכל, ּבבֹואם «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆∆…∆≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּלהּלן מה מֹועד', אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ונאמר אהלֿמֹועד', 'ּביאת ּכאן נאמר ְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמּנין?

אהלֿמֹועד ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ּכאן אף אהלֿמֹועד, .ּכביאת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

(é):øBähä ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬©¨«

i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ּפסּולה עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא למחּללת. קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו ת"כ)ּכדי יז. .(זבחים ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

(àé)øac øLà íéwçä-ìk úà ìàøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧¦¤¯
ô :äLî-ãéa íäéìà ýåýé§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

i"yx£˙¯B‰Ïe∑ּבהֹוראה ׁשּכֹור ׁשאסּור ולא(ת"כ)לּמד ...אּת ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד מיתה? חּיב יהא יכֹול . ¿…ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
יח)תמתּו" ּבמיתה(במדבר ּבהֹוראתם חכמים ואין ּבמיתה ּבעבֹודתם ּכהנים .. ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻ

Ï‡ÈfÚד È�a ÔÙˆÏ‡Ïe Ï‡LÈÓÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿ƒ»≈¿∆¿»»¿≈Àƒ≈
eÏeË e·È¯˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ô¯‰‡„ È‰e·‡ Á‡«¬ƒ¿«¬…«¬«¿¿ƒ
‡¯aÓÏ ‡L„e˜ Èt‡ Ì„˜ ÔÓ ÔBÎeÁ‡ ˙È»¬ƒ√»«≈¿»¿ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡ה ÔB‰ÈpzÎa ÔepÏË�e e·È¯˜e¿ƒ¿»À¿ƒÀ≈¿ƒ»»
:‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ…∆

Ó˙È‡Ïe¯ו ¯ÊÚÏ‡Ïe Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿∆¿»»¿ƒ»»
ÔBÎÈLe·Ïe Úe¯t Ôea¯˙ ‡Ï ÔBÎÈLÈ¯ È‰B�a¿ƒ≈≈»¿«≈«¿≈
È‰È ‡zL�k Ïk ÏÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÚf·˙ ‡Ï»¿«¿¿»¿¿«»¿ƒ¿»¿≈
˙È Ôek·È Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡Ê‚e¯¿»«¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÈÈ „È˜B‡ Èc ‡z„˜È»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÓÏÈc‡ז Ôe˜t˙ ‡Ï ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„·ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e·¯ ÁLÓ È¯‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:ח Ô¯‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט CÈ�·e z‡ ÈzL˙ ‡Ï Èe¯Óe ¯ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

ÔÈ·eי ‡lÁ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i iriax meil inei xeriy

ß oqip h"i iriax mei ß

(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå|åéða ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬¨¨»
äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨

:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«
i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑:ׁשּנאמר הּוא העגל. עֹון על מיתה נקנסה עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. ט)מן התאּנף(דברים "ּובאהרן «»ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי אּלא 'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ב)ה' מׁשה(עמוס ׁשל ּותפּלתֹו מּמעל"; ּפריֹו "ואׁשמיד ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר מחצה, ט)ּבּטלה ההוא"(דברים ּבעת אהרן ּגםּֿבעד "ואתּפּלל :.‰Á�n‰ ˙‡ eÁ˜∑,אֹוננין ׁשאּתם אףֿעלּֿפי ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ¿∆«ƒ¿»ְִִֶֶַַַ
לאֹונן אסּורים נחׁשֹון∑‡˙Á�n‰Œ‰.וקדׁשים ּומנחת ׁשמיני מנחת BvÓ˙.זֹו ‰eÏÎ‡Â∑לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְֲִִֵָָ∆«ƒ¿»ְְְְִִִִַַַ¿ƒ¿»«ְְִַַַ

מנחֹותׁשה ׁשאר ּדין ּבּה לפרׁש הצר לדֹורֹות, ּבּה ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת צּבּור מנחת .יא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr h zegiy ihewl)

מחצה ּבּטלה מׁשה ׁשל יב)ּותפּלתֹו י, מאריכים(רש"י מּדּוע מהר"ש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י אדמֹו"ר, מו"ח כ"ק סּפר ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

מחצה ׁשּגם ּכדי ּבתפּלה, מאריכים ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפּלה אם הּפלּוגּתא ׁשּידּועה וענהּו, ּבתפּלה, ּכְך ּכל ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֻחסידים

ּכנגד הם העליֹונה הּדרּגה ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה אריכּות ידי על לפרׁש: ויׁש ׁשּלמּטהּכלּתסּפיק. הּדרגֹות ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ִֶָמּמּנּה.

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåàåä E ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈ�aŒ˜ÁÂ∑ּבקדׁשים חק לבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)úàå äôeðzä äæç úàå|íB÷îa eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ§¨´
éðáe äzà øBäèéúðáe Eéða-÷çå E÷ç-ék Czà Eeðzð E ¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½

:ìàøNé éða éîìL éçáfî¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùe�z‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑צּבּור ׁשלמי B‰Ë¯.ׁשל ÌB˜Óa eÏÎ‡z∑,אּלא טמא? ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿¿»»ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

צריכים אבל הּקלעים, ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל קדֹוׁש. ּבמקֹום אכילתם הזקקה קדׁשים, קדׁשי ׁשהם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֻהראׁשֹונים
מצרעים ׁשם מּלהּכנס טהֹור ׁשהּוא יׂשראל, מחנה ּתֹו להאכל נה)הם העיר(שם ּבכל נאכלין קּלים ׁשּקדׁשים מּכאן, .. ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ

EÈ˙�·e EÈ�·e ‰z‡∑(ת"כ)לאכל הן רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם אּלא ּבחלק, לא ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה «»»∆¿…∆ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
חק ואין לּבנים חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק" לֹומר: ּתלמּוד ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבחזה

.לּבנֹות ַָ

(åè)eàéáé íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ¨¦½
éðäìéðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óíìBò-÷çì Ezà E §¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³¦§Æ§¨½̈

:ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùe�z‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑מעלה – ּתרּומה ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר הּונף "אׁשר לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

והנפה ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? ּותנּופה ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ‰ÌÈ·ÏÁ.ומֹוריד. ÈM‡ ÏÚ∑ ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ«ƒ≈«¬»ƒ
את ּב"צו ׁשלׁשּתן ּפרׁשּתי ּכבר זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ּתנּופה. ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹמּכאן

.אהרן" ֲַֹ

ÌÚÂיב ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙Á�Ó ˙È e·ÈÒ e¯‡zL‡c È‰B�a ¯Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
¯ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡i�a¯wÓ ˙¯‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡ ‡Áa„Ó ¯ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ

C˜ÏÁיג È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡i�a¯wÓ ‡È‰ CÈ�a ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ�·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈ�a ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙�·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÏÚטו ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡Ó¯‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia¯˙ È�a¯À̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ�·ÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»



לז ipiny zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i iriax meil inei xeriy

ß oqip h"i iriax mei ß

(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå|åéða ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬¨¨»
äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨

:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«
i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑:ׁשּנאמר הּוא העגל. עֹון על מיתה נקנסה עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. ט)מן התאּנף(דברים "ּובאהרן «»ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי אּלא 'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ב)ה' מׁשה(עמוס ׁשל ּותפּלתֹו מּמעל"; ּפריֹו "ואׁשמיד ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר מחצה, ט)ּבּטלה ההוא"(דברים ּבעת אהרן ּגםּֿבעד "ואתּפּלל :.‰Á�n‰ ˙‡ eÁ˜∑,אֹוננין ׁשאּתם אףֿעלּֿפי ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ¿∆«ƒ¿»ְִִֶֶַַַ
לאֹונן אסּורים נחׁשֹון∑‡˙Á�n‰Œ‰.וקדׁשים ּומנחת ׁשמיני מנחת BvÓ˙.זֹו ‰eÏÎ‡Â∑לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְֲִִֵָָ∆«ƒ¿»ְְְְִִִִַַַ¿ƒ¿»«ְְִַַַ

מנחֹותׁשה ׁשאר ּדין ּבּה לפרׁש הצר לדֹורֹות, ּבּה ּכּיֹוצא ואין ׁשעה ּומנחת צּבּור מנחת .יא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr h zegiy ihewl)

מחצה ּבּטלה מׁשה ׁשל יב)ּותפּלתֹו י, מאריכים(רש"י מּדּוע מהר"ש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י אדמֹו"ר, מו"ח כ"ק סּפר ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

מחצה ׁשּגם ּכדי ּבתפּלה, מאריכים ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפּלה אם הּפלּוגּתא ׁשּידּועה וענהּו, ּבתפּלה, ּכְך ּכל ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֻחסידים

ּכנגד הם העליֹונה הּדרּגה ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה אריכּות ידי על לפרׁש: ויׁש ׁשּלמּטהּכלּתסּפיק. הּדרגֹות ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ִֶָמּמּנּה.

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåàåä E ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈ�aŒ˜ÁÂ∑ּבקדׁשים חק לבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)úàå äôeðzä äæç úàå|íB÷îa eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ§¨´
éðáe äzà øBäèéúðáe Eéða-÷çå E÷ç-ék Czà Eeðzð E ¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½

:ìàøNé éða éîìL éçáfî¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùe�z‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑צּבּור ׁשלמי B‰Ë¯.ׁשל ÌB˜Óa eÏÎ‡z∑,אּלא טמא? ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿¿»»ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

צריכים אבל הּקלעים, ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל קדֹוׁש. ּבמקֹום אכילתם הזקקה קדׁשים, קדׁשי ׁשהם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֻהראׁשֹונים
מצרעים ׁשם מּלהּכנס טהֹור ׁשהּוא יׂשראל, מחנה ּתֹו להאכל נה)הם העיר(שם ּבכל נאכלין קּלים ׁשּקדׁשים מּכאן, .. ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ

EÈ˙�·e EÈ�·e ‰z‡∑(ת"כ)לאכל הן רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם אּלא ּבחלק, לא ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה «»»∆¿…∆ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
חק ואין לּבנים חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק" לֹומר: ּתלמּוד ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבחזה

.לּבנֹות ַָ

(åè)eàéáé íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ¨¦½
éðäìéðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óíìBò-÷çì Ezà E §¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³¦§Æ§¨½̈

:ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùe�z‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑מעלה – ּתרּומה ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר הּונף "אׁשר לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

והנפה ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? ּותנּופה ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ‰ÌÈ·ÏÁ.ומֹוריד. ÈM‡ ÏÚ∑ ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ«ƒ≈«¬»ƒ
את ּב"צו ׁשלׁשּתן ּפרׁשּתי ּכבר זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ּתנּופה. ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹמּכאן

.אהרן" ֲַֹ

ÌÚÂיב ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙Á�Ó ˙È e·ÈÒ e¯‡zL‡c È‰B�a ¯Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
¯ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡i�a¯wÓ ˙¯‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡ ‡Áa„Ó ¯ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ

C˜ÏÁיג È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡i�a¯wÓ ‡È‰ CÈ�a ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ�·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈ�a ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙�·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÏÚטו ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡Ó¯‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia¯˙ È�a¯À̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ�·ÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»



ipinyלח zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k iying meil inei xeriy

ß oqip 'k iying mei ß

(æè)úàå|óøN äpäå äLî Løc Løc úàhçä øéòN §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´¨®
:øîàì íøúBpä ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iåÂ©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ

i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑נחׁשֹון ּוׂשעיר עּזים ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ּוׁשלׁשה ראׁשֿחדׁש. מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. אּלא נׂשרף לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ׁשּנגעה(בת''כ)ּוׂשעיר טּומאה מּפני אֹומרים: יׁש , ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשאמר מׁשה, על סמכּו ׁשעה ּבקדׁשי אבל ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני אֹומרים: ויׁש נׂשרף, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹבֹו
מּצֹות" "ואכלּוה ּבּמנחה: L¯c.להם L¯c∑?אּלּו נאכלּו ּומּפניֿמה זה, נׂשרף מּפניֿמה הּללּו: ּדריׁשֹות ׁשּתי ְְְִִֶַַָָָ»…»«ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נאכלו)ּכ לא מה ומפני הכי הרא''ם גרס וכן אלו נאכלו לא הגירסא קי''א זבחים Ó˙È‡ŒÏÚÂ¯.(ועיין ¯ÊÚÏ‡ŒÏÚ∑ּבׁשביל ְֲִַָֹ«∆¿»»¿«ƒ»»ְִִ
וכעס הּבנים ּכנגד ּפניו הפ אהרן ׁשל ּדברי!∑Ó‡Ï¯.ּכבֹודֹו על הׁשיבּוני להם: .אמר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ≈…ְֲִִֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr g zegiy ihewl)

איתמר ועל אלעזר על טז)וּיקצף מּטֹות(י, כא)ּבפרׁשת ׁשּלא(לא, ּומה טעּות". לכלל ּבא ּכעס לכלל ּבא . . "וּיקצף רׁש"י: ּפרׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

לֹומר יׁש – ּכאן ּכן ׁשאיןּכתב מּפני מחלקת ׁשּתהיה אפׁשר ּובזה ּבסברא, הּתלּוי ּדבר הּוא ּדֹורֹות לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין החּלּוק : ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּלמדנּו לאחרי אבל טֹועה. מהם ׁשאחד מּפני ולא ׁשוֹות, אדם ּבני ּכאן.ׁשםּדעֹות ּגם ּכן לפרׁש יׁש הּכעס, מּפני ׁשּטעה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(æé)ék Lãwä íB÷îa úàhçä-úà ízìëà-àì òecî©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²
dúàå àåä íéLã÷ Lã÷|ïåò-úà úàNì íëì ïúð ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ

:ýåýé éðôì íäéìò øtëì äãòä̈«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£L„w‰ ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ∑אֹומר ּומהּו ׂשרפּוה?! והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ וכי ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿«…∆ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונפסלה? יצאה לּקלעים חּוץ ׁשּמא להם: אמר אּלא הּקדׁש"? ‰Â‡."ּבמקֹום ÌÈL„˜ L„˜ Èk∑,ּביֹוצא ונפסלת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹƒ…∆»»ƒƒְְְִֵֶֶ
הּק ּובמקֹום הֹואיל להם: אמר לאו. לֹו: אמרּו אֹותּה?והם אכלּתם לא מּדּוע היתה, NÏ‡˙.דׁש ÌÎÏ Ô˙� d˙‡Â ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ¿…»»«»∆»≈

'B‚Â∑מתּכּפרים ּובעלים אֹוכלים ‰Ú„‰.ׁשהּכהנים ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ׁשהּוא היה, ראׁשֿחדׁש ׁשּׂשעיר למדנּו מּכאן ¿ְְְְֲִִִִִֶַַָֹ»≈∆¬»≈»ְְִִֶֶֶַָָָָֹֹ
ּבאּו לכּפרה לא נחׁשֹון וחּטאת ׁשמיני ׁשחּטאת וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת עֹון על .מכּפר ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(çé)ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà àáeä-àì ïä¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
:éúéeö øLàk Lãwa dúà eìëàz«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

i"yx£'B‚Â ‡·e‰Œ‡Ï Ô‰∑:ׁשּנאמר ּכמֹו לׂשרפּה, לכם היה הּובא ו)ׁשאּלּו וגֹו'"(לעיל מּדמּה יּובא אׁשר ."וכלֿחּטאת ≈…»¿ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
d˙‡ eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑אֹוננים ׁשאּתם אףֿעלּֿפי לאכלּה לכם ˆÈ˙Èe.היה ¯L‡k∑ּבּמנחה .לכם »…¿…»ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ«¬∆ƒ≈ƒְִֶַָָ

(èé)íúàhç-úà eáéø÷ä íBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤©¨¨³
ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå ýåýé éðôì íúìò-úàå§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦

:ýåýé éðéòa áèéiä íBiä úàhç©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ∑:ׁשּנאמר עז, לׁשֹון אּלא "ּדּבּור" לׁשֹון כא)אין על(במדבר קצף מׁשה אפׁשר, וגֹו'". העם "וידּבר «¿«≈«¬…ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

יֹוׁשב אבינּו ׁשּיהא ּבּדין אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. מּדר אּלא היתה ׁשּלא ידעּת, הא מדּבר? ואהרן איתמר, ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאלעזר
ּתלמּוד להׁשיב? ּבאלעזר היה ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את מׁשיב ּתלמיד ׁשּיהא ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹואנּו

לא)לֹומר: מצאתי(שם זֹו הּנׂשיאים! ולפני מׁשה לפני ּדּבר ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא אלֿאנׁשי הּכהן אלעזר "וּיאמר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשני ּפנים ׁשל ‰˜¯e·È.ּבספרי ÌBi‰ Ô‰∑?אֹומר קא)מהּו אֹוננים,(זבחים ּדמּה זרקּתם ׁשּמא מׁשה: להם אמר אּלא, ְְִִִֵֵֶָ≈«ƒ¿ƒְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אֹונן ּומקריב ּגדֹול ּכהן ׁשאני הקרבּתי, אני הדיֹוטֹות? ׁשהם הקריבּו, הם וכי אהרן: לֹו אמר חּלל. ׁשעבד .ׁשהאֹונן ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
‰l‡k È˙‡ ‰�‡¯˜zÂ∑ּכגֹון ּכאּלּו, עליהם אֹונן להיֹות חּיב ׁשאני קרֹובים, ׁשאר אּלא ּבני, הּמתים היּו לא אפּלּו «ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

להם מּטּמא ׁשהּכהן ּכהנים, ּבפרׁשת האמּורים hÁ‡˙.ּכל ÈzÏÎ‡Â∑?'וגֹו הּייטב אכלּתי, אבל(שם)∑‰ÌBi.ואם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ¿»«¿ƒ«»ְְְִִִַַַָ«ֲָ

LÓ‰טז ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
È�a ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

˜LÈcיז ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ·‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡zL�Î È·BÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

eb‡‰יח ‡L„e˜ ˙È·Ï dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È e·È¯»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡Ú¯ÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy

קבּורה ּביֹום אּלא אֹונן ׁשאין מּתר, לילה ‰'.אנינּות È�ÈÚa ·ËÈi‰∑להקל ל אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת אם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻ«ƒ«¿≈≈ְְְְְִֵֵֵַָָָָָָ
ּדֹורֹות .ּבקדׁשי ְְֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr fi zegiy ihewl)

ּדֹורֹות ּבקדׁשי להקל לָך אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת יט)אם י, ׁשּלא(רש"י ּכדי הּוא ּבאנינּות קדׁשים לאכל ׁשההּתר סבר מׁשה ְְְְְְְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

על ּדֹורֹות. לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין הבּדל אין ּכן ואם ּתפרעּו"), אל "ראׁשיכם לּצּוּוי (ּבדֹומה אבלּות מנהגי ידי על ּבׂשמחה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלפּגע

אּלא אינּה מאבלּות להּמנע ׁשההֹוראה אהרן, לֹו הׁשיב ה'ּכְך אינּה,לפני הּקרּבנֹות אכילת אְך הּמזּבח, ה'ּבמקֹום איןלפני ולכן ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מיחדת). הֹוראה היתה ׁשּלגּביהם ׁשעה, קדׁשי (מּלבד ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻלאֹוכלם

(ë)ô :åéðéòa áèéiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
i"yx£ÂÈ�ÈÚa ·ËÈiÂ∑(ת"כ)'ׁשמעּתי 'לא לֹומר: ּבֹוׁש ולא .הֹודה «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

ß oqip `"k iyiy mei ß

àé(à):íäìà øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ£¥¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑לאהרן ׁשּיאמר אמר ‡Ì‰Ï.למׁשה ¯Ó‡Ï∑אינֹו אֹו ּולאיתמר. לאלעזר ׁשּיאמר אמר ∆…∆¿∆«¬…ְְֲֶֶַַַָֹֹֹ≈…¬≈∆ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ

"לאמר מקּים: אני מה הא ליׂשראל. אמּור ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו אֹומר: ּכׁשהּוא ליׂשראל? לאמר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאּלא
ּולאיתמר לאלעזר לבניו, .אלהם"? ְְְְֲִֵֶֶָָָָָָ

(á)eìëàz øLà äiçä úàæ øîàì ìàøNé éða-ìà eøac©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´«Ÿ§½
:õøàä-ìò øLà äîäaä-ìkî¦¨©§¥¨−£¤¬©¨¨«¤

i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ e¯ac∑הׁשו ּכּלם ּגזרתאת עליהם וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו לפי זה, ּבדּבּור ׁשלּוחים להיֹות ה «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻ
מאהבה ‰iÁ‰.הּמקֹום ˙‡Ê∑הבּדילם ,לפיכ חּיים, להיֹות ּוראּויין ּבּמקֹום ּדבּוקים ׁשּיׂשראל לפי חּיים, לׁשֹון ֲֵַַָָ…««»ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּכדאיתא וכּו' החֹולה את לבּקר ׁשּנכנס לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא העֹולם ּולאּמֹות מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻמן
ּתנחּומא רּבי ‰iÁ‰.ּבמדרׁש ˙‡Ê∑וזאת ּתאכלּו, זאת ליׂשראל: אֹותּה ּומראה ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה מלּמד, ְְְִִַַַָ…««»ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן להם, והראה ומין מין מּכל אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו "אתֿזה ּתאכלּו. ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלא
הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן ‰Ó‰a‰.מןֿהעֹוף", ÏkÓ .‰iÁ‰ ˙‡Ê∑(כ חּיה(מנחות ּבכלל ׁשהּבהמה .מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ…««»ƒ»«¿≈»ְְְִֵֵֶַַַַָָ

(â)ìk|äøb úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬¥¨−
:eìëàz dúà äîäaa©§¥¨®Ÿ¨−Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑'סדיקא' ּבלע"ז∑Ò¯t‰.ּכתרּגּומֹו: ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ּבׁשּתי ּומּלמּטה מלמעלה ׁשּמבּדלת «¿∆∆ְְְִַָ«¿»ְַַ¿…««∆«ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻ
ׁשּמּלמּטה לגמרי, ּומבּדלֹות ׁשסּועֹות ואינן מלמעלה סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", "ּומטּלפא ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻצּפרנין,

עא)מחּברֹות b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ּפיה לתֹו אֹותֹו ּומחזרת מּמעיה האכל ּומקיאה הדקמעלה ּולטחנֹו .לכתׁשֹו ְָֻ«¬«≈»ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
‰¯b∑:מּגזרת ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב ׁשעלֿידי(שמואל 'ּפׁשרא', ותרּגּומֹו: הּפה; אחר נגרר ׁשהּוא הּנּגרים", "וכּמים ≈»ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ונּמֹוח נפׁשר האכל אּמֹו∑Ó‰aa‰.הּגרה, ּבמעי הּנמצא הּׁשליל את להּתיר לדרׁשה, היא יתרה זֹו ‡˙d.ּתבה ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ…»
eÏÎ‡z∑'ּתעׂשה ו'לא ּב'עׂשה', עליה לעבר אּלא היא? ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה לד)ולא .(זבחים …≈ְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr ` zegiy ihewl)

ּגרה מעלת . . ּפרסה ג)מפרסת ּפרסה.(יא, ּוגבּורהמפרסת מקרבת) (ימין חסד ׁשל הּקּוים ּבׁשני ה' את ׁשעֹובד לאדם רמז – ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

טבעֹו. מּצד לא ׁשמים, לׁשם זאת ׁשעֹוׂשה מּוכח ׁשאז ּדֹוחה), ּגרה(ׂשמאל הּמעׂשהמעלת האם וׁשּוב ׁשּוב ׁשּבֹוחן לאדם רמז – ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

טהֹורה'. 'ּבהמה היא הּבהמית נפׁשֹו – הּללּו 'סּמנים' ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מי ונחּוץ. טֹוב אכן, הּוא לעׂשֹות, עֹומד ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא

È‰B�ÈÚa:כ ¯ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

ÔB‰Ï:א ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

ÈÁ˙‡ב ‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

ÔÈÙÏËג ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿



לט ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy

קבּורה ּביֹום אּלא אֹונן ׁשאין מּתר, לילה ‰'.אנינּות È�ÈÚa ·ËÈi‰∑להקל ל אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת אם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֻ«ƒ«¿≈≈ְְְְְִֵֵֵַָָָָָָ
ּדֹורֹות .ּבקדׁשי ְְֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr fi zegiy ihewl)

ּדֹורֹות ּבקדׁשי להקל לָך אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת יט)אם י, ׁשּלא(רש"י ּכדי הּוא ּבאנינּות קדׁשים לאכל ׁשההּתר סבר מׁשה ְְְְְְְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

על ּדֹורֹות. לקדׁשי ׁשעה קדׁשי ּבין הבּדל אין ּכן ואם ּתפרעּו"), אל "ראׁשיכם לּצּוּוי (ּבדֹומה אבלּות מנהגי ידי על ּבׂשמחה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלפּגע

אּלא אינּה מאבלּות להּמנע ׁשההֹוראה אהרן, לֹו הׁשיב ה'ּכְך אינּה,לפני הּקרּבנֹות אכילת אְך הּמזּבח, ה'ּבמקֹום איןלפני ולכן ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מיחדת). הֹוראה היתה ׁשּלגּביהם ׁשעה, קדׁשי (מּלבד ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻלאֹוכלם

(ë)ô :åéðéòa áèéiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
i"yx£ÂÈ�ÈÚa ·ËÈiÂ∑(ת"כ)'ׁשמעּתי 'לא לֹומר: ּבֹוׁש ולא .הֹודה «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

ß oqip `"k iyiy mei ß

àé(à):íäìà øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ£¥¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑לאהרן ׁשּיאמר אמר ‡Ì‰Ï.למׁשה ¯Ó‡Ï∑אינֹו אֹו ּולאיתמר. לאלעזר ׁשּיאמר אמר ∆…∆¿∆«¬…ְְֲֶֶַַַָֹֹֹ≈…¬≈∆ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ

"לאמר מקּים: אני מה הא ליׂשראל. אמּור ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו אֹומר: ּכׁשהּוא ליׂשראל? לאמר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאּלא
ּולאיתמר לאלעזר לבניו, .אלהם"? ְְְְֲִֵֶֶָָָָָָ

(á)eìëàz øLà äiçä úàæ øîàì ìàøNé éða-ìà eøac©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´«Ÿ§½
:õøàä-ìò øLà äîäaä-ìkî¦¨©§¥¨−£¤¬©¨¨«¤

i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ e¯ac∑הׁשו ּכּלם ּגזרתאת עליהם וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו לפי זה, ּבדּבּור ׁשלּוחים להיֹות ה «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻ
מאהבה ‰iÁ‰.הּמקֹום ˙‡Ê∑הבּדילם ,לפיכ חּיים, להיֹות ּוראּויין ּבּמקֹום ּדבּוקים ׁשּיׂשראל לפי חּיים, לׁשֹון ֲֵַַָָ…««»ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּכדאיתא וכּו' החֹולה את לבּקר ׁשּנכנס לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא העֹולם ּולאּמֹות מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻמן
ּתנחּומא רּבי ‰iÁ‰.ּבמדרׁש ˙‡Ê∑וזאת ּתאכלּו, זאת ליׂשראל: אֹותּה ּומראה ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה מלּמד, ְְְִִַַַָ…««»ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן להם, והראה ומין מין מּכל אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו "אתֿזה ּתאכלּו. ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלא
הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן ‰Ó‰a‰.מןֿהעֹוף", ÏkÓ .‰iÁ‰ ˙‡Ê∑(כ חּיה(מנחות ּבכלל ׁשהּבהמה .מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ…««»ƒ»«¿≈»ְְְִֵֵֶַַַַָָ

(â)ìk|äøb úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬¥¨−
:eìëàz dúà äîäaa©§¥¨®Ÿ¨−Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑'סדיקא' ּבלע"ז∑Ò¯t‰.ּכתרּגּומֹו: ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ּבׁשּתי ּומּלמּטה מלמעלה ׁשּמבּדלת «¿∆∆ְְְִַָ«¿»ְַַ¿…««∆«ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻ
ׁשּמּלמּטה לגמרי, ּומבּדלֹות ׁשסּועֹות ואינן מלמעלה סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", "ּומטּלפא ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻצּפרנין,

עא)מחּברֹות b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ּפיה לתֹו אֹותֹו ּומחזרת מּמעיה האכל ּומקיאה הדקמעלה ּולטחנֹו .לכתׁשֹו ְָֻ«¬«≈»ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
‰¯b∑:מּגזרת ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב ׁשעלֿידי(שמואל 'ּפׁשרא', ותרּגּומֹו: הּפה; אחר נגרר ׁשהּוא הּנּגרים", "וכּמים ≈»ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

ונּמֹוח נפׁשר האכל אּמֹו∑Ó‰aa‰.הּגרה, ּבמעי הּנמצא הּׁשליל את להּתיר לדרׁשה, היא יתרה זֹו ‡˙d.ּתבה ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ…»
eÏÎ‡z∑'ּתעׂשה ו'לא ּב'עׂשה', עליה לעבר אּלא היא? ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה לד)ולא .(זבחים …≈ְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr ` zegiy ihewl)

ּגרה מעלת . . ּפרסה ג)מפרסת ּפרסה.(יא, ּוגבּורהמפרסת מקרבת) (ימין חסד ׁשל הּקּוים ּבׁשני ה' את ׁשעֹובד לאדם רמז – ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

טבעֹו. מּצד לא ׁשמים, לׁשם זאת ׁשעֹוׂשה מּוכח ׁשאז ּדֹוחה), ּגרה(ׂשמאל הּמעׂשהמעלת האם וׁשּוב ׁשּוב ׁשּבֹוחן לאדם רמז – ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

טהֹורה'. 'ּבהמה היא הּבהמית נפׁשֹו – הּללּו 'סּמנים' ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מי ונחּוץ. טֹוב אכן, הּוא לעׂשֹות, עֹומד ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא

È‰B�ÈÚa:כ ¯ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

ÔB‰Ï:א ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

ÈÁ˙‡ב ‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

ÔÈÙÏËג ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿



ipinyמ zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy

(ã)äñøtä éñøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−©©§¨®
àîè ñéøôî epðéà äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ìîbä-úà¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ¥¤´©§¦½¨¥¬

:íëì àeä−¨¤«

(ä)ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ïôMä-úàå§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®
:íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(å)äñéøôä àì äñøôe àåä äøb úìòî-ék úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ¦§¦®¨
:íëì àåä äàîè§¥¨¬¦−¨¤«

(æ)äñøt òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ©§½̈
:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«

(ç)íä íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬¥−
:íëì̈¤«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ∑קל אמרּת מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
וכּו' אסּורֹות טהרה סימני קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה כהנים)וחמר: בתורת הענין ולא∑Ì¯NaÓ.(כל ּבאזהרה, ּבׂשרם על ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹƒ¿»»ְְְְַַָָָָֹ

ּוטלפים וקרנים וגידין עצמֹות ˙eÚb.על ‡Ï Ì˙Ï·�·e∑:לֹומר ּתלמּוד נבלה? מּגע על מזהרים יׂשראל יהיּו יכֹול ְְְְֲִִִִַַַַָָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻ
כא) חמּורה,(לקמן הּמת ּטמאת ּומה מעּתה: וחמר קל מזהרין, יׂשראל ואין מזהרין ּכהנים – וגֹו'" אלֿהּכהנים ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻ"אמר

ׁשאמרּו: וזהּו ּברגל, תּגעּו"? "לא לֹומר: ּתלמּוד ּומה ׁשּכן?! ּכל לא קּלה, נבלה, טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻלא
ּברגל עצמֹו לטהר אדם יז)חּיב .(ר''ה ְְֵֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(58 'nr al zegiy ihewl)

ּברגל עצמֹו לטהר אדם ח)חּיב יא, ּפרׁש(רׁש"י רׁש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדוקא. לרגל מתיחסת הּטהרה ׁשחֹובת לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

את לקּדׁש האדם על ׁשּמּטל ּומאחר ּוכסּות". ּוׁשתּיה לאכילה קדׁש אֹותֹו "קרא - קדׁש" "מקרא הּפסּוק על ּבא ּבפרׁשת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻלעיל

הּיֹום. את לקּדׁש ּבכחם אין ּבטמאה ּוׁשתּיה אכילה ׁשהרי להּטהר, ׁשעליו מּובן ּובׁשתּיתֹו, ּבאכילתֹו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻהּיֹום

(è)øétðñ Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á§©¦̧
:eìëàz íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬Ÿ¥«

i"yx£¯Èt�Ò∑ּבהם ׁשּׁשט ׁשּנאמר:∑˜N˜N˙.אּלּו ּכמֹו ּבֹו, הּקבּועים קלּפין יז)אּלּו א הּוא(שמואל קׂשקּׂשים "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ
.לבּוׁש" ָ

(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
õ÷L íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤¤́©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©¨−£¤´©¨®¦¤¬¤

:íëì íä¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑הארץ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום .ּבכל ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

(àé)íúìáð-úàå eìëàú àì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤¦§¨−̈
:eöwLz§©¥«

i"yx£eÈ‰È ı˜LÂ∑טעם ּבנֹותן ּבֹו יׁש אם ערּוביהן, את צט)לאסר ועל∑Ì¯NaÓ.(חולין הּסנּפירים על מזהר אינֹו ¿∆∆ƒ¿ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַֹƒ¿»»ְְְִִֵַַַַָֻ
eˆwLz.העצמֹות Ì˙Ï·� ˙‡Â∑(סו ּבלע"ז(שם מושיירונ"ש יבחּוׁשין ׁשּסּננן. יבחּוׁשין .לרּבֹות ֲָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈ְְְְְִִִֶַַַַַָ

LÙ¯‡ד È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Ò¯t È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe ‡e‰ ‡¯Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

Ò¯Ùe˙‡ה ‡e‰ ‡¯Lt ˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו ‡¯LÙ ‡˜qÓ È¯‡ ‡·�¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

‰e‡ז ‡˙Ò¯t ˜È„Ò È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡¯Lt ‡e‰Â d˙Ò¯t ÔÈÙÏË ÔÙÏÈhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח ÔB‰zÏ·�·e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿

dÏט Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁ�·e ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ� ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ�·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

˙ÔeÏÎÈיא ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ·� ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy

(áé)àeä õ÷L íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìḱŸ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ);לּיּבׁשה ׁשּלֹו סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין ׁשּיכֹול, לֹומר? ּתלמּוד מה …¬∆≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר איןֿלֹו אׁשר "ּכל לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבּמים ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹהּׁשירן

מּתר ּבעלּיתֹו, .ׁשהּׁשירן ֲִִִֶַָָָֻ

(âé)íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד אּלא(שבת אינֹו אֹו .יד על נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ׁשּכ לקטּנים, הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּבהנאה? יד)לאסרן "למינּה",(דברים ּבֹו: ׁשּנאמר עֹוף ּכל מּתרין. ּבהנאה אסּורין ּבאכילה תאכלּו", "לא ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

אחד מין וכּלן ּבׁשמֹותם, ולא ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין הּמין ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", ."למינֹו", ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

(ãé):dðéîì äiàä-úàå äàcä-úàå§¤©̧¨½̈§¤¨«©¨−§¦¨«

(åè):Bðéîì áøò-ìk úà¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(æè)õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©§¤©¥−
:eäðéîì§¦¥«

i"yx£ıp‰∑אישפרוי"ר. «≈

(æé):óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
i"yx£CÏM‰∑:רּבֹותינּו סה)ּפרׁשּו הּׁשֹולה(חולין מגּביּה(זה וׁשלינּונא)פי' אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו הּים. מן ÒBk.ּדגים «»»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ÛeL�ÈÂ∑ייב"ו ׁשּקֹורין לֹו ּדֹומה אחר ועֹוד ּכאדם, לסתֹות להם ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים צואיטי"ׁש .הם ¿«¿ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çé):íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàå§¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
i"yx£˙ÓL�z∑,לּה ּדֹומה היא ּבּׁשרצים האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ּופֹורחת לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

טלפ"א לּה וקֹורין עינים לּה .ואין ְְִִֵֵַָָ

(èé)-úàå úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä úàå§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−§¤
:ólèòä̈«£©¥«

i"yx£‰„ÈÒÁ‰∑ּבּמזֹונֹות חברֹותיה עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ׁשמּה נקרא ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה .זֹו «¬ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָ
‰Ù�‡‰∑היירו"ן לּה ׁשּקֹורין ׁשהיא לי ונראה רגזנית. ּדּיה ּובלע"ז∑‰ÙÈÎec˙.היא ּכפּולה, וכרּבלּתֹו הּבר ּתרנגֹול »¬»»ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ«ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ

ּכמֹו מעׂשיו, ׁשם על נקרא טּורא", "ונּגר ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ּדּוכיפת? ׁשמֹו נקרא ולּמה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהרופ"א.
ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת רּבֹותינּו ס''ג)ׁשּפרׁשּו .(דף ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

(ë):íëì àeä õ÷L òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkµŸ¤¤́¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−¨¤«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑וחגבים ויּתּוׁשים ּוצרעין זבּובים ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשין הּנמּוכים הּדּקים .הם ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(àë)òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®
:õøàä-ìò ïäa øzðì åéìâøì ìònî íéòøë Bì-øLà£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬¨¥−©¨¨«¤

iÓa‡יב ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔeÏÎ‡˙Èיג ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L� Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

d�ÊÏ:יד ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

d�ÊÏ:טו ‡·¯eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ� ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰B�ÊÏ ‡ˆ�Â¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז ‡�e� ÈÏLÂ ‡È¯˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

ÈÂ¯˜¯˜‡:יח ‡˙‡˜Â ‡˙Â·e«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË¯‡יט ¯b�Â d�ÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

‡¯Úaכ ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא ‡LÁ¯ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ¯˜ dÏ Èc Úa¯‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰· ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«»»¿««¿»



מי ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy

(áé)àeä õ÷L íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìḱŸ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ);לּיּבׁשה ׁשּלֹו סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין ׁשּיכֹול, לֹומר? ּתלמּוד מה …¬∆≈¿ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר איןֿלֹו אׁשר "ּכל לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבּמים ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹהּׁשירן

מּתר ּבעלּיתֹו, .ׁשהּׁשירן ֲִִִֶַָָָֻ

(âé)íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד אּלא(שבת אינֹו אֹו .יד על נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ׁשּכ לקטּנים, הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ּבהנאה? יד)לאסרן "למינּה",(דברים ּבֹו: ׁשּנאמר עֹוף ּכל מּתרין. ּבהנאה אסּורין ּבאכילה תאכלּו", "לא ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

אחד מין וכּלן ּבׁשמֹותם, ולא ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין הּמין ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", ."למינֹו", ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

(ãé):dðéîì äiàä-úàå äàcä-úàå§¤©̧¨½̈§¤¨«©¨−§¦¨«

(åè):Bðéîì áøò-ìk úà¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(æè)õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©§¤©¥−
:eäðéîì§¦¥«

i"yx£ıp‰∑אישפרוי"ר. «≈

(æé):óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
i"yx£CÏM‰∑:רּבֹותינּו סה)ּפרׁשּו הּׁשֹולה(חולין מגּביּה(זה וׁשלינּונא)פי' אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו הּים. מן ÒBk.ּדגים «»»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ÛeL�ÈÂ∑ייב"ו ׁשּקֹורין לֹו ּדֹומה אחר ועֹוד ּכאדם, לסתֹות להם ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים צואיטי"ׁש .הם ¿«¿ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

(çé):íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàå§¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«
i"yx£˙ÓL�z∑,לּה ּדֹומה היא ּבּׁשרצים האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ּופֹורחת לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

טלפ"א לּה וקֹורין עינים לּה .ואין ְְִִֵֵַָָ

(èé)-úàå úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä úàå§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−§¤
:ólèòä̈«£©¥«

i"yx£‰„ÈÒÁ‰∑ּבּמזֹונֹות חברֹותיה עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ׁשמּה נקרא ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה .זֹו «¬ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָ
‰Ù�‡‰∑היירו"ן לּה ׁשּקֹורין ׁשהיא לי ונראה רגזנית. ּדּיה ּובלע"ז∑‰ÙÈÎec˙.היא ּכפּולה, וכרּבלּתֹו הּבר ּתרנגֹול »¬»»ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ«ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ

ּכמֹו מעׂשיו, ׁשם על נקרא טּורא", "ונּגר ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ּדּוכיפת? ׁשמֹו נקרא ולּמה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהרופ"א.
ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ּבמּסכת רּבֹותינּו ס''ג)ׁשּפרׁשּו .(דף ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

(ë):íëì àeä õ÷L òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkµŸ¤¤́¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−¨¤«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑וחגבים ויּתּוׁשים ּוצרעין זבּובים ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשין הּנמּוכים הּדּקים .הם ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(àë)òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®
:õøàä-ìò ïäa øzðì åéìâøì ìònî íéòøë Bì-øLà£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬¨¥−©¨¨«¤

iÓa‡יב ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔeÏÎ‡˙Èיג ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L� Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

d�ÊÏ:יד ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

d�ÊÏ:טו ‡·¯eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ� ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰B�ÊÏ ‡ˆ�Â¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז ‡�e� ÈÏLÂ ‡È¯˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

ÈÂ¯˜¯˜‡:יח ‡˙‡˜Â ‡˙Â·e«¿»¿»»ƒ«¿≈»

eË¯‡יט ¯b�Â d�ÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

‡¯Úaכ ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא ‡LÁ¯ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ¯˜ dÏ Èc Úa¯‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰· ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«»»¿««¿»



ipinyמב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k iyiy meil inei xeriy

i"yx£Úa¯‡ ÏÚ∑רגלים ארּבע ÂÈÏ‚¯Ï.על ÏÚnÓ∑לצּו רגליו,סמּו ארּבע לבד רגלים ׁשּתי ּכמין לֹו יׁש ארֹו ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
לנגושט"א, ׁשּקֹורין ּכאֹותן הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ּבאֹותן מתחּזק הארץ, מן ולקּפץ לעּוף ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּוכׁשרֹוצה
ּכרעים אּלּו וקרסּלין, ּכנפים וארּבע רגלים ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ׁשארּבעה ּבהן, ּבקיאין אנּו אין ְְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאבל
ויׁש ,אר ׁשראׁשן יׁש אבל ׁשּבינֹותינּו, ּבאֹותן מצּויין הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ּוכנפיו ּכאן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻהּכתּובים

ּביניהם להבּדיל יֹודעים אנּו אין ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב, להם .ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ

(áë)-úàå Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî älà-úà¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½§¤
:eäðéîì áâçä-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì íòìqä©¨§¨−§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤¤«¨−̈§¦¥«

(âë)àeä õ÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£'B‚Â ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎÂ∑(ת"כ)טהֹור – חמׁש לֹו יׁש ׁשאם ללּמד .ּבא ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë):áøòä-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk eànhz älàìe§¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£‰l‡Ïe∑(ת"כ)ּבענין למּטה להאמר טמאה∑e‡nhz.העתידין יׁש ּבנגיעתם .ּכלֹומר, ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

(äë):áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä-ìëå§¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£Ì˙Ï·pÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ּבגדים ּכּבּוס טעּונה ׁשהיא מּגע, מּטמאת חמּורה מּׂשא, טמאת ׁשּנאמרה מקֹום .ּכל ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ

(åë)òñLå äñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì|äpðéà §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤¸¤©§¹̈§¤´©¥¤´¨
òâpä-ìk íëì íä íéàîè äìòî äpðéà äøâå úòñLŸ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©

:àîèé íää¤−¦§¨«
i"yx£˙ÚÒL ‰p�È‡ ÚÒLÂ ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ∑ּכאן מחּברת. היא למּטה אבל למעלה, סדּוקה ׁשּפרסתֹו ּגמל ּכגֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

טהֹורהלּמד ּבהמה על ּפרׁש הּפרׁשה ׁשּבסֹוף ּובענין מטּמאה: טמאה ּבהמה ׁשּנבלת ,. ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

(æë)ìëå|òaøà-ìò úëìää äiçä-ìëa åétk-ìò CìBä §´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤¤́©©§©½
:áøòä-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£ÂÈtkŒÏÚ∑וחתּול ודב ּכלב ÌÎÏ.ּכגֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑למּגע. ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

(çë)áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥´©¨¨®¤
ñ :íëì änä íéàîè§¥¦¬¥−¨¨¤«

(èë)ãìçä õøàä-ìò õøMä õøMa àîhä íëì äæå§¤³¨¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëòäå§¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«

i"yx£‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ונאסר ּבמּגען טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא אכילה, לאּסּור אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
לּמקּדׁש ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לצפרּדע∑v‰Â·.מושטיל"ה∑‰ÏÁ„.לאכל ׁשּדֹומה .פויי"ט, ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹ«…∆¿«»ְְִֵֶֶַַ

(ì):úîLðzäå èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
i"yx£‰˜�‡‰Â∑הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑לישרד"ה.ËÓÁ‰Â∑לימצ"א.˙ÓL�z‰Â∑טלפ"א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

ÈÂ˙כב d�ÊÏ ‡·Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
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:íúBlk-ãrèì:éìâø úçz eìtiå ïeîe÷é àìå íöçîàå ílëàåîéî÷ réøëz äîçìnì ìéç éðøæàzå ©©¨«¨«£©¥¬¨«¤§¨¥−§´Ÿ§®©¦§−©¬©©§¨«©©§¥¬¦©−¦©¦§¨®̈©§¦¬©¨©−

:éðzçzàî:íúéîöàå éàðNî óøò él äzz éáéàåáî:íðr àìå ýåýé-ìà réLî ïéàå eòLéâîí÷çLàå ©§¥«¦§´Ÿ§©½©¬¨¦−®Ÿ¤§©§©−¨«©§¦¥«¦§−§¥´Ÿ¦®©¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¨¨«§¤§¨¥−

:ír÷øà íwãà úBöeç-èéèk õøà øôrkãîézrãé-àì ír íéBb Làøì éðøîLz énr éáéøî éðèlôzå ©«£©´¨®¤§¦«¬£¦¥−¤§¨¥«©§©§¥¾¦¥«¦¥−©¦®¦§§¥¸¦¸§´Ÿ¦½©¬«Ÿ¨©−§¦

:éðãáréäîì éì-eLçkúé øëð éða:éì eòîMé ïæà rîLåî:íúBøbñnî eøbçéå eìaé øëð éðaæîýåýé-éç ©«£§ª«¦§¥¬¥−̈¦§©«£¦®¦§¬Ÿ©−Ÿ¤¦¨¬§¦«§¥¬¥−̈¦®Ÿ§©§§−¦¦§§¨«©§Ÿ̈−

:érLé øeö éýìû íøéå éøeö Ceøáeçî:éðzçz íénr ãéøîe éì úî÷ð ïúpä ìûäèîéáéàî éàéöBîe ¨´¦®§¨ª¾¡Ÿ¥−¬¦§¦«¨¥¾©Ÿ¥¬§¨−Ÿ¦®Ÿ¦¬©¦−©§¥«¦«¦¦−¥«Ÿ§®̈

:éðìévz íéñîç Léàî éðîîBøz éîwîeðìe íéBba ýåýé EãBà ïk-ìr:ønæà EîLðBkìî úBòeLé ìBcâî ¦¨©¸§´§¥½¦¥¦¬£¨¦−©¦¥«¦©¥²«§¬§Ÿ̈−©¦®§¦§−£©¥«¦§−§´©§®

:íìBò-ãr Bòøæìe ãåãì BçéLîì ãñç-äNrå§«Ÿ¤¤¯¤¦§¦²§¨¦¬§©§−©¨«

ì"åç éðáì çñô ìù ïåøçà úøèôäé ÷øô äéòùé

áì:íìLeøé úráb ïBiö-úa øä Bãé óôðé ãîrì áða íBiä ãBòâìäøàt órñî úBàáö ýåýé ïBãàä äpä ¬©−§´Ÿ©«£®Ÿ§Ÿ¥³¨¸©´©¦½¦§©−§«¨¨«¦¦¥³¨«¨¸§Ÿ̈´§¨½§¨¥¬ª−̈

:eìtLé íéäábäå íérãb äîBwä éîøå äöørîaãì:ìBté øécàa ïBðáläå ìæøaa øriä éëáñ ówðå §©«£¨®̈§¨¥³©¨¸§ª¦½§©§Ÿ¦−¦§¨«§¦©²¦§¥¬©©−©©©§¤®§©§¨−§©¦¬¦«

àéà:äøôé åéLøMî øöðå éLé òæbî øèç àöéåáäör çeø äðéáe äîëç çeø ýåýé çeø åéìr äçðå §¨¨¬−Ÿ¤¦¤´©¦®̈§¥−¤¦¨«¨¨¬¦§¤«§¨¨¬¨−̈´©§Ÿ̈®¯©¨§¨´¦À̈µ©¥¨¸

:ýåýé úàøéå úrc çeø äøeáâeâåéðæà òîLîì-àìå èBtLé åéðér äàøîì-àìå ýåýé úàøéa Bçéøäå §½̈¬©©−©§¦§©¬§Ÿ̈«©«£¦−§¦§©´§Ÿ̈®§«Ÿ§©§¥³¥¨¸¦§½§«Ÿ§¦§©¬¨§−̈

:çéëBéãúéîé åéúôN çeøáe åét èáLa õøà-äkäå õøà-éåðrì øBLéîa çéëBäå íélc ÷ãöa èôLå ¦«©§¨©³§¤̧¤¸©¦½§¦¬©§¦−§©§¥¨®¤§¦¨¤̧¤¸§¥´¤¦½§¬©§¨−̈¨¦¬

:òLøä:åéöìç øBæà äðeîàäå åéðúî øBæà ÷ãö äéäååìârå õaøé éãb-ír øîðå Nák-ír áàæ øâå ¨¨«§¨¨¬¤−¤¥´¨§¨®§¨«¡−̈¥¬£¨¨«§¨³§¥̧¦¤½¤§¨¥−¦§¦´¦§¨®§¥̧¤

:ía âäð ïè÷ ørðå åcçé àéøîe øéôëeæ:ïáz-ìëàé ø÷ak äéøàå ïäéãìé eöaøé åcçé äðérøz áãå äøôe §¦³§¦¸©§½̈§©¬©¨−ŸŸ¥¬¨«¨¨³¨Ÿ¸¦§¤½¨©§−̈¦§§´©§¥¤®§©§¥−©¨¨¬«Ÿ©¤«¤

ç:äãä Bãé ìeîb éðBòôö úøeàî ìrå ïút øç-ìr ÷ðBé òLrLåèéLã÷ øä-ìëa eúéçLé-àìå eòøé-àì §¦«£©¬¥−©ª´®̈¤§©¸§©´¦§¦½¨−¨¬¨¨««Ÿ¨¥¬§«Ÿ©§¦−§¨©´¨§¦®

:íéqëî íiì íénk ýåýé-úà ärc õøàä äàìî-ékéíénr ñðì ãîò øLà éLé LøL àeää íBia äéäå ¦¨«§¨´¨À̈¤¥¨¸¤§Ÿ̈½©©−¦©¨¬§©¦«§¨¨¸©´©½´Ÿ¤¦©À£¤³Ÿ¥¸§¥´©¦½

:ãBák Búçðî äúéäå eLøãé íéBb åéìààé| äéäåéñBé àeää íBia| éðãà óøàL-úà úBð÷ì Bãé úéðL ¥−̈¦´¦§®Ÿ§¨«§¨¬§ª«¨−¨«§¨¨´©´©À¦̧£Ÿ¨³¥¦¸¨½¦§−¤§¨´

:íiä éiàîe úîçîe ørðMîe íìérîe Lekîe ñBøútîe íéøönîe øeMàî øàMé-øLà Bnráéñð àNðå ©®£¤¦¨¥Á¥«©¸¦¦§©¹¦¦©§´¦À¥«¥¨³¦¦§¨¸¥´£½̈¥«¦¥−©¨«§¨¨¬¥¸

:õøàä úBôðk òaøàî õa÷é äãeäé úBöôðe ìûøNé éçãð óñàå íéBbìâééøøöå íéøôà úàð÷ äøñå ©¦½§¨©−¦§¥´¦§¨¥®§ª³§¨¸§©¥½¥«©§©−©§¬¨¨«¤§¨̧¨¸¦§©´¤§©½¦§«Ÿ§¥¬

:íéøôà-úà øöé-àì äãeäéå äãeäé-úà àp÷é-àì íéøôà eúøké äãeäéãéìt óúëá eôråäné íézL §−̈¦¨¥®¤§©¸¦¸«Ÿ§©¥´¤§½̈¦«−̈«Ÿ¨¬Ÿ¤¤§¨«¦§¨¸§¨¥³§¦§¦¸½̈¨

:ízrîLî ïBnr éðáe íãé çBìLî áàBîe íBãà íã÷-éða-úà efáé åcçéåèì úà ýåýé íéøçäåïBL ©§−̈¨´Ÿ¤§¥¤®¤¡³¨¸¦§´©¨½̈§¥¬©−¦§©§¨«§¤«¡¦´§Ÿ̈À¥µ§´

éðäå íéøöî-íéì eäkäå Bçeø íéra øäpä-ìr Bãé óéøãäå íéìçð äráL:íéìrpa Cæèälñî äúéäå ©¦§©½¦§¥¦¬¨²©©¨−̈©§¨´®§¦¨̧¸§¦§¨´§¨¦½§¦§¦−©§¨¦«§¨«§¨´§¦½̈

ì:íéøöî õøàî Búìr íBéa ìàøNéì äúéä øLàk øeMàî øàMé øLà Bnr øàLáéàíBia zøîàå ¦§¨´©½£¤¬¦¨¥−¥«©®©«£¤³¨«§¨¸§¦§¨¥½§¬£Ÿ−¥¤¬¤¦§¨«¦§¨«©§¨̧©´

:éðîçðúe Età áLé éa zôðà ék ýåýé EãBà àeääáúøîæå éfr ék ãçôà àìå çèáà éúreLé ìû äpä ©½«§´§Ÿ̈½¦¬¨©−§¨¦®¨¬Ÿ©§−§©«£¥«¦¦¥̧¥¯§«¨¦²¤§©−§´Ÿ¤§®̈¦´¨¦³§¦§¨¸



מה ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k ycew zayl inei xeriy

(âì)øLà ìk BëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®´Ÿ£¤¯
:eøaLú Búàå àîèé BëBúa§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ

i"yx£BÎBzŒÏ‡∑מאוירֹו אּלא מּטּמא חרס ּכלי כד)אין ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a ¯L‡ Ïk∑מה ּומטּמא חֹוזר הּכלי ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ…¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַַ
'ּבתֹוכֹו'(ּׁשּבאוירֹו לֹומר: צרי אחרים: ˙e¯aL.)ספרים B˙‡Â∑(ת"כ)ּבמקוה טהרה לֹו ׁשאין .לּמד ְְֲֲִִִִֵֶַַָָ¿…ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

(ãì)àîèé íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä-ìkî¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦¦§¨®
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëå§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

i"yx£ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑אׁשר יאכל, אׁשר האכל מּכל יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל העליֹון: מקרא על מּוסב ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
חרס ּכלי ּבתֹו והּוא ּכלי ּבכל יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; – הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָיבֹוא
מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לקּבל ּומתּקן מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים מּכאן למדנּו יטמא. – ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻהּטמא
מׁשקה, הּנקרא וכל והּׁשמן והּיין נגּוב; ואפּלּו לעֹולם טמאה מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ּומּׁשּבאּו אחת, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻּפעם
ּבכלּֿכלי יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל אֹו מים, עליו יבֹוא 'אׁשר הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמכׁשיר

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא כ)– ּכל(פסחים יהיּו יכֹול ׁשנינּו: ׁשּכ ּכלים, מטּמא הּטמאה ולד ׁשאין מּכאן: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מּטּמא ּומׁשקה אכל מּכלֿהאכל", יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל לֹומר: ּתלמּוד חרס? ּכלי מאויר מּטּמאין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּכלים
ולד מּמּנּו ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה אבי ׁשהּׁשרץ לפי חרס, ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ואין חרס, ּכלי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻמאויר
נגע ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ׁשהּׁשרץ עֹוד ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו לפיכ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּטמאה,
ּתחּלה, הּפת ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור את רֹואין נאמר ולא ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – הּתּנּור ּבּפת: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשרץ

טמא ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר מּלּטמא הּכלים ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה מּגּבן;ׁשאם ּבהן נגעה עצמּה ה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
מקּבלין אֹומר אּתה ׁשאם מּׁשּנּתלׁשּו; עליהן נפלּו אםּֿכן אּלא זרעים, מכׁשרת ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָולמדנּו
מטּמא אכל ׁשאין עֹוד, ולמדנּו מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר אֹומר: ּומהּו מים. עליו ּבאּו ׁשּלא ל אין ּבמחּבר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהכׁשר

ּכביצה ּבֹו יׁש אםּֿכן אּלא פ)אחרים, יומא 'אין(ת"כ. חכמים: וׁשערּו אחת, ּבבת הּנאכל אכל יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּתרנגלת' מּביצת יֹותר מחזיק הּבליעה .ּבית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|íéøéëå øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯§¦©²¦
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzéª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא החלל,(כלים נקב על הּקדרה את וׁשֹופת ,ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל והם הם, הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
למעלה ּפיהם ּבטבילה∑ızÈ.ּוׁשניהם טהרה חרס לכלי ÌÎÏ.ׁשאין eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑אני 'מצּוה ּתאמר: ׁשּלא ְְְִֵֶֶַָÀ»ְְֳִִִִֵֶֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆ְֲִֶֶַֹֹֻ

רּׁשאי – ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו "ּוטמאים לֹומר: ּתלמּוד .לנתצם', ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

(åì)íúìáða òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©§¦§¨−̈
:àîèé¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑ללמד ל יׁש ועֹוד טמאה; מקּבלין אין לּקרקע, B‰Ë¯.המחּברים ‰È‰È∑ ««¿»ƒ¿≈«ƒְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻֻƒ¿∆»
מּטמאתֹו – ּבהם ÓËÈ‡.הּטֹובל Ì˙Ï·�a Ú‚�Â∑(ת"כ)ׁשּלא יטמא. ּבנבלתם, ונגע ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא אפּלּו ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

את ׁשּיּציל וחמר קל מּטמאתם, הּטמאים את מטהר אם וחמר: קל "ונגעּתאמר נאמר: לכ מּלּטמא, הּטהֹור ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יטמא" .ּבנבלתם ְְְִִָָָ

Ïkלג de‚Ï ÔB‰pÓ ÏtÈ Èc ÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ¿»««¬«ƒƒ≈ƒ¿¿«≈…
:Ôe¯a˙z d˙ÈÂ ·‡zÒÈ de‚· Ècƒ¿«≈ƒ¿»«¿»≈¿«¿

È‰BÏÚלד ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ ÏkÓƒ»≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ
ÏÎa È˙zLÈ È„ ‰˜LÓ ÏÎÂ ·‡ÒÓ È‰È ‡iÓ«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒƒ¿≈≈¿»

:·‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»

ÒÓ‡·לה È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

„ÈÎלו È‰È ‡iÓ ˙eLÈ�k ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·�a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

:äreLéì éì-éäéå ýåýé déâ:äreLéä éðérnî ïBNNa íéî-ízáàLeãýåýéì eãBä àeää íBia ízøîàå ¨´§Ÿ̈½©«§¦¦−¦«¨«§©§¤©−¦§¨®¦©©§¥−©§¨«©«£©§¤º©´©À³©«Ÿ̈¸

:BîL ábNð ék eøékæä åéúìéìr íénrá eòéãBä BîLá eàø÷äúàæ úrãeî äNr úeàâ ék ýåýé eønæ ¦§´¦§½¦¬¨«©¦−£¦«Ÿ®̈©§¦¾¦¬¦§−̈§«©§´§Ÿ̈½¦¬¥−¨®̈©¬©−Ÿ

:õøàä-ìëaå:ìàøNé LBã÷ Caø÷a ìBãâ-ék ïBiö úáLBé épøå éìäö §¨¨¨«¤©«£¦¬¨−Ÿ¦¤´¤¦®¦«¨¬§¦§¥−§¬¦§¨¥«



ipinyמו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k ycew zayl inei xeriy

(æì)øBäè òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©¨−
:àeä«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑:ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם "זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל א)זריעה מןֿהּזרעֹונים"(דניאל B‰Ë¯."ויּתנּוֿלנּו ∆«≈«ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ»
‡e‰∑מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לקּבל אכל לּקרֹות ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, לּמד. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ

(çì)àeä àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬−
ñ :íëì̈¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑!הכׁשר ׁשּלא זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ּתאמר: ׁשאם ׁשּנּתלׁש. ÌÈÓ.לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֻֻ«ƒ
Ú¯Ê ÏÚ∑ּכהנים ּבתֹורת נדרׁש הּכל לתֹוכן; נפל הּזרע ּבין הּזרע על הם ּבין מׁשקין, ׁשאר ּבין מים ÏÙ�Â.ּבין «∆«ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ¿»«

ÂÈÏÚ Ì˙Ï·pÓ∑קּבלת הכׁשר עליו ּומּׁשּירד אכל, ׁשם עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, מן מּׁשּנּגב אף ƒƒ¿»»»»ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
אינֹו ׁשּוב אחת, ּפעם הימּנּוטמאה .נעקר ְֱֵֵֶֶַַַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr fk zegiy ihewl)

לכם הּוא טמא . . זרע על מים יּתן לח)וכי יבׁש(יא, 'יבׁשה'.מאכל ה' לעבֹודת רֹומז –– רטב מּתֹוְךמאכל לעבֹודה רֹומז ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּכדי יתרה, קדּׁשה ּבֹו ׁשּיׁש למקֹום ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻחּיּות

אינּה זֹו טמאה רּוח ּכי לחּוׁש, אין הּנכרים "לנגיעת ידים: נטילת לפני ּבמאכל נגיעה לגּבי ׁשּמצינּו ּוכפי חּיּות. ּתֹוספת מּׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻלקּבל

ׁשּנסּתּלק". קדּׁשה ּבמקֹום . . אּלא לׁשרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻמתאּוה

(èì)òâpä äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®©Ÿ¥¬©
:áøòä-ãò àîèé dúìáða§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·�a∑(ת"כ קיח. ּבעֹור(חולין ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא וגידים, ּבעצמֹות .ולא ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

(î)àNpäå áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨¨−§¨¥¬©¨¨®¤§©Ÿ¥Æ
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà¤¦§¨½̈§©¥¬§¨¨−§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·�Œ˙‡ ‡Np‰Â∑,טמאין ּבגדיו אין והּנֹוגע ּבגדים, מטּמא ׁשהּנֹוׂשא מּגע, מּטמאת מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ּבֹו: נאמר ּבגדיו"ׁשּלא d˙Ï·pÓ."יכּבס ÏÎ‡‰Â∑:טהֹור עֹוף ּבנבלת אֹומר ּכׁשהּוא אכילתֹו? ּתטּמאּנּו (לקמןיכֹול ְְֱֵֶֶַַָָֹ¿»…≈ƒƒ¿»»ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ּבגדיםכב) מטּמאה ּבהמה נבלת ואין ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה לטמאהֿבּה", יאכל לא ּוטרפה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ"נבלה
ׁשעּור לּתן "האכל"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ּכגֹון: מּׂשא, ּבלא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹֹּבאכילתּה

ּכזית והּוא אכילה, ּכדי ולּנֹוגע מב)לּנֹוׂשא Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑ׁשמׁש הערב צרי ׁשּטבל, .אףֿעלּֿפי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ¿»≈«»»∆ֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ

(àî):ìëàé àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז ׁשרצּו(חולין לא ׁשהרי ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ׁשּבּכליסין הּיּתּוׁשין את להֹוציא «…≈«»»∆ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
נאסרּו הרי וׁשרצּו, לאויר מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ ÏÎ‡È.על ‡Ï∑ואין ּכאֹוכל. הּמאכיל על לחּיב ְְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ…≈»≈ְְֲִֵֵֵַַַַָ

ונד ּכרֹוחׁש אּלא נראה ׁשאינֹו רגלים קצר נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" .קרּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(áî)çb-ìò CìBä ìkBìëå ï|äaøî-ìk ãò òaøà-ìò CìBä ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ¨©§¥´
íeìëàú àì õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëì íéìâø©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ«Ÿ§−

:íä õ÷L-ék¦¤¬¤¥«
i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑מעיו על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ׁשחּיה, "ּגחֹון", ּולׁשֹון נחׁש. ‰kCÏB.זה Ï∑הּׁשלׁשּולין להביא ≈«»ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ…≈ְְִִִַָ

לּדֹומה הּדֹומה ‡¯Úa.ואת ÏÚ CÏB‰∑עקרב הּדֹומה∑Ïk.זה ואת ּבלע"ז אשקרבו"ט החּפּוׁשית את להביא ְֶֶֶַַ≈««¿«ְֶַָ…ְְְִִִֶֶֶַַַַָ
¯‚ÌÈÏ.ּדֹומהל ‰a¯Ó∑צינטפיד"ש וקֹורין ּולכאן לכאן זנבֹו ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, .זה ֶַ«¿≈«¿«ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

Úe¯Êלז Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

ÔBÎÏלט ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·�a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰ÈÂמ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ·� ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

‰e‡מא ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

ÏÚמב Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ¯ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚¯ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa¯‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È¯‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ



מז ipiny zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(122 'nr fi zegiy ihewl)

מעיו על ונֹופל ׁשח מב)ׁשהֹולְך יא, הרע.נחׁש(רש"י לּיצר סמל ׁשח– ּכפּוףהֹולְך ּכׁשראׁשֹו ללכת לאדם אֹומר הּוא ּבתחּלה – ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הארץ. ּכלּפי ראׁשֹו את מעט יפנה אּלא לּׁשמים עיניו יּׂשא ׁשּלא היינּו מעיולמּטה, על ּבסֹופֹונֹופל מביאה זֹו קּלה התּכֹופפּות – ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּובחמרּיּותּה. ּבארץ ּכּלֹו ּכל ׁשקּוע נהיה האדם ּגמּורה, נפילה לידי ּדבר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֻׁשל

(âî)àìå õøMä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eöwLz-ìà©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®§³Ÿ
:ía íúîèðå íäa eànhú¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

i"yx£eˆwLzŒÏ‡∑ּבאכילתם תּטּמאּו, ולא וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין "נפׁשתיכם". ּכתיב: ׁשהרי .ּבאכילתן, «¿«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
Ìa Ì˙ÓË�Â∑מעלה ּוביׁשיבת הּבא ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ּבארץ, ּבהם מּטּמאין אּתם .אם ¿ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ãî)íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´§¦½
õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤

:õøàä-ìò Nîøä̈«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡ Èk∑למּטה עצמכם את קּדׁשּו "והתקּדׁשּתם", :ּכ אלהיכם, ה' ׁשאני קדֹוׁש, ׁשאני .ּכׁשם ƒ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â∑הּבא ּובעֹולם למעלה אתכם אקּדׁש ׁשאני B‚Â'.לפי e‡nË˙ ‡ÏÂ∑;הרּבה ּבלאוין עליהם לעבר ƒ¿ƒ∆¿…ƒְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ¿…¿«¿¿ְְֲֲִֵֵֶַַָֹ
ּבּגמרא: ׁשאמרּו וזהּו מלקּות. – לאו ׁשׁשוכל לֹוקה – צרעה חמׁש, לֹוקה – נמלה ארּבע, לֹוקה – ּפּוטיתא .אכל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

(äî)ék|úéäì íéøöî õøàî íëúà äìònä ýåýé éðà ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬Ÿ
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéäìàì íëì̈¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È�‡ Èk∑,"אתכם הּמעלה ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי מצֹותי ׁשּתקּבלּו מנת על ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מּמצרים יׂשראל את העליתי לא אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא "הּמעלה". ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּבכּלן

"מעלה"] לׁשֹון והּוא ּגּביהּו, היא ּומעליּותא ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים מּטּמאין ׁשאין ּבׁשביל .אּלא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

(åî)úNîøä äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz úàǽŸ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈¨«Ÿ¤−¤
:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íéna©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

(æî)úìëàpä äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ©¤«¡¤½¤
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ּבהן ּובקי ּומּכיר יֹודע ׁשּתהא אּלא הּׁשֹונה, ּבלבד ‰h‰¯.לא ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑ּבין לֹומר צרי ¿«¿ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈«»≈≈«»…ִֵַָ
רּבֹו לנׁשחט קנה ׁשל חציֹו נׁשחט ּבין ,ל לטהֹורה ל טמאה ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לפרה? .חמֹור ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑טרפה סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ּבין אּלא הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין לֹומר צרי ≈««»«∆¡∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ּפסּולה: טרפה סימני ּבּה לנֹולדּו ְְְְְִֵֵֵָָָָָּכׁשרה,

סימן. עבדי"ה פסוקים, שמיניצ"א פרשת חסלת

¯LÁ‡מג ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ� ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔBt Ôe·‡zÒ˙Â ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ LÁ¯c¿»≈¿»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¬

:ÔB‰a¿

ÔB‰˙eמד ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿
˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»¿«¬»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

Ú¯‡Ó‡מה ÔBÎ˙È ˜q‡c ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«≈»¿≈«¿»
ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿∆¡»¿«ƒƒ

:‡�‡ LÈc˜ È¯‡¬≈«ƒ¬»

ÏÎ„eמו ‡ÙBÚ„e ‡¯ÈÚ·„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿…
‡LÙ� ÏÎÏe ‡iÓa ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ‡˙LÙ�«¿»»«¿»ƒ¿≈»¿«»¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡LÁ¯cƒ¿≈»««¿»

ÔÈ·eמז ‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»»≈«¿»≈
‡Ï Èc ‡˙ÈÁ ÔÈ·e ‡ÏÎ‡˙Óc ‡˙ÈÁ«¿»¿ƒ¿«¿»≈«¿»ƒ»

Ù Ù Ù :‡ÏÎ‡˙Óƒ¿«¿»

àò÷ 'ò ïî÷ì ñôãð øåáéöá äàéø÷ì éðéîù úùøôì äøèôä



מח

לשבוע פרשת שמיני תהלים  שיעורי 

יום שני - י"ז ניסן
פרק כ

מפרק פג 
עד סוף פרק פז

יום חמישי - כ' ניסן
פרק כ

מפרק צז
עד סוף פרק קג

יום שלישי - י"ח ניסן
פרק כ

מפרק פח 
עד סוף פרק פט

יום שישי - כ"א ניסן
פרק כ

מפרק קד
עד סוף פרק קה

יום רביעי - י"ט ניסן
פרק כ

מפרק צ
עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ"ב ניסן
פרק כ 

מפרק קו עד סוף פרק קז

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   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 

oqip f"i ipy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן י"ז שני יום
פרקמא ,ep 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøá àî ÷øô,112 'nr cr.ïéìéôúå

.àî ÷øt,"`ipz"d xtq qqean ,df xtq ly xrydÎsca `aeny itk ¤¤
aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd lr

mr zeevne dxez miiwl icedil lweald;'d z`xie 'd zad` jezn ,

'd zad`oneiw jxevly ,dyrdÎzeevn lk ly oneiwl yxeyd `id

zeidl jixv xacd ,ie`xk

icedi ly ezad` ly d`vez

ea weac zeidl epevxe d"awdl

,devn miiwn `ed jk llbay -

waczn `ed dci lry meyn

;d"awd mr'd z`xi`id

zeevn lk ly oneiwl yxey

ly ezerpnid ,dyrzÎ`ld

d`a ,dxiar xearln icedi

eieeiv zexndl ecgte ez`xin

.d"awd ly

ok mb epcnl mincewd miwxta

"miitpk" od 'd z`xie 'd zad`y

dxezd zelrzn oci lr ,(oitcb)

zenlerd zexitqa zeevnde

meiwa dxqgyk ;mipeilrd

.dnyp ila sebk ,f` od zeevnd - 'd z`xie 'd zad` ly dpeekd zeevnd

`id 'd z`xiy ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,`"n wxtadziy`x

dxwirely oneiw yxey `id 'd zad` ,xen`ky zexnle ,'d zcear ly

,dyrdÎzeevn meiw myl cala "'d zad`"a ic `l ,z`f lka ,dyrÎzeevn

,oky ,"'d z`xi" ly dphw dbxc mb ,zegtd lkl ,jk myl ,xxerl gxkdd one

ly ote`a d"awd z` zxyl yidcear) `weczcear" :aezkk ,('dmzcare

eze`e" ,"mkiwl` 'd z`ecearzenk ,"carcar zcearae .epec` z` zxynd

'd zad`ae) dcear ly dxwire dziy`x `id d`xi ,okl .d`xid oipr yxcp

.(dad`l zncew d`xi - 'd z`xieéøö ,íøaãéîz ïBøkæì úBéäì C- §¨¨¦¦§§¦¨¨¦
z` zcnzn al zneyzleäãBáòä úéLàø,'d zcear -døwòå ¥¦¨£¨§¦¨¨

"òøî øeñ"ì LøL àéä äàøiäL óà ék ,àeäå .dLøLå- §¨§¨§¦©¤©¦§¨¦Ÿ¤§¥©
xearl `ly ,rx ziiyrn zerpnidl yxeyd `id 'd z`xiy zexnl

,dyrzÎ`l zevn lräáäàäå,yxey `id -,"áBè äNòå"ì- §¨©£¨§©£¥
,dyrÎzeevn meiwldcáì äáäàä øøBòì éc àì ïë ét ìò óà©©¦¥Ÿ©§¥¨©£¨§©¨

,"áBè äNòå"ìicedil ic `l ,dyrdÎzeevn ly oneiw myl mb - §©£¥
dieag x`yiz "'d z`xi" eli`e ,cala "'d zad`" eaxwa xxerl

;eala wenréøö úBçôìeC,zeevnd meiw myl -älçz øøBòì §¨¨¦§¥§¦¨
Né ìk áìa úøzñîä úéòáhä äàøiä,ìàø,d`iand -àlL ©¦§¨©¦§¦©§ª¤¤§¥¨¦§¨¥¤Ÿ

,ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìîa ãøîì- ¦§Ÿ§¤¤©§¥©§¨¦©¨¨©¦§¨§¥
zexndl `ly cgt - zirah zxzeqn d`xi dpyi icedi lk alay

miiwl ick xxerl eilr ,zegtd lkl ef d`xi .d"awd ly eieeiv

d`xi xxerl icedi lr ,xac ly ezin`l :xnelk ,"aeh dyre"

jkl ribdl egeka oi` m` j` ,'d zelcba zeppeazd ici lr d"awdn

,eala zxzeqnd zirahd d`xid z` xxerl ,zegtd lkl ,eilr -

dcn dze`a ,'d zelcba wnrzdl epnn yxcp `l jk myly

xzei dpeilrd dbixcnd z` xxerl dvex `edyk ,yxcp xacdy

.(zeppeazd ici lr) d`xiayàäzL,ef d`xi -Bà Baì úelbúäa ¤§¥§¦§©¦
.íéðt ìk ìò Bçî(` :mipte` ipy mpyi ,ef d`xi zexxerzda mb - Ÿ©¨¨¦

cr d`xid z` xxern `ed

.eala dzybxd icil

oi` (a .("eal zelbzda")

ef d`xi xxerl egeka

`dzy ,`l` ,ald zybxda

ezaygnae egena zybxen

,("mipt lk lr egen") cala

eðéäcmc` xxern cvik - §©§
d`xi eaxwaefici lr - ?

envr z` `ian `edy

ìò BzáLçîa ïðBaúäì§¦§¥§©£©§©
íéðt ìkxxerl ick - ¨¨¦

yi - ala zelbzda 'd z`xi

zwnrd jezn opeazdl

dzrcegeka oi` m` eli`e ,

eilr - jkl ribdl mc` ly

a ,zrcd zwnrd ila ,ezaygna opeazdl zegtlóBñ-ïéà úlãb§ª©¥
àéä øLà Búeëìîe ,àeä-Ceøa,`id ,ezekln -ìk úeëìî" ¨©§£¤¦©§¨
,íéðBzçúå íéðBéìò ¯ "íéîìBòly ezekln xzei dlecby lkke - ¨¦¤§¦§©§¦

,jlndn cgte `xen xzei zxxern `id ,jlnìk àlîî" eäéàå§¦§©¥¨
"ïéîìòzeiga mze` digne zenlerd lk z` "`lnn" d"awd - ¨§¦

zeig .ziniptefxyt` mi`xape ,mi`xapa zybxen `dzy xyt`

ziwl` zeiga dpade dbyd mdl didzyef,,"ïéîìò ìk ááBñ"å- §¥¨¨§¦
rd lk "aaeq" d"awdedpi`y zeiga mb mze` dign `ed ,zenle

zeig biydl mi`xapd zlekia oi`e mi`xapa zybxenef;Bîëe§
áeúkL1,"àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä" :xne` - ¤¨£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥
,d"awdíéðBzçúå íéðBéìòä çépîemi`xapd z` "gipn" d"awd - ©¦©¨¤§¦§©§¦

mieedn mpi` dl` lk ,xnelk ,mipezgzde mipeilrd zenlerd ly

dwl` `xwiiy ,mdilr ezekln cgiin d"awd oi`e ,d`ixad zilkz

jlnemdly,`l` ,,ììëa ìàøNé Bnò ìò Búeëìî ãçéîe,oky - §©¥©§©©¦§¨¥¦§¨
,"l`xyi jln" `xwp d"awd,èøôa åéìòåz` d"awd cgiin - §¨¨¦§¨

,ezeklnøîBì íãà áiç ék2,íìBòä àøáð éìéáLa :zpeek lk - ¦©¨¨¨©¦§¦¦¦§¨¨¨
didiy ,"iliaya" df ixd ,jln didi d"awdy ick `idy ,d`ixad

ixd md l`xyi lk ,oky ,`id jk ok` zn`d - zehytae ,ilr jln

lk ixd - mipey mixa` liknd ,cg` seb enk ,dnily zg` dnew

e` cia ,men lra melyeÎqg `ed mc`yke ,elek sebl rbep xa`

dnl qgia mb jk - y`xd llek ,sebd lka mbt xacd deedn ,lbxa

lr ezekln cgiin d"awdymredyn xqg xy`k ixd ,l`xyi

d"awdy ,df oipr .dlek l`xyi llk znewa xqg - cg` icedia

zlaw xzie zeixg` xzi cigid lr lihn ,hxta eilr ezekln cgiin
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íéøîà éèå÷éì
íøá àî ÷øôúéùàø ãéîú ïåøëæì úåéäì êéøö

àåäå .äùøùå äø÷éòå äãåáòä
äùòåì äáäàäå òøî øåñì ùøù àéä äàøéäù óà éë
áåè äùòåì äãáì äáäàä øøåòì éã àì ë"ôòà .áåè
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כד.1. כו, ה.2.ירמי' משנה ד, פרק סנהדרין



מט oqip f"i ipy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן י"ז שני יום
פרקמא ,ep 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøá àî ÷øô,112 'nr cr.ïéìéôúå

.àî ÷øt,"`ipz"d xtq qqean ,df xtq ly xrydÎsca `aeny itk ¤¤
aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd lr

mr zeevne dxez miiwl icedil lweald;'d z`xie 'd zad` jezn ,

'd zad`oneiw jxevly ,dyrdÎzeevn lk ly oneiwl yxeyd `id

zeidl jixv xacd ,ie`xk

icedi ly ezad` ly d`vez

ea weac zeidl epevxe d"awdl

,devn miiwn `ed jk llbay -

waczn `ed dci lry meyn

;d"awd mr'd z`xi`id

zeevn lk ly oneiwl yxey

ly ezerpnid ,dyrzÎ`ld

d`a ,dxiar xearln icedi

eieeiv zexndl ecgte ez`xin

.d"awd ly

ok mb epcnl mincewd miwxta

"miitpk" od 'd z`xie 'd zad`y

dxezd zelrzn oci lr ,(oitcb)

zenlerd zexitqa zeevnde

meiwa dxqgyk ;mipeilrd

.dnyp ila sebk ,f` od zeevnd - 'd z`xie 'd zad` ly dpeekd zeevnd

`id 'd z`xiy ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,`"n wxtadziy`x

dxwirely oneiw yxey `id 'd zad` ,xen`ky zexnle ,'d zcear ly

,dyrdÎzeevn meiw myl cala "'d zad`"a ic `l ,z`f lka ,dyrÎzeevn

,oky ,"'d z`xi" ly dphw dbxc mb ,zegtd lkl ,jk myl ,xxerl gxkdd one

ly ote`a d"awd z` zxyl yidcear) `weczcear" :aezkk ,('dmzcare

eze`e" ,"mkiwl` 'd z`ecearzenk ,"carcar zcearae .epec` z` zxynd

'd zad`ae) dcear ly dxwire dziy`x `id d`xi ,okl .d`xid oipr yxcp

.(dad`l zncew d`xi - 'd z`xieéøö ,íøaãéîz ïBøkæì úBéäì C- §¨¨¦¦§§¦¨¨¦
z` zcnzn al zneyzleäãBáòä úéLàø,'d zcear -døwòå ¥¦¨£¨§¦¨¨

"òøî øeñ"ì LøL àéä äàøiäL óà ék ,àeäå .dLøLå- §¨§¨§¦©¤©¦§¨¦Ÿ¤§¥©
xearl `ly ,rx ziiyrn zerpnidl yxeyd `id 'd z`xiy zexnl

,dyrzÎ`l zevn lräáäàäå,yxey `id -,"áBè äNòå"ì- §¨©£¨§©£¥
,dyrÎzeevn meiwldcáì äáäàä øøBòì éc àì ïë ét ìò óà©©¦¥Ÿ©§¥¨©£¨§©¨

,"áBè äNòå"ìicedil ic `l ,dyrdÎzeevn ly oneiw myl mb - §©£¥
dieag x`yiz "'d z`xi" eli`e ,cala "'d zad`" eaxwa xxerl

;eala wenréøö úBçôìeC,zeevnd meiw myl -älçz øøBòì §¨¨¦§¥§¦¨
Né ìk áìa úøzñîä úéòáhä äàøiä,ìàø,d`iand -àlL ©¦§¨©¦§¦©§ª¤¤§¥¨¦§¨¥¤Ÿ

,ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìîa ãøîì- ¦§Ÿ§¤¤©§¥©§¨¦©¨¨©¦§¨§¥
zexndl `ly cgt - zirah zxzeqn d`xi dpyi icedi lk alay

miiwl ick xxerl eilr ,zegtd lkl ef d`xi .d"awd ly eieeiv

d`xi xxerl icedi lr ,xac ly ezin`l :xnelk ,"aeh dyre"

jkl ribdl egeka oi` m` j` ,'d zelcba zeppeazd ici lr d"awdn

,eala zxzeqnd zirahd d`xid z` xxerl ,zegtd lkl ,eilr -

dcn dze`a ,'d zelcba wnrzdl epnn yxcp `l jk myly

xzei dpeilrd dbixcnd z` xxerl dvex `edyk ,yxcp xacdy

.(zeppeazd ici lr) d`xiayàäzL,ef d`xi -Bà Baì úelbúäa ¤§¥§¦§©¦
.íéðt ìk ìò Bçî(` :mipte` ipy mpyi ,ef d`xi zexxerzda mb - Ÿ©¨¨¦

cr d`xid z` xxern `ed

.eala dzybxd icil

oi` (a .("eal zelbzda")

ef d`xi xxerl egeka

`dzy ,`l` ,ald zybxda

ezaygnae egena zybxen

,("mipt lk lr egen") cala

eðéäcmc` xxern cvik - §©§
d`xi eaxwaefici lr - ?

envr z` `ian `edy

ìò BzáLçîa ïðBaúäì§¦§¥§©£©§©
íéðt ìkxxerl ick - ¨¨¦

yi - ala zelbzda 'd z`xi

zwnrd jezn opeazdl

dzrcegeka oi` m` eli`e ,

eilr - jkl ribdl mc` ly

a ,zrcd zwnrd ila ,ezaygna opeazdl zegtlóBñ-ïéà úlãb§ª©¥
àéä øLà Búeëìîe ,àeä-Ceøa,`id ,ezekln -ìk úeëìî" ¨©§£¤¦©§¨
,íéðBzçúå íéðBéìò ¯ "íéîìBòly ezekln xzei dlecby lkke - ¨¦¤§¦§©§¦

,jlndn cgte `xen xzei zxxern `id ,jlnìk àlîî" eäéàå§¦§©¥¨
"ïéîìòzeiga mze` digne zenlerd lk z` "`lnn" d"awd - ¨§¦

zeig .ziniptefxyt` mi`xape ,mi`xapa zybxen `dzy xyt`

ziwl` zeiga dpade dbyd mdl didzyef,,"ïéîìò ìk ááBñ"å- §¥¨¨§¦
rd lk "aaeq" d"awdedpi`y zeiga mb mze` dign `ed ,zenle

zeig biydl mi`xapd zlekia oi`e mi`xapa zybxenef;Bîëe§
áeúkL1,"àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä" :xne` - ¤¨£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥
,d"awdíéðBzçúå íéðBéìòä çépîemi`xapd z` "gipn" d"awd - ©¦©¨¤§¦§©§¦

mieedn mpi` dl` lk ,xnelk ,mipezgzde mipeilrd zenlerd ly

dwl` `xwiiy ,mdilr ezekln cgiin d"awd oi`e ,d`ixad zilkz

jlnemdly,`l` ,,ììëa ìàøNé Bnò ìò Búeëìî ãçéîe,oky - §©¥©§©©¦§¨¥¦§¨
,"l`xyi jln" `xwp d"awd,èøôa åéìòåz` d"awd cgiin - §¨¨¦§¨

,ezeklnøîBì íãà áiç ék2,íìBòä àøáð éìéáLa :zpeek lk - ¦©¨¨¨©¦§¦¦¦§¨¨¨
didiy ,"iliaya" df ixd ,jln didi d"awdy ick `idy ,d`ixad

ixd md l`xyi lk ,oky ,`id jk ok` zn`d - zehytae ,ilr jln

lk ixd - mipey mixa` liknd ,cg` seb enk ,dnily zg` dnew

e` cia ,men lra melyeÎqg `ed mc`yke ,elek sebl rbep xa`

dnl qgia mb jk - y`xd llek ,sebd lka mbt xacd deedn ,lbxa

lr ezekln cgiin d"awdymredyn xqg xy`k ixd ,l`xyi

d"awdy ,df oipr .dlek l`xyi llk znewa xqg - cg` icedia

zlaw xzie zeixg` xzi cigid lr lihn ,hxta eilr ezekln cgiin
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íéøîà éèå÷éì
íøá àî ÷øôúéùàø ãéîú ïåøëæì úåéäì êéøö

àåäå .äùøùå äø÷éòå äãåáòä
äùòåì äáäàäå òøî øåñì ùøù àéä äàøéäù óà éë
áåè äùòåì äãáì äáäàä øøåòì éã àì ë"ôòà .áåè
úøúåñîä úéòáèä äàøéä äìçú øøåòì êéøö úåçôìå
ì"ðë ä"á÷ä ä"îîá ãåøîì àìù ìàøùé ìë áìá
ïðåáúäì åðééäã ô"ëò åçåî åà åáì úåìâúäá àäúù
àéä øùà åúåëìîå ä"á ñ"à úìåãâ ô"ëò åúáùçîá
ìë àìîî åäéàå íéðåúçúå íéðåéìò íéîìåò ìë úåëìî
úàå íéîùä úà àìä ù"îëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò
ãçééîå íéðåúçúå íéðåéìòä çéðîå àìî éðà õøàä
áééç éë èøôá åéìòå ììëá ìàøùé åîò ìò åúåëìî
ìá÷î àåä íâ àåäå íìåòä àøáð éìéáùá øîåì íãà
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כד.1. כו, ה.2.ירמי' משנה ד, פרק סנהדרין



oqipנ g"i iyily mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן י"ח שלישי יום
פרקמא ,112 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êéà ïðåáúé íâå,fp 'nr cr:íéòãåéì

ezgiya) `"hily iaxd ly exe`ia itl hxtae - miny zekln ler

eilr lg df ixd ,(df wxt seqa zqtcpdcgeina.cigi xezaàeäå§
åéìò ìa÷î àeä íb,ecvn -,åéìò Cìî úBéäì ,Búeëìî- ©§©¥¨¨©§¦§¤¤¨¨

,eilr jln didi d"awdyéðéî ìëa BðBöø úBNòìå Bcáòìe§¨§§©£§§¨¦¥
,ãáò úãBáòdf oipra - £©¤¤

,ezaygna wnrzdl eilr

ler envr lr lawl ick

icedi ,oky .miny zekln

ler el didiy jixv llka

oekp zeidle miny zekln

enk ,d"awd oevx zeyrl

.epec` oevx dyery car

,owfd epax xiaqn oldl

xxerl ick) ef zeppeazdy

egena zirahd d`xid z`

illk ote`a ezekln eilr cgiin d"awdy wx `l zeidl dkixv ('ek

,efn dxizi ,m` ik -:`"hily x"enc` w"k oeylaecgiin wx `le"

:"z`f cer `"k zellka ezekln"åéìò ávð 'ä äpäå"3ìë àìî"e , §¦¥¦¨¨¨§Ÿ¨
õøàä,wx `ed -,åéìò èéaîe ,"BãBákd"awdy cala ef `l - ¨¨¤§©¦¨¨

,cgein ote`a eilr hian `ed ,`l` ,xac lk d`exe mewn lka `vnp

áìå úBéìk ïçBáely miiniptd eizepeirxe eizeybx ogea d"awd - ¥§¨¨¥

,mc`déøö ïk ìòå ,éeàøk BãáBò íàC,mc`d -åéðôì ãáòì ¦§¨¨§©¥¨¦©£Ÿ§¨¨
,äàøéáe äîéàa-:`"hily x"enc` w"k zxrddfk wx `l" §¥¨§¦§¨

,"m` ik ,jlnd zpicna `vnpy.Cìnä éðôì ãîBòkcnery ink - §¥¦§¥©¤¤
.jln iptl envra÷éîòéå,wnrzie -éøàéå Bæ äáLçîaéôk da C §©£¦§©£¨¨§©£¦¨§¦

Bçî úâOä úìëé§Ÿ¤©¨©Ÿ
éàðtä éôëe ,BzáLçîe©£©§§¦©§©

,BlLezlekia yiy - ¤
.ef zeppeazdl yicwdl

,ef zeppeazd ly dzry

:`idBà ,äøBzä ÷ñò éðôì¦§¥¥¤©¨
Bîk ,äåönä,lynl - ©¦§¨§

úélè úLéáì éðôì¦§¥§¦©©¦
.ïélôúe-iptlwqer `edy §¦¦

e` dxez cenila ,'d zceara

wnrzi ,zeevn meiwa

didz zeyrl cner `edy "dcear"dy ick ,dxen`d zeppeazda

xiaqn oldl .zeppeazd ici lr eaxwa xxeri `edy 'd z`xi jezn

zillk zeppeazd dppi`y ,zeppeazd ly sqep oipr owfd epax

xen`k zeidl dkixvyiptl'd zcearllkazeppeazd m` ik -

zeppeazd - zihxt devn ezeyr iptl ,zihxtefdpkeza dxeyw

.eytp lr dzrtyde ,devn lk ly dyecige

éà ,ïðBaúé íâå"ïéîìò ìk ááBq"ä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàL C §©¦§¥¥¤¥¨©¥¨¨§¦
,"ïéîìò ìk àlîî"e,zenlerd lk -,ïBéìòä ïBöø àeäitk - §©¥¨¨§¦§¨¤§

lk zeig xewn `ed oeilrd oevxdy ,mincewd miwxta epcnly

,df oevxe - "`lnn"e "aaeq" ly ote`a mze` dignd ,zenlerd

úBiúBàa Laìî àeä§ª¨§¦
,äøBzä úîëçåzeize` - §¨§©©¨

,eci lr zexn`pd dxezd

- oian `edy dxezd znkge

,d"awd oevx yaeln ,oda

,'c wxta epcnly itk

yalzd oeilrd oevxdy

lr eazkpy eicd zeize`a

znkgae dxez xtq ly slw

znkgy dn - dxezd

xacdy zaiign dxezd

df xacy d"awd dvex jk ,oeilrd oevxd melb jka ,leqt e` xyk

wnrzi dxeza ewqr iptl opeazn mc`yke - leqt e` xyk didi

zeize`a yaeln ,(oeilrd oevxd) `ed jexa seq oi` xe`y ji` ,jka

,cenll cner `edy dxezd znkgae,elà ïélôúe úéöéöa Bà- §¦¦§¦¦¥
gipdl e` ziviv yeall cner `edy iptl `id zeppeazdd m`

el` oilitzae ziviva yaeln oeilrd oevxdy ji` opeazi - oilitz

yali icediy ,d"awd ly epevx edf ,oky - yeall cner `edy

,oilitz gipie zivivBúàéø÷áe,ely dxezd cenile z`ixwa - ¦§¦¨
,dxeza ewqr iptl `id zeppeazdd xy`kBúLéáìa Bàziviv - ¦§¦¨

,ef dyial iptl opeaznd ly ,oilitzeî àeäéLîCøaúé BøBà C ©§¦¦§¨¥
÷ìç" ìò eðéäc ,åéìò̈¨§©§©¥¤
CBúaL "ìònî dBìà¡©¦©©¤§

,Bôeb,ziwl`d eytp lr -

wlg `idy eteb z` dignd

,ick z`fe ,lrnn dwl`

BøBàa ìèaìå ììkì¦¨¥§¦¨¥§
.Cøaúézlert didz ef - ¦§¨¥

cnel `edy dxezd

lr ,yael `edy zivivde

xziae ,llka ziwl`d eytp

zgpd zlert ixd hexit

gend lr ,cin cnlpy itk ,`id ,ziwl`d ytpd zegek lr oilitz

- alde,èøt Cøãå:eytp lr dlertd didz ,hxetn ote`a - §¤¤§¨
ïélôúa,dlertd didz ,gipn `edy oilitzd ici lr -ìèaì ¦§¦¦¦¨¥

úðéçáa úéäìàä BLôðaL Búðéáe Búîëç úðéça ììkìå§¦¨¥§¦©¨§¨¦¨¤§©§¨¡Ÿ¦¦§¦©
èøt Cøc úBLaìîä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨¤¥¨©§ª¨¤¤§¨

,"Eàéáé ék äéäå" ,"Lc÷" :úBiLøôadide"e "ycw" zeiyxta - §¨¨¦©¤§¨¨¦§¦£
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åðåöø úåùòìå åãáòìå åéìò êìî úåéäì åúåëìî åéìò
ìë àìîå åéìò áöð 'ä äðäå .ãáò úãåáò éðéî ìëá
åãáåò íà áìå úåéìë ïçåáå åéìò èéáîå åãåáë õøàä
äàøéáå äîéàá åéðôì ãåáòì êéøö ïë ìòå .éåàøë
éôë äá êéøàéå åæ äáùçîá ÷éîòéå êìîä éðôì ãîåòë
éðôì åìù éàðôä éôëå åúáùçîå åçåî úâùä úìåëé
ïéìéôúå úéìè úùéáì éðôì åîë äåöîä åà äøåúä ÷ñò

ïéîìò ìë ááåñä ä"á óåñ ïéà øåàù êéà ïðåáúé íâå
'åéúåàá ùáåìî àåä ïåéìòä ïåöø àåä ïéîìò ìë àìîîå
åà åúàéø÷áå åìà ïéìéôúå úéöéöá åà äøåúä úîëçå
÷ìç ìò åðééäã åéìò 'úé åøåà êéùîî àåä åúùéáìá
êøáúé åøåàá ìèáéìå ììëéì åôåâ êåúáù ìòîî äåìà
åúðéáå åúîëç 'éçá ììëéìå ìèáéì ïéìéôúá èøô êøãå
ä"á ñ"à ìù åúðéáå åúîëç 'éçáá úéäìàä åùôðáù
åðééäã êàéáé éë äéäå ùã÷ 'ôá èøô êøã úåùáåìîä
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יג.3. כח, בראשית

oqip g"i iyily mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jexa seq oi` ly ezpiae eznkg zeyaeln ,oilitzay "j`iai ik

dpia - "j`iai ik dide" zyxtae ,dnkg - "ycw" zyxta :`ed4;

zelhae zellkp ,oilitzd z` gipnd mc`d ly ezpiae eznkge

.el` zeiyxt izyay `ed jexa seq oi` ly ezpiae eznkgaeðéäc§©§
zi`xpe z`hazn dna -

ly olehiae ozellkzd

,df ixd - ?ezpiae eznkg

Búîëça LnzLäì àlL¤Ÿ§¦§©¥§¨§¨
ézìa ,BLôðaL Búðéáe¦¨¤§©§¦§¦

,Bcáì 'äìynzyiy - ©§©
dxezl ezpiae eznkga

z` oiadl ,cala zeevne

;'eke 'd zelcbe dxezdïëå§¥
úðéça ììkìå ìèaì¦¨¥§¦¨¥§¦©

,BLôðaL úòcäwlgd - ©©©¤§©§
,genay iyilydììBkä- ©¥

,ekeza llek zrcd gen

äàøé ïäL ,äøeáâe ãñç¤¤§¨¤¥¦§¨
,BaìaL äáäàågen - §©£¨¤§¦

od eci lre oze` llek zrcd

ici lr ,oky ,zexvep

gen zewnrzde zexywzd

a "zrc"d- 'd zlecb

'd z`xi zecnd zexvep

epcnly itk - 'd zad`e

ly eciwtze - .b wxt seqa

gek z` xeqnl mc`

,eytpay "zrc"dúðéçáa¦§¦©
ïBéìòä úòczpigaa - ©©¨¤§

,dlrnly "zrc"dììBkä©¥
Laìîä ,äøeáâe ãñç- ¤¤§¨©§ª¨

,yaeln oeilrd zrcd

áeúkL Bîk eðéäå ,"òîL íà äéäå" ,"òîL" :úBiLøôa§¨¨¦§©§¨¨¦¨Ÿ©§©§§¤¨
Ceøò ïçìLa5::zeidl dkixv ,oilitz zgpd zrya dpeekdy - §ª§¨¨

ì;'eë çnäå álä ãaòLlr oilitz zevn zlert idef .d"awdl - §©§¥©¥§©Ÿ©
.hxta dly zecnde lkyd zegek lre llka ziwl`d ytpd

éLîäì :øäfa áeúkL Bîk ïeëé ,úéöéö úôéèòáeåéìò C ©£¦©¦¦§©¥§¤¨©Ÿ©§©§¦¨¨
àéä øLà ,Cøaúé Búeëìî,`id ezeklny zexnl -ìk úeëìî" ©§¦§¨¥£¤¦©§¨

,'eëå "íéîìBòok it lr s` -6,lertie oeekidãçéìezekln z` - ¨¦§§©£¨
,jxazi,Bæ äåöî éãé ìò eðéìòzlbeqnd ,ziviv zyial ly - ¨¥©§¥¦§¨

.miny zekln zlaw epilr jiyndl cgeinaíBN" ïéðòk àeäå§§¦§©
éìò íéNz"Cìî E7.-:`"hily x"enc` w"k zxrd'ity"8- ¨¦¨¤¤¤

dzre jln el oi` dniyd iptly`ediptl :xnelk ."jln r"r miyn

eiykre ,jln el oi` ,jln envr lr my `edy`edenvr lr my

.jln,éæàå,xen`da opeazi `edyk -ìtz àì úàæ ìëa íà óà ©£©©¦§¨ŸŸ¦Ÿ

,Baì úelbúäa ãçôå äîéà åéìò,d"awd iptl -íB÷î ìkî ¨¨¥¨¨©©§¦§©¦¦¨¨
éLîîe ,íéîL úeëìî åéìò ìa÷nL øçàîBúàøé åéìò C ¥©©¤§©¥¨¨©§¨©¦©§¦¨¨¦§¨

Bæ äìa÷å ,BçîaL BðBöøe BzáLçî úelbúäa Cøaúélawny - ¦§¨¥§¦§©©£©§§¤§Ÿ§©¨¨
,d"awdn cgte `xene miny zekln ler envr lràéä,ixd - ¦

,÷ôñ íeL éìa úézîà£¦¦§¦¨¥
àéä éøäL,ef dlaw -òáè ¤£¥¦¤©

àlL ìàøNé ìk úBLôð©§¨¦§¨¥¤Ÿ
LBãwä Cìna ãøîì¦§Ÿ©¤¤©¨

Cøaúéd"awda -éøä ¦§¨¥£¥
äåönä Bà ãîBlL äøBzä©¨¤¥©¦§¨
Bæ äìa÷ úîçî äNBòL- ¤¤¥£©©¨¨

,miny zekln lyúîçîe¥£©
,BçîaL äàøiä úëLîä©§¨©©¦§¨¤§Ÿ

úBàø÷ðzeevne dxez - ¦§¨
,el`äãBáò" íLa§¥£¨

,"äîìLdnily dcear - §¥¨
jezn d`ay ef `wec `id

cnlpy itk ,d"awdn d`xi

- oldlãáòä úãBáò ìëk§¨£©¨¤¤
.Bkìîe BðBãàì`idy - ©£©§

xen`d lk .d`xi jezn d`a

,eaxwa xxern mc`yk ,`ed

ly dphw dbxc ,zegtl

daygna df m` mb ,d`xi

cnel `ed ef d`xiae ,cala

.zeevn miiwne dxezäî©
íi÷îe ãîBì íà ïk ïéàM¤¥¥¦¥§©¥
,dcáì äáäàa äåönä- ©¦§¨§©£¨§©¨

,llk d`xi ilaä÷áãì éãk§¥§¨§¨
Ba,jxazi -BúøBz éãé ìò©§¥¨

úàø÷ð dðéà ¯ åéúBöîe- ¦§¨¥¨¦§¥
,ef dcearúãBáò íLa§¥£©

äøBzäå ,ãáòä,ixd -äøîà9,"'Bâå íëéäìà 'ä úà ízãáòå" : ¨¤¤§©¨¨§¨©£©§¤¥¡Ÿ¥¤§
xn`py ixd -"mzcare"oeyl ,dcear`idy ,car zcear enk ,

,d`xi jezn"'Bâå eãáòú BúBàå"10;oeyl ok mb -dcear,Bîëe §©£Ÿ§§
ìò déìò ïéáäéc àøBz éàäk" :[øäa úLøt] øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©¨¨©§©§©¨§©£¦£¥Ÿ
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ט.12. משנה ג פרק אבות א.13.ראה יז, באריכות.14.ברכות מג פרק בתחילת יז.15.ראה משנה ג פרק ‡„ÂÓ"¯16.אבות ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ונינוחת' וכהסיום שני, כנף גם להם יש מעשה בשעת הרי - באחת' 'פורחת א) מט, (שבת כנפי' בתוד"ה הובא במדרש "ומש"כ

לפרוח שא"א לפי הב', בכנף גם - במקצת פריחה צ"ל ח) (לט, המת"כ ופירוש ולגירסת אחד. כנף אלא לו שאין בנידו"ד משא"כ - באחת'

באחד'".
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ðëãáò úãåáò '÷ðù óà àìéòì äá àçøô àìå ãçà ó
ô"ëò úéòáèä äáäàä øøåòì ïá 'éçá ë"â úåéäì êéøöå
øåëæì ô"ëò åçåî úåìâúäá àäúù åáìá úøúåñîä
'úé åá ä÷áãì åðåöøáå åúáùçîá ãçà 'äì åúáäà
ä÷áãì åæä äåöîä åà äøåúä ÷ñòá åúðååë äéäú úàæå

.ì"ðë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä åùôð åá
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ט.12. משנה ג פרק אבות א.13.ראה יז, באריכות.14.ברכות מג פרק בתחילת יז.15.ראה משנה ג פרק ‡„ÂÓ"¯16.אבות ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ונינוחת' וכהסיום שני, כנף גם להם יש מעשה בשעת הרי - באחת' 'פורחת א) מט, (שבת כנפי' בתוד"ה הובא במדרש "ומש"כ

לפרוח שא"א לפי הב', בכנף גם - במקצת פריחה צ"ל ח) (לט, המת"כ ופירוש ולגירסת אחד. כנף אלא לו שאין בנידו"ד משא"כ - באחת'

באחד'".



oqipנד 'k iying mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן כ' חמישי יום

,114 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åøîà íðîà êà,gp 'nr cr:(íéãñçä

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä

éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì

äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá

úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîà íðîà Cà17àéöBé ìà íìBòì" : ©¨§¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¨©¦
¯ ,"ììkä ïî Bîöò íãàdrya oeekzn `edy dna ic `l ,okle ¨¨©§¦©§¨

eytp z` wacl ,devn miiwne dxez cnel `edyely`l` ,d"awda

-ïekúé ïëì,ezcearaBLôð øB÷î ,Cøaúé Ba ä÷áãìe ãçéì ¨¥¦§©¥§©¥§¨§¨¦§¨¥§©§
úBLôð øB÷îe úéäìàä̈¡Ÿ¦§©§

¯ àeäL ,ìàøNé ìkxewn ¨¦§¨¥¤
lk zeytpe ziwl`d eytp

`ed ,l`xyiåét çeø©¦
íLa àø÷pä ,Cøaúé¦§¨¥©¦§¨§¥
úðëBML íL ìò ,"äðéëL"§¦¨©¥¤¤¤
ïéîìò ìk CBz úLaìúîe¦§©¤¤¨¨§¦

¯,zenlerd lk jeza

¯ àéäå ,ïîi÷ìe ïúBéçäì§©£¨§©§¨§¦
,"dpiky"dúòtLnä àéä¦©©§©©

¯ Ba,dxez cneld mc`a

øaãnL äfä øeacä çkŸ©©¦©¤¤§©¥
çk Bà ,äøBz éøáãa§¦§¥¨Ÿ©
úBNòì äfä äNònä©©£¤©¤©£

¯ .Bæ äåöîoda wqer `edy ¦§¨
cenil ici lry ixd - zrk

,devnd meiw e` dxezd

xe`a cgiile wacl oeekzi

gek xewn z` ,seq oi`

,dyrnd gek e` xeaicd

eytp xewn mb `edy

.l`xyi lk zeytpe ziwl`d

¯ ,äæ ãeçéåxewn ly §¦¤
seq oi` xe`a l`xyi zeytp

-øBà úëLîä éãé ìò àeä©§¥©§¨©
,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§©¨
äøBzä ÷ñò éãé ìò©§¥¥¤©¨

¯ àeäL úBönäåoi` xe` §©¦§¤
,`ed jexa seq¯ .ïäa Laìî;zeevnae dxezaéLîäì ïekúéåC §ª¨¨¤§¦§©¥§©§¦

ì ìàøNé ìk úBLôðå BLôð øB÷î ìò Cøaúé BøBà¯ ,ïãçécgiil ¦§¨¥©§©§§©§¨¦§¨¥§©£¨
,jxazi exe`a l`xyi lk zeytpe eytp xewn z`øàaúiL Bîëe§¤¦§¨¥

ì" Leøt eäæå .íL ïiò ,úeëéøàa äæ ãeçé Leøt ïn÷ìãeçé íL §©¨¥¦¤©£¦©¥¨§¤¥§¥¦
éøa-àLã÷¯ ."ìàøNé ìk íLa dzðéëLe àeä-Ciptl mixne`y ª§¨§¦§¦§¥§¥¨¦§¨¥

`ed jixa `ycew cegi didi ,zeevn meiw ici lry ,zeevn ly oneiw

,"l`xyi lk mya" z`fe ,dpikye ,zeevnde dxezd xewn ,(d"awd)

xewn `id dpiky ,xen`k ,okylk.l`xyi zeytpääâäddbda

xe`a zewacd lr sqepy ,owfd epax xiaqn ,cenll micner ep`y

eytpa mixvei devnd meiwe dxezd cenily ,`ed jexa seq oi`

- "dizpikye `ed jixa `ycew cegi" - l`xyi lk zeytp xewnae

,"micqg"l zektdp "zexeab"dy ,"mipicd zwznd"l mb xacd `ian

cqgy ,dlrnl zecnd ly cegidn `a df xac .cala cqg didiy

ici lr ,cg` oiprl eidi ,ipyl cg` micbepne miiktd mdy ,dxeabe

znerl zelha odizyy cr ,el` zecn izyn dlrnly xe` zkynd

,df xe` .`linn lhazn - dzxagl zg` dcn oiay cebipde ,df xe`

`ed ,zecna df cegi `iand

ici lr jynpd oeilrd oevxd

,oky - zeevne dxez meiw

epevx ixd od zeevne dxez

dlrn dlrnly d"awd ly

- dxeabe cqg zecndn

`edy ,df oeilr oevxyke

jynp ,micqgd xewn

dxez cenil ici lr dlbzne

zecg`zn ,zeevn meiwe

zktdp "dxeab"e ,el` zecn

."cqg"läæ éãé ìò íâå) *§©©§¥¤
¯,zeevne dxez meiw ici lr

úBøeábä ïk íb e÷zîúé¦§©§©¥©§
¯ íéãñçaly swezd ©£¨¦

wznei "zexeab"d,àìénî¦¥¨
¯ úeìlkúäaici lr §¦§©§

,zellkzd,íãeçéå úBcnä©¦§¦¨
¯ecg`zi dlrnl zecndy

,dipya zg` ellkzieìò©
ïBéìòä ïBöø éelb éãé§¥¦§¨¤§
älbúnä ,àeä-Ceøä©¦§©¤
àúeøòúàa äìòîì§©§¨§¦§¨¨

¯ ,àzúìcici lr ¦§©¨
,dhnln zexxerzdàeä

äøBzä ÷ñòa ähîì Béelb¦§©¨§¥¤©¨
¯ äåönäådlbzn df wqra §©¦§¨

,oeilrd oevxd¯ ïäL¤¥
od ,zeevnde dxezd¯ ;Cøaúé BðBöøjiynn ,icediy dryae §¦§¨¥

- dhnl oeilrd oevxd z` ,zeevnae dxeza eweqir ici lr ,dlbne

z` `ian dfe ,oeilrd oevxd ,zepeilrd zecna dlrnl mb dlbzn

zektdpe zewznp "zexeab"dy ,zecna "cegi"de zellkzdd

."micqg"lúëqî íéãéñç úðLîáe àaø àøãàa áeúkL Bîëe§¤¨§¦§¨©¨§¦§©£¦¦©¤¤
éøà"àzøeç"î úBëLîð äøBzä úBöî â"éøzL ,ã ÷øt ïétðà C £¦©§¦¤¤¤©§©¦§©¨¦§¨¥¦©§¨

éøà"c¯ :(íéãñçä øB÷î ,ïBéìòä ïBöø àeäL ,"ïétðà Cod el` ©£¦©§¦¤§¨¤§§©£¨¦
meiwe dxez cenil ici lry ,xen`k `ed opkeze ,"dlaw" ly zepeyl

dxez cnel icediy dryay ,epcnl .mlera aehe cqg jynp ,zeevn

mr cala eytp z` jk ici lr wacl oeekiy ic `l ,devn miiwn e`

xewn z` jk ici lr cgiile wacl oeekl mb eilr ,`l` ,d"awd

zeytplkipy oia lcad yi ,j` .`ed jexa seq oi` xe`a l`xyi
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íéøîà éèå÷éì
àîíðîà êà

ïëì ììëä ïî åîöò íãà àéöåé ìà íìåòì ì"æø åøîà
øå÷îå úéäìàä åùôð øå÷î 'úé åá ä÷áãìå ãçéì ïéåëúé
íùá '÷ðä 'úé åéô çåø àåäù ìàøùé ìë úåùôð
ïéîìò ìë êåú úùáìúîå úðëåùù íù ìò äðéëù
øåáãä çë åá úòôùîä àéä àéäå ïîéé÷ìå ïúåéçäì
úåùòì äæä äùòîä çë åà äøåú éøáãá øáãîù äæä
äèîì ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò àåä äæ ãåçéå åæ äåöî
ïéåëúéå ïäá ùáåìî àåäù úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò
ìàøùé ìë úåùôðå åùôð øå÷î ìò 'úé åøåà êéùîäì
åäæå .ù"ò úåëéøàá äæ ãåçé 'éô ïî÷ì ù"îëå ïãçééì
*ìàøùé ìë íùá äéúðéëùå ä"á÷ ãåçé íùì 'éô

åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá
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ב.17. מט, ברכות

oqip `"k iyiy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן כ"א שישי יום

,114 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðååë úåéäìù óàå,gp 'nr cr.úåëéøàá

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)

àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ

àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå

íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä

øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù
:(íéãñçä

- d"awda eytp z` wacl icedi ly ezpeeke epevx :dpeekd ibeq

jezn ,oky) d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy dad`dn mi`a

- `linne ,(ea weac zeidl dvex `ed - d"awdl dad` el yiy

dpeekefdxezd ici lry zevxl ick ,eli`e .zizin` i`cea `id

seq oi` xe`a l`xyi zeytp lk xewn cegi didi ely zeevnde

dad`l xak wwcfdl yi - "dizpikye `ed jixa `ycew cegi" -

i` ,d"awdl gex zgp mexbl mb zevxl :d"awdl zcgeine dlecb

dpeeky okzi ,jklefzcearae - zizin` dlek lk ea didz `l

mixne` ,`eti` ,cvik ,zn` elek epi`y xacn xdfidl yi 'd

mby ,oldl owfd epax xiaqn - ?ef dpeek oeekl icedi lk lry

on zvw da yiy ,la` ,oeikn ,zn` dlek elv` ef dpeek oi` m`

,df oipre) d"awd ly epevx miiwl dvex icedi lk ixdy - zn`d

izin`d epevx ixd `ed ,dizpikye `ed jixa `ycew cegi didiy

k oeekln envr rpni la ,okl ,(d"awd lyjka oi` ,oky ,ef dpee

zizin` `id ef dpeek mb dnypd cvn ,ixdy ,zinvr dinx meyn

.dlek

úîàa õôç Baì äéäiL ,Baìa úézîà Bæ äðek úBéälL óàå§©¤¦§©¨¨£¦¦§¦¤¦§¤¦¨¥¤¡¤
¯ ,äfä ïBéìòä ãeçéxewn lylkseq oi` xe`a l`xyi zeytp ¦¨¤§©¤

,`ed jexaéøö¯ ,Bcáì 'äì äaø äáäà Baìa úBéäì Clk ,oky ¨¦¦§§¦©£¨©¨©§©
dfy iptn dnÎxac ade` `ed :xnelk ,"ade`d l` zxfeg" dad`

aehelseq seqy epiide) ,

z` ade` `edenvrz` -

l aehy dnenvrjxc lr ;(

icedi ly ezad`a mb df

weac zeidl epevxe d"awdl

zeevne dxez meiw ici lr ea

dnn raep df mb ixd -

aehd z` dvex `edyely,

ytpl aehy dnelyj` .

zeytp xewny zevxl ick

weac didi l`xyi lk

jka oi` ixde ,d"awda

aehy oipr meynenvr el,

dad` jk myl dwitqny

dn da ybxeny d"awdl

l aehyenvrmyl ,`l` -

`idy efk dad` zyxcp ,jk

cala d"awdl wx dlek lk

-åéðôì çeø úçð úBNòì©£©©©§¨¨
¯ úBeøì àìå ,ãáì,oe`nv §©§Ÿ§©

¯ BLôðytpdely,äàîvä ©§©§¥¨
ìczLàc àøák àlà ,'äì©¤¨§¨¨§¦§©¥

¯ dénàå éBáà øúaoak ¨©£§¦¥
eia` ixg` jynpe xeqnd

,en`eøéúé ïBì íéçøc§¨¦¨¦
¯ 'eë déLôðå déîøbî¦©§¥§©§¥
xzei mze` ade` `edy

,eytpe eteb xy`nBîk]§
¯ ìéòì øàaúpL,'i wxta¯ ,[àðîéäî àéòø íLadzid jky ¤¦§¨¥§¥§¥©§¨§¥§¨

`ed jixa `ycew cegi myl eytp z` xqny ,epax dyn ly ezad`

,`eti` ,cvik - en`e eia` xear eytp z` xqend oak ,dizpikye

,dxen`d dpeekd z` oeekl l`xyin cg` lk lry mixne` ep`

xcp ,zizin` dpeek ef `dzy icky dryadlrp dbixcn jkl zy

?dad` ly xzeiaäðeëa Bîöò ìébøäì íãà ìëì Lé íB÷î ìkî¦¨¨¥§¨¨¨§©§¦©§§©¨¨
ìëa äæa õtçiL Baìa éøîâì Bzîàì úîàa dðéàL óà ék ,Bæ¦©¤¥¨¤¡¤©£¦§©§¥§¦¤©§Ÿ¨¤§¨

¯ ,Baì,dad` ly xzeia dlrp dbixcn jkl zyxcp ,xen`kyìkî ¦¦¨
¯ øòfî èòî íB÷î,zegtl dhren dcna,úîàa äæa Baì õôç ¨§©¦§¥¨¥¦¨¤¤¡¤

úéòáhä äáäà éðtî¦§¥©£¨©¦§¦
¯ ìàøNé ìk áìaLdad`e ¤§¥¨¦§¨¥

eze` dripn ef zirah

àeäM äî ìk úBNòì©£¨©¤
,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø§¨¤§¨

¯ äæ ãeçéåzeytp xewn ly §¦¤
seq oi` xe`a l`xyi lk

,`ed jexa¯ àeä,ixd

¯ ,ézîàä BðBöøly §¨£¦¦
,d"awdïBéìòä ãeçé eðéäå§©§¦¨¤§

äNòpä ,úeìéöàaL¤¨£¦©©£¤
¯ ,àzúìc àúeøòúàalr §¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzd iciìò©

úéäìàä Lôð ãeçé éãé§¥¦¤¤¨¡Ÿ¦
'ä øBàa dúeìlkúäå§¦§©§¨§
úBöîe äøBúa Laìîä©§ª¨§¨¦§
¯ eéäå ,ïäa ú÷ñBòL¤¤¤¨¤§¨
,'d xe`e ziwl`d ytpd

¯ ,Lnî íéãçàìmicge`n ©£¨¦©¨
,ynn cg` xackBîk§
¯ ,ìéòì øàaúpLici lry ¤¦§¨¥§¥

mler"a cegid dyrp jk

,"zeliv`däæ éãé ìò ék¦©§¥¤
øB÷î ïk íb íéãçéúî¦§©£¦©¥§
àeäL ,úBönäå äøBzä©¨§©¦§¤
íò ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦
,úéäìàä BLôð øB÷î§©§¨¡Ÿ¦
¯ ,"äðéëL" íLa àø÷pä©¦§¨§¥§¦¨
ly cegid deedzn ,zeevne dxezay 'd xe` mr ytpd cegi ici lr

xewnjixa `ycew" - zeevnde dxezd xewn mr ,"dpiky" - ytpd

,"`ed¯ ïäLzexe`l qgia:miillkd mipeilrdìk àlîî" úðéça ¤¥§¦©§©¥¨
îìò ìk ááBñ" úðéçáe "ïéîìòøçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,"ïé ¨§¦§¦©¥¨¨§¦§¤¦§¨¥§¨©¥

¯ .úeëéøàaoeekl icedi lry jkl qgia `ed xen`d lk ,j` ©£¦
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íéøîà éèå÷éì
åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá

åîöò ìéâøäì íãà ìëì ùéäðéàù óà éë åæ äðååëá
åáì ìëá äæá õåôçéù åáìá éøîâì åúéîàì úîàá
äáäà éðôî úîàá äæá åáì õôç øòæî èòî î"î
àåäù äî ìë úåùòì ìàøùé ìë áìáù úéòáèä
ãåçé åðééäå éúéîàä åðåöø àåä äæ ãåçéå ä"á ïåéìòä ïåöø
é"ò àúúìã àúåøòúàá äùòðä úåìéöàáù ïåéìòä
ùáåìîä 'ä øåàá äúåììëúäå úéäìàä ùôð ãåçé
ì"ùîë ùîî 'éãçàì åéäå ïäá ú÷ñåòù úåöîå äøåúá
àåäù úåöîäå äøåúä øå÷î ë"â íéãçéúî æ"éò éë
äðéëù íùá àø÷ðä úéäìàä åùôð øå÷î íò ä"á÷ä
ù"îë ïéîìò ìë ááåñ 'éçáå ïéîìò ìë àìîî 'éçá ïäù

.úåëéøàá à"îá
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נה oqip `"k iyiy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן כ"א שישי יום

,114 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðååë úåéäìù óàå,gp 'nr cr.úåëéøàá

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)

àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ

àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå

íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä

øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù
:(íéãñçä

- d"awda eytp z` wacl icedi ly ezpeeke epevx :dpeekd ibeq

jezn ,oky) d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy dad`dn mi`a

- `linne ,(ea weac zeidl dvex `ed - d"awdl dad` el yiy

dpeekefdxezd ici lry zevxl ick ,eli`e .zizin` i`cea `id

seq oi` xe`a l`xyi zeytp lk xewn cegi didi ely zeevnde

dad`l xak wwcfdl yi - "dizpikye `ed jixa `ycew cegi" -

i` ,d"awdl gex zgp mexbl mb zevxl :d"awdl zcgeine dlecb

dpeeky okzi ,jklefzcearae - zizin` dlek lk ea didz `l

mixne` ,`eti` ,cvik ,zn` elek epi`y xacn xdfidl yi 'd

mby ,oldl owfd epax xiaqn - ?ef dpeek oeekl icedi lk lry

on zvw da yiy ,la` ,oeikn ,zn` dlek elv` ef dpeek oi` m`

,df oipre) d"awd ly epevx miiwl dvex icedi lk ixdy - zn`d

izin`d epevx ixd `ed ,dizpikye `ed jixa `ycew cegi didiy

k oeekln envr rpni la ,okl ,(d"awd lyjka oi` ,oky ,ef dpee

zizin` `id ef dpeek mb dnypd cvn ,ixdy ,zinvr dinx meyn

.dlek

úîàa õôç Baì äéäiL ,Baìa úézîà Bæ äðek úBéälL óàå§©¤¦§©¨¨£¦¦§¦¤¦§¤¦¨¥¤¡¤
¯ ,äfä ïBéìòä ãeçéxewn lylkseq oi` xe`a l`xyi zeytp ¦¨¤§©¤

,`ed jexaéøö¯ ,Bcáì 'äì äaø äáäà Baìa úBéäì Clk ,oky ¨¦¦§§¦©£¨©¨©§©
dfy iptn dnÎxac ade` `ed :xnelk ,"ade`d l` zxfeg" dad`

aehelseq seqy epiide) ,

z` ade` `edenvrz` -

l aehy dnenvrjxc lr ;(

icedi ly ezad`a mb df

weac zeidl epevxe d"awdl

zeevne dxez meiw ici lr ea

dnn raep df mb ixd -

aehd z` dvex `edyely,

ytpl aehy dnelyj` .

zeytp xewny zevxl ick

weac didi l`xyi lk

jka oi` ixde ,d"awda

aehy oipr meynenvr el,

dad` jk myl dwitqny

dn da ybxeny d"awdl

l aehyenvrmyl ,`l` -

`idy efk dad` zyxcp ,jk

cala d"awdl wx dlek lk

-åéðôì çeø úçð úBNòì©£©©©§¨¨
¯ úBeøì àìå ,ãáì,oe`nv §©§Ÿ§©

¯ BLôðytpdely,äàîvä ©§©§¥¨
ìczLàc àøák àlà ,'äì©¤¨§¨¨§¦§©¥

¯ dénàå éBáà øúaoak ¨©£§¦¥
eia` ixg` jynpe xeqnd

,en`eøéúé ïBì íéçøc§¨¦¨¦
¯ 'eë déLôðå déîøbî¦©§¥§©§¥
xzei mze` ade` `edy

,eytpe eteb xy`nBîk]§
¯ ìéòì øàaúpL,'i wxta¯ ,[àðîéäî àéòø íLadzid jky ¤¦§¨¥§¥§¥©§¨§¥§¨

`ed jixa `ycew cegi myl eytp z` xqny ,epax dyn ly ezad`

,`eti` ,cvik - en`e eia` xear eytp z` xqend oak ,dizpikye

,dxen`d dpeekd z` oeekl l`xyin cg` lk lry mixne` ep`

xcp ,zizin` dpeek ef `dzy icky dryadlrp dbixcn jkl zy

?dad` ly xzeiaäðeëa Bîöò ìébøäì íãà ìëì Lé íB÷î ìkî¦¨¨¥§¨¨¨§©§¦©§§©¨¨
ìëa äæa õtçiL Baìa éøîâì Bzîàì úîàa dðéàL óà ék ,Bæ¦©¤¥¨¤¡¤©£¦§©§¥§¦¤©§Ÿ¨¤§¨

¯ ,Baì,dad` ly xzeia dlrp dbixcn jkl zyxcp ,xen`kyìkî ¦¦¨
¯ øòfî èòî íB÷î,zegtl dhren dcna,úîàa äæa Baì õôç ¨§©¦§¥¨¥¦¨¤¤¡¤

úéòáhä äáäà éðtî¦§¥©£¨©¦§¦
¯ ìàøNé ìk áìaLdad`e ¤§¥¨¦§¨¥

eze` dripn ef zirah

àeäM äî ìk úBNòì©£¨©¤
,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø§¨¤§¨

¯ äæ ãeçéåzeytp xewn ly §¦¤
seq oi` xe`a l`xyi lk

,`ed jexa¯ àeä,ixd

¯ ,ézîàä BðBöøly §¨£¦¦
,d"awdïBéìòä ãeçé eðéäå§©§¦¨¤§

äNòpä ,úeìéöàaL¤¨£¦©©£¤
¯ ,àzúìc àúeøòúàalr §¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzd iciìò©

úéäìàä Lôð ãeçé éãé§¥¦¤¤¨¡Ÿ¦
'ä øBàa dúeìlkúäå§¦§©§¨§
úBöîe äøBúa Laìîä©§ª¨§¨¦§
¯ eéäå ,ïäa ú÷ñBòL¤¤¤¨¤§¨
,'d xe`e ziwl`d ytpd

¯ ,Lnî íéãçàìmicge`n ©£¨¦©¨
,ynn cg` xackBîk§
¯ ,ìéòì øàaúpLici lry ¤¦§¨¥§¥

mler"a cegid dyrp jk

,"zeliv`däæ éãé ìò ék¦©§¥¤
øB÷î ïk íb íéãçéúî¦§©£¦©¥§
àeäL ,úBönäå äøBzä©¨§©¦§¤
íò ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦
,úéäìàä BLôð øB÷î§©§¨¡Ÿ¦
¯ ,"äðéëL" íLa àø÷pä©¦§¨§¥§¦¨
ly cegid deedzn ,zeevne dxezay 'd xe` mr ytpd cegi ici lr

xewnjixa `ycew" - zeevnde dxezd xewn mr ,"dpiky" - ytpd

,"`ed¯ ïäLzexe`l qgia:miillkd mipeilrdìk àlîî" úðéça ¤¥§¦©§©¥¨
îìò ìk ááBñ" úðéçáe "ïéîìòøçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,"ïé ¨§¦§¦©¥¨¨§¦§¤¦§¨¥§¨©¥

¯ .úeëéøàaoeekl icedi lry jkl qgia `ed xen`d lk ,j` ©£¦
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íéøîà éèå÷éì
åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá

åîöò ìéâøäì íãà ìëì ùéäðéàù óà éë åæ äðååëá
åáì ìëá äæá õåôçéù åáìá éøîâì åúéîàì úîàá
äáäà éðôî úîàá äæá åáì õôç øòæî èòî î"î
àåäù äî ìë úåùòì ìàøùé ìë áìáù úéòáèä
ãåçé åðééäå éúéîàä åðåöø àåä äæ ãåçéå ä"á ïåéìòä ïåöø
é"ò àúúìã àúåøòúàá äùòðä úåìéöàáù ïåéìòä
ùáåìîä 'ä øåàá äúåììëúäå úéäìàä ùôð ãåçé
ì"ùîë ùîî 'éãçàì åéäå ïäá ú÷ñåòù úåöîå äøåúá
àåäù úåöîäå äøåúä øå÷î ë"â íéãçéúî æ"éò éë
äðéëù íùá àø÷ðä úéäìàä åùôð øå÷î íò ä"á÷ä
ù"îë ïéîìò ìë ááåñ 'éçáå ïéîìò ìë àìîî 'éçá ïäù
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oqipנו a"k ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן כ"ב קודש שבת יום

,gp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åùôð ãåçé ìáà,116 'nr cr.â"äëå äúà

,zeevnde dxezd xewna l`xyi lk zeytp xewn ly ecegi lertl

zxveid 'd zad` ly ef zi`lir dbixcna `vnp `ed oi`y zexnle

on zvw yi ,z`f lka - dfk "cegi"l dti`y ytpa zxxerne

z` `lnl dvex icedi lk ixdy ,l`xyin cg` lka jka zn`d

ytpd z` cgiil l`xyin cg` lka oevxd ,eli`e .d"awd oevx

elyelek `edy ,izin` oevx ,oldl mkeqiy itk ,`ed - 'd xe`a

l`xyin cg` lkay zxzeqnd dad`dn `ae ,ezin`l zn`

.d"awdl

¯ 'ä øBàa dúeìlkúäå BLôð ãeçé ìáàytpdyelydidz £¨¦©§§¦§©§¨§
,'d xe`a ixnbl dlelke zcgein¯ úBéäì,'d xe`e ytpd,íéãçàì ¦§©£¨¦

áì ìëa éøîâì Bzîàì úîàa ìàøNiî íãà ìk õôç äæä¤¨¥¨¨¨¦¦§¨¥¤¡¤©£¦§©§¥§¨¥
¯ Lôð ìëáe,`ae,ìàøNé ìk áìa úøzñnä úéòáhä äáäàî §¨¤¤¥©£¨©¦§¦©§ª¤¤§¥¨¦§¨¥

ãøtì àìå ,'äa ä÷áãì§¨§¨©§Ÿ¦¨¥
ñç ìcáðå úøëð úBéäìå§¦§¦§¨§¦§¨©
Búecçàå Bãeçiî íBìLå§¨¦¦§©§
elôà ,ïôà íeLa Cøaúé¦§¨¥§Ÿ¤£¦
¯ .Lnî Lôð úeøéñîa¦§¦¤¤©¨
alay zxzeqnd dad`d

,d"awdl l`xyin cg` lk

oevxd z` zxveie zxxern

`lye d"awd mr cg`zdl

cxtp ote` meya zeidl

m` mb ,'d zecg`n lcape

ytp zxiqna xeyw df

mitekyk :lynle ,ynn

dcear dlilg cearl eilr

wx elit` e` ,dxf

zipevig dxeva zeegzydl

xeqni - dxf dcearl cala

,z`f zeyrl `ly eytp z`

zxkp zeidl `ly ick

.'d zecg`näøBzä ÷ñòå§¥¤©¨
íb àeä älôzäå úBöîe¦§§©§¦¨©

¯ ïéðò ïk,lyLôð úøéñî ¥¦§©§¦©¤¤
¯ dúàöa Bîk ,Lnîly ©¨§§¥¨

,dnypdúàìîa óebä ïî¦©¦§Ÿ
¯,dl¯ úøäøäî dðéàL ,äðL íéòáL,f`àlà ,óebä éëøöa ¦§¦¨¨¤¥¨§©§¤¤§¨§¥©¤¨

ïäL ,älôzäå äøBzä úBiúBàa úLaìîe úãçéî dzáLçî©£©§¨§ª¤¤§ª¤¤§¦©¨§©§¦¨¤¥
¯ eéäå ,Cøaúé BzáLçîe 'ä øácdxezd zeize`e ytpd §©©£©§¦§¨¥§¨

,d"awd ly ezaygne exeaic ody ,dlitzdeeäfL ,Lnî íéãçàì©£¨¦©¨¤¤
¯ àúéàãk ,ïãò ïâa úBîLpä ÷ñò ìk,aezky enkàøîba ¨¥¤©§¨§©¥¤¦§¦¨©§¨¨

¯ ,øäfáedxezd zeize`a `ed "ocr ob"a dnypd ly dweqir lky ©Ÿ©
dxez cnel `edy drya ,zrk mb xacd jk - cala dlitzde

dnypd :ytp zexiqn ok mb df ixd ,dlitzd zceara wqere

dxezd zeize`a dlek lk dpezpe ,sebd ikxv lkn zxxgzyn

`ad ,ynn ytp zexiqn ly oipr `ed df xac mby jk ,dlitzde

.l`xyin cg` lkay zxzeqnd dad`dn¯ àlà,`ed lcadd ¤¨
¯ íMLzenypdy drya ¤¨

"ocr ob"a xak ze`vnp

zeize`a my zewqrzne

od ,dlitzde dxezd

íúâOäa íéâpòúî¦§©§¦§©¨¨¨
¯ .'ä øBàa íúeìlkúäå§¦§©§¨§
mlera dhnl o`k eli`e

elek oezp icediyk ,dfd

,dlitzde dxezd zeize`a

beprza yibxn `ed oi`

ob"a dnypl yiy lecbd

ipy oiprd mvra ,mxa ,"ocr

.mieey mipnfdeðwzL eäæå§¤¤¦§
¯xnel ,dlecbd zqpk iyp`

øçMä úBëøa úlçúa¦§¦©¦§©©©
,éäìà" :älôzä íã÷Ÿ¤©§¦¨¡Ÿ©
dzçôð äzàå 'eëå äîLð§¨¨§§©¨§©§¨
dìhì ãéúò äzàå 'eë§©¨¨¦¦§¨

¯ øîBìk ,"'eë épnîicedi ¦¤¦§©
:xne`¯ äzà"L øçàî¥©©¤©¨
d"awdäzàå éa dzçôð§©§¨¦§©¨

ïëì ,"épnî dìhì ãéúò̈¦¦§¨¦¤¦¨¥
døñBî éðà äzòî¥©¨£¦§¨
dãçéì Eì døéæçîe©£¦¨§§©£¨

áeúkL Bîëe ,Eúecçàa18éìà" :¯ ,"àOà éLôð ,'ä ,Eytpdy §©§§§¤¨¥¤©§¦¤¨
;d"awd mr cg`zzézáLçî úeøM÷úä éãé ìò eðéäå§©§©§¥¦§©§©£©§¦

¯ EzáLçîa,d"awd ly ezaygnaúBiúBàa ,Eøeaãa éøeaãå §©£©§§§¦¦§¦§§¦
¯ ,älôzäå äøBzämicg`zn ,oda xacne ayeg icediy ©¨§©§¦¨

,d"awd ly exeaice ezaygna exeaice ezaygn mixywzneèøôáe¦§¨
¯ .àðåb éàäëe ,"äzà Ceøa" Bîk ,çëðì 'äì äøéîàa,dnecke ©£¦¨©§Ÿ¥©§¨©¨§©©§¨

,gkep oeyla ,irvn` izla ote`a ,ef dkxaa d"awd l` mipety
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íéøîà éèå÷éì
øåàá äúåììëúäå åùôð ãåçé ìáà
úîàá ìàøùéî íãà ìë õôç äæá íéãçàì úåéäì 'ä
úéòáèä äáäàî ùôð ìëáå áì ìëá éøîâì åúéîàì
ãøôéì àìå 'äá ä÷áãì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä
ïôåà íåùá 'úé åúåãçàå åãåçéî å"ç ìãáðå úøëð úåéäìå
äìôúäå úåöîå äøåúä ÷ñòå ùîî ùôð úøéñîá 'éôà
óåâä ïî äúàöá åîë ùîî ùôð úøéñî ïéðò ë"â àåä
óåâä éëøöá úøäøäî äðéàù äðù íéòáù úàìîá
äøåúä úåéúåàá úùáåìîå úãçåéî äúáùçî àìà
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åúáùçîå 'ä øáã ïäù äìôúäå
øäæáå àøîâá àúéàãë ò"âá úåîùðä ÷ñò ìë åäæù
'ä øåàá íúåììëúäå íúâùäá íéâðòúî íùù àìà
éäìà äìôúä íãå÷ øçùä úåëøá úìçúá åð÷úù åäæå
éðîî äìèéì ãéúò äúàå 'åë äúçôð äúàå 'åëå äîùð
äìèéì ãéúò äúàå éá äúçôð äúàù øçàî 'îåìë 'åë
äãçééì êì äøéæçîå äøñåî éðà äúòî ïëì éðîî
éãé ìò åðééäå àùà éùôð 'ä êéìà ù"îëå êúåãçàá
êøåáéãá éøåáéãå êúáùçîá éúáùçî úåøù÷úä
çëðì 'äì äøéîàá èøôáå äìôúäå äøåúä úåéúåàá

â"äëå äúà êåøá åîë
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א.18. כה, תהלים



נז היום יום . . . 

ה'תש"גיז ניסן, שני לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה בהכנה . . . 116 כנודע.

ה כּו',  ְרּבֶ ה ֱאֹלֵקינּו ֶזה" – ְוָכל ַהּמַ ה, "ִהּנֵ ְקֻדּשָׁ ח" – "ֶזה" מֹוֶרה ַעל ַמְדֵרָגה ּדִ ּבָ "ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ
ח. ּבָ ּלֹו הּוא ְמׁשֻ "ֶזה" ׁשֶ

ה'תש"גיח ניסן, שלשה לעומריום ששי

חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה כל . . . וכו' כנ"ל.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

ָמה, ַעל  ׁשָ ֶסף הּוא ַהּנְ ְלֶוה ּגֹו'", ּכֶ ֶסף ּתַ סּוק "ִאם ּכֶ ַמח ֶצֶדק" ַמֲאָמר ַעל ַהּפָ ַנת תר"ח ָאַמר ַה"ּצֶ ׁשְ
ַגְעּגּוִעים[ ּוְתׁשּוָקה ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה, ּוְכִדְכִתיב "רּוַח ָהָאָדם ִהיא ָהעֹוָלה  ֹכֶסף ]=ּבְ ִמיד ּבְ ִהיא ּתָ ם ׁשֶ ׁשֵ
ְלָהָאָדם,  ַהְלָוָאה  ּבְ ְנתּוָנה  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ָאָדם",  ְקרּוִיים  ם  "ַאּתֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ֵהם  ָאָדם  ּדְ ְלַמְעָלה", 
ָחֵסר  א ָחָדא ]ּוְכׁשֶ ר ָקבּוַע כּו', ְוָחֵסר יֹוָמא ָחָדא – ָחֵסר ְלבּוׁשָ ֵיׁש ִמְסּפָ רּו ּגֹו'", ּדְ ּוְכִתיב "ָיִמים ֻיּצָ

יֹום ֶאָחד – ָחֵסר ְלבּוׁש ֶאָחד[.

ה'תש"גיט ניסן, ארבעה לעומרשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה.  ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיֶתּ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צ־צו.
תניא: פרק מב. והנה . . . 118 ידע וגו'.

ה  ל ְלַלְיָלה – ַהּזֶ ְמׁשַ ּנִ לּות ׁשֶ ְיָלה – ּגָ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ "ּב[: ַמה ּנִ י ]ָהַרׁשַ ֵרׁש ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַעם ּפֵ ּפַ
ָדמּוהּו. ּקְ ֻלּיֹות ׁשֶ ילֹות – ּגָ ל ַהּלֵ – ָהַאֲחרֹון – ִמּכָ

ַעם ֶאָחת – ֹלא  ּפַ ֲאִפילּו  ְוָטֳהָרה –  יֹון  ִנּקָ ְלׁשֹון ֵמרּוק,  יִלין –  ַמְטּבִ ילֹות ֵאין ָאנּו  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
י ְפָעִמים – ֵמרּוק ּגּוף  ּתֵ ה ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ לּות – ַהּלַ י ֲהֵרי ָהָיה ַאֲחֵריֶהם עֹוד ּגָ ֶהם, ּכִ רּוק ּבָ ִנְגַמר ַהּמֵ

ֶפׁש. ְוִגּלּוי ַהּנֶ
ד ֶנֶפׁש  לּות, ָהֲעבֹוָדה ִהיא ִמּצַ ם ַאַחר ַהּגָ י ּגַ ה – ַהְינּו ּכִ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו ַמּצָ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ּלֹו  לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ֲהִמית, ָחֵמץ ֵיׁשּות – ַהּלַ ד ֶנֶפׁש ַהּבַ ּטּול, ּוִמּצַ ה ּבִ ָהֱאֹלִקית, ַמּצָ

ְמָאה. ָיֳעַבר רּוַח ַהּטֻ ה – ׁשְ ַמּצָ
ה  ֻלּיֹות ַהְרּבֵ ָניו מֹוִריקֹות, ּוְבָכל ַהּגָ א ּפָ ל ַהְמַקּנֵ ָאר ְיָרקֹות – ּכָ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ּלֹו ָמרֹור – ִקְנָאה  לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ְנָאה: ִקְנַאת סֹוְפִרים ְוַהּדֹוֶמה – ַהּלַ ּקִ ִחינֹות ּבַ ּבְ

ל ֲחֵברֹו. תֹו ׁשֶ יק ִנְכֶוה ֵמֻחּפָ ל ַצּדִ ֶרְך ַמֲאַמר ַרַז"ל ּכָ דֹוָלה, ַעל ּדֶ ַהּיֹוֵתר ּגְ
ֻלּיֹות – אֹוְכִלין  ַעל ְיֵדי ַהּגָ ּלּוִיים ׁשֶ ל ַהּגִ ין – ּכָ ין ְמֻסּבִ ִבין ּבֵ ין יֹוׁשְ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ּבֵ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
טּות  ּשְׁ ֲעבֹוָדתֹו ְלִהְתּפַ יַע ּבַ ּגִ ּמַ ֲענּוג ְוַתֲענּוג ָהַעְצִמי, ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ טּות ַהּתַ ּשְׁ ֲענּוג, ְוֵיׁש ִהְתּפַ ִחיַנת ַהּתַ – ּבְ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ּכָ ין – ׁשֶ נּו ְמֻסּבִ ּלָ לּות ָהַאֲחרֹון – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ֲענּוג ְוֵיׁש ְלַתֲענּוג ָהַעְצִמי – ַהּלַ ַהּתַ

ֲענּוג ָהַעְצִמי. יעּו ִלְבִחיַנת ּתַ ַיּגִ
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היום יום . . . נח

ה'תש"גכ ניסן, חמשה לעומריום ראשון

חומש: אחרי מות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכח . . . 118 כמ"ש שם.

פעם נכנס כ"ק הר' חיים אברהם )בן רבינו הזקן( אל אדמו"ר האמצעי בחג הפסח לאמר 
גוט יום טוב. וסיפר אז - הרח"א - שרבינו הזקן אמר: פסח דארף איינער דעם אנדערען 

ניט מכבד זיין באכילה ושתי', ָאבער נעמען אליין מעג מען.

ַסח  ַחג ַהּפֶ ֵקן( ֶאל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ּבְ נּו ַהּזָ ן ַרּבֵ ים ַאְבָרָהם )ּבֶ ת ָהַרב ַחּיִ בֹוד ְקֻדּשַׁ ַעם ִנְכַנס ּכְ ּפַ
ֶפַסח ֵאין  ֵקן ָאַמר: ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ ים ַאְבָרָהם – ׁשֶ ר ָאז – ָהַרב ַחּיִ ֵמַח"[. ְוִסּפֵ ֹלאַמר ּגּוט יֹום טֹוב ]="ַחג ׂשָ

ר. ה, ַאְך ָלַקַחת ְלַבד ֻמּתָ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ד ֶאת זּוָלתֹו ּבַ ְלֶאָחד ְלַכּבֵ

ה'תש"גכא ניסן, שביעי של פסח, ששה לעומריום שני
יָרה - עֹוְמִדים. ֵעת ְקִריַאת ַהּשִׁ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והשנית . . . ס שומעת כו'.

אין ליובאוויטש פלעגט מען זיין אויף שש"פ - אויך שבועות און הושענא רבה. אז 
איך בין אלט געווען ניין יָאהר הָאב איך זיך שוין ניט געלייגט שלָאפען שש"פ - מ'דארף 

לערנען א גאנצע נַאכט.

ע  ׁשַ ן ּתֵ ָהִייִתי ּבֶ ׁשֶ ה. ּכְ ְעָנא ַרּבָ בּועֹות ְוהֹוׁשַ ׁשָ ם ּבְ ַסח – ּגַ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ָהיּו ֵנעֹוִרים ּבִ ּבִ
ֵלם. ַסח – ֵיׁש ִלְלֹמד ַלְיָלה ׁשָ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ י ִליׁשֹן ּבִ ַכְבּתִ ָבר ֹלא ׁשָ ִנים, ּכְ ׁשָ

ה'תש"גכב ניסן, אחרון של פסח ]בחו"ל[, שבעה לעומריום שלישי

חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: וגם . . . 120 כנ"ל פ"ב.

ְנָחה, ְוַאֲחֵרי ֶזה ְסֻעַדת יֹום טֹוב. ת ַהּמִ ִפּלַ ְלִלים ּתְ ְך ִמְתּפַ ׁש, ַאַחר ּכָ ִרים: ְלַקּדֵ ּיֹום ְמַהּדְ ּבַ

הבעש"ט היה אוכל ג' סעודות באחש"פ.
סעודת אחרון של פסח היתה נקראת - אצל הבעש"ט - משיח'ס סעודה. אחש"פ איז 

משיח'ס סעודה, ווייל אחש"פ איז מאיר גילוי הארת המשיח.
בשנת תרס"ו התחיל הסדר, אשר תלמידי תומכי תמימים יאכלו יחד בחה"פ בהיכל 
עם  ביחד  אאמו"ר  אכל  אחש"פ  סעודת  שלחנות.  וח"י  תלמידים  ש"י  אז  והי'  הלימוד 

התלמידים, וציווה לתת לכל תלמיד ד' כוסות. ואמר אז: דָאס איז  סעודת משיח.

ַסח. ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ ם טֹוב ָהָיה אֹוֵכל ג' ְסעּודֹות ּבְ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
יַח". "ְסעּוַדת  ם טֹוב – "ְסעּוַדת ָמׁשִ ַעל ׁשֵ ַסח ָהְיָתה ִנְקֵראת – ֵאֶצל ַהּבַ ל ּפֶ ְסעּוַדת ַאֲחרֹון ׁשֶ

יַח. ׁשִ ּלּוי ֶהָאַרת ַהּמָ ַסח ֵמִאיר ּגִ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ י ּבְ ַסח, ּכִ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ יַח" ִהיא ּבְ ָמׁשִ
'ֵהיַכל  ּבְ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ַיַחד  ִמיִמים ֹיאְכלּו  ּתְ ּתֹוְמֵכי  ְלִמיֵדי  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ֶדר,  ַהּסֵ ִהְתִחיל  ַנת תרס"ו  ׁשְ ּבִ
י  ַסח ָאַכל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ל ּפֶ ְלָחנֹות. ְסעּוַדת ַאֲחרֹון ׁשֶ ְלִמיִדים ְוח"י ׁשֻ ּמּוד'. ְוָהָיה ָאז ש"י ּתַ ַהּלִ
יַח. ְלִמיד ד' ּכֹוסֹות. ְוָאַמר ָאז: זֹוִהי ְסעּוַדת ָמׁשִ ה ָלֵתת ְלָכל ּתַ ְלִמיִדים, ְוִצּוָ ַיַחד ִעם ַהּתַ "ּב[ ּבְ ]ָהַרׁשַ
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ה'תשע"ב ניסן י"ז שני יום שבת' ב'שעון השימוש

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰áøòa äëàìîa ìéçúäì øzîª¨§©§¦¦§¨¨§¤¤

,eðéìò øñàð àlL ;úaLa äéìàî úøîâð àéäL ét ìò óà ,úaL©¨©©¦¤¦¦§¤¤¥¥¤¨§©¨¤Ÿ¤¡©¨¥

äëàìnä äNòzL ìáà ;íBé ìL Bîöòa äëàìî úBNòì àlà¤¨©£§¨¨§©§¤£¨¤¥¨¤©§¨¨

.åéìàî úaLa äNòpM äîa úBðäì eðì øzî ,úaLa dîöòî¥©§¨§©¨ª¨¨¥¨§©¤©£¨§©¨¥¥¨

שבת'? ב'שעון להשתמש מותר האם

שיק קנז)המהר"ם סימן חיים, ומכין(אורח הנר "כשמעמיד כתב:

בית דהרי דשרי פשיטא לכאורה שבת מערב שעות הכלי ומתקן

הלל כבית הלכה כלומר, השמש...". עם מתירין בכולם הלל

בשבת הממשיכה שבת מערב מלאכה לעשות שמותר הסוברים

במלאכה להתחיל "מותר כאן: הרמב"ם של המדויק (כניסוחו

מותר ולכן בשבת") מאליה נגמרת שהיא פי על אף שבת מערב

דרבנן איסור יש אך שבת, לפני שבת שעון לערוך לכתחילה

עצמה. בשבת שבת שעון לערוך

פיינשטיין הגר"מ ס')אמנם ח"ד, או"ח, משה, לחדש(אגרות יצא

שמכוונים אף שבת שעון בעזרת פעולות עשיית לאסור יש כי

על דהרי זה, להתיר שאסור "פשוט וכתב: שבת, מערב אותו

ובכל בשבת המלאכות כל לעשות יכולים כזה שעות מורה ידי

היה שאם וברור מזה, לשבת גדול זלזול לך ואין החרושת, בתי

אמירה שאסרו כמו זה, אוסרין היו והאמוראים התנאים בזמן זה

דאסרו זה איסור בכלל ממילא הוא אולי וגם זה, מטעם לעכו"ם

מצד ישראל בשביל הנעשית מלאכה כל דאסרו לעכו"ם, אמירה

זו ודעה הישראל". מעשה מצד שכן וכל הישראל אמירת

נדברו' ב'אז גם יז)מוזכרת סי' .(ח"ב,

ב'אז שכתב וכפי ישראל בכל פשט ההיתר למעשה אולם

ולהדליק(שם)נדברו' לכבות שבת מערב השעון "עריכת :

." שמותר... הפשוטים מהדברים כבר הוא שאצלנו אף החשמל

אחרונים כתבו ההיתר רכה)ובטעם עמ' לב' 'מערכי ש'שעון(ראה

- אש ידי על נזק לענין הגמרא (כדברי ל'חציו' דומה שבת'

מתחילה בשבת שמתבצעת המלאכה כי חיציו"), משום "אשו

שבת מערב השעון את ערכו ואם הופעל שהשעון רגע מאותו

מותרת. והיא שבת לערב מתייחסת המלאכה התחלת –

ה'תשע"ב ניסן י"ח שלישי יום שבת שכר

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ì ìòBtä úà øëBOäøîL ©¥¤©¥¦§Ÿ

.úaL ìL BøëN Bì ïzé àì ,÷Bðézä úàå äøtä úà Bì¤©¨¨§¤©¦Ÿ¦¥§¨¤©¨

הגמרא לשון הוא כאן הרמב"ם א)לשון נח, הטור(ב"מ אך ,

שו) סי' אסור(או"ח פרה לו לשמור פועלים "השוכר וכותב משנה

בלשון הטור נקט מדוע להבין: ויש שבת". שכר ליקח לו

הנותן? על ולא הפועל על רק הוא האיסור כי שמשמעה

השולחן' ה'ערוך שם)ומבאר רש"י(או"ח שם): מפרש(ב"מ

או עול בעליית תיפסל שלא אדומה פרה בשמירת שמדובר

רק אלא השוכר על איסור אין מצוה, לצורך שהוא וכיון במום.

מצוה. אינה השכר נטילת שהרי הפועל על

על גם איסור חל מצוה במקום שלא כי נראה זו שיטה ולפי

שכתב מי יש אך סק"א)השוכר רמ"ג סי' לדוד האיסור(תהילה שלעולם

הפועל שכאשר אלא המשלם, על ולא השכר מקבל על הוא

אך באיסור, מכשילו הוא בכך כי לו לשלם לשוכר אסור יהודי

שכר לתת מותר שבת) על מוזהר (שאינו גוי הוא כשהמקבל

נז)שבת(שמירתשבת פכ"ח, .כהלכתה

השכר מקבל על גם איסור אין מצוה שבמקום סוברים ויש

שו סי' כךס"ה)(שו"ע על תמה הט"ז אך סק"ז). תקפה שהרי(סי'

שהיא אדומה פרה שמירת על מדובר בגמרא המובאת בדוגמא

על לשמור המצוה ותירץ: שכר, ליטול נאסר זאת ובכל מצוה

או בחזן אך אסור, ולכן דוקא השבת ליום שייכת אינה הפרה

איסור. אין אכן לשבת מיוחדת שהמצוה קורא' 'בעל

שהסברא וכתב הט"ז של תירוצו על תמה השולחן' וה'ערוך

יותר יש השבת ליום מיוחדת והשכירות מאחר להיפך: נותנת

חייבים ולמעשה מאחר אחר: באופן תירץ ולכן לאסור, טעם

בחינם, לעשותה שמעונין מי ואין בשבת זו מצוה לקיים

לשלם. מוכרחים

כתב אויערבך קמב)והגרש"ז הע' פכ"ח דברי(שש"כ לפי שגם

צריכים כשההורים תינוק שמירת על שכר להתיר אין המתירים

הותרה המצוה גוף על שכר נטילת רק כי בשבת, מהבית לצאת

שהרי אדומה פרה משמירת קשה לא ולכן למצוה. הכנה על ולא

למצוה). בפרה להשתמש יוכלו שאח"כ (כדי למצוה הכנה רק זו

ברכה בו רואה אינו השכר את הנוטל המתירים, לשיטת וגם

יש ולכן הוא שבת שכר מקום מכל מצוה, לצורך שהותר אף כי

בחול גם מתפלל שהחזן כגון ב'הבלעה', זה שכר לתת

כאחד והחול השבתות על לו סי"א)ומשלמים שו סי' אדה"ז .(שו"ע

ה'תשע"ב ניסן י"ט רביעי יום אותיות יש דפיו חודי שעל ספר

:·È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úçà úBà åéìò áúë̈©¨¨©©

úøçà äðéãîa äiðL úBà áúëå ,íBiä BúBàa Cìäå ,Bæ äðéãîa¦§¦¨§¨©§©§¨©§¦¨¦§¦¨©¤¤

ïéøqçî ïðéàå ,äæ íò äæ ïébäð ,ïáø÷nL ïîæaL ;áiç ¯ úøçà älâîa¦§¦¨©¤¤©¨¤¦§©¤§¨§¨¤§¦¤¦¤§¥¨§ª¨¦

.ïúáéø÷ì äNòî©£¤¦§¦¨¨

ב)בגמרא קד, יכול(שבת ואינו פנקס דפי בשני שהכותב מבואר

ביניהן המפסיק הקלף את יחתוך כן אם אלא האותיות את לקרב

את יחתוך לא אם כי מעשה', 'מחוסר והוא מאחר כי פטור, –

הכותב אבל כתיבה, זו אין זו, עם זו נהגות האותיות אין הקלף

חייב, - בציפורי אחרת ואות בטבריה לוח שפת על אחת אות

בעלמא" קריבה אלא במעשה, שלא לקרבן יכול "אתה (רש"יכי

מחוסר)שם .ד"ה

הרמ"א למדו קי"ט)ומכאן סי' ב)והט"ז(שו"ת ס"ק ש"מ סי' (או"ח

אותיות, כתובות דפיו חודי שעל ספר ולסגור לפתוח שמותר

כשם כי כותב, משום ובסגירתן מוחק משום בפתיחתן ואין
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ה'תשע"ב ניסן י"ז שני יום שבת' ב'שעון השימוש

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰áøòa äëàìîa ìéçúäì øzîª¨§©§¦¦§¨¨§¤¤

,eðéìò øñàð àlL ;úaLa äéìàî úøîâð àéäL ét ìò óà ,úaL©¨©©¦¤¦¦§¤¤¥¥¤¨§©¨¤Ÿ¤¡©¨¥

äëàìnä äNòzL ìáà ;íBé ìL Bîöòa äëàìî úBNòì àlà¤¨©£§¨¨§©§¤£¨¤¥¨¤©§¨¨

.åéìàî úaLa äNòpM äîa úBðäì eðì øzî ,úaLa dîöòî¥©§¨§©¨ª¨¨¥¨§©¤©£¨§©¨¥¥¨

שבת'? ב'שעון להשתמש מותר האם

שיק קנז)המהר"ם סימן חיים, ומכין(אורח הנר "כשמעמיד כתב:

בית דהרי דשרי פשיטא לכאורה שבת מערב שעות הכלי ומתקן

הלל כבית הלכה כלומר, השמש...". עם מתירין בכולם הלל

בשבת הממשיכה שבת מערב מלאכה לעשות שמותר הסוברים

במלאכה להתחיל "מותר כאן: הרמב"ם של המדויק (כניסוחו

מותר ולכן בשבת") מאליה נגמרת שהיא פי על אף שבת מערב

דרבנן איסור יש אך שבת, לפני שבת שעון לערוך לכתחילה

עצמה. בשבת שבת שעון לערוך

פיינשטיין הגר"מ ס')אמנם ח"ד, או"ח, משה, לחדש(אגרות יצא

שמכוונים אף שבת שעון בעזרת פעולות עשיית לאסור יש כי

על דהרי זה, להתיר שאסור "פשוט וכתב: שבת, מערב אותו

ובכל בשבת המלאכות כל לעשות יכולים כזה שעות מורה ידי

היה שאם וברור מזה, לשבת גדול זלזול לך ואין החרושת, בתי

אמירה שאסרו כמו זה, אוסרין היו והאמוראים התנאים בזמן זה

דאסרו זה איסור בכלל ממילא הוא אולי וגם זה, מטעם לעכו"ם

מצד ישראל בשביל הנעשית מלאכה כל דאסרו לעכו"ם, אמירה

זו ודעה הישראל". מעשה מצד שכן וכל הישראל אמירת

נדברו' ב'אז גם יז)מוזכרת סי' .(ח"ב,

ב'אז שכתב וכפי ישראל בכל פשט ההיתר למעשה אולם

ולהדליק(שם)נדברו' לכבות שבת מערב השעון "עריכת :

." שמותר... הפשוטים מהדברים כבר הוא שאצלנו אף החשמל

אחרונים כתבו ההיתר רכה)ובטעם עמ' לב' 'מערכי ש'שעון(ראה

- אש ידי על נזק לענין הגמרא (כדברי ל'חציו' דומה שבת'

מתחילה בשבת שמתבצעת המלאכה כי חיציו"), משום "אשו

שבת מערב השעון את ערכו ואם הופעל שהשעון רגע מאותו

מותרת. והיא שבת לערב מתייחסת המלאכה התחלת –

ה'תשע"ב ניסן י"ח שלישי יום שבת שכר

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ì ìòBtä úà øëBOäøîL ©¥¤©¥¦§Ÿ

.úaL ìL BøëN Bì ïzé àì ,÷Bðézä úàå äøtä úà Bì¤©¨¨§¤©¦Ÿ¦¥§¨¤©¨

הגמרא לשון הוא כאן הרמב"ם א)לשון נח, הטור(ב"מ אך ,

שו) סי' אסור(או"ח פרה לו לשמור פועלים "השוכר וכותב משנה

בלשון הטור נקט מדוע להבין: ויש שבת". שכר ליקח לו

הנותן? על ולא הפועל על רק הוא האיסור כי שמשמעה

השולחן' ה'ערוך שם)ומבאר רש"י(או"ח שם): מפרש(ב"מ

או עול בעליית תיפסל שלא אדומה פרה בשמירת שמדובר

רק אלא השוכר על איסור אין מצוה, לצורך שהוא וכיון במום.

מצוה. אינה השכר נטילת שהרי הפועל על

על גם איסור חל מצוה במקום שלא כי נראה זו שיטה ולפי

שכתב מי יש אך סק"א)השוכר רמ"ג סי' לדוד האיסור(תהילה שלעולם

הפועל שכאשר אלא המשלם, על ולא השכר מקבל על הוא

אך באיסור, מכשילו הוא בכך כי לו לשלם לשוכר אסור יהודי

שכר לתת מותר שבת) על מוזהר (שאינו גוי הוא כשהמקבל

נז)שבת(שמירתשבת פכ"ח, .כהלכתה

השכר מקבל על גם איסור אין מצוה שבמקום סוברים ויש

שו סי' כךס"ה)(שו"ע על תמה הט"ז אך סק"ז). תקפה שהרי(סי'

שהיא אדומה פרה שמירת על מדובר בגמרא המובאת בדוגמא

על לשמור המצוה ותירץ: שכר, ליטול נאסר זאת ובכל מצוה

או בחזן אך אסור, ולכן דוקא השבת ליום שייכת אינה הפרה

איסור. אין אכן לשבת מיוחדת שהמצוה קורא' 'בעל

שהסברא וכתב הט"ז של תירוצו על תמה השולחן' וה'ערוך

יותר יש השבת ליום מיוחדת והשכירות מאחר להיפך: נותנת

חייבים ולמעשה מאחר אחר: באופן תירץ ולכן לאסור, טעם

בחינם, לעשותה שמעונין מי ואין בשבת זו מצוה לקיים

לשלם. מוכרחים

כתב אויערבך קמב)והגרש"ז הע' פכ"ח דברי(שש"כ לפי שגם

צריכים כשההורים תינוק שמירת על שכר להתיר אין המתירים

הותרה המצוה גוף על שכר נטילת רק כי בשבת, מהבית לצאת

שהרי אדומה פרה משמירת קשה לא ולכן למצוה. הכנה על ולא

למצוה). בפרה להשתמש יוכלו שאח"כ (כדי למצוה הכנה רק זו

ברכה בו רואה אינו השכר את הנוטל המתירים, לשיטת וגם

יש ולכן הוא שבת שכר מקום מכל מצוה, לצורך שהותר אף כי

בחול גם מתפלל שהחזן כגון ב'הבלעה', זה שכר לתת

כאחד והחול השבתות על לו סי"א)ומשלמים שו סי' אדה"ז .(שו"ע

ה'תשע"ב ניסן י"ט רביעי יום אותיות יש דפיו חודי שעל ספר

:·È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úçà úBà åéìò áúë̈©¨¨©©

úøçà äðéãîa äiðL úBà áúëå ,íBiä BúBàa Cìäå ,Bæ äðéãîa¦§¦¨§¨©§©§¨©§¦¨¦§¦¨©¤¤

ïéøqçî ïðéàå ,äæ íò äæ ïébäð ,ïáø÷nL ïîæaL ;áiç ¯ úøçà älâîa¦§¦¨©¤¤©¨¤¦§©¤§¨§¨¤§¦¤¦¤§¥¨§ª¨¦

.ïúáéø÷ì äNòî©£¤¦§¦¨¨

ב)בגמרא קד, יכול(שבת ואינו פנקס דפי בשני שהכותב מבואר

ביניהן המפסיק הקלף את יחתוך כן אם אלא האותיות את לקרב

את יחתוך לא אם כי מעשה', 'מחוסר והוא מאחר כי פטור, –

הכותב אבל כתיבה, זו אין זו, עם זו נהגות האותיות אין הקלף

חייב, - בציפורי אחרת ואות בטבריה לוח שפת על אחת אות

בעלמא" קריבה אלא במעשה, שלא לקרבן יכול "אתה (רש"יכי

מחוסר)שם .ד"ה

הרמ"א למדו קי"ט)ומכאן סי' ב)והט"ז(שו"ת ס"ק ש"מ סי' (או"ח

אותיות, כתובות דפיו חודי שעל ספר ולסגור לפתוח שמותר

כשם כי כותב, משום ובסגירתן מוחק משום בפתיחתן ואין
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אף כי חייב אחרת בעיר שניה ואות זו בעיר אחת אות שהכותב

'מחוסר כי כקרובות נחשבות הן הרי מזו זו רחוקות שהאותיות

הרחיק הספר שבפתיחת אף כך מעשה', 'מחוסר אינו קריבה'

כאן ואין לזו זו קרובות נחשבות הן עדיין מזו זו האותיות את

הן שהאותיות "כיון כי כתיבה כאן אין הסגירה ובעת מחיקה,

כמקורבים הן הרי בעלמא... קריבה שמחוסרין אלא כבר כתובות

זו" בקריבה כלום עושה ואינו ס"ד)(שו"עועומדים שם .אדה"ז

נזר' ר"י)וה'אבני סי' ההלכות:(או"ח שתי בין לחלק שיש כתב

האותיות שתי בציפורי, אחת ואות בטבריה אחת אות הכותב

מעשה נחשבת שאינה קריבה חסרון אלא כאן ואין כבר כתובות

רק זה אין דפיו בחודי כתובות שאותיות פתוח ספר הסוגר אבל

בשלמות אות צורת היתה לא הסגירה קודם כי קריבה', 'מחוסר

האות. כל ככתיבת נחשבת והסגירה

צדק' ה'צמח מ"ד)אבל פי"ב שבת הש"ס, על כיוןכת(חידושים כי ב

שתי מקרב בין הבדל אין מעשה, נחשבת אינה הקירוב שפעולת

שעל רישומים שני שמקרב או המילה נשלמת ידן שעל אותיות

כתיבה. פעולת נעשתה לא המקרים ובשני האות, נשלמת ידם

ה'תשע"ב ניסן כ' חמישי יום מחיצה? מתבטלת מתי

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰÷îò íéaøä úeLøa øBa¦§¨©¦¨Ÿ

íénä ïéàL ,áiç ...õôç BëBúì ÷øæå ,íéî àìî ,äòaøà áçøå äøNò£¨¨§¨¨©§¨¨¨¥©¦§¨©§¥¤©¨¤¥©©¦

éøäL ,øeèt ¯ BëBúì ÷øæå ,úBøt àìî äéä ;úBöéçnä ïéìháî§©§¦©§¦¨¨¨¥¥§¨©§¨¤£¥

.BøeòL úà úBøtä eèòî¦£©¥¤¦

גם היחיד כרשות דינו ארבעה ורחב טפחים עשרה עמוק בור

אך הבור, מידות את מבטלים אינם המים כי מים, מלא הוא אם

שמידות וכיוון עפר", מלאוהו "כאילו נחשב פירות מלא בור

היחיד רשות כאן אין קטנו מלאה)הבור ד"ה ורש"י ק.א. .(עירובין

התוספות פירות)והקשו ד"ה בגמרא(שם נאמר לכן קודם (צט,:

שםב) להשאירה דעתו שאין לכותל הדבוקה שמינה' 'דבילה

מצמצמת אינה ולכן ממנו, חלק נחשבת ואינה מתבטלת אינה

הבור? חלל את ממעטים הפירות מדוע כן ואם המקום חלל את

אבל לכותל, דבוקה נשארת אינה אכן הדבילה א. ותירצו:

זמן. למשך לאחסן שרגילים תבואה) (או בפירות מדובר בבור

מחיצת מתבטלת בחציו או ברובו פירות מלא הבור כאשר ב.

'דבר שהיא והדבילה שם, להשאירם בדעתו אין אם גם הבור,

להשאירה דעתו כן אם אלא המחיצות את מבטלת אינה מועט'

שם.

המחיצות? את מבטלים המים אין ומדוע

נראות והמחיצות שקופים המים משנה': ה'מגיד מבאר

ברשות כמניח נחשב מים מלא בבור חפץ המניח ולכן, דרכם.

דרכן, נראות הבור מחיצות שאין הפירות כן שאין מה היחיד,

היחיד. כרשות דינו ואין המחיצות את מבטלים

סופר' פט)וה'חתם סי' או"ח לומר(שו"ת הדוחק מן כי כתב,

רשות להיות הבור של דינו את הקובעת היא המחיצה שראיית
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ה'תשע"ב ניסן כ"א שישי יום קיימת שאינה קורה
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הלחי, לעובי שיעור שאין אף הרמב"ם: על מקשה והראב"ד
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אשרה של לולב וכגון הלכתי, שיעור לגבי רק נאמר זה כי
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הלוי) חיים .רבי

שיעוריה' מכתת 'כתותי דין אחר: באופן המבארים ויש

מציאותו. עצם את לא אך הדבר, של וצורתו תוארו את מבטל

כאילו 'כתותי' מדין כי פסולים, אשרה של לולב או אתרוג ולכן

לשמש רק תפקידו כי כשר, אשרה של לחי אך אתרוג. זה אין

ערימת ואפילו כלֿשהיא בצורה צורך אין ולמחיצה כמחיצה,

את איבדה 'כתותי' שמדין אשרה של קורה גם ולכן כשרה, עפר

למחיצה כשרה עדיין סי"ז)צורתה פ"א צפונות .(מפענח
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ה'תשע"ב ניסן כ"ב קודש שבת שבת במלאכת שיעור חצי
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שבת במלאכת שנאמרו שהשיעורים למלך', ה'משנה כתב

שיעור "חצי גם הרי איסור לענין אבל חטאת, חיוב לענין רק הם

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

וכי) ד"ה ותמהא המגיה). צבי'(הרב ה'חכם פ"ו)על הסובר(סי'

אכילה. באיסורי רק קיים שיעור חצי שאיסור

אמת' ב)וב'שפת עד, יש(שבת בדבר: ראשונים שנחלקו הביא

ולא מדרבנן אסור שבת במלאכת שיעור שחצי הסוברים

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

אשרי) הגהות מאירי, .הנ"ל,

הרמב"ם בשיטת האחרונים ח,ונחלקו כללים חמד', ה'שדי (והביאם

:ד)

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

לדייק יש פטור", שיעור חצי המלאכות מן מלאכה העושה "כל

כתב כבר כי מדרבנן, אסור שבת במלאכות שיעור שחצי

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

מדרבנן.

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

בתורה שנאמר 'עשה', משום אסור כ"ג)שבת 'תשבות',(שמות ,

בהן". לשבות חייב מלאכה שאינן מדברים "אפילו היינו

מן האסור שיעור שחצי מקומות בכמה נקט הזקן ואדמו"ר

התורה מן אסור ולדוגמה: אכילה. באיסורי רק לא הוא התורה

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

א') אחתסע' אות אפילו לכתוב אסור וכן ד'). סע' לגנוב(שם ואסור

פרוטה משוה פחות א)אפילו בע' גזילה הל' .(חו"מ

צדק' ה'צמח סקי)אמנם, ש"ז סי' יו"ד דברי(שו"ת את הביא

אחרון' ב'קונטרס י"ז)אדה"ז ס"ק תמ"ב כתב(או"ח צבי' שה'חכם

ובל יראה בבל התורה מן אסור שיעור חצי אין למה נכון "טעם

כבר אך – צבי' ה'חכם כשיטת ששיטתו מזה ומדייק ימצא",

הרבי 110)העיר עמ' ז, קצת",(לקו"ש עיון "צריכים שהדברים ,

התורה מן אסור שיעור חצי שלדעתו ברור הנ"ל במקומות שהרי

אכילה. באיסורי רק לא
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zayסב zekld - oqip f"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd oqip a"kÎf"i -

ה'תשע"ב ניסן י"ז שני יום

zAW zFkld¦§©¨
ג ¤¤ּפרק

ׁשהיא‡. ּפי על אף ׁשּבת, ּבערב ּבמלאכה להתחיל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמּתר
לעׂשֹות אּלא עלינּו, נאסר ׁשּלא ּבׁשּבת; מאליה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנגמרת
מעצמּה הּמלאכה ׁשּתעׂשה אבל יֹום; ׁשל ּבעצמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמלאכה

מאליו ּבׁשּבת ּׁשּנעׂשה ּבמה להנֹות לנּו מּתר .ּבׁשּבת, ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּפֹותקין·. ׁשּבת[מצינור]מים[פותחים]ּכיצד? ערב לגּנה ְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכּלֹו.[לפני]עם הּיֹום ּכל והֹולכת מתמּלאה והיא חׁשכה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

מגמר הּכלים[בשמים]ּומּניחין מתּגמרין[בגדים]ּתחת והן , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֻ
קילֹור[נספגים] ּומּניחים ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל [משחה]והֹולכין ְְִִִִַַַָָָֻ

ואסּפלנית העין, ּגּבי ּומתרּפין[תחבושת]על הּמּכה, ּגּבי על ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָ
וסממנין ּדיֹו וׁשֹורין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל עם[צבע]והֹולכין ְְְְְְִִִִַַַָָָָֻ

צמר ונֹותנין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין נׁשרין והן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻחׁשכה,
וצבע]לּיֹורה מים עם ואּונין[דוד לּתּנּור,[אגודות], ּפׁשּתן ׁשל ְְִִֶַַַָָ

מצֹודֹות ּופֹורׂשין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין מׁשּתּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻוהם
ּכל והֹולכין צדין והן חׁשכה, עם ּולדגים ּולעֹופֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָלחּיה

וטֹוענין ּכּלּה. הּבד[משאות]הּׁשּבת ּבית עלּבקֹורת [להכביד ְְֲִֵַַַַַָָֻ
הּגתהזיתים] היין]ּובעּגּולי הסוחטות חׁשכה,[אבנים עם ְֲִִֵֵַַָ

הּנר את ּומדליקין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין זבין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻוהּמׁשקין
הּׁשּבת ּכל והֹולכת ּדֹולקת והיא מּבערב, הּמדּורה את ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹו

ָֻּכּלּה.
ּגּבי‚. על אֹו ּבּתּנּור ּבׂשר אֹו האׁש, ּגּבי על קדרה ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָמּניחין

מתּבּׁש והן ואֹוכליןגחלים, ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל והֹולכין לין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻ
ּגזרה, - אסּורין ׁשהן ּדרכים זה ּבדבר ויׁש ּבׁשּבת. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן

יחּתה ּבׁשּבת.[יגרוף]ׁשּמא ּבּגחלים ְְִֶֶֶַַַָָָ
ׁשּלא„. וחּמין צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל הּוחּמּוּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּמצטּמק זמן וכל צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ּתבׁשיל אֹו צרּכן, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכל
יפה האׁש[משובח]הּוא ּגּבי על אֹותֹו מׁשהין אין - לֹו ְִֵֵֵֶַַַָָ

יחּתה ׁשּמא ּגזרה, יֹום; מּבעֹוד ׁשהּנח ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבׁשּבת,
אם ,לפיכ לצּמקֹו. ּכדי אֹו ּבּׁשּולֹו, להׁשלים ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבּגחלים

ּבנערת אֹו ּבאפר הּכירה אׁש ׁשּכּסה אֹו האׁש, [פירורי]ּגרף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּגחלים ׁשעממּו אֹו הּדּקה, האש]ּפׁשּתן הן[ונפסק ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבגבבה אֹו ּבקׁש ׁשהּסיקּוה אֹו ּבאפר, דקים]ּכמכּסֹות [ענפים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ
הרי - ּבֹוערֹות ּגחלים ׁשם אין ׁשהרי דּקה בהמה ּבגללי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
הּתבׁשיל, מּזה ּדעּתֹו הּסיח ׁשהרי עליה; לׁשהֹות מּתר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻזה

ּבאׁש. יחּתה ׁשּמא ּגֹוזרין ְְְִֵֵֶֶַָָואין
מּועט‰. ׁשהבלּה ּבכירה, אמּורים? ּדברים אבלּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ

אֹו ּבאפר, חּפה אֹו האׁש, ׁשּגרף ּפי על אף - ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
על ולא ּבתֹוכֹו, מׁשהין אין - ּבגבבה אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשהּסיקּוהּו

לֹו סֹומכין ולא לו]ּגּביו, צרּכֹו,[צמוד ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹ

חם והבלֹו הֹואיל לֹו; ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
האׁש ּבזֹו יחּתה ׁשּמא וחֹוׁשׁשים ּדעּתֹו, מּסיח אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּביֹותר,
מכּסה. אֹו ּוגבבה קׁש אׁש ׁשהיא ּפי על אף ְְְִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעּוטה,

.Âמּפני ׁשּגרף? ּפי על אף ּבּתּנּור, לׁשהֹות אסרּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָולּמה
לגרף אפׁשר ואי ועצמּה, האׁש רב אּלא ּגֹורף אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהּגֹורף
חם, ׁשהבלֹו ּומּפני אחת; ניצֹוצה ּתּׁשאר ׁשּלא עד האׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל

לנער ּכדי יחּתה הּנׁשארֹות.[ולהבעיר]ׁשּמא הּניצֹוצֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
.Êקטנה]הּכּפח כירה ּומּועט[- הּכירה, מהבל רב הבלֹו - ְִֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּבגפת הּסיקֹו אם ,לפיכ הּתּנּור. זיתים]מהבל אֹו[פסולת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ
ּגּביו, על ולא ּבתֹוכֹו מׁשהין ואין ּכתּנּור, הּוא הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹּבעצים
מצטּמק אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל לֹו סֹומכין ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹולא
הּסיקּוהּו ואם ּבאפר. ּכּסה אֹו ׁשּגרף ּפי על אף לֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָויפה
ּובגבבה, ּבקׁש ׁשהּסקה ּככירה הּוא הרי - ּבגבבה אֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻּבקׁש

על אף מּבערב, לּכירה לסמ ּומּתר עליו. ּפיּומׁשהין ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ּכירה, ּכּפח? הּוא ואיזה ּכירה, היא ואיזֹו ּגרּופה. ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻׁשאינּה

ׁשפיתת הנחת]מקֹום ׁשפיתת[- מקֹום וכּפח, קדרֹות; ׁשּתי ְְְְְְְִִֵֵַַָֻ
אחת. ְֵַַָקדרה

.Áצרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל אֹו ּכלל, ּבׁשל ׁשּלא חי ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹּתבׁשיל
לֹו ורע לטעמו]ּומצטּמק מזיקה לׁשהֹותֹו[ההצטמקות מּתר - ְְְִֵַַַָֻ

ּתבׁשיל וכן ּבתּנּור. ּבין וכּפח ּבכירה ּבין האׁש, ּגּבי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻעל
ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ּבׁשל אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ולא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּבׁשל
נעׂשה הּׁשמׁשֹות, לבין סמּו חי אבר לתֹוכֹו הׁשלי אם - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלֹו
ׁשּלא ּפי על אף האׁש על לׁשהֹותֹו ּומּתר חי, ּכתבׁשיל ְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹֹֻהּכל
ּבא ואינֹו מּמּנּו, ּדעּתֹו הּסיח ׁשּכבר מּפני ּכּסה; ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹגרף

ּבּגחלים. ְִֶַַָלחּתֹות
.Ë- אֹותֹו וׁשהה עבר אם - לׁשהֹותֹו ׁשאסּור ּתבׁשיל ְְְִִִֶַַַָָָָּכל

ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלֹו ׁשּיעׂשהאסּור ּבכדי וימּתין [שיעור, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
בישול] אותו לבשל שיוכל ּתבׁשילזמן אם - ׁשכחֹו ואם .ְְְִִִַָ

ואם ׁשּבת; מֹוצאי עד אסּור הּוא, צרּכֹו ּכל ּבׁשל ְְִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּלא
ׁשּבׁשל לאכלֹוּתבׁשיל מּתר לֹו, ויפה ּומצטּמק הּוא צרּכֹו ּכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ְַָּבׁשּבת.
.Èׁשּמּת אֹותֹוּכל ּכׁשּנֹוטלין - האׁש ּגּבי על לׁשהֹותֹו ר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻ

למקֹומֹו להחזירֹו אסּור אּלאּבׁשּבת, לעֹולם, מחזירין ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשהּסקּו וכּפח ּבכירה אֹו מכּסה, אֹו ּגרּופה ּכירה ּגּבי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻעל
אבל קרקע; ּגּבי על הּקדרה הּניח ׁשּלא והּוא, ּוגבבה; ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּבקׁש
על ואפּלּו אֹותּה, מחזירין אין הּקרקע, ּגּבי על ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָמּׁשהּניחּה
לכּפח ולא לתּנּור מחזירין ואין מכּסה. אֹו ּגרּופה, ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֻֻּגּבי
מּפני ּכּסה, אֹו ׁשּגרף ּפי על אף ּבעצים, אֹו ּבגפת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּסקּו
לֹו סֹומכין אין עליו, מחזירין ׁשאין וכל ּביֹותר. חם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהבלן

לו] ְַָּבׁשּבת.[צמוד
.‡Èמגרפה להכניס האׁש,[כף]אסּור על והיא לקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּמגיס מּפני ּבׁשּבת; מּמּנה וזה[מערבב]להֹוציא ּבּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
להחזיר ּומּתר ּבׁשּבת. ּכמבּׁשל ונמצא הּוא, הּבּׁשּול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻמּצרכי
ׁשהבלּה לכירה מּועט ׁשהבלּה מּכירה אפּלּו לכירה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמּכירה
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לטמינה מּכירה לא אבל חומה]מרּבה; לשמור ולא[בתנור , ְְְֲִִִִֶָָָֹֹֻ
לכירה. ְְִִִָָמּטמינה

.·Èעססּיֹות קדרה אדם ימּלא כתושים]לא תבואה [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ
קטנית]ותרמֹוסין הּתּנּור[מין לתֹו ויּתן מים, ׁשל חבית אֹו , ְְְְִִִִֵֶַַַָֻ

ויׁש חׁשכה, עם ׁשּבת ּבהן,ערב ּכּיֹוצא וכל ׁשאּלּו - אֹותן הה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּכתבׁשיל עּקר, ּכל ּבׁשלּו ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאף
עליהן ודעּתֹו הרּבה, ּבּׁשּול צריכין ׁשאינן מּפני הן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָצרּכֹו
עבר ואם ּבתּנּור. לׁשהֹותן אסּור ּולפיכ לאלּתר, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָלאכלן
ׁשּיעׂשּו. ּבכדי וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד אסּורין - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוׁשהה

.‚Èּבׁשּבת אֹותֹו וׁשהה יֹום, מּבעֹוד ּבׂשר לתֹוכֹו ׁשּנתן ְְְְִִֶַַַָָָָָּתּנּור
ּבּגחלים, יחּתה ׁשאם מּתר; ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּגדי ּבׂשר אם -ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

מעט]יתחר האׁש[ישרף חמימּות אּלא צרי ׁשאינֹו הּבׂשר, ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
יחּתה ׁשּמא אסּור, הּוא, ׁשֹור אֹו עז ּבׂשר ואם ְְְְִִֵֶֶַַַָָּבלבד;
ּבא ׁשאם מּתר, - ּבטיט הּתּנּור ּפי טח ואם לבּׁשלֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻּבּגחלים
ויּפסד, הּבׂשר ויתקּׁשה הרּוח, ּתּכנס ולחּתֹות, הּתּנּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹלפּתח

הּתּנּור. ְְִֵַַַויצטּנן
.„Èעליו ּגֹוזרין אין אֹותֹו, מפסדת ׁשהרּוח ּדבר ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

ויחּתה יגּלהּו לתֹוׁשּמא ּפׁשּתן ׁשל אּונין נֹותנין זה ּומּפני ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
יּפסד. - ּגּלהּו ׁשאם חׁשכה, עם ֲִִִִֵֵֶַַָָָהּתּנּור

.ÂËאֹו העז ּכבׂשר הּוא הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשלם ּגדי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנתן
אם אּלא ּבּגחלים, יחּתה ׁשּמא לׁשהֹותֹו, ואסּור ׁשֹור, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבׂשר

הּתּנּור טח חׁשכה,ּכן עם לּתּנּור הּפסח ּכבׂש לׁשלׁשל ּומּתר . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
זריזין חבּורה ׁשּבני מּפני טח, ׁשאינֹו ּפי על הן.[זהירים]אף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.ÊËּב צֹולין ּכדיאין אּלא האׁש, ּגּבי על ּוביצה ּבצל ׂשר ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
יֹום מּבעֹוד אחרׁשּיּצלּו נׁשארּו ואם לאכילה. ראּויין ויהיּו , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשהן מּפני מּתר, - הרּבה ׁשּיּצלּו עד ּבׁשּבת האׁש על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכן
יחר - חתה ׁשאם לֹו; ורע מעט]ּכמצטּמק אֹותן,[ישרוף ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

הּמגמר מּניחין זה ּומּפני הם. האׁש ּגּוף ּתחת[בשמים]ׁשעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
יּׂשרףחׁשכה,עם[בגדים]הּכלים - ּבּגחלים חתה ׁשאם ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּכלים ויעּׁשן בבגדים]הּמגמר עשן .[יעלה ְִִֵֵַַַָֻ
.ÊÈאסּור אינֹו זה, ּבענין אֹוסרין ׁשאנּו ּדבר ׁשּכל למדּת, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהא

יחּתה ׁשּמא - ּגזרה אּלא ּבׁשּבת, נעׂשה ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
לּיֹורה צמר נֹותנין אין ,לפיכ אם[לצובעו]ּבּגחלים. אּלא , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עקּורה היתה יחּתה[מוגבהת]ּכן ׁשּמא - האׁש מעל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
טּוח ּפיה ׁשּיהיה והּוא יגיס[סגור]ּבּגחלים; ׁשּמא - ּבטיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

מּׁשחׁשכה. ֲִֵֶָָּבּה
.ÁÈהררה ולא חׁשכה, עם ּבּתּנּור הּפת את נֹותנין [עוגהאין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּיקרמּודקה] ּכדי אּלא - הּגחלים ּגּבי ּפנים[ישחימו]על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבאׁש אֹו ּבּתּנּור מדּבקים העליון]ׁשאינן נׁשארּו[חלקה ואם . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻ
יפסיד יחּתה, ׁשאם מּתר; - אפּיתן ׁשּיגמר עד כן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאחרי
פניה קרמּו לא ועדין וחׁשכה לחׁשכה, סמּו נתן ואם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאֹותן.
וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד מהן לאכל אסּור - ּבמזיד אם -ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לרּדֹות לֹו מּתר - ּבׁשֹוגג ואם ׁשּיעׂשּו. מןּבכדי להוציא -] ְְְְִִִֵֵֵֶָָֻ
-התנור] רֹודה ּוכׁשהּוא ּבׁשּבת; סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְְִֶֶֶַָָָֹמּמּנה

ּבמרּדה ירּדה לכך]לא מיוחד כלי עֹוׂשה[- ׁשהּוא ּכדר ְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ
ּבּה. וכּיֹוצא ּבסּכין אּלא ְְְִֵֶַַָָֹּבחל,

.ËÈׁשּירצה ּדבר מּכל מדּורה אדם קרקעעֹוׂשה ּגּבי על ּבין , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

לאֹורּה ּומׁשּתּמׁש יֹום, מּבעֹוד ּומדליקּה מנֹורה, ּגּבי על ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבין
קדם הּמדּורה רב ׁשּידליק וצרי ּבׁשּבת. ּכנגּדּה מתחּמם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹו
ואם הּׁשּבת; קדם מאליה עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹחׁשכה,
ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת ּבּה להנֹות אסּור רּבּה, הדליק ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻלא
הדליק ואם הּׁשלהבת. ׁשּתעלה ּכדי העצים ויניד ּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיחּתה
יֹום. מּבעֹוד הּקפֹו ורב עביֹו רב להדליק צרי יחידי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹעץ

.Îּבּגבּולין אמּורים? ּדברים מקומות]ּבּמה אבל[בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ
עם הּמֹוקד ּבית ּבמדּורת ּבעצים האּור את מאחיזין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמקּדׁש,

לפני] חֹוׁשׁשין[- ואין זריזיןחׁשכה, ׁשהּכהנים יחּתה, ׁשּמא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ֵהן.[זהירים]

.‡Îּגרעינים ׁשל אֹו קנים ׁשל מדּורה צריהיתה אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
הּׁשּבת, קדם האׁש ּבּה ׁשהתחיל ּכיון אּלא הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
ואינֹו ּבמהרה, ּבהן נתלית ׁשהאׁש מּפני ּבּה, להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
הּגרעינין הּניח אֹו קנים, אגד אם ,לפיכ לחּתֹות. ְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָצרי

ּבהן[סלים]ּבחֹותלֹות ׁשּתעלה וצרי ּכעצים, הן הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּׁשּבת. קדם מאליה ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשלהבת

.·Îרבב ׁשל אֹו ּגפרית, ׁשל אֹו זפת, ׁשל דברמדּורה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ
קירהשמנוני] ׁשל אֹו ּגבבה[שעוה], ׁשל אֹו קׁש, ׁשל אֹו , ְִֶֶֶַָָָ

דקים] מּפני[עצים הּׁשּבת, קדם רּבּה להדליק צרי אינֹו -ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
ּבמהרה. אֹותם מדלקת ְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהאׁש

ד ¤¤ּפרק

מתחּמם,‡. הּוא - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש
ּגפת ּכגֹון: האׁש, ּכעין ּבבּׁשּולֹו זיתים]ּומֹוסיפין ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ

זּוגין[שדות]וזבל אֹו וחל, וסיד, ּומלח, ענבים], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ
צמר]ּומּוכין ׁשּׁשלׁשּתן[אגודות ּבזמן [האחרונים]ועׂשבים ְְְֲִִִֶַַָָָ

הּמֹוסיף'. 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים עצמן; מחמת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָלחין
ּבחמימּותֹו יּׁשאר - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
אֹותֹו מֹונעין אּלא ּבּׁשּול, לֹו מֹוסיפין ואינן ְְְִִִִִֵֶַָָּבלבד,
ּוכסּות, יבׁשים, ועׂשבים ּומּוכין זּוגין ּכגֹון: ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָמּלהצטּנן,

וכנפי נוצות]ּופרֹות, ּונערת[- פירורי]יֹונה, הּפׁשּתן,[- ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
חרׁשים ּוׁשלחין[נגרים]ּונסרת בשערותיה], בהמה וגּזי[עור , ְְְִִִֵֶָָָֹ

מֹוסיף'. ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָצמר;
יֹום,·. מּבעֹוד הּמֹוסיף ּבדבר ׁשּטֹומנין היה, הּדין ְְְִִִִִֶַַָָָָמן

האׁש ּגּבי על מׁשהין ׁשהרי ּבׁשּבת, טמּון הּתבׁשיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָויּׁשאר
מּבעֹוד הּמֹוסיף, ּבדבר להטמין חכמים אסרּו אבל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָּבׁשּבת;
עד לגּלֹותּה ויצטר ּבׁשּבת, הּקדרה ּתרּתח ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיֹום,
ּבדבר טֹומן ונמצא ּבׁשּבת, ויכּסה ויחזר הרתיחה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּתנּוח
ּבדבר להטמין מּתר ,לפיכ אסּור. ׁשהּוא ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻהּמֹוסיף

הּׁשמׁשֹות ּבין לילה]הּמֹוסיף, ספק יום קדרֹות[ספק ׁשּסתם - ְְְִֵֵֶַַָָ
ׁשּוב ׁשּנחּו, וכיון מּבעּבּוען, ונחּו רתחּו ּכבר הּׁשמׁשֹות, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָּבין

רֹותחין. ְִֵָאינן
מֹוסיף,‚. ׁשאינֹו ּבדבר הּתבׁשיל לטמן היה, הּדין מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן

ּג - זה ּדבר חכמים אסרּו אבל עצמּה; ׁשּמאּבׁשּבת זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּברמץ חם]יטמין ונמצא[אפר אׁש, ׁשל ניצֹוצֹות ּבֹו ויהיה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ

חם[גורף]חֹותה ּדבר להטמין אסרּו ,לפיכ ּבּגחלים; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
מֹוסיף. ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו ְְֲִִֵֶַַָָָּבׁשּבת,
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לטמינה מּכירה לא אבל חומה]מרּבה; לשמור ולא[בתנור , ְְְֲִִִִֶָָָֹֹֻ
לכירה. ְְִִִָָמּטמינה

.·Èעססּיֹות קדרה אדם ימּלא כתושים]לא תבואה [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ
קטנית]ותרמֹוסין הּתּנּור[מין לתֹו ויּתן מים, ׁשל חבית אֹו , ְְְְִִִִֵֶַַַָֻ

ויׁש חׁשכה, עם ׁשּבת ּבהן,ערב ּכּיֹוצא וכל ׁשאּלּו - אֹותן הה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּכתבׁשיל עּקר, ּכל ּבׁשלּו ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאף
עליהן ודעּתֹו הרּבה, ּבּׁשּול צריכין ׁשאינן מּפני הן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָצרּכֹו
עבר ואם ּבתּנּור. לׁשהֹותן אסּור ּולפיכ לאלּתר, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָלאכלן
ׁשּיעׂשּו. ּבכדי וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד אסּורין - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוׁשהה

.‚Èּבׁשּבת אֹותֹו וׁשהה יֹום, מּבעֹוד ּבׂשר לתֹוכֹו ׁשּנתן ְְְְִִֶַַַָָָָָּתּנּור
ּבּגחלים, יחּתה ׁשאם מּתר; ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּגדי ּבׂשר אם -ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

מעט]יתחר האׁש[ישרף חמימּות אּלא צרי ׁשאינֹו הּבׂשר, ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
יחּתה ׁשּמא אסּור, הּוא, ׁשֹור אֹו עז ּבׂשר ואם ְְְְִִֵֶֶַַַָָּבלבד;
ּבא ׁשאם מּתר, - ּבטיט הּתּנּור ּפי טח ואם לבּׁשלֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻּבּגחלים
ויּפסד, הּבׂשר ויתקּׁשה הרּוח, ּתּכנס ולחּתֹות, הּתּנּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹלפּתח

הּתּנּור. ְְִֵַַַויצטּנן
.„Èעליו ּגֹוזרין אין אֹותֹו, מפסדת ׁשהרּוח ּדבר ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

ויחּתה יגּלהּו לתֹוׁשּמא ּפׁשּתן ׁשל אּונין נֹותנין זה ּומּפני ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
יּפסד. - ּגּלהּו ׁשאם חׁשכה, עם ֲִִִִֵֵֶַַָָָהּתּנּור

.ÂËאֹו העז ּכבׂשר הּוא הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשלם ּגדי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנתן
אם אּלא ּבּגחלים, יחּתה ׁשּמא לׁשהֹותֹו, ואסּור ׁשֹור, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבׂשר

הּתּנּור טח חׁשכה,ּכן עם לּתּנּור הּפסח ּכבׂש לׁשלׁשל ּומּתר . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
זריזין חבּורה ׁשּבני מּפני טח, ׁשאינֹו ּפי על הן.[זהירים]אף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.ÊËּב צֹולין ּכדיאין אּלא האׁש, ּגּבי על ּוביצה ּבצל ׂשר ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
יֹום מּבעֹוד אחרׁשּיּצלּו נׁשארּו ואם לאכילה. ראּויין ויהיּו , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ

ׁשהן מּפני מּתר, - הרּבה ׁשּיּצלּו עד ּבׁשּבת האׁש על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכן
יחר - חתה ׁשאם לֹו; ורע מעט]ּכמצטּמק אֹותן,[ישרוף ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

הּמגמר מּניחין זה ּומּפני הם. האׁש ּגּוף ּתחת[בשמים]ׁשעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
יּׂשרףחׁשכה,עם[בגדים]הּכלים - ּבּגחלים חתה ׁשאם ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּכלים ויעּׁשן בבגדים]הּמגמר עשן .[יעלה ְִִֵֵַַַָֻ
.ÊÈאסּור אינֹו זה, ּבענין אֹוסרין ׁשאנּו ּדבר ׁשּכל למדּת, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהא

יחּתה ׁשּמא - ּגזרה אּלא ּבׁשּבת, נעׂשה ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
לּיֹורה צמר נֹותנין אין ,לפיכ אם[לצובעו]ּבּגחלים. אּלא , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

עקּורה היתה יחּתה[מוגבהת]ּכן ׁשּמא - האׁש מעל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
טּוח ּפיה ׁשּיהיה והּוא יגיס[סגור]ּבּגחלים; ׁשּמא - ּבטיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

מּׁשחׁשכה. ֲִֵֶָָּבּה
.ÁÈהררה ולא חׁשכה, עם ּבּתּנּור הּפת את נֹותנין [עוגהאין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּיקרמּודקה] ּכדי אּלא - הּגחלים ּגּבי ּפנים[ישחימו]על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבאׁש אֹו ּבּתּנּור מדּבקים העליון]ׁשאינן נׁשארּו[חלקה ואם . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻ
יפסיד יחּתה, ׁשאם מּתר; - אפּיתן ׁשּיגמר עד כן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאחרי
פניה קרמּו לא ועדין וחׁשכה לחׁשכה, סמּו נתן ואם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאֹותן.
וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד מהן לאכל אסּור - ּבמזיד אם -ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לרּדֹות לֹו מּתר - ּבׁשֹוגג ואם ׁשּיעׂשּו. מןּבכדי להוציא -] ְְְְִִִֵֵֵֶָָֻ
-התנור] רֹודה ּוכׁשהּוא ּבׁשּבת; סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְְִֶֶֶַָָָֹמּמּנה

ּבמרּדה ירּדה לכך]לא מיוחד כלי עֹוׂשה[- ׁשהּוא ּכדר ְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ
ּבּה. וכּיֹוצא ּבסּכין אּלא ְְְִֵֶַַָָֹּבחל,

.ËÈׁשּירצה ּדבר מּכל מדּורה אדם קרקעעֹוׂשה ּגּבי על ּבין , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

לאֹורּה ּומׁשּתּמׁש יֹום, מּבעֹוד ּומדליקּה מנֹורה, ּגּבי על ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבין
קדם הּמדּורה רב ׁשּידליק וצרי ּבׁשּבת. ּכנגּדּה מתחּמם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹו
ואם הּׁשּבת; קדם מאליה עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹחׁשכה,
ׁשּמא ּגזרה, - ּבׁשּבת ּבּה להנֹות אסּור רּבּה, הדליק ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻלא
הדליק ואם הּׁשלהבת. ׁשּתעלה ּכדי העצים ויניד ּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיחּתה
יֹום. מּבעֹוד הּקפֹו ורב עביֹו רב להדליק צרי יחידי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹעץ

.Îּבּגבּולין אמּורים? ּדברים מקומות]ּבּמה אבל[בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ
עם הּמֹוקד ּבית ּבמדּורת ּבעצים האּור את מאחיזין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמקּדׁש,

לפני] חֹוׁשׁשין[- ואין זריזיןחׁשכה, ׁשהּכהנים יחּתה, ׁשּמא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ֵהן.[זהירים]

.‡Îּגרעינים ׁשל אֹו קנים ׁשל מדּורה צריהיתה אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
הּׁשּבת, קדם האׁש ּבּה ׁשהתחיל ּכיון אּלא הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
ואינֹו ּבמהרה, ּבהן נתלית ׁשהאׁש מּפני ּבּה, להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
הּגרעינין הּניח אֹו קנים, אגד אם ,לפיכ לחּתֹות. ְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָצרי

ּבהן[סלים]ּבחֹותלֹות ׁשּתעלה וצרי ּכעצים, הן הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּׁשּבת. קדם מאליה ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשלהבת

.·Îרבב ׁשל אֹו ּגפרית, ׁשל אֹו זפת, ׁשל דברמדּורה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ
קירהשמנוני] ׁשל אֹו ּגבבה[שעוה], ׁשל אֹו קׁש, ׁשל אֹו , ְִֶֶֶַָָָ

דקים] מּפני[עצים הּׁשּבת, קדם רּבּה להדליק צרי אינֹו -ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
ּבמהרה. אֹותם מדלקת ְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהאׁש

ד ¤¤ּפרק

מתחּמם,‡. הּוא - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש
ּגפת ּכגֹון: האׁש, ּכעין ּבבּׁשּולֹו זיתים]ּומֹוסיפין ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ

זּוגין[שדות]וזבל אֹו וחל, וסיד, ּומלח, ענבים], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ
צמר]ּומּוכין ׁשּׁשלׁשּתן[אגודות ּבזמן [האחרונים]ועׂשבים ְְְֲִִִֶַַָָָ

הּמֹוסיף'. 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים עצמן; מחמת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָלחין
ּבחמימּותֹו יּׁשאר - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
אֹותֹו מֹונעין אּלא ּבּׁשּול, לֹו מֹוסיפין ואינן ְְְִִִִִֵֶַָָּבלבד,
ּוכסּות, יבׁשים, ועׂשבים ּומּוכין זּוגין ּכגֹון: ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָמּלהצטּנן,

וכנפי נוצות]ּופרֹות, ּונערת[- פירורי]יֹונה, הּפׁשּתן,[- ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
חרׁשים ּוׁשלחין[נגרים]ּונסרת בשערותיה], בהמה וגּזי[עור , ְְְִִִֵֶָָָֹ

מֹוסיף'. ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָצמר;
יֹום,·. מּבעֹוד הּמֹוסיף ּבדבר ׁשּטֹומנין היה, הּדין ְְְִִִִִֶַַָָָָמן

האׁש ּגּבי על מׁשהין ׁשהרי ּבׁשּבת, טמּון הּתבׁשיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָויּׁשאר
מּבעֹוד הּמֹוסיף, ּבדבר להטמין חכמים אסרּו אבל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָּבׁשּבת;
עד לגּלֹותּה ויצטר ּבׁשּבת, הּקדרה ּתרּתח ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיֹום,
ּבדבר טֹומן ונמצא ּבׁשּבת, ויכּסה ויחזר הרתיחה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּתנּוח
ּבדבר להטמין מּתר ,לפיכ אסּור. ׁשהּוא ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻהּמֹוסיף

הּׁשמׁשֹות ּבין לילה]הּמֹוסיף, ספק יום קדרֹות[ספק ׁשּסתם - ְְְִֵֵֶַַָָ
ׁשּוב ׁשּנחּו, וכיון מּבעּבּוען, ונחּו רתחּו ּכבר הּׁשמׁשֹות, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָּבין

רֹותחין. ְִֵָאינן
מֹוסיף,‚. ׁשאינֹו ּבדבר הּתבׁשיל לטמן היה, הּדין מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן

ּג - זה ּדבר חכמים אסרּו אבל עצמּה; ׁשּמאּבׁשּבת זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּברמץ חם]יטמין ונמצא[אפר אׁש, ׁשל ניצֹוצֹות ּבֹו ויהיה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ

חם[גורף]חֹותה ּדבר להטמין אסרּו ,לפיכ ּבּגחלים; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
מֹוסיף. ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו ְְֲִִֵֶַַָָָּבׁשּבת,
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חׁשכה„. לא ספק חׁשכה השמשות]ספק בין לטמן[- מּתר , ְֲֲִֵֵֵֵָָָָָֹֹֻ
ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת, הּצֹונן ּדבר לטמן ּומּתר חם. ּדבר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻאת

ׁשּתפּוג ּכדי אֹו ּביֹותר, יצטּנן ׁשּלא צּנתֹו.[תחלש]מֹוסיף, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
לכּסֹותן, מּתר - ּבׁשּבת ונתּגּלּו ׁשּבת, מערב ׁשּטמנן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻחּמין
ּכיצד? ּבׁשּבת. הּכּסּוי להחליף ּומּתר מֹוסיף; אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻׁשהרי
ּומּניח יֹונה ּכנפי נֹוטל אֹו יֹונה, ּכנפי ּומּניח ּכסּות ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָנֹוטל

ְַהּכסּות.
מּתר‰. - אחר לכלי מּכלי החּמין, הּמים אֹו הּתבׁשיל ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָֻּפּנה

הּדבר ּכמֹו מֹוסיף, ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת האחר הּכלי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלהטמין
ׁשהּוא חם ּדבר אּלא ּבׁשּבת, להטמין אסרּו ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּצֹונן;

מּתר ּפּנהּו, אם אבל ּבֹו; ׁשּנתּבּׁשל ראׁשֹון .ּבכלי ְְֲִִִִִִֵֶַָָָֻ
.Âמחם מים]מּניחין על[דוד ּוקדרה ּבׁשּבת, מחם ּגּבי על ְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ

קד ּגּבי על ּומחם מחם, ּגּבי על ּוקדרה קדרה, וטחּגּבי - רה ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ
ּבׁשביל[סותם] אּלא ׁשּיּוחּמּו, ּבׁשביל לא ּבבצק; ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹּפיהם

אבל ּבׁשּבת, להטמין אּלא אסרּו ׁשּלא חּמם; על ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּיעמדּו
עֹומדין ׁשּיהיּו ּכדי חם, ּכלי ּגּבי על חם ּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַלהּניח
צֹונן ּדבר ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי מּניחין אין אבל מּתר. - ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבחמימּותן
ואם ּבׁשּבת; חם ּבֹו מֹוליד ׁשהרי ּבׁשּבת, חם ּכלי ּגּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹעל

יום]הּניחֹו בעוד ּבדבר[- ּכטֹומן ואינֹו מּתר, - מּבערב ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֻ
ִַהּמֹוסיף.

ה ¤¤ּפרק

רצה‡. ואם מדליק רצה אם רׁשּות, אינּה ּבׁשּבת נר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָהדלקת
מדליק עדאינֹו אחריה לרּדף חּיב ׁשאינֹו מצוה ולא ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

אּלא לאכילה; ידים נטילת אֹו חצרֹות ערּובי ּכגֹון ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיעׂשּנה,
נר ּבבּתיהן להיֹות חּיבין נׁשים, ואחד אנׁשים ואחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָחֹובה.
הּפתחים, על ׁשֹואל - ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו ּבׁשּבת. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹּדלּוק
וחּיב ׁשּבת. ענג ּבכלל ׁשּזה הּנר; את ּומדליק ׁשמן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹולֹוקח
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הדלקה: קדם ְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹלבר
ּכדר - ׁשּבת' ׁשל נר להדליק וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאׁשר

ּבהם חּיב ׁשהּוא הּדברים ּכל על סֹופרים.ׁשּמבר מּדברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּׁשּבת·. לנר להׁשּתּמׁש יהיה[באורו]מּתר ׁשּלא והּוא , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

ּבראּיתֹו, לדקּדק ׁשּצרי ּדבר אבל הרּבה; עּיּון צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּדבר
יּטה ׁשּמא ּגזרה - הּנר לאֹור להבחינֹו השמןאסּור לקרב [הנר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

.לפתילה]

החּמה‚. ׁשקיעת קדם יֹום, מּבעֹוד להדליק צרי .הּמדליק ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ
ׁשהן לפי האנׁשים, מן יֹותר זה ּדבר על מצּוֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻונׁשים
ּפי על ואף הּבית; ּבמלאכת העסּוקֹות והן ּבּבּתים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָמצּויֹות
לאנׁשי ולֹומר ,ּכ על אֹותן ולבּדק להזהירן האיׁש צרי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹכן,
ספק הּנר'. את 'הדליקּו :ׁשּתחׁש קדם ׁשּבת ערב ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹביתֹו

מדליקין. אין - נכנס לא ספק הּׁשּבת, ונכנס ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹחׁשכה
.„- ּבינֹונּיים ּכֹוכבים ׁשלׁשה ׁשּיראּו עד החּמה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּתׁשקע

מן ספק והּוא מקֹום, ּבכל הּׁשמׁשֹות' 'ּבין הּנקרא הּזמן ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּוא
מקֹום ּבכל להחמיר ּבֹו ודנין הּלילה; מן ספק .הּיֹום, ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ
הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה והעֹוׂשה ּבֹו, מדליקין אין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּולפיכ
חּיב - ּבׁשֹוגג ׁשּבת, ּבמֹוצאי הּׁשמׁשֹות ּובין ׁשּבת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָערב

ּגד לא - אּלּו וכֹוכבים מקֹום. מּכל הּנראיםחּטאת ֹולים ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ

ּומּׁשּיראּו ּבּלילה; אּלא נראין ׁשאינן קטּנים ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּיֹום,
וּדאי. לילה זה הרי הּבינֹונּיים, אּלּו ּכֹוכבים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשלׁשה

מּדבר‰. אֹותּה עֹוׂשין אין לׁשּבת, ּבּה ׁשּמדליקין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּפתילה
מסכסכת ּומׁשי,[קופצת]ׁשהאּור וׂשער, צמר, ּכגֹון - ּבֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

נּפץ ׁשּלא ּופׁשּתן הארז, ּומיני[נוקה]וצמר ּדקל, ׁשל וסיב , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻ
- ּבֹו נתלית ׁשהאּור מּדבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא הרּכים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעץ

נפּוצה ּפׁשּתה וכּיֹוצא[נקיה]ּכגֹון ּגפן, וצמר ׁשׁש, ּובגדי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּברב ׁשּידליק צרי - והּמדליק ּבֹו. נתלית ׁשהאּור מּדבר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן

הּפתילה. מן ְִִֵַַָהּיֹוצא
.Â- ּבֹו מדליקין ׁשאין ּדבר על ּבֹו ׁשּמדליקין ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכֹור

אסּור אֹורה, להֹוסיף ּכדי הּפתילה להעבֹות ואםאם ; ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ
ּתׁשּתלׁשל ולא עֹומדת ׁשּתהא ּכדי הּפתילה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהקׁשֹות

מּתר.[תיפול] ְַָָֻלמּטה,
.Êּוגריס מלח ׁשל ּגרּגר הּנר[גרגר]נֹותנין ּפי על ּפֹול ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ

ּדֹולק ׁשּיהא ּכדי ׁשּבת, רב]ּבערב ׁשּבת[זמן וכלּבלילי . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבין - מדּורה מהן עֹוׂשין ּבהן, מדליקין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּפתילֹות
מנֹורה, ּגּבי על ּבין לאֹורּה, להׁשּתּמׁש ּבין ּכנגּדּה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָלהתחּמם
לנר, ּפתילה לעׂשֹותן אּלא אסרּו ולא קרקע; ּגּבי על ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבין

ְִַּבלבד.
.Áאחר נמׁש ׁשּיהא צרי לׁשּבת, ּבֹו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמן

ּכגֹוןהּפתילה - הּפתילה אחר נמׁשכין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
קיק וׁשמן וׁשעוה, הקקיון]זפת, ואליה[מעץ הכבש], ,[זנב ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָ

ּבפתילֹות מדליקין אין זה ּומּפני ּבהן. מדליקין אין - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב
אחר נמׁשכים ׁשאין ּבׁשמנים ולא ּבהן, נתלית האּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאין

אפל הּנר אֹור יהיה ׁשּמא ּגזרה, - ויּטה[חלש]הּפתילה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לאֹורּה. ׁשּיׁשּתּמׁש ּבׁשעה ְְְִֵֶַָָָָאֹותּה

.Ëׁשמן לתֹוכן נֹותן - ׁשּנּמֹוחּו דגים וקרבי ׁשהּתיכֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָחלב
ּומדליק ׁשהּוא, אפּלּוּכל - ּבהן מדליקין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשאין מּפני ידליק, לא - ּבהן ׁשּמדליקין ּבׁשמנים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹערבן
דליקים] הלא הפתילה]נמׁשכין[השמנים .[אחר ְִִָ

.Èּבעטרן מדליקין הזפת]אין -[פסולת רע ׁשריחֹו מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ּבצרי ולא הּנר. לאֹור ליׁשב עליו וחֹובה ויצא, יּניחּנּו ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

עץ] הּנר;[שרף מן מּמּנּו יּקח ׁשּמא - טֹוב ׁשריחֹו מּפני ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
עף ׁשהּוא מּפני דליקה]ועֹוד, לגרום ויכול ולא[באויר . ְְְִֵֶָֹ

סּכנה. לידי ויבֹוא עף, ׁשהּוא מּפני - ּבחל ואפּלּו לבן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבנפט
.‡È,צנֹון ׁשמן ּכגֹון - ׁשמנים ּבׁשאר לכּתחּלה להדליק ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר

ׁשּמנּו אּלּו אּלא אסּור אין ּבהן; ּכּיֹוצא וכל ולפת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻוׁשמׁשמין,
ּבלבד .חכמים ְֲִִַָ

.·Èּבׁשביל הּנר, ּפי על ׁשמן מלא מנּקב ּכלי אדם יּתן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלא
מנּטף ויּתןׁשּיהא הּנר ּבצד ויּתנּנה ׁשמן קערה ימּלא ולא , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּמא ּגזרה, - ׁשֹואבת ׁשּתהא ּבׁשביל לתֹוכּה, הּפתילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹראׁש
להנֹות ואסּור ּבּנר, נמאס לא ׁשהרי ׁשּבּכלי, הּׁשמן מן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיּקח
נטף ואפּלּו הּנר, ּכבתה ואפּלּו ּבֹו, ׁשהדלק הּׁשמן מן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּבׁשּבת

אּסּור מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני - הּנר ומיוחדמן מיועד -] ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֻ
איסור] הּנרלמלאכת אל הּׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי חּבר ואם .ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

מּתר. - ּבהן וכּיֹוצא ּובחרׂשית ְְְְִִֵֶַַָָֻּבסיד
.‚Èּבׁשּבת ׁשמן ּבֹו לקּבל הּנר ּתחת ּכלי נֹותנין ׁשהריאין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
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מהכנֹו הּכלי בו]מבּטל להעשות מוכן שהיה נתנֹו[ממה ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵַַָ
לקּבל ּבׁשּבת הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין מּתר. יֹום, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֻמּבעֹוד

מהאש]ניצֹוצֹות לא[המינתזין והרי מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני - ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּבת מערב ואפּלּו מים, לתֹוכֹו לּתן ואסּור מּלטלטלֹו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבּטלֹו

הּניצֹוצֹות. ּכּבּוי את מקרב ׁשהּוא מּפני -ְְִִִֵֵֶֶַָ
.„Èּפֹולין מכינים]אין בגד קֹורין[-בדיקת ולא הּנר, לאֹור ְְִִֵֵַֹ

ּבּתים עׂשרה ואפּלּו קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה ואפּלּו הּנר, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָלאֹור
לאֹורֹו יפלה ולא יקרא לא - ּבעליֹונה והּנר זה, ּגב על ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
ּבענין קֹורין ׁשנים היּו ואם ויּטה. יׁשּכח ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּתחּתֹונה,
חברֹו מזּכיר מהן אחד ׁשּכל הּנר; לפני לקרֹות מּתרין - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
טרּוד מהן אחד ׁשּכל ענינֹות, ּבׁשני לא אבל ׁשכח; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאם

ְְִָּבענינֹו.
.ÂËׁשהרב מּפני הּנר, לאֹור רּבן לפני קֹורין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתינֹוקֹות

עליו אימתן ׁשאין מּפני יקרא, לא הּוא אבל ויׁשמׁשּמרן; . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
ׁשהּוא הּפרׁשה ראׁש ׁשּיראה עד הּנר, לאֹור ּבספר לראֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו
קֹוראין והן ּבידן, הּספר נֹותן ּכ ואחר להקרֹותן, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי

ְָָלפניו.
.ÊË- הרּבה ּבעּיּון אּלא נּכרין ואינן לזה, זה הּדֹומין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלים

יׁשּכח, ׁשּמא ּביניהן; ּולהבחין הּנר לאֹור להקריבן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאסּור
ּכֹוסֹותויּטה לבּדק לֹו אסּור - קבּוע ׁשאינֹו ׁשּמׁש ,לפיכ . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשמן, ׁשל ּבנר ּבין מּכירן, ׁשאינֹו מּפני הּנר, לאֹור ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוקערֹות
לֹו מּתר - קבּוע ׁשּמׁש אבל רב; ׁשאֹורֹו נפט ׁשל ּבנר ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
עּיּון צרי ׁשאינֹו מּפני ּוקערֹות, ּכֹוסֹות הּנר לאֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלבּדק
ואף לבּדק, לֹו מֹורין אין - זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהרּבה.

יסּתּפק ׁשּמא ּגזרה, מּתר; ׁשהּוא ּפי מּמּנּו.[יקח]על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
.ÊÈ,ּכדרּכֹו ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר

ּובׁשעה ׁשּפֹותח ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ּכדיׁשּנֹועל ּבׁשּבת הּמדּורה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

רּוח אּלא ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתהא
לּקרקע, המחּבר אילן ּגּבי על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֻמצּויה.

חֹוׁשׁש. ְֵֵואינֹו
.ÁÈׁשׁש ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל, ׁשל ועירֹות מדינֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ׁשּבת ּבערב ּכדיּתקיעֹות ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשּלּה[העיר]להׁשמיע הּמגרׁש אנׁשי וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

.[סביבותיה]

.ËÈמּלחרׁש ּבּׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּתקיעה
הּקרֹובין ואין ׁשּבּׂשדה; מלאכה ּומּלעׂשֹות [לעיר]ּומּלעדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבבת ּכּלם ויּכנסּו רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר, לּכנס ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻרּׁשאין
והּתריסין ּפתּוחֹות, החנּיֹות ועדין גםאחת; [המשמשים ְְְֲֲִִִַַַַַַֻ

הּתריסין,כדוכן] נסּתּלקּו - ׁשנּיה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹֻמּנחין.
ּגּבי על מּנחֹות והּקדרֹות החּמין ועדין החנּיֹות; ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻוננעלּו

המסּלק סּלק - ׁשליׁשית ּתקיעה לתקע התחיל [אתּכירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ
מהכירה] הּנרֹות.הקדרות את והדליקּו הּמטמין, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמין

להדּביק ּכדי אֹו ּדג, לצלֹות ּכדי ּבּתּנּור,[להכניס]וׁשֹוהה ּפת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
וׁשֹובת. ותֹוקע, ּומריע ְְְִֵֵֵֵַַַותֹוקע

.Îקדם והּׁשליׁשית, ּבמנחה; אֹותּה ּתֹוקע ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּתקיעה

החּמה צאתלׁשקיעת אחר ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתֹוקעין וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
למעׂשיהן. העם להּתיר ְְֲִִֵֶַַַָָָהּכֹוכבים,

.‡Îהיּו לא ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַָָָֹיֹום
מבּדילין ולא ּתֹוקעין לא ׁשּבת, ּבמֹוצאי להיֹות חל .ּתֹוקעין; ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹ
מבּדילין; ולא ּתֹוקעין ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹיֹום

לאח להיֹות ּתֹוקעין.חל ולא מבּדילין הּׁשּבת, ר ְְְְְִִִִַַַַַָָֹ

ה'תשע"ב ניסן י"ח שלישי יום
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אף‡. - ּבׁשּבת מלאכה לנּו לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲַַַַָָָָָָאסּור
הּׁשּבת על מצּוה ׁשאינֹו ּפי מּקדםעל לֹו ׁשאמר ּפי על ואף , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ

לאחר אּלא מלאכה לאֹותּה צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשּבת,
תהיה ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי אּסּורֹו - זה ודבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשּבת;

ּבעצמן. לעׂשֹות ויבֹואּו ּבעיניהן, קּלה ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָׁשּבת
יׂשראל·. ּבׁשביל אם - ּבׁשּבת מעצמֹו מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּגֹוי

ׁשּבת מֹוצאי עד מלאכה ּבאֹותּה להנֹות אסּור - אֹותּה ,עׂשה ְְֵֵַַָָָָָָָָָָ
ׁשּתעׂשה ּבכדי המלאכה]וימּתין לעשות שיוכל זמן ;[שיעור ְְְִִֵֵֶֶַָ

ׁשּדבר רּבים ּבֹו ׁשּידעּו עד ּבפרהסיא, הּדבר יהא ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא
עצמֹו ּבׁשביל ואם ּבׁשּבת. נעׂשה הּוא ּפלֹוני ּבׁשביל ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָזה

ּבׁשּבת. ּבּה להנֹות מּתר עׂשה, ְְִֵַַָָָָָָֻּבלבד
יׂשראל;‚. לאֹורֹו מׁשּתּמׁש הּנר, את ׁשהדליק ּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?

הּספינה, מן ּבֹו לירד ּכבׁש עׂשה אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואם
מים מּלא אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ואם יׂשראל; אחריו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָירד

אח מׁשקה ּבהמּתֹו, עׂשביםלהׁשקֹות לּקט יׂשראל; ריו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מהן לאכל ּבהמּתֹו יׂשראל מּניח לבהמּתֹו, והּוא,להאכיל ; ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ירּבה ׁשּמא - יׂשראל לאֹותֹו מּכיר הּגֹוי אֹותֹו יהא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּכל וכן יׂשראל. ּבׁשביל עֹוׂשה ונמצא ּבׁשבילֹו, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָּבמלאכּתֹו
אם אּלא ּבׁשּבת, ּבֹו יהנה לא - ּבֹו להרּבֹות ׁשאפׁשר ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר

מּכירֹו. אינֹו ִֵֵַּכן
.„- וכבׁש נר ּכגֹון ּולמעט, להרּבֹות ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּבׁשּבת, יׂשראל אחריו נהנה עצמֹו, ּבׁשביל ועׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹואיל
מּכירֹו ׁשהּוא ּפי על אםואף - ּבׁשּבת ּבמסּבה הּדלּוק נר . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּדעת על ׁשהּמדליק, לאֹורּה; להׁשּתּמׁש אסּור יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרב
מחצה לאֹורּה. להׁשּתּמׁש מּתר ּגֹוים, רב ואם מדליק. ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻהרב
אין - לכּבֹות ּגֹוי ּובא ּבׁשּבת, ּדלקה נפלה אסּור. ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָָָָלמחצה,
עלינּו; ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני ּתכּבה', ו'אל 'ּכּבה' לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹומרין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
ּבׁשּבת,[יהודי]מת‰. קבר לֹו וחפרּו ארֹון, ּגֹוים לֹו ׁשעׂשּו ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ּבכדי ימּתין - ּבצנעה אם - ּבהן לסּפד חלילין לֹו הביאּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָֹאֹו
ּבסרטיא הּקבר היה ואם ּבֹו. ויּקבר ׁשּבת, למֹוצאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיעׂשּו

והּׁשבין[רחוב] העֹוברין וכל ּגּביו, על והארֹון ְְְְְֲִִַַַָָָָָָּגדֹולה,
ּב עכׁשו עֹוׂשין ׁשהּגֹוים ׁשּזה -אֹומרים הּוא לפלֹוני ׁשּבת, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשהּוא מּפני עֹולמית, יׂשראל אֹותֹו ּבֹו יּקבר לא זה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹהרי
ׁשּימּתין והּוא, - אחר יׂשראל ּבֹו לקּבר ּומּתר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבפרהסיא.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיעׂשה. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּבכדי
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מהכנֹו הּכלי בו]מבּטל להעשות מוכן שהיה נתנֹו[ממה ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵַַָ
לקּבל ּבׁשּבת הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין מּתר. יֹום, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֻמּבעֹוד

מהאש]ניצֹוצֹות לא[המינתזין והרי מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני - ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּבת מערב ואפּלּו מים, לתֹוכֹו לּתן ואסּור מּלטלטלֹו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבּטלֹו

הּניצֹוצֹות. ּכּבּוי את מקרב ׁשהּוא מּפני -ְְִִִֵֵֶֶַָ
.„Èּפֹולין מכינים]אין בגד קֹורין[-בדיקת ולא הּנר, לאֹור ְְִִֵֵַֹ

ּבּתים עׂשרה ואפּלּו קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה ואפּלּו הּנר, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָלאֹור
לאֹורֹו יפלה ולא יקרא לא - ּבעליֹונה והּנר זה, ּגב על ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
ּבענין קֹורין ׁשנים היּו ואם ויּטה. יׁשּכח ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּתחּתֹונה,
חברֹו מזּכיר מהן אחד ׁשּכל הּנר; לפני לקרֹות מּתרין - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
טרּוד מהן אחד ׁשּכל ענינֹות, ּבׁשני לא אבל ׁשכח; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאם

ְְִָּבענינֹו.
.ÂËׁשהרב מּפני הּנר, לאֹור רּבן לפני קֹורין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתינֹוקֹות

עליו אימתן ׁשאין מּפני יקרא, לא הּוא אבל ויׁשמׁשּמרן; . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
ׁשהּוא הּפרׁשה ראׁש ׁשּיראה עד הּנר, לאֹור ּבספר לראֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו
קֹוראין והן ּבידן, הּספר נֹותן ּכ ואחר להקרֹותן, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי

ְָָלפניו.
.ÊË- הרּבה ּבעּיּון אּלא נּכרין ואינן לזה, זה הּדֹומין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלים

יׁשּכח, ׁשּמא ּביניהן; ּולהבחין הּנר לאֹור להקריבן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאסּור
ּכֹוסֹותויּטה לבּדק לֹו אסּור - קבּוע ׁשאינֹו ׁשּמׁש ,לפיכ . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשמן, ׁשל ּבנר ּבין מּכירן, ׁשאינֹו מּפני הּנר, לאֹור ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוקערֹות
לֹו מּתר - קבּוע ׁשּמׁש אבל רב; ׁשאֹורֹו נפט ׁשל ּבנר ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
עּיּון צרי ׁשאינֹו מּפני ּוקערֹות, ּכֹוסֹות הּנר לאֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלבּדק
ואף לבּדק, לֹו מֹורין אין - זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהרּבה.

יסּתּפק ׁשּמא ּגזרה, מּתר; ׁשהּוא ּפי מּמּנּו.[יקח]על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
.ÊÈ,ּכדרּכֹו ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר

ּובׁשעה ׁשּפֹותח ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ּכדיׁשּנֹועל ּבׁשּבת הּמדּורה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

רּוח אּלא ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתהא
לּקרקע, המחּבר אילן ּגּבי על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֻמצּויה.

חֹוׁשׁש. ְֵֵואינֹו
.ÁÈׁשׁש ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל, ׁשל ועירֹות מדינֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ׁשּבת ּבערב ּכדיּתקיעֹות ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשּלּה[העיר]להׁשמיע הּמגרׁש אנׁשי וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

.[סביבותיה]

.ËÈמּלחרׁש ּבּׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּתקיעה
הּקרֹובין ואין ׁשּבּׂשדה; מלאכה ּומּלעׂשֹות [לעיר]ּומּלעדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבבת ּכּלם ויּכנסּו רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר, לּכנס ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻרּׁשאין
והּתריסין ּפתּוחֹות, החנּיֹות ועדין גםאחת; [המשמשים ְְְֲֲִִִַַַַַַֻ

הּתריסין,כדוכן] נסּתּלקּו - ׁשנּיה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹֻמּנחין.
ּגּבי על מּנחֹות והּקדרֹות החּמין ועדין החנּיֹות; ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻוננעלּו

המסּלק סּלק - ׁשליׁשית ּתקיעה לתקע התחיל [אתּכירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ
מהכירה] הּנרֹות.הקדרות את והדליקּו הּמטמין, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמין

להדּביק ּכדי אֹו ּדג, לצלֹות ּכדי ּבּתּנּור,[להכניס]וׁשֹוהה ּפת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
וׁשֹובת. ותֹוקע, ּומריע ְְְִֵֵֵֵַַַותֹוקע

.Îקדם והּׁשליׁשית, ּבמנחה; אֹותּה ּתֹוקע ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּתקיעה

החּמה צאתלׁשקיעת אחר ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתֹוקעין וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
למעׂשיהן. העם להּתיר ְְֲִִֵֶַַַָָָהּכֹוכבים,

.‡Îהיּו לא ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַָָָֹיֹום
מבּדילין ולא ּתֹוקעין לא ׁשּבת, ּבמֹוצאי להיֹות חל .ּתֹוקעין; ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹ
מבּדילין; ולא ּתֹוקעין ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹיֹום

לאח להיֹות ּתֹוקעין.חל ולא מבּדילין הּׁשּבת, ר ְְְְְִִִִַַַַַָָֹ

ה'תשע"ב ניסן י"ח שלישי יום

ו ¤¤ּפרק

אף‡. - ּבׁשּבת מלאכה לנּו לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲַַַַָָָָָָאסּור
הּׁשּבת על מצּוה ׁשאינֹו ּפי מּקדםעל לֹו ׁשאמר ּפי על ואף , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ

לאחר אּלא מלאכה לאֹותּה צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשּבת,
תהיה ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי אּסּורֹו - זה ודבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּׁשּבת;

ּבעצמן. לעׂשֹות ויבֹואּו ּבעיניהן, קּלה ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָׁשּבת
יׂשראל·. ּבׁשביל אם - ּבׁשּבת מעצמֹו מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּגֹוי

ׁשּבת מֹוצאי עד מלאכה ּבאֹותּה להנֹות אסּור - אֹותּה ,עׂשה ְְֵֵַַָָָָָָָָָָ
ׁשּתעׂשה ּבכדי המלאכה]וימּתין לעשות שיוכל זמן ;[שיעור ְְְִִֵֵֶֶַָ

ׁשּדבר רּבים ּבֹו ׁשּידעּו עד ּבפרהסיא, הּדבר יהא ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא
עצמֹו ּבׁשביל ואם ּבׁשּבת. נעׂשה הּוא ּפלֹוני ּבׁשביל ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָזה

ּבׁשּבת. ּבּה להנֹות מּתר עׂשה, ְְִֵַַָָָָָָֻּבלבד
יׂשראל;‚. לאֹורֹו מׁשּתּמׁש הּנר, את ׁשהדליק ּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?

הּספינה, מן ּבֹו לירד ּכבׁש עׂשה אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואם
מים מּלא אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ואם יׂשראל; אחריו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָירד

אח מׁשקה ּבהמּתֹו, עׂשביםלהׁשקֹות לּקט יׂשראל; ריו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מהן לאכל ּבהמּתֹו יׂשראל מּניח לבהמּתֹו, והּוא,להאכיל ; ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ירּבה ׁשּמא - יׂשראל לאֹותֹו מּכיר הּגֹוי אֹותֹו יהא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּכל וכן יׂשראל. ּבׁשביל עֹוׂשה ונמצא ּבׁשבילֹו, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָּבמלאכּתֹו
אם אּלא ּבׁשּבת, ּבֹו יהנה לא - ּבֹו להרּבֹות ׁשאפׁשר ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדבר

מּכירֹו. אינֹו ִֵֵַּכן
.„- וכבׁש נר ּכגֹון ּולמעט, להרּבֹות ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּבׁשּבת, יׂשראל אחריו נהנה עצמֹו, ּבׁשביל ועׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹואיל
מּכירֹו ׁשהּוא ּפי על אםואף - ּבׁשּבת ּבמסּבה הּדלּוק נר . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּדעת על ׁשהּמדליק, לאֹורּה; להׁשּתּמׁש אסּור יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרב
מחצה לאֹורּה. להׁשּתּמׁש מּתר ּגֹוים, רב ואם מדליק. ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻהרב
אין - לכּבֹות ּגֹוי ּובא ּבׁשּבת, ּדלקה נפלה אסּור. ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָָָָלמחצה,
עלינּו; ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני ּתכּבה', ו'אל 'ּכּבה' לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹומרין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
ּבׁשּבת,[יהודי]מת‰. קבר לֹו וחפרּו ארֹון, ּגֹוים לֹו ׁשעׂשּו ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ּבכדי ימּתין - ּבצנעה אם - ּבהן לסּפד חלילין לֹו הביאּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָֹאֹו
ּבסרטיא הּקבר היה ואם ּבֹו. ויּקבר ׁשּבת, למֹוצאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיעׂשּו

והּׁשבין[רחוב] העֹוברין וכל ּגּביו, על והארֹון ְְְְְֲִִַַַָָָָָָּגדֹולה,
ּב עכׁשו עֹוׂשין ׁשהּגֹוים ׁשּזה -אֹומרים הּוא לפלֹוני ׁשּבת, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ

ׁשהּוא מּפני עֹולמית, יׂשראל אֹותֹו ּבֹו יּקבר לא זה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹהרי
ׁשּימּתין והּוא, - אחר יׂשראל ּבֹו לקּבר ּומּתר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבפרהסיא.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיעׂשה. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּבכדי
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.Âׁשהביאן ּפי על אף - למת ּבׁשּבת חלילין ׁשהביא ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי
מּמקֹום ׁשּיבֹואּו ּבכדי ׁשּבת למֹוצאי ימּתין - החֹומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּצד
מּמקֹום הביאּום ּבּלילה ׁשּמא ּבהן; יּספד ּכ ואחר ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָקרֹוב,

ּבהן נכנסּו ּובּבקר החֹומה, עד ּבוּדאיאחר ידע ואם . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
מאֹותֹו ׁשּיבֹואּו ּכדי ימּתין ּבׁשּבת, הביאּום ּפלֹוני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמּמקֹום
ּבפרהסיא הּדבר יהיה ׁשּלא והּוא - הּׁשּבת אחר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמקֹום

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ְְְֶַָָּגדֹולה,
.Êמרחץ ּבּה והיתה ּבתֹוכּה, ּדרין וגֹוים ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעיר

למֹוצאי ּבּה לרחץ מּתר ּגֹוים, רב אם - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּמרחצת
חּמין; ׁשּיחּמּו ּבכדי ימּתין יׂשראל, רב ואם מּיד; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּבת

הּוחּמּו הרב ׁשּיחּמּוׁשּבׁשביל ּבכדי ימּתין למחצה, מחצה . ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַַָֹחּמין.

.Áאף - ּבׁשּבת זֹו מלאכה לֹו לעׂשֹות לגֹוי ׁשאמר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָיׂשראל
ׁשעבר ּפי מרּדּותעל מּכת אֹותֹו מדרבנן]ּומּכין -[מלקות ְִִֶַַַַַַָ

לערב מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אחר[במוצ"ש]מּתר , ְְֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּתעׂשה ּבכדי ׁשּימּתיןׁשּימּתין עד מקֹום ּבכל אסרּו ולא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּתר יהא ּתאמר ׁשאם זה, ּדבר מּפני אּלא ׁשּיעׂשּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבכדי
מּיד; מּוכן הּדבר וימצא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי יאמר ׁשּמא - ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹמּיד
לגֹוי יאמר לא ׁשּיעׂשּו, ּבכדי ׁשּימּתין עד ׁשאסרּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוכיון

מׂשּתּכר אינֹו ׁשהרי לֹו, ׁשהּוא[מרויח]לעׂשֹות מּפני ּכלּום, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַ
ּבׁשּבת. ׁשּנעׂשה זה ּדבר ׁשּיעׂשה ּבכדי לערב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמתעּכב

.Ëאּלא ּבׁשּבת לעׂשֹותֹו אסּור ואין מלאכה, ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּדבר
ׁשבּות השביתה]מּׁשּום להרבות מדרבנן מּתר[איסור - ְִָֻ

מקצת ׁשם ׁשּיהיה והּוא ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו לגֹוי לֹומר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָליׂשראל
מצוה. מּפני אֹו הרּבה, צר לּדבר צרי יהיה אֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחלי,

.Èלׁשּוט אֹו ּבׁשּבת ּבאילן לעלֹות לגֹוי יׂשראל אֹומר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָּכיצד?
אֹו למילה; סּכין אֹו ׁשֹופר, לֹו להביא ּכדי הּמים, ּפני ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָעל

ערּוב ּביניהן ׁשאין לחצר מחצר לֹו חּמיןמביא מים , ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
אֹו קטן ּבהם ּבזה.[אדם]להרחיץ ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטער. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.‡Èלגֹוי[קונה]הּלֹוקח לֹומר לֹו מּתר יׂשראל, ּבארץ ּבית ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
מּדברילכּת אסּורה לגֹוי ׁשאמירה - ּבׁשּבת הּׁשטר לֹו ב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

וכן זה. ּבדבר ּגזרּו לא יׂשראל ארץ יּׁשּוב ּומּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹסֹופרים,
זה. לדבר יׂשראל ּכארץ ׁשּסּוריא ּבסּוריא, ּבית מהן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח

.·Èוקֹוצץ[מסכם]ּפֹוסק הּמלאכה על הּגֹוי עם [-אדם ְְִֵֵַַַָָָָ
עֹוׂשהקוצב] ׁשהּוא ּפי על ואף לעצמֹו; עֹוׂשה והּגֹוי ְְְְִִֶֶֶַַַַָּדמים,

אף מּתר, - הרּבה לימים הּגֹוי את הּׂשֹוכר וכן מּתר. ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻּבׁשּבת,
לׁשנה הּגֹוי ׁשּׂשכר ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשּבת. עֹוׂשה ׁשהּוא ּפי ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָעל

לֹו ׁשּיכּתב לׁשּתים, לֹו[ספר]אֹו ׁשּיארג זה[בגד]אֹו הרי - ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַֹֹ
ספר לֹו ׁשּיכּתב עּמֹו קצץ ּכאּלּו ּומּתר, ּבׁשּבת, ואֹורג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכֹותב
ׁשּלא והּוא ׁשּירצה. עת ּבכל עֹוׂשה ׁשהּוא ּבגד, לֹו ׁשּיארג ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹאֹו

יֹום.[יחשבן]יחׁשב יֹום עּמֹו ְִַֹ
.‚Èׁשּזֹו מּכירין הּכל ׁשאין ּבצנעה, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבּמה

היא יׂשראל ׁשל ּבׁשּבת הּנעׂשית היתההּמלאכה אם אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
הּגֹוי את ׁשהרֹואה אסּורה; - ּומפרסמת ּוגלּויה ְְְְֲֶֶֶֶֶַָָָָֻידּועה

ׁשּקצץ יֹודע אינֹו מראש]עֹוׂשה, דמיו ׁשּפלֹוני[קצב ואֹומר , ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּבׁשּבת. לֹו לעׂשֹות הּגֹוי ְֲַַַַָָׂשכר

.„Èאֹו ּכתלֹו, אֹו חצרֹו, לֹו לבנֹות הּגֹוי עם הּפֹוסק ,ְְְֲִִִֵֵַַָָלפיכ
חצר, לֹו לבנֹות ׁשּתים אֹו ׁשנה ׁשּׂשכרֹו אֹו ׂשדהּו, את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלקצר

ּבּמד הּמלאכה היתה אם - ּכרם לֹו לּטע אֹו[בעיר]ינהאֹו , ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
הּתחּום אמה]ּבתֹו לעׂשֹות[אלפיים להּניחֹו לֹו אסּור - ְְְֲִַַַָ

היתה ואם ׁשּפסק; יֹודעים ׁשאינם הרֹואים מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשּבת,
את ׁשּיראה יׂשראל ׁשם ׁשאין מּתר, - לּתחּום חּוץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּמלאכה

ּבׁשּבת. עֹוׂשין ּכׁשהן ְְֲִִֵֶַַָהּפֹועלין
.ÂËעל אף לגֹוי, ׂשדהּו אֹו ּכרמֹו להׂשּכיר לאדם מּתר ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֻוכן

הן, ׁשּׂשכּורין יֹודע ׁשהרֹואה ּבׁשּבת; ונֹוטען זֹורען ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפי
להן ירד ּבאריסּות יבול]אֹו תמורת ׁשּׁשם[לעבוד ודבר . ְֲִֵֶֶַַָָָָ

הּמקֹום אֹותֹו אנׁשי רב ּדר ואין עליו, קרּוי ּבעליו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיׂשראל
מּפני לגֹוי; להׂשּכירֹו אסּור - ּבאריסּות לּתנֹו אֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָלהׂשּכירֹו
על נקרא והּוא ּבׁשּבת, מלאכה הּמקֹום ּבאֹותֹו עֹוׂשה ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָׁשהּגֹוי

ּבעליו. הּיׂשראלי ְְְִִֵֵַָָׁשם
.ÊËלגֹוי ּולהׂשּכירן ּכלים להׁשאיל ׁשהּואמּתר ּפי על ואף , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻ

על מצּוים אנּו ׁשאין מּפני - ּבׁשּבת מלאכה ּבהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹוׂשה
ועבּדֹו ּבהמּתֹו אבל הּכלים; יהודי]ׁשביתת אסּור,[של - ְְְְְֲִִֵֶַַַָָ

ועבד. ּבהמה ׁשביתת על מצּוין ׁשאנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמּפני
.ÊÈ- ּבחנּות אֹו ּבסחֹורה, אֹו ּבמלאכה, הּגֹוי עם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמׁשּתּתף

מעט אם לבּדֹו לּגֹוי הּׁשּבת ׂשכר ׁשּיהיה ּבּתחּלה התנּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָאם
לבּדֹו ליׂשראל הּׁשּבת יֹום ּכנגד אחר יֹום ּוׂשכר הרּבה, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואם
נֹוטל לחלק, ּכׁשּיבֹואּו - מּבּתחּלה התנּו לא ואם מּתר. -ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ
ואינֹו אֹותֹו; חֹולקין והּׁשאר לבּדֹו, ּכּלן הּׁשּבתֹות ׂשכר ְְְְְְִֵַַַַַַָָָֻהּגֹוי
התנה ּכן אם אּלא הּׁשּבת, יֹום ּכנגד ּכלּום לֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָמֹוציא
הּוא. אחד ּדין ּבׁשּתפּות, ׂשדה קּבלּו אם וכן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּבּתחּלה.

.ÁÈׁשּבת ׂשכר היה ולא הּׂשכר, לחלק ּובא התנּו, לא ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹֹואם
והּׁשאר הּׂשכר, ׁשביע לבּדֹו נֹוטל ׁשהּגֹוי לי יראה - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידּוע

ּבהן להתעּסק לגֹוי מעֹות הּנֹותן עסק]חֹולקין. בהם [לעשות ְְְְִִֵֵֶַַָָ
ׂשכר עּמֹו חֹולק ּבׁשּבת, ונֹותן נֹוׂשא ׁשהּגֹוי ּפי על אף -ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ְְְִֵֶַָָּבׁשוה;
.ËÈאף לעׂשֹותן, ּגֹוי לאּמן ּכלים ׁשּבת ּבערב אדם יּתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלא

עּמֹו ׁשּפסק ּפי ּבכדי[מראש]על אּלא זמן]- שיעור ׁשּיצא[- ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
היהודי]מּביתֹו[הגוי]ּבהן ימּכר[של לא וכן ׁשחׁשכה; קדם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ

ימׁשּכנּנּו, ולא ילוּנּו, ולא יׁשאילּנּו, ולא לגֹוי, חפצֹו ְְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאדם
מּפתח חפץ ּבאֹותֹו ׁשּיצא ּבכדי אּלא - ּבמּתנה לֹו יּתן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
יֹודע אדם אין ּבביתֹו, ׁשהּוא זמן ׁשּכל הּׁשּבת; קדם ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביתֹו,
יׂשראל וחפץ ּבׁשּבת מּביתֹו הּגֹוי ּוכׁשּיצא לֹו, נתן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאימתי
אֹו עּמֹו ּפסק אֹו מׁשּכנֹו אֹו לּגֹוי ׁשהלוהּו ּכמי יראה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבידֹו,

ּבׁשּבת לֹו .מכר ְַַָָ
.Îעּמֹו קצץ אם - אחרת לעיר להֹוליכּה לגֹוי אּגרת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּנֹותן

עם[מראש] ׁשּבת ערב לֹו נתנּה ואפּלּו מּתר, - הֹולכה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻׂשכר
לא ואם הּׁשּבת. קדם ּביתֹו מּפתח ּבּה ׁשּיצא והּוא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹחׁשכה;
האּגרֹות מקּבץ ׁשהּוא קבּוע אדם ּבּמדינה יׁש אם - ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָקצץ
לּגֹוי לּתן מּתר ׁשלּוחיו, עם ּומדינה מדינה לכל אֹותן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֻוׁשֹולח
הּסמּו לּבית ׁשּיּגיע ּכדי ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהיה והּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָהאּגרת;
וׁשֹולחן, האּגרֹות ׁשּמקּבץ זה ׁשּמא - הּׁשּבת קדם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלחֹומה
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אּלא ,לכ קבּוע אדם ׁשם אין ואם הּוא. לחֹומה סמּו ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָּביתֹו
אסּור - אחרת לעיר ׁשּמֹוליכּה הּוא האּגרת, לֹו ׁשּנֹותנין ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָהּגֹוי
ּדמים. לֹו קצץ ּכן אם אּלא לעֹולם, האּגרת ּגֹוי ּביד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלׁשלח

.‡Î- יׂשראל לבית והכניסן ּבׁשּבת, חפציו ׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּגֹוי
מּתר זה הרי זֹו', ּבזוית 'הּניחן לֹו: אמר ואפּלּו .מּתר; ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ
ואם לאכלן; מזֹונֹות לפניו ונֹותנין ּבׁשּבת, הּגֹוי את ְְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָּומזּמנין
וכן עלינּו. ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין אין - ויצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָנטלן
אין ויצא, נטלן ואם ּבחצר; הּכלב לפני מזֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנֹותנין

לֹו. ְִִָנזקקין
.·Îוקדׁש ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מעֹותמי עּמֹו והיּו הּיֹום, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מּמּנּו. לֹוקחֹו ׁשּבת ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן -ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
לֹו ׁשּנתנֹו ּפי על ואף זה, על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹואף

מּתר - אפׁשרמּׁשחׁשכה ואי ממֹונֹו, על ּבהּול ׁשאדם מּפני ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
אּלא אּסּורֹו ׁשאין זה ּדבר לֹו ּתּתיר לא ואם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁשליכֹו;
ׁשל מלאכה על ועֹובר ּבידֹו, להביאֹו יבֹוא - סֹופרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּדברי
יּתן לא מציאה, אבל ּבכיסֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָֹּתֹורה.

אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכּה אּלא ְְְִִֵֶַַַָָָָָלנכרי,
.‚Î,ּבזדֹון ועׂשה עבר אם - ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָיׂשראל

מּתר יׂשראל, ּוׁשאר לעֹולם; מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו ְְְְְִֵֵָָָָָָָָָֻאסּור
מּיד ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות אתלהם "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

קדׁש מעׂשיה ואין קדׁש, היא - הוא" קדׁש ּכי [-הּׁשּבת, ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּבתאסורין] למֹוצאי ּבמזיד, ּבׁשּבת ׁשּבּׁשל יׂשראל ּכיצד? .ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבּׁשל ואם עֹולמית. יאכל לא לֹו, אבל לאחרים; ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹיאכל
וכן מּיד. אחרים ּבין הּוא ּבין יאכל ׁשּבת למֹוצאי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּבׁשגגה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.„Îיאכלּו ּבׁשֹוגג, - וחזרּו לּתחּום חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֵֵֵֶַָָָּפרֹות

מ ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי ּבמזיד,ּבׁשּבת, נׁשּתּנּו; ולא עׂשה, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּבת מֹוצאי עד יאכלּו .לא ְֵֵַַָָָֹ

.‰Î,הּתינֹוק ואת הּפרה את לֹו לׁשמר הּפֹועל את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׂשֹוכר
אחריּות אין לפיכ - ׁשּבת ׁשל ׂשכרֹו לֹו יּתן [הפרהלא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ב-] ׁשּבתוהתינוק ׂשכיר הּׂשכיר היה ואם עליו; [שבוע]ׁשּבת ְְִִִַַַָָָָָָָ
ׁשּבת אחריּות לפיכ - מּׁשלם ׂשכרֹו לֹו נֹותן ׁשנה, ׂשכיר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָאֹו
אֹומר אּלא ׁשּבת', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: יאמר ולא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעליו.

ימים'. עׂשרה 'ׁשל אֹו ׁשנה', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן ְֲִִִֵֶֶָָָָָָלֹו:

ז ¤¤ּפרק

סקילה‡. עליהן ׁשחּיבין קרּבןמלאכֹות אֹו ּבמזיד, וכרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מהן - ּבׁשגגה המשכן]חּטאת במלאכת שהיו אבֹות[אלו ְִֵֶַָָָָ

קבוצות] ּתֹולדֹות[=ראשי ּומהן לאבות], ּכל[הדומות ּומנין ; ְִֵֶַָָ
החריׁשה, הן: ואּלּו אחת. חסר ארּבעים - מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאבֹות

והעּמּור והּקצירה, תבואה]והּזריעה, והּדיׁשה[איסוף , ְְְְְְִִִִַַַָָָָ
הקרקע] בגידולי קליפה והּזרּיה[הפרדת לסילוק, [זריקה ְְִַָ

וההרקדההפסולת] והּטחינה, והּברירה, והּליׁשה,[בנפה], , ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ
והּלּבּון והּגזיזה, הצמר]והאפּיה, והּנּפּוץ[ניקוי [סירוק, ְְְְְֲִִִִַַַָָָ

הצמר] הּניריןוניעור ועׂשּית והּטוּיה, והּצביעה, [פריסת, ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ
השתי] הּמּסכהחוטי והנסכת האריגה], מסרק ,[העמדת ְְֵַַַַָָ

והּבציעה אריג]והאריגה, וההּתרה,[התרת והּקׁשירה, , ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ּבּפּטיׁש וההּכיה והּסתירה, והּבנין, והּקריעה, ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָוהּתפירה,
מלאכה] גמר של מעשה והּׁשחיטה,[=כל והּצידה, ,ְְְִִַַָָ

חי]וההפׁשטה מבעל וההעבדה[עור עורות], ,[עיבוד ְְְֲַַַַָָָָ
והּמחיקה,[החלקת]ּומחיקת והּכתיבה, וחּתּוכֹו, העֹור, ְְְְְְִִִִַַַָָָ

לרׁשּות. מרׁשּות וההֹוצאה והּכּבּוי, וההבערה, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוהּׂשרטּוט,
מענינן·. ׁשהּוא וכל הּמלאכֹות אּלּו להם]ּכל הן[הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ

החֹורׁש, אחד ענינן? הּוא ּכיצד מלאכֹות'. 'אבֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין
ׁשּכל מלאכה; אב זה הרי - חריץ העֹוׂשה אֹו החֹופר, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

הּוא. אחד וענין ּבּקרקע, חפירה - מהן ואחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחת
.‚הּמברי אֹו אילנֹות, הּנֹוטע אֹו זרעים, הּזֹורע אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן

באדמה]אילנֹות ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף אֹו [אילן, ְִִַַָ
מלאכֹות,באילן] מאבֹות הן אחד אב אּלּו ּכל - הּזֹומר אֹו ,ְֲֵֵֵֵֶַָָָָ

הּו ּדבר לצּמח - מהן אחת ׁשּכל הּוא; אחד מתּכּון.וענין א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ענבים,„. הּבֹוצר אֹו קטנית, אֹו ּתבּואה הּקֹוצר אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכן

האֹורה אֹו זיתים, הּמֹוסק אֹו ּתמרים, הּגֹודר [קוטף]אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָ
- מהן אחת ׁשּכל הן; אחת מלאכה אב אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתאנים
האבֹות. ׁשאר זֹו, ּדר ועל מתּכּון. מּגּדּוליו ּדבר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעקר

האבֹות.‰. מאּלּו לאב הּדֹומה הּמלאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָהּתֹולדה,
מעט מעט הּירק את המחּת דק]ּכיצד? הרי[דק לבּׁשלֹו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ּגּוף לֹוקח ׁשהּטֹוחן טחינה, ּתֹולדת הּמלאכה ׁשּזֹו - חּיב ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
לזה, הּדֹומה ּדבר העֹוׂשה וכל הרּבה; לגּופים ּומחּלקֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
וׁשף מּתכת, ׁשל לׁשֹון הּלֹוקח וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהרי

-[שייף] הּזהב צֹורפי ׁשעֹוׂשין ּכדר מעפרֹו לּקח ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
טחינה. ּתֹולדת זה ְֲִֵֶֶֶָהרי

.Âלחּבצֹו ּכדי קבה ּבֹו ונתן חלב, הּלֹוקח [לעשותווכן ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפריׁשחמאה] ׁשהרי ּבֹורר, ּתֹולדת מּׁשּום חּיב זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
חּיב[החמוץ]הּקֹוס ּגבינה, ועׂשהּו ּגּבנֹו ואם החלב; מן ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

עד הּכל ודּבק חלק אל חלק המקּבץ ׁשּכל - ּבֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמּׁשּום
וכ לבנין. ּדֹומה זה הרי אחד, ּגּוף מלאכהׁשּיעׂשּו לכל ן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

זֹו ּדר על ּתֹולדֹות להן יׁש האבֹות, מאּלּו ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומלאכה
איזה מעין ּתדע ּבׁשּבת, הּנעׂשית הּמלאכה ּומּגּוף ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשאמרנּו;

היא. אב איזה ותֹולדת היא, ְִִֵֶֶֶָָאב
.Êמן ּתֹולדה אֹו מלאכֹות, מאבֹות אב העֹוׂשה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד

ּבׁשֹוגג, נסקל; עדים, ּבאּו ואם ּכרת, חּיב ּבמזיד, - ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּתֹולדֹות
קבּועה חּטאת בהמה]חּיב בקרבן חייב עשיר בין עני אם[בין . ְִַַָָָ

ּביניהן אין והּתֹולדֹות? האבֹות ּבין יׁש הפרׁש מה ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּכן,
אם - ּבׁשֹוגג ׁשהעֹוׂשה - ּבלבד הּקרּבן לענין אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהפרׁש,

ּבהעלם הרּבה אבֹות ּכל[בשוגג]עׂשה על חּטאת חּיב אחד, ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
חּיב אינֹו אחד, ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב עׂשה ואם ואב; ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָאב

אחת. חּטאת ֶַַַָָאּלא
.Á- אחד ּבהעלם ּבׁשּבת וקצר וזרע, ׁשחרׁש, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

חּטאֹות ׁשלׁש אחתחּיב חסר הארּבעים עׂשה ואפּלּו ; ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
לעׂשֹות אסּורֹות הּמלאכֹות ׁשאּלּו ׁשּׁשכח ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָּבׁשגגה,
אבל אחת. חּטאת ּומלאכה מלאכה ּכל על חּיב - ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת
אחד ּבהעלם מּתכת ׁשל לׁשֹון וׁשף הּירק, וחת טחן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאם
אחד אב אּלא עׂשה לא ׁשהרי אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֵֵֶַָָֹותֹולדֹותיו.
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אּלא ,לכ קבּוע אדם ׁשם אין ואם הּוא. לחֹומה סמּו ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָּביתֹו
אסּור - אחרת לעיר ׁשּמֹוליכּה הּוא האּגרת, לֹו ׁשּנֹותנין ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָהּגֹוי
ּדמים. לֹו קצץ ּכן אם אּלא לעֹולם, האּגרת ּגֹוי ּביד ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלׁשלח

.‡Î- יׂשראל לבית והכניסן ּבׁשּבת, חפציו ׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּגֹוי
מּתר זה הרי זֹו', ּבזוית 'הּניחן לֹו: אמר ואפּלּו .מּתר; ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ
ואם לאכלן; מזֹונֹות לפניו ונֹותנין ּבׁשּבת, הּגֹוי את ְְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָּומזּמנין
וכן עלינּו. ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין אין - ויצא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָנטלן
אין ויצא, נטלן ואם ּבחצר; הּכלב לפני מזֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנֹותנין

לֹו. ְִִָנזקקין
.·Îוקדׁש ,ּבּדר ּבא ׁשהיה מעֹותמי עּמֹו והיּו הּיֹום, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

מּמּנּו. לֹוקחֹו ׁשּבת ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן -ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
לֹו ׁשּנתנֹו ּפי על ואף זה, על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹואף

מּתר - אפׁשרמּׁשחׁשכה ואי ממֹונֹו, על ּבהּול ׁשאדם מּפני ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
אּלא אּסּורֹו ׁשאין זה ּדבר לֹו ּתּתיר לא ואם ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁשליכֹו;
ׁשל מלאכה על ועֹובר ּבידֹו, להביאֹו יבֹוא - סֹופרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּדברי
יּתן לא מציאה, אבל ּבכיסֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָֹּתֹורה.

אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכּה אּלא ְְְִִֵֶַַַָָָָָלנכרי,
.‚Î,ּבזדֹון ועׂשה עבר אם - ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָיׂשראל

מּתר יׂשראל, ּוׁשאר לעֹולם; מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו ְְְְְִֵֵָָָָָָָָָֻאסּור
מּיד ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות אתלהם "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

קדׁש מעׂשיה ואין קדׁש, היא - הוא" קדׁש ּכי [-הּׁשּבת, ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּבתאסורין] למֹוצאי ּבמזיד, ּבׁשּבת ׁשּבּׁשל יׂשראל ּכיצד? .ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבּׁשל ואם עֹולמית. יאכל לא לֹו, אבל לאחרים; ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹיאכל
וכן מּיד. אחרים ּבין הּוא ּבין יאכל ׁשּבת למֹוצאי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּבׁשגגה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.„Îיאכלּו ּבׁשֹוגג, - וחזרּו לּתחּום חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֵֵֵֶַָָָּפרֹות

מ ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי ּבמזיד,ּבׁשּבת, נׁשּתּנּו; ולא עׂשה, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּבת מֹוצאי עד יאכלּו .לא ְֵֵַַָָָֹ

.‰Î,הּתינֹוק ואת הּפרה את לֹו לׁשמר הּפֹועל את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׂשֹוכר
אחריּות אין לפיכ - ׁשּבת ׁשל ׂשכרֹו לֹו יּתן [הפרהלא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ב-] ׁשּבתוהתינוק ׂשכיר הּׂשכיר היה ואם עליו; [שבוע]ׁשּבת ְְִִִַַַָָָָָָָ
ׁשּבת אחריּות לפיכ - מּׁשלם ׂשכרֹו לֹו נֹותן ׁשנה, ׂשכיר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָאֹו
אֹומר אּלא ׁשּבת', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: יאמר ולא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעליו.

ימים'. עׂשרה 'ׁשל אֹו ׁשנה', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן ְֲִִִֵֶֶָָָָָָלֹו:
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סקילה‡. עליהן ׁשחּיבין קרּבןמלאכֹות אֹו ּבמזיד, וכרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מהן - ּבׁשגגה המשכן]חּטאת במלאכת שהיו אבֹות[אלו ְִֵֶַָָָָ

קבוצות] ּתֹולדֹות[=ראשי ּומהן לאבות], ּכל[הדומות ּומנין ; ְִֵֶַָָ
החריׁשה, הן: ואּלּו אחת. חסר ארּבעים - מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאבֹות

והעּמּור והּקצירה, תבואה]והּזריעה, והּדיׁשה[איסוף , ְְְְְְִִִִַַַָָָָ
הקרקע] בגידולי קליפה והּזרּיה[הפרדת לסילוק, [זריקה ְְִַָ

וההרקדההפסולת] והּטחינה, והּברירה, והּליׁשה,[בנפה], , ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ
והּלּבּון והּגזיזה, הצמר]והאפּיה, והּנּפּוץ[ניקוי [סירוק, ְְְְְֲִִִִַַַָָָ

הצמר] הּניריןוניעור ועׂשּית והּטוּיה, והּצביעה, [פריסת, ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ
השתי] הּמּסכהחוטי והנסכת האריגה], מסרק ,[העמדת ְְֵַַַַָָ

והּבציעה אריג]והאריגה, וההּתרה,[התרת והּקׁשירה, , ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ּבּפּטיׁש וההּכיה והּסתירה, והּבנין, והּקריעה, ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָוהּתפירה,
מלאכה] גמר של מעשה והּׁשחיטה,[=כל והּצידה, ,ְְְִִַַָָ

חי]וההפׁשטה מבעל וההעבדה[עור עורות], ,[עיבוד ְְְֲַַַַָָָָ
והּמחיקה,[החלקת]ּומחיקת והּכתיבה, וחּתּוכֹו, העֹור, ְְְְְְִִִִַַַָָָ

לרׁשּות. מרׁשּות וההֹוצאה והּכּבּוי, וההבערה, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוהּׂשרטּוט,
מענינן·. ׁשהּוא וכל הּמלאכֹות אּלּו להם]ּכל הן[הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ

החֹורׁש, אחד ענינן? הּוא ּכיצד מלאכֹות'. 'אבֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין
ׁשּכל מלאכה; אב זה הרי - חריץ העֹוׂשה אֹו החֹופר, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

הּוא. אחד וענין ּבּקרקע, חפירה - מהן ואחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחת
.‚הּמברי אֹו אילנֹות, הּנֹוטע אֹו זרעים, הּזֹורע אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן

באדמה]אילנֹות ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף אֹו [אילן, ְִִַַָ
מלאכֹות,באילן] מאבֹות הן אחד אב אּלּו ּכל - הּזֹומר אֹו ,ְֲֵֵֵֵֶַָָָָ

הּו ּדבר לצּמח - מהן אחת ׁשּכל הּוא; אחד מתּכּון.וענין א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ענבים,„. הּבֹוצר אֹו קטנית, אֹו ּתבּואה הּקֹוצר אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכן

האֹורה אֹו זיתים, הּמֹוסק אֹו ּתמרים, הּגֹודר [קוטף]אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָ
- מהן אחת ׁשּכל הן; אחת מלאכה אב אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתאנים
האבֹות. ׁשאר זֹו, ּדר ועל מתּכּון. מּגּדּוליו ּדבר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעקר

האבֹות.‰. מאּלּו לאב הּדֹומה הּמלאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָהּתֹולדה,
מעט מעט הּירק את המחּת דק]ּכיצד? הרי[דק לבּׁשלֹו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ּגּוף לֹוקח ׁשהּטֹוחן טחינה, ּתֹולדת הּמלאכה ׁשּזֹו - חּיב ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
לזה, הּדֹומה ּדבר העֹוׂשה וכל הרּבה; לגּופים ּומחּלקֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
וׁשף מּתכת, ׁשל לׁשֹון הּלֹוקח וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהרי

-[שייף] הּזהב צֹורפי ׁשעֹוׂשין ּכדר מעפרֹו לּקח ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותֹו
טחינה. ּתֹולדת זה ְֲִֵֶֶֶָהרי

.Âלחּבצֹו ּכדי קבה ּבֹו ונתן חלב, הּלֹוקח [לעשותווכן ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפריׁשחמאה] ׁשהרי ּבֹורר, ּתֹולדת מּׁשּום חּיב זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
חּיב[החמוץ]הּקֹוס ּגבינה, ועׂשהּו ּגּבנֹו ואם החלב; מן ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

עד הּכל ודּבק חלק אל חלק המקּבץ ׁשּכל - ּבֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמּׁשּום
וכ לבנין. ּדֹומה זה הרי אחד, ּגּוף מלאכהׁשּיעׂשּו לכל ן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

זֹו ּדר על ּתֹולדֹות להן יׁש האבֹות, מאּלּו ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומלאכה
איזה מעין ּתדע ּבׁשּבת, הּנעׂשית הּמלאכה ּומּגּוף ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשאמרנּו;

היא. אב איזה ותֹולדת היא, ְִִֵֶֶֶָָאב
.Êמן ּתֹולדה אֹו מלאכֹות, מאבֹות אב העֹוׂשה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד

ּבׁשֹוגג, נסקל; עדים, ּבאּו ואם ּכרת, חּיב ּבמזיד, - ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּתֹולדֹות
קבּועה חּטאת בהמה]חּיב בקרבן חייב עשיר בין עני אם[בין . ְִַַָָָ

ּביניהן אין והּתֹולדֹות? האבֹות ּבין יׁש הפרׁש מה ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּכן,
אם - ּבׁשֹוגג ׁשהעֹוׂשה - ּבלבד הּקרּבן לענין אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהפרׁש,

ּבהעלם הרּבה אבֹות ּכל[בשוגג]עׂשה על חּטאת חּיב אחד, ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
חּיב אינֹו אחד, ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב עׂשה ואם ואב; ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָאב

אחת. חּטאת ֶַַַָָאּלא
.Á- אחד ּבהעלם ּבׁשּבת וקצר וזרע, ׁשחרׁש, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

חּטאֹות ׁשלׁש אחתחּיב חסר הארּבעים עׂשה ואפּלּו ; ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
לעׂשֹות אסּורֹות הּמלאכֹות ׁשאּלּו ׁשּׁשכח ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָּבׁשגגה,
אבל אחת. חּטאת ּומלאכה מלאכה ּכל על חּיב - ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת
אחד ּבהעלם מּתכת ׁשל לׁשֹון וׁשף הּירק, וחת טחן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאם
אחד אב אּלא עׂשה לא ׁשהרי אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֵֵֶַָָֹותֹולדֹותיו.
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.Ë,אחד ּבהעלם אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹוׂשה
ונטע, ׁשּזרע, הרי ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָאינֹו
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ּבהעלם וזמר והרּכיב, ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהברי

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. אחד אב ׁשּכּלן .אחת, ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
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חּיב‡. ׁשהּוא, ּכל המנּכׁשהחֹורׁש שוטים]. עשבים [עוקר ְֵֵֶַַַַָָ
לשורש]ּבעּקרי והמקרסם[סמוך עׂשבים,[כורת]האילנֹות, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

המזרד הּׂשריגים[חותך]אֹו הגפן]את ליּפֹות[של ּכדי , ְְְִִֵֵֶַַַָָ
חּיב. ׁשהּוא, ּכל ּומּׁשּיעׂשה חֹורׁש; ּתֹולדת זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּקרקע

ורּדדֹו הּתל ׁשהׁשּפיל ּכגֹון - הּׂשדה ּפני הּמׁשוה [השווהווכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
הקרקע] הּגיאלפני מּלא אֹו חֹורׁש;[גומא], מּׁשּום חּיב - ְִִֵֵַַַָ

ׁשהּוא. ּכל ׁשעּורֹו ּגּמֹות, הּמׁשוה ּכל וכן ׁשהּוא. ּכל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻוׁשעּורן,
חּיב·. ׁשהּוא, ּכל -הּזֹורע ׁשּיצמח ּכדי האילן את הּזֹומר . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

- ּבׁשּבת ואילנֹות צמחין הּמׁשקה אבל זֹורע. מעין זה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
חּטין הּׁשֹורה וכן ׁשהּוא; ּבכל וחּיב זֹורע, ּתֹולדת זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהרי
וחּיב. זֹורע, ּתֹולדת זה הרי - ּבּמים ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּוׂשעֹורין

ּכגרֹוגרת‚. ביצה]הּקֹוצר כשליש ּתֹולדת[- והּתֹולׁש, חּיב. , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ
קֹוצר. מּׁשּום חּיב מּגּדּוליו, ּדבר העֹוקר וכל הּוא; ְִִִֵֵֵַָָָָָָקֹוצר

צרֹור ,אדמה]לפיכ ּוכׁשּות[רגב עׂשבים, ּבֹו [מיןׁשעלּו ְְְֲִִֶָָָ
-עשב] החבית ּגב על ׁשּצמחּו ועׂשבים ּבסנה, ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעלה

הּתֹולׁש אבל ּגּדּולֹו. מקֹום הּוא ׁשּזה חּיב; מהן, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹולׁש
ּגּדּולֹו. מקֹום זה ׁשאין מּפני ּפטּור, - נקּוב ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמעציץ
והּתֹולׁש ּכארץ; הּוא הרי קטן, ׁשרׁש ּבכדי נקּוב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹועציץ

חּיב. ִֶַָמּמּנּו,
אסּפסּתא„. ּכגֹון ּומגּדלּתֹו, אֹותֹו מצּמחת ׁשּקצירתֹו זרע ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָּכל

חּטאֹות:[סלק]וסלקא[חציר] ׁשּתי חּיב ּבׁשגגה, הּקֹוצרֹו - ְְְְְִִֵַַַָָָָָ
הּזֹומר, וכן נֹוטע. ׁשהּוא מּפני ואחת קֹוצר, ׁשהּוא מּפני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַאחת
נֹוטע. ּומּׁשּום קֹוצר, מּׁשּום חּיב - לעצים צרי ְִִִִֵֵֵַַָָָוהּוא
הארץ מעל הגּביהּה - עׂשבים ּבּה ׁשעלּו עפר ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּגבׁשּוׁשית
ּגּבי על היתה ּתֹולׁש; מּׁשּום חּיב יתדֹות, ּגּבי על ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָוהּניחּה
ׁשּיבׁשּו ּתאנים זֹורע. מּׁשּום חּיב הארץ, על והּניחּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיתדֹות

העץ]ּבאּביהן על בעודן -]- ּבֹו ּפרֹותיו ׁשּיבׁשּו אילן וכן , ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
לענין ּכעקּורין ׁשהן ּפי על אף חּיב, ּבׁשּבת מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּתֹולׁש

ְָֻטמאה.[קבלת]
עלׁשים‰. צמח]הּתֹולׁש זרדין[מין והמזרד לחים], [ענפים ְְְְִִֵֵַַָָֻ

ּכמלא ׁשעּורֹו לבהמה, ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, אם -ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָֹ
המעּמר ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּפי

ׁשעּורֹו[אוסף] לבהמה, עּמר ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו ְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶָָאכלין,
ּוביצה ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ּפי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹּכמלא
וכל ּתרנגֹולין; ׁשל ּבינֹונית ּביצה היא מקֹום, ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָהאמּורה
ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי הּוא ּביצה', לבּׁשל 'ּכדי ׁשּנאמר ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמקֹום
אּלא עּמּור, ואין ּבביצה. מּׁשלׁשה אחד ּוגרֹוגרת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמּביצה;

קרקע. ּדבלהÂ.ּבגּדּולי יבשות]המקּבץ מּמּנה[תאנים ועׂשה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
עד[גוש]עּגּול ּבהן החבל והכניס ּתאנים ׁשּנּקב אֹו , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

וחּיב מעּמר, ּתֹולדת זה הרי - אחד ּגּוף ּכלׁשּנתקּבצּו וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Êקרקע]הּדׁש גידולי קליפת ואין[מפריד חּיב; ּכגרֹוגרת, ְְִֵֶֶַַָָ
והמפרק קרקע. ּבגּדּולי אּלא משבליו]ּדיׁשה, הּוא[דגן הרי , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

מפרק. ׁשהּוא מּפני חּיב, - הּבהמה את החֹולב הּדׁש. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹולדת
והּוא, - מפרק מּׁשּום חּיב עֹור, לֹו ׁשּיׁש ּבחי החֹובל ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָוכן
להּזיק נתּכּון אם אבל החּבּורה; מן ׁשּיצא לּדם צרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיהיה
ׁשּיהיה עד חּיב, ואינֹו מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבלבד

ּכגרֹוגרת. ׁשהֹוציא, ּבחלב אֹו ְִִֶֶֶֶַָָָּבּדם
.Á.ּבהן וכּיֹוצא וחּיה ּבבהמה ּבחֹובל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

מּפני חּיב, - להּזיק ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ּבחברֹו החֹובל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָאבל
נתקררה ׁשהרי רּוחֹו; חמתֹו,[נתיישבה]נחת וׁשככה ּדעּתֹו ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָ

ׁשהֹוציא לּדם צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף ּכמתּקן; הּוא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהרי
חּיב. ִֶַָמּמּנּו,

.Ëעֹורֹות להן ׁשּיׁש הן ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשמֹונה
הפיך] בלתי ּובהמה[לדיני]לענין[שנזקם חּיה ּכמֹו ׁשּבת ְְְְִֵַַַָָָ

,לפיכ עֹור; להן אין ּורמׂשים, ׁשקצים ׁשאר אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָועֹוף.
ו ּפטּור. - ּבהן אֹוהחֹובל ועֹוף, חּיה ּבבהמה החֹובל אחד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּנצרר אֹו ּדם, ויצא חּבּורה ועׂשה ׁשרצים, [נאסף]ּבׁשמֹונה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָ
העור]הּדם חּיב.[תחת - יצא ׁשּלא ּפי על אף ִֶַַַַָָָָֹ

.Èעד חּיב, ואינֹו מפרק; מּׁשּום חּיב הּפרֹות, את ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּסֹוחט
ּכגרֹוגרת ׁשּסחט ּבּמׁשקין הּתֹורה,ׁשּיהיה מן חּיבים ואין . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זיתים ּדריכת על לסחט[סחיטת]אּלא ּומּתר ּבלבד. וענבים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻ
אכל - לאכל הּבא ׁשּמׁשקה האכל, לתֹו ענבים ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשּכֹול
ׁשאין לכלי סחט אם אבל מאכל; אכל ּכמפרק ונמצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּוא,
אֹו האכל, לתֹו והחֹולב וחּיב. ,ּדֹור זה הרי - אכל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבֹו
הּכלי. לתֹו ׁשּיחלב עד חּיב ואינֹו ּפטּור, - ּבפיו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהּיֹונק

.‡Èהּבֹורר אֹו והמחּבץהּזֹורה חּיב; [עושהּכגרֹוגרת, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הממחהחמאה] וכן הּבֹורר. ּתֹולדת הּוא הרי [מוציא], ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַ

ּתֹולדת אֹו ּבֹורר ּתֹולדת זה הרי - הּמׁשקין מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשמרים
זה עניניהם ּדֹומין והמרּקד, והּבֹורר ׁשהּזֹורה וחּיב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמרּקד,
מלאכה ׁשּכל מּפני ּבׁשלׁשה? אֹותן מנּו מה ּומּפני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹלזה;

עצמּה. ּבפני אֹותּה מֹונין ּבּמׁשּכן, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהיתה
.·Èמיני ׁשני לפניו ׁשהיּו אֹו ּפסלת, מּתֹו אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהּבֹורר

ּובכברהאכלין ּבנפה - אחר מּמין מין גדולה]ּוברר ,[נפה ְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבקנֹון לברירה]חּיב; המשמש גדולה]ּובתמחּוי[צינור ,[קערה ְְְַַָָ

מּתר. לאלּתר, לאכל ּבידֹו ּברר ואם ְְְְֱִֵֵֶַַָָָֹֻּפטּור;
.‚Èחּיב - ּבידיו אפּלּו האכל, מּתֹו ּפסלת והּבֹוררוהּבֹורר . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

קטנית]ּתּורמּוסין מּפני[מין חּיב, - ׁשּלהן ּפסלת מּתֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ
ּכׁשּיּׁשלקּו אֹותן ממּתקת ׁשּלהן עּמּה,[יתבשלו]ׁשהּפסלת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מּתֹו אכל הּבֹורר וחּיב. אכל, מּתֹו ּפסלת ּכבֹורר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹונמצא
להּניחֹו ּבידֹו זמן]ּפסלת נעׂשה[לאחר - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו , ְְְְֲֲִִֶֶַַַָֹ

לאֹוצר אכלין[לאחסון]ּכבֹורר מיני ׁשני לפניו היּו וחּיב. , ְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּברר ואם מּיד; לאכל ּומּניח מאחד, אחד ּבֹורר - ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמערבין
ּבׁשחרית ׁשּברר ּכגֹון - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו זמן, לאחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַוהּניח

חּיב. - הערּבים ּבין ְֱִֵֶַַַָָֹלאכל
.„Èמים[מסנן]המׁשּמר אֹו ׁשמן אֹו ׁשאר[משמרים]יין וכן , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

ּבמׁשּמרת ׁשּיׁשּמר[מסננת]הּמׁשקין, והּוא, חּיב; - ׁשּלהן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
צלּולין, מים אֹו ׁשמרים, ּבֹו ׁשאין יין מסּננין אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכגרֹוגרת.
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מצרית ּובכפיפה סל]ּבסּודרין ּביֹותר.[- צלּול ׁשּיהא ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ׁשמרים ּגּבי על מים ׁשּיּצּלּו[שבמסננת]ונֹותנין [יהיוּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

ונקיים] טרּופהצלולים ּביצה ונֹותנין ׁשל[מעורבת]. למסּננת ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
ׁשּיּצל[גרעיני] ּכדי מערב[החרדל]חרּדל ׁשּלׁשֹו וחרּדל ; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ממחֹו למחר - נוזל]ׁשּבת וכן[עושהו ּבכלי. ּבין ּבּיד ּבין , ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
טֹורף - ּתֹוסס ׁשהּוא זמן ּכל מּגּתֹו, חבית[מערבב]יין ְִִִִֵֵֶַַָָ

הּׁשמרים נפרׁשּו לא ׁשעדין הּסּודרין; לתֹו ונֹותן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשמריה,
וכל החרּדל, וכן הּוא. אחד ּכגּוף הּיין וכל יפה, יפה הּיין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמן

ּבֹו. ֵַּכּיֹוצא
.ÂËחּיב ּכגרֹוגרת, הּׁשֹוחקהּטֹוחן וכל ּתבלין[כותש]. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ּבמכּתׁשת דק]וסּמנין [דק ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּנֹוסר וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי ּבּנסרתּתלּוׁש, להנֹות עצים ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

אֹו ּכל[גרד]ׁשּׁשףׁשּלהן, מּׁשּיׁשּוף חּיב - מּתכת ׁשל לׁשֹון ִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּידּקק עד חּיב אינֹו עצים, המחּת אבל דק]ׁשהּוא; [יחתוך ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

מּביצה. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי [מנפה]והמרּקדÊË.מהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
והמּגּבל חּיב. ּכגרֹוגרת, הּלׁש חּיב. את[מערבב]ּכגרֹוגרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּפי לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה לׁש; ּתֹולדת זה הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעפר,
ּבחֹול[שפת] ולא ּבאפר, ּגּבּול ואין זהב. צֹורפי ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶָָֹּכּור

ּבמרסן ולא עבות]הּגס, תבואה ּבהן.[קליפות ּבכּיֹוצא ולא , ְְְְְֵֶַַַָָֹֹֻ
- ּבמים ּבהן וכּיֹוצא ּפׁשּתן זרע אֹו ׁשמׁשמין זרע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻוהּנֹותן

ונתלין מתערבין ׁשהן מּפני לׁש, מּׁשּום זה[נדבקין]חּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ֶָּבזה.
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ּכגרֹוגרת‡. ביצה]האֹופה כשליש חּיב[- את, האֹופה אחד . ְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ
הּסּמנין את אֹו הּמאכל את המבּׁשל אֹו אֹו[צבע]הּפת, , ְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ

מעין הּכל - הּמים את ׁשעּור[ענין]המחּמם הּוא. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
מבּׁשל וׁשעּור קטן; אבר ּבהן לרחץ ּכדי הּמים, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהמחּמם

לֹו. אֹותן ׁשּמבּׁשלין לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָסּמנין,
הּמחם·. ּבצד ּביצה ׁשּתתּגלּגל[דוד]הּנֹותן ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

מעט] האּור,[תתבשל ּבתֹולדת ׁשהמבּׁשל חּיב; - ונתּגלּגלה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבחּמין הּמדיח וכן עצמּה. ּבאּור הּיׁשן[דג]ּכמבּׁשל מליח ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

שנה] לפני ור[שנמלח ּדק ּדג והּוא האסּפנֹון קֹוליס אֹו ,ְְְְַַַָָָָ
ּבּׁשּולן. ּגמר הּוא זה ּבחּמין, ׁשהדחתן חּיב; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּביֹותר

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
ּובאבק[שובר]הּמפקיע‚. ּבחֹול אֹו חם, ּבבגד הּביצה את ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּפטּור; ׁשּנצלת, ּפי על אף - הּׁשמׁש מּפני חּמין ׁשהן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדרכים
מּפני עליהן ּגזרּו אבל האׁש, ּכתֹולדֹות אינן חּמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתֹולדֹות
ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי המבּׁשל וכן האּור. ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתֹולדֹות

אֹוּפטּור צרּכֹו, ּכל מבּׁשל ׁשהיה ּדבר האּור על המבּׁשל . ְְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻ
ּפטּור. - ּכלל ּבּׁשּול צרי ׁשאינֹו ְִִֵֶָָָָָּדבר

נתן„. ואחד העצים, את נתן ואחד האּור, את נתן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
הּבׂשר, את נתן ואחד הּמים, את נתן ואחד הּקדרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת

והגיס אחד ּובא הּתבלין, את נתן ּכּלם[ערבב]ואחד - ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
הרי הּבּׁשּול, מּצרכי ּדבר העֹוׂשה ׁשּכל מבּׁשל; מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּיבים

ׁשפת אם אבל מבּׁשל. הניח]זה ּתחּלה,[- הּקדרה את אחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּובא הּבׂשר, את ונתן אחר ּובא הּמים, את ונתן אחר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּובא
אחר ּובא האּור, את ונתן אחר ּובא הּתבלין, את ונתן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחר
האחרֹונים ׁשנים - והגיס אחר ּובא האּור, על עצים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָונתן

מבּׁשל. מּׁשּום חּיבין ְְִִִֵַַַָּבלבד
אפּלּו‰. ּכגרֹוגרת, ּבֹו נצלה אם - גחלים ּגּבי על ּבׂשר ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּניח

אבל ּכגרֹוגרת, ּבֹו נצלה לא חּיב; - מקֹומֹות ּוׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹּבׁשנים
אחד מּצד ּבּׁשּול חצי נתּבּׁשל חּיב. - ּבּׁשּול חצי ּכּלֹו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻנתּבּׁשל
צדדין מּׁשני ּבּׁשּול חצי ויתּבּׁשל ּבֹו ׁשּיהפ עד ּפטּור, -. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

והדּביק לֹו[הניח]ׁשכח מּתר - ונזּכר ּבׁשּבת, ּבּתּנּור ּפת ְְְְְִִִַַַַַַָָָֻ
מלאכה.[להוציאה]לרּדֹותּה לידי ויבֹוא ׁשּתאפה קדם , ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

.Âׁשהּוא[ממיס]הּמּתי ּכל מּתכֹות מּמיני המחּמםאחד אֹו , ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
וכן מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּגחלת ׁשּתעׂשה עד הּמּתכת ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָאת

הּדֹונג את הּזפת,[שעוה]הממסמס את אֹו החלב, את אֹו , ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
זפת]והּכפר והּגפרית[מעין האדמה], מעמקי דליק ,[חומר ְְְִֶַַָֹ

ּכלי המבּׁשל וכן מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּבהם ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוכּיֹוצא
ּדבר: ׁשל ּכללֹו מבּׁשל. מּׁשּום חּיב חרׂש, ׁשּיעׂשּו עד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאדמה
זה הרי - ר ּגּוף ׁשהקׁשה אֹו ּבאׁש, קׁשה ּגּוף ׁשרּפה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבין

מבּׁשל. מּׁשּום ְִֵַַָחּיב
.Êּבין החּיה, מן ּבין הּבהמה מן ּבין - ׂשער אֹו צמר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוזז

הּמת מן ּבין החי ׁשּלהןמן הּׁשלח מן אפּלּו שנפשט, [עור ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשארּכֹומהם] חּוט מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? ּכּמה חּיב. -ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

הּסיט מדה]ּכרחב שם ּכדי[- הּסיט? רחב וכּמה ּכפּול; ְְְִִֵַַַַַָָֹֹ
ּכׁשּיפּתח הראׁשֹונה, האצּבע עד יד ׁשל ּבהן מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלמּתח
ּכנף הּתֹולׁש זרת. ׁשליׁשי לׁשני קרֹוב והּוא ּכחֹו, ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּביניהן

מן הּצמר את הּטֹווה ּגֹוזז. ּתֹולדת זה הרי העֹוף, על]מן -] ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
נּפּוץ ּדר ואין ,ּבכ ּגזיזה ּדר ׁשאין ּפטּור, - [סירוק]החי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

.ּבכ טוּיה ּדר ואין ,ְְְְִֵֶֶָָָּבכ
.Áזה הרי - זקנֹו אֹו ׂשפמֹו, אֹו ׂשערֹו, אֹו צּפרניו, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָהּנֹוטל

וחּיב ּגֹוזז, ּבידֹו,ּתֹולדת נטלן אם אבל ּבכלי; ׁשּיּטל והּוא, ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּיד ּבין מּגּופֹו, יּבלת החֹות וכן ּפטּור. - לאחר ּבין לֹו ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

ּבין לֹו ּבין ּפטּור, - ּבכלי יּבלתּבין לחּת ּומּתר לאחר. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ
חֹותכּה - יבׁשה היתה ואם ּבכלי; לא אבל ּביד, ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹּבּמקּדׁש

ועֹובד ּבכלי, הכהן]אף .[עבודתו, ְְִִֵַ
.Ëׁשּתי[גוזר]הּנֹוטל חּיב? ויהיה יּטל ּכּמה ּבכלי, ׂשערֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

חּיב. אחת, אפּלּו - ׁשחרֹות מּתֹו לבנֹות לּקט ואם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹׂשערֹות;
עֹור ׁשל וציצין רּבּה, ׁשּפרׁש עור]צּפרן קילופי ׁשּפרׁשּו[- ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֻ

להיתלש]רּבן ּומצערֹות[וקרובים מעלה, ּכלּפי ּפרׁשּו אם - ְְְֲֲִֵֵַַַָָֻ
נטלן ואם ּבכלי; לא אבל ּבידֹו, אֹותן לּטל מּתר - ְְְְֲִִִִָָָָָָֹֹֻאֹותֹו
אסּור. ּבידֹו אפּלּו אֹותֹו, מצערֹות אינן ואם ּפטּור. ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָּבכלי,

אֹותֹו, מצערֹות אפּלּו - רּבן ּפרׁש לא ּבידֹו;ואם לּטלן אסּור ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹֻ
חּיב. ּבכלי, נטלן ְְְִִִַָָָואם

.Èהּׁשני[מכבס]המלּבן את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
צביעתו] לפני אותו ּכל[מלבנים וכן מּמה, ּבהן ּכּיֹוצא ְִֵֵֶַַָֹ

מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - להתלּבן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּׁשּדרּכן
אר ׁשהּוא ּכפּול, הּסיט רחב ּכמלא ארּכֹו אחד, ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹחּוט
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מצרית ּובכפיפה סל]ּבסּודרין ּביֹותר.[- צלּול ׁשּיהא ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ׁשמרים ּגּבי על מים ׁשּיּצּלּו[שבמסננת]ונֹותנין [יהיוּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

ונקיים] טרּופהצלולים ּביצה ונֹותנין ׁשל[מעורבת]. למסּננת ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
ׁשּיּצל[גרעיני] ּכדי מערב[החרדל]חרּדל ׁשּלׁשֹו וחרּדל ; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ממחֹו למחר - נוזל]ׁשּבת וכן[עושהו ּבכלי. ּבין ּבּיד ּבין , ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
טֹורף - ּתֹוסס ׁשהּוא זמן ּכל מּגּתֹו, חבית[מערבב]יין ְִִִִֵֵֶַַָָ

הּׁשמרים נפרׁשּו לא ׁשעדין הּסּודרין; לתֹו ונֹותן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשמריה,
וכל החרּדל, וכן הּוא. אחד ּכגּוף הּיין וכל יפה, יפה הּיין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמן

ּבֹו. ֵַּכּיֹוצא
.ÂËחּיב ּכגרֹוגרת, הּׁשֹוחקהּטֹוחן וכל ּתבלין[כותש]. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ּבמכּתׁשת דק]וסּמנין [דק ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּנֹוסר וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי ּבּנסרתּתלּוׁש, להנֹות עצים ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

אֹו ּכל[גרד]ׁשּׁשףׁשּלהן, מּׁשּיׁשּוף חּיב - מּתכת ׁשל לׁשֹון ִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּידּקק עד חּיב אינֹו עצים, המחּת אבל דק]ׁשהּוא; [יחתוך ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

מּביצה. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי [מנפה]והמרּקדÊË.מהן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
והמּגּבל חּיב. ּכגרֹוגרת, הּלׁש חּיב. את[מערבב]ּכגרֹוגרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּפי לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה לׁש; ּתֹולדת זה הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעפר,
ּבחֹול[שפת] ולא ּבאפר, ּגּבּול ואין זהב. צֹורפי ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶָָֹּכּור

ּבמרסן ולא עבות]הּגס, תבואה ּבהן.[קליפות ּבכּיֹוצא ולא , ְְְְְֵֶַַַָָֹֹֻ
- ּבמים ּבהן וכּיֹוצא ּפׁשּתן זרע אֹו ׁשמׁשמין זרע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻוהּנֹותן

ונתלין מתערבין ׁשהן מּפני לׁש, מּׁשּום זה[נדבקין]חּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ
ֶָּבזה.
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ּכגרֹוגרת‡. ביצה]האֹופה כשליש חּיב[- את, האֹופה אחד . ְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ
הּסּמנין את אֹו הּמאכל את המבּׁשל אֹו אֹו[צבע]הּפת, , ְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ

מעין הּכל - הּמים את ׁשעּור[ענין]המחּמם הּוא. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
מבּׁשל וׁשעּור קטן; אבר ּבהן לרחץ ּכדי הּמים, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהמחּמם

לֹו. אֹותן ׁשּמבּׁשלין לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָסּמנין,
הּמחם·. ּבצד ּביצה ׁשּתתּגלּגל[דוד]הּנֹותן ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

מעט] האּור,[תתבשל ּבתֹולדת ׁשהמבּׁשל חּיב; - ונתּגלּגלה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבחּמין הּמדיח וכן עצמּה. ּבאּור הּיׁשן[דג]ּכמבּׁשל מליח ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

שנה] לפני ור[שנמלח ּדק ּדג והּוא האסּפנֹון קֹוליס אֹו ,ְְְְַַַָָָָ
ּבּׁשּולן. ּגמר הּוא זה ּבחּמין, ׁשהדחתן חּיב; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּביֹותר

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
ּובאבק[שובר]הּמפקיע‚. ּבחֹול אֹו חם, ּבבגד הּביצה את ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ

ּפטּור; ׁשּנצלת, ּפי על אף - הּׁשמׁש מּפני חּמין ׁשהן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדרכים
מּפני עליהן ּגזרּו אבל האׁש, ּכתֹולדֹות אינן חּמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתֹולדֹות
ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי המבּׁשל וכן האּור. ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתֹולדֹות

אֹוּפטּור צרּכֹו, ּכל מבּׁשל ׁשהיה ּדבר האּור על המבּׁשל . ְְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻ
ּפטּור. - ּכלל ּבּׁשּול צרי ׁשאינֹו ְִִֵֶָָָָָּדבר

נתן„. ואחד העצים, את נתן ואחד האּור, את נתן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
הּבׂשר, את נתן ואחד הּמים, את נתן ואחד הּקדרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת

והגיס אחד ּובא הּתבלין, את נתן ּכּלם[ערבב]ואחד - ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
הרי הּבּׁשּול, מּצרכי ּדבר העֹוׂשה ׁשּכל מבּׁשל; מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּיבים

ׁשפת אם אבל מבּׁשל. הניח]זה ּתחּלה,[- הּקדרה את אחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּובא הּבׂשר, את ונתן אחר ּובא הּמים, את ונתן אחר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּובא
אחר ּובא האּור, את ונתן אחר ּובא הּתבלין, את ונתן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחר
האחרֹונים ׁשנים - והגיס אחר ּובא האּור, על עצים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָונתן

מבּׁשל. מּׁשּום חּיבין ְְִִִֵַַַָּבלבד
אפּלּו‰. ּכגרֹוגרת, ּבֹו נצלה אם - גחלים ּגּבי על ּבׂשר ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּניח

אבל ּכגרֹוגרת, ּבֹו נצלה לא חּיב; - מקֹומֹות ּוׁשלׁשה ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹֹּבׁשנים
אחד מּצד ּבּׁשּול חצי נתּבּׁשל חּיב. - ּבּׁשּול חצי ּכּלֹו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻנתּבּׁשל
צדדין מּׁשני ּבּׁשּול חצי ויתּבּׁשל ּבֹו ׁשּיהפ עד ּפטּור, -. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

והדּביק לֹו[הניח]ׁשכח מּתר - ונזּכר ּבׁשּבת, ּבּתּנּור ּפת ְְְְְִִִַַַַַַָָָֻ
מלאכה.[להוציאה]לרּדֹותּה לידי ויבֹוא ׁשּתאפה קדם , ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

.Âׁשהּוא[ממיס]הּמּתי ּכל מּתכֹות מּמיני המחּמםאחד אֹו , ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
וכן מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּגחלת ׁשּתעׂשה עד הּמּתכת ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָאת

הּדֹונג את הּזפת,[שעוה]הממסמס את אֹו החלב, את אֹו , ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
זפת]והּכפר והּגפרית[מעין האדמה], מעמקי דליק ,[חומר ְְְִֶַַָֹ

ּכלי המבּׁשל וכן מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּבהם ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָוכּיֹוצא
ּדבר: ׁשל ּכללֹו מבּׁשל. מּׁשּום חּיב חרׂש, ׁשּיעׂשּו עד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאדמה
זה הרי - ר ּגּוף ׁשהקׁשה אֹו ּבאׁש, קׁשה ּגּוף ׁשרּפה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבין

מבּׁשל. מּׁשּום ְִֵַַָחּיב
.Êּבין החּיה, מן ּבין הּבהמה מן ּבין - ׂשער אֹו צמר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוזז

הּמת מן ּבין החי ׁשּלהןמן הּׁשלח מן אפּלּו שנפשט, [עור ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ׁשארּכֹומהם] חּוט מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? ּכּמה חּיב. -ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

הּסיט מדה]ּכרחב שם ּכדי[- הּסיט? רחב וכּמה ּכפּול; ְְְִִֵַַַַַָָֹֹ
ּכׁשּיפּתח הראׁשֹונה, האצּבע עד יד ׁשל ּבהן מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹלמּתח
ּכנף הּתֹולׁש זרת. ׁשליׁשי לׁשני קרֹוב והּוא ּכחֹו, ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּביניהן

מן הּצמר את הּטֹווה ּגֹוזז. ּתֹולדת זה הרי העֹוף, על]מן -] ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
נּפּוץ ּדר ואין ,ּבכ ּגזיזה ּדר ׁשאין ּפטּור, - [סירוק]החי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

.ּבכ טוּיה ּדר ואין ,ְְְְִֵֶֶָָָּבכ
.Áזה הרי - זקנֹו אֹו ׂשפמֹו, אֹו ׂשערֹו, אֹו צּפרניו, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָהּנֹוטל

וחּיב ּגֹוזז, ּבידֹו,ּתֹולדת נטלן אם אבל ּבכלי; ׁשּיּטל והּוא, ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּיד ּבין מּגּופֹו, יּבלת החֹות וכן ּפטּור. - לאחר ּבין לֹו ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

ּבין לֹו ּבין ּפטּור, - ּבכלי יּבלתּבין לחּת ּומּתר לאחר. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ
חֹותכּה - יבׁשה היתה ואם ּבכלי; לא אבל ּביד, ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹּבּמקּדׁש

ועֹובד ּבכלי, הכהן]אף .[עבודתו, ְְִִֵַ
.Ëׁשּתי[גוזר]הּנֹוטל חּיב? ויהיה יּטל ּכּמה ּבכלי, ׂשערֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

חּיב. אחת, אפּלּו - ׁשחרֹות מּתֹו לבנֹות לּקט ואם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹׂשערֹות;
עֹור ׁשל וציצין רּבּה, ׁשּפרׁש עור]צּפרן קילופי ׁשּפרׁשּו[- ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֻ

להיתלש]רּבן ּומצערֹות[וקרובים מעלה, ּכלּפי ּפרׁשּו אם - ְְְֲֲִֵֵַַַָָֻ
נטלן ואם ּבכלי; לא אבל ּבידֹו, אֹותן לּטל מּתר - ְְְְֲִִִִָָָָָָֹֹֻאֹותֹו
אסּור. ּבידֹו אפּלּו אֹותֹו, מצערֹות אינן ואם ּפטּור. ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָּבכלי,

אֹותֹו, מצערֹות אפּלּו - רּבן ּפרׁש לא ּבידֹו;ואם לּטלן אסּור ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹֻ
חּיב. ּבכלי, נטלן ְְְִִִַָָָואם

.Èהּׁשני[מכבס]המלּבן את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
צביעתו] לפני אותו ּכל[מלבנים וכן מּמה, ּבהן ּכּיֹוצא ְִֵֵֶַַָֹ

מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - להתלּבן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּׁשּדרּכן
אר ׁשהּוא ּכפּול, הּסיט רחב ּכמלא ארּכֹו אחד, ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹחּוט

טפחים. ְְִַָָָארּבעה
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.‡Èוחּיב המלּבן, ּתֹולדת הּוא הרי - ּבגדים .והמכּבס ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
- ׁשּבֹו הּמים ׁשּיֹוציא עד הּבגד את ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַוהּסֹוחט
ּכמֹו היא, ּכּבּוס מּצרכי ׁשהּסחיטה וחּיב; מכּבסֹו, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

ּבׂשער;[ערבוב]ׁשההגסה סחיטה ואין הּבּׁשּול. מּצרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
סחיטתֹו. על חּיבין ׁשאין לעֹור, הּדין ְְְִִִֵֶַַַָָוהּוא

.·Èומנער]המנּפץ אֹו[מסרק הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ
לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - ּבהן וכּיֹוצא הּׁשני, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאת
הּגידים את והמנּפץ טפחים. ארּבעה ארּכֹו אחד, חּוט ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו
מנּפץ, ּתֹולדת זה הרי - אֹותן לטוֹות ּכדי ּכצמר, ׁשּיעׂשּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעד

ְַָוחּיב.
.‚Èטפחים ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ׁשאפׁשרהּצֹובע ּדבר אֹו , ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכזה חּוט מּמּנּו צמר]לטוֹות כגון חּיב,[- הּצֹובע ואין חּיב. - ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּמתקּים צבע ׁשּיהיה קיימא]עד ׁשאינֹו[בר צבע אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

סרק ׁשהעביר ּכגֹון ּכלל, צהוב]מתקּים ׁשׁשר[צבע [צבעאֹו ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָ
אּתהאדום] ׁשהרי ּפטּור; - ּוצבעֹו נחׁשת אֹו ברזל ּגּבי ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

מלאכּתֹו ׁשאין וכל ּכלּום; צֹובע ואינֹו לׁשעּתֹו, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַֹמעבירֹו
ּפטּור. ּבּׁשּבת, ְִֶֶַַַָָמתקּימת

.„Èהּצבע עין צבע]העֹוׂשה של מראה ּתֹולדת[- זה הרי - ֲֵֵֶֶֶֶֶַַָ
עפצא מי לתֹו קלקנּתֹוס ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? וחּיב. ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָצֹובע,

דיו] מיני מי[- לתֹו איסטיס ׁשּנתן אֹו ׁשחר; הּכל ׁשּנעׂשה ,ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
צבעים]כרּכם מיני ּבזה.[- ּכּיֹוצא ּכל וכן ירק; הּכל ׁשּנעׂשה , ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

טפחים. ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ּבֹו לצּבע ּכדי ׁשעּורֹו? ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹוכּמה
.ÂËטפחים ארּבעה אר חּיב;הּטֹווה הּנטוה, ּדבר מּכל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

אֹו הּׂשער, את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את הּטֹווה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
את העֹוׂשה ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּגידין, את אֹו הּנֹוצה, ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת

אריגה]הּלבד ללא צמר מכבישת עשוי ּתֹולדת[בגד זה הרי - ֲֵֶֶֶֶֶַ
אר מּמּנּו לטוֹות ׁשאפׁשר ּדבר ׁשּילּבד והּוא, וחּיב; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹטֹווה,

ּבינֹוני.אר ּבעבי טפחים ּבעה ְְְִִִֵַָָָֹ
.ÊËנירין בּתי ׁשני למקומםהעֹוׂשה השתי חוטי [מכניס ְִִֵֵֶָָ

האריגה] אֹובמכשיר סל, אֹו ּכברה, אֹו נפה, העֹוׂשה חּיב. ,ְֶַַָָָָָָ
לראש]סבכה זה[כיסוי הרי - ּבחבלים מּטה ׁשּסרג אֹו , ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ

בּתים ׁשני ּומּׁשּיעׂשה נירין; עֹוׂשה וערב]ּתֹולדת שתי -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָ
ּבדבר בּתים ׁשני העֹוׂשה ּכל וכן חּיב. אּלּו, מּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבאחד

חּיב. אּלּו, ּכגֹון ּבּתים ּבּתים אֹותֹו ְִִִֵֶַָָָׁשעֹוׂשין
.ÊÈהּיריעה ּבאר ּתחּלה החּוטין ׁשּמֹותחין האֹורגין, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּדר

ׁשֹובט ואחד מּכאן, וזה מּכאן זה אֹוחזין ּוׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּוברחּבּה,
החּוטין על מקל]ּבׁשבט באמצעות ומותח ּומתּקן[מפריד ְְִֵֵֶַַַ

ּומתיחת ערב. ּבלא ׁשתי ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד זה, ּבצד זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאֹותן
הּמֹותח, וזה הּמּסכה; הנסכת היא האֹורגין, ּכדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהחּוטין
הערב להכניס ּומתחיל אֹותּה ּוכׁשּכֹופלין .'מס' ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנקרא

'אֹורג'. נקרא ְְִִֵַָּבּׁשתי,
.ÁÈמלאכֹות מאבֹות מלאכה והיא חּיב, והּׁשֹובטהּמס . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָ

מותח] ׁשּיתּפרקּו[- עד החּוטין הרי[מסבכיהם]על ויתּקנם, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
מס ּתֹולדת אצּבעֹות.זה ׁשּתי רחב מּׁשּיתּקן ׁשעּורן? וכּמה . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשארגן ּבין חּיב. אצּבעֹות, ׁשּתי ּברחב חּוטין ׁשני האֹורג ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוכן
- האריג על וארג ארּוג הּבגד מקצת ׁשהיה ּבין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבּתחּלה,

והׁשלים אחד, חּוט ארג ואם חּוטין; ׁשני ּבֹו[סיים]ׁשעּורֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָ
חּוטין[מלאכת] ׁשני היריעה ּבׂשפת ארג חּיב. - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּבגד

לאֹורג ּדֹומה? זה למה הא חּיב; - נירין בּתי ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּברחב
קטן חגורה]צלצּול נירין.[- בּתי ׁשלׁשה ּברחב ְְְִִִֵַָָָָֹֹ

.ËÈו'מחליק']המדקּדק החּוטין[משווה ּבעתאת והּמפרידן ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ
הּקֹולע וכן אֹורג. ּתֹולדת זה הרי - קליעה]האריגה את[- ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

הבגד]הּנימין מן הבולטים אֹורג;[חוטים ּתֹולדת זה הרי , ֲִִֵֵֶֶֶַ
אצּבעֹות. ׁשּתי ּבאר קליעה מּׁשּיעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹוׁשעּורֹו,

.Îהּמפריד[פורם]הּבֹוצע הּוא ּובֹוצע, חּיב; חּוטין, ׁשני ְְִִֵֵֵַַַַַַָ
האריגה]האריג[שארית]את[סותר] שבמכונת ּבין[- . ִֵֶָָ

ׁשהעב אֹו הּׁשתי, מן הערב הערב,ׁשהֹוציא מעל הּׁשתי יר ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
יתּכּון אּלא מקלקל, יהיה ׁשּלא והּוא, וחּיב; ּבֹוצע זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי

ׁשּמאחין אּלּו ׁשעֹוׂשין ּכדר הּבגדים[תופרים]לתּקן, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ואֹורגין וחֹוזרין מאחין, ּכ ואחר ׁשּבֹוצעין, - ּביֹותר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָהּקּלים
הּקרעים ׁשני אֹו הּבגדים ׁשני ׁשּיעׂשּו עד ׁשּבצעּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּוטין
ּבֹוצע; ּתֹולדת זה הרי לתּקן, הּקליעה את והּסֹותר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד.

הּבֹוצע. ּכׁשעּור ְְִִֵַַוׁשעּורֹו,

י ¤¤ּפרק

אּמן‡. מעׂשה והּוא קּימה, ׁשל קׁשר חזק]הּקֹוׁשר קשר -] ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
רצּועֹות וקׁשרי הּסּפנין, וקׁשר הּגּמלין, קׁשר ּכגֹון חּיב; -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכל וכן עׂשּיתן, ּבׁשעת הרצענין ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמנעל
אּמן מעׂשה ואינֹו קּימה, ׁשל קׁשר הּקֹוׁשר אבל ּבזה. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּיֹוצא
מּתר - אּמן מעׂשה ואינֹו קּימה, ׁשל ׁשאינֹו וקׁשר ּפטּור; -ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ

לכּתחּלה. ְְְְִַָָלקׁשרֹו
נפסקה·. רצּועה[נקרעה]ּכיצד? נעלו]לֹו ּוקׁשרּה,[של ְְְְִֵַָָָָ

רסן ׁשּקׁשר אֹו ּבדלי, חבל ׁשּקׁשר אֹו ּוקׁשרֹו, החבל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנפסק
ׁשהן הּקׁשרים, ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור; זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבהמה

אֹות קֹוׁשר אדם וכל הדיֹוט ׁשאינֹומעׂשה קׁשר וכל לקּימה. ן ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אסּור. זה הרי אּמן, קׁשר קׁשרֹו אם - קּימה ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשל

ׁשני‚. לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף החלּוק, מפּתחי אּׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹוׁשרת
אחד]ּפתחים קשר בהתרת לפושטה סבכה[ויכולה וחּוטי ; ְְְִֵָָָ

עבה] רפּוי[כיפה ׁשהּוא ּפי על אף להסירו, וניתן צמוד [אינו ִֶַַָ
הקשר] התרת עלללא אֹותן ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל מנעל ּורצּועֹות ;ְְְְְִִֶַַָָָ

לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף וׁשמן, יין ונֹודֹות מלּבּוׁש; ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהרגל
אזנים המשקה]ׁשּתי יציאת על[פתחי אף ּבׂשר, ׁשל ּוקדרה ; ְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ּדלי וקֹוׁשרין הּקׁשר. ּתּתיר ולא הּבׂשר להֹוציא ׁשּיכֹולה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹּפי
דק]ּבמׁשיחה ּבחבל[חבל לא אבל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבאבנט אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּתצא,[עבה] ׁשּלא ּבׁשביל ּברגלּה, אֹו הּבהמה לפני וקֹוׁשרין .ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹ
אּסרֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על קׁשּור[קשרים]אף ׁשהיה וחבל . ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּבאבּוס קֹוׁשרֹו הבהמה]ּבּפרה, להאכלת קׁשּור[כלי היה ; ְֵַָָָָָָ
ּביתֹו, מּתֹו חבל יביא לא אבל ּבּפרה. קֹוׁשרֹו ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבאבּוס,

ּגרּדי חבל היה ואם ּובאבּוס; ּבּפרה אורג]ויקׁשר ׁשּמּתר[- ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשּכללטלטלֹו מּפני ּובאבּוס. ּבּפרה וקֹוׁשר מביא זה הרי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּפעם אּלא לקּימה, ואינן הן, הדיֹוט מעׂשה הּקׁשרים, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלּו
לכּתחּלה. אֹותן לקׁשר מּתר ּולפיכ מּתיר, ּופעם ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֻקֹוׁשר
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ּגרֹוגרֹות[סלים]חֹותלֹות וׁשל ּתמרים יבשים]ׁשל -[תאנים ְְְִֶֶָָָ
הסל]מּתיר ּומפקיע[קשירת התאנים], וחֹות[קשרי , ְְִִֵַַַ

ואֹוכל.[התאנים] ונֹוטל ,ְְֵֵ
ּבׁשּבת;„. אֹותֹו לקׁשר מּתר ּבהמה, למאכל ׁשראּוי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכל

ּבכרמלית סנּדלֹו רצּועֹות נפסקה אם ,שאינולפיכ [מקום ְְְְְְְְִִִִַַָָָ
רה"י] ואינו ּבהמה,רה"ר למאכל הראּוי לח ּגמי נֹוטל -ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

וסנּדל, מנעל רצּועֹות לֹו נׁשמטה הּגמי. וקֹוׁשר עליו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוכֹור
הרגל רב ׁשּנׁשמט הרצּועֹות[מהם]אֹו להחזיר מּתר - ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻ

יקׁשר. ׁשּלא ּובלבד ְְְִִִֶַָֹֹלמקֹומן,
ּבקׁשירה‰. מתחּלפת ׁשאינּה לפי מּתרת, - [ואיןהעניבה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

עליה] לגזור ׁשניצורך מקּבץ - ׁשּנפסק החבל ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
מׁשיחה עליו וכֹור דק]קצֹותיו, עניבה.[חבל ועֹונב , ְְְְֲִִֵֵָָָָָ

.Âּכגֹון מצוה, לדבר קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר לקׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
הּתֹורה מּׁשעּורי ׁשעּור למּדד נימתׁשּיקׁשר ּכּנֹור[מיתר]. ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ

ּבּמדינה לא אבל ּבּמקּדׁש, אֹותּה קֹוׁשרין - [שארׁשּנפסקה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
ּבּמקּדׁש.המקומות] אפּלּו לכּתחּלה, נימא יקׁשר ולא ;ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹ

.Êוכל הּתרֹו; על חּיבין ּכ קּׁשּורֹו, על ׁשחּיבין קׁשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
וכל ּפטּור; אֹותֹו הּמּתיר ּכ ּפטּור, אֹותֹו ׁשהּקֹוׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָָָקׁשר

להּתירֹו מּתר ּכ לקׁשרֹו, ׁשּמּתר .קׁשר ְְְִֶֶֶַָָָָֻֻ
.Áההּוצין[שוזר]הּפֹותל מן התמר]חבלים החלף[עלי ּומן , ֲִִִִֵֵֶַַַָ

עשב] צמח חּוטי[מין אֹו ּפׁשּתן, מחּוטי אֹו צמר, מחּוטי אֹו ,ְִִִֵֵֵֶֶָ
וׁשעּורֹו, וחּיב. קֹוׁשר, ּתֹולדת זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׂשער,
ׁשּנמצאת - קׁשירה ּבלא ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכדי

מתקּימת הרי[בת-קיום]מלאכּתֹו - הּפתיל את הּמפריד וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ּבלבד. לקלקל יתּכּון ׁשּלא והּוא, וחּיב; מּתיר, ּתֹולדת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹזה

הּפֹותל. ּכׁשעּור ְְִִֵַוׁשעּורֹו,
.Ëחּיב תפירֹות, ׁשּתי החּוטהּתֹופר ראׁשי ׁשּקׁשר והּוא, ; ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

אם אבל תּׁשמט. ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמּכאן
חּיב; קׁשר, ׁשּלא ּפי על אף - תפירֹות ׁשּתי על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּתפר

הּתפירה מתקּימת -ׁשהרי ּבׁשּבת ּתפירה ׁשל חּוט והּמֹותח . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּתפירה. מּצרכי ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֶַַָָָחּיב,

.Èּכדי -]הּקֹורע ממנה שאפשר קריעה ׁשּתי[שיעור לתּפר ְְְִֵֵֵַַֹ
הּקֹורע אבל חּיב; - תפירֹות ׁשּתי לתּפר מנת על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹתפירֹות
ּבחמתֹו הּקֹורע מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהפסידּה

מּפני[בכעסו] חּיב; - עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
וחמתֹו והֹואיל יצרֹו, וינּוח זה, ּבדבר ּדעּתֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמיּׁשב
ּבית והּפֹותח וחּיב. ּכמתּקן, הּוא הרי זה, ּבדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹוככת

חּיב. ּבׁשּבת, ְַַַַָָָהּצּואר
.‡Èּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות סֹופרים[דבק]המדּבק ׁשל ְְְְִֵֶַַָָ

נירֹות המפרק וכן וחּיב. ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי - ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הרי - ּבלבד לקלקל נתּכּון ולא ּדבּוקין, עֹורֹות אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹּדבּוקין

קֹורע. ּתֹולדת ֵֶֶֶַזה
.·Èחּיב ׁשהּוא, ּכל ּכגֹוןהּבֹונה ּבּבית, הּקרקע ּפני הּמׁשוה . ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּגיא מּלא אֹו הּתל, וחּיב[גומא]ׁשהׁשּפיל ּבֹונה, זה הרי -. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הּטיט את הּנֹותן - הּטיט את נתן ואחד האבן, את נתן ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

ּובּנדּב אבנים]חּיב; האבן[שורת את העלה אפּלּו העליֹון, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

טיט. עליה מּניחין אין ׁשהרי חּיב, - הּטיט ּגּבי על ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּניחּה
ּפטּור. ּכלים, ּגּבי על ְִֵֵֶַַַָוהּבֹונה

.‚Èוחּיב ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - קבּוע אהל וכןהעֹוׂשה . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּיּׂשרפּו קדם וחבית ּתּנּור ּכגֹון אדמה, ּכלי [בכבשןהעֹוׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

מלאכתן] המגּבןלסיום וכן וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ׁשּיגּבן עד חּיב, ואינֹו ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי הּגבינה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאת

יד הּמכניס העין[הגרזן]הּקרּדם[קת]ּכגרֹוגרת. ּבתֹו ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹ
וכן[החור] ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹׁשּלֹו,

ּבעץ ׁשּתקע ּבין ּבמסמר, ׁשּתקע ּבין - ּבעץ עץ הּתֹוקע ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכל
בחברתה]עצמֹו עץ ּתֹולדת[חתיכת זה הרי - ׁשּנתאחד עד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַ

וחּיב. ְֶַָּבֹונה,
.„Èׁשּיּכנס ּכדי ּתרנגֹולין, ׁשל ּבלּול ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹוׂשה

ּבֹונה מּׁשּום חּיב - האֹור וׁשללהם ּבֹור, ׁשל ּדלת הּמחזיר . ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
הקרקע]ּדּות מעל הבנוי יציע[בור וׁשל הבית], שלפני [חדרון ְִֶַָ

ּבֹונה מּׁשּום חּיב -. ִֶַָ
.ÂËחּיב ׁשהּוא, ּכל לבנֹות;הּסֹותר מנת על ׁשּיסּתר והּוא, ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

אֹו קבּוע, אהל הּסֹותר ּפטּור. הׁשחתה, ּדר סתר אם ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאבל
והּוא, וחּיב; סֹותר, ּתֹולדת זה הרי - ּתקּוע עץ ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּפרק

לתּקן. ְְִֵֵֶַַׁשּיתּכּון
.ÊËחּיב אחת, הּכיה ּבּפּטיׁש ּדברהּמּכה העֹוׂשה וכל . ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - מלאכה ּגמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
מקצת אפּלּו צּורה ּבכלי והּצר זכּוכית, ּבכלי המנּפח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָּכיצד?

והמגרד הבליטות]הּצּורה, נקב[מיישר והעֹוׂשה ׁשהּוא, ּכל ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ
הרי - ּבכלים ּבין ּבמּתכת ּבין ּבבנין ּבין ּבעץ ּבין ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכל
עׂשּוי ׁשאינֹו ּפתח וכל וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה

עׂשּיתֹו. על חּיבין אין ּולהֹוציא, ְְְֲִִִִֵַַַָָלהכניס
.ÊÈמוגלה]ׁשחין[מבקע]הּמפיׂש להרחיב[ובו ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְִִִֵֵַַַָ

ּברפּואה מתּכּונין ׁשהן עֹוׂשין, ׁשהרֹופאין ּכדר הּמּכה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי
מּכ מּׁשּום חּיב זה הרי - הּמּכה ּפי ׁשּזֹולהרחיב ּבּפּטיׁש, ה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּלחה מּמּנה להֹוציא הפיׂשּה ואם הרֹופא; מלאכת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא
מּתר. זה הרי ֲֵֶֶָָֻׁשּבּה,

.ÁÈּבּפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב ׁשהּוא, ּכל האבן את .המסּתת ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבידֹו[מסדר]המצּדד ותּקנּה הּבנין, ּביסֹוד האבן את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּפּטיׁש. מּכה מּׁשּום חּיב - לּה הראּוי ּבּמקֹום ְִִִֶַַַַַָָָָָָוהֹוׁשיבּה
הּבגדים ׁשעל יבלת בבגד]הּלֹוקח שנתערבה עץ ּבידֹו,[נסורת ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבּפּטיׁש; מּכה מּׁשּום חּיב - צמר ׁשּבכלי היבֹולֹות אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכגֹון
עסק ּדר הסירן אם אבל עליהן; ׁשּיקּפיד [בליוהּוא, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּכדיכוונה] ׁשחרה, חדׁשה טּלית המנער ּפטּור. זה הרי ,ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשהאּמנין ּכדר ּבּה, הּנתלה הּלבן הּצהּוב ּולהסיר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלנאֹותּה

מּתר. מקּפיד, אינֹו ואם חּטאת; חּיב - ְְִִִֵַַַָָָֻעֹוׂשין
.ËÈחּיה ּכגֹון חּיב, - אֹותֹו לצּוד מינֹו ׁשּדר ּדבר ְִֶֶֶַַַָָָָָָהּצד

ודגים מחּסרועֹופֹות ׁשאינֹו למקֹום אֹותן ׁשּיצּוד והּוא, ; ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ
אֹו לבית ׁשהכניסֹו עד צבי אחר ׁשרדף ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָצידה.
עד העֹוף את ׁשהפריח אֹו עליו, ונעל לחצר, אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלגּנה
ּבתֹו הּים, מן ּדג ׁשּׁשלה אֹו עליו, ונעל למגּדל, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהכניסֹו
לבית, צּפֹור הפריח אם אבל חּיב. זה הרי - מים ׁשל ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָספל
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ּגרֹוגרֹות[סלים]חֹותלֹות וׁשל ּתמרים יבשים]ׁשל -[תאנים ְְְִֶֶָָָ
הסל]מּתיר ּומפקיע[קשירת התאנים], וחֹות[קשרי , ְְִִֵַַַ

ואֹוכל.[התאנים] ונֹוטל ,ְְֵֵ
ּבׁשּבת;„. אֹותֹו לקׁשר מּתר ּבהמה, למאכל ׁשראּוי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכל

ּבכרמלית סנּדלֹו רצּועֹות נפסקה אם ,שאינולפיכ [מקום ְְְְְְְְִִִִַַָָָ
רה"י] ואינו ּבהמה,רה"ר למאכל הראּוי לח ּגמי נֹוטל -ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

וסנּדל, מנעל רצּועֹות לֹו נׁשמטה הּגמי. וקֹוׁשר עליו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוכֹור
הרגל רב ׁשּנׁשמט הרצּועֹות[מהם]אֹו להחזיר מּתר - ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻ

יקׁשר. ׁשּלא ּובלבד ְְְִִִֶַָֹֹלמקֹומן,
ּבקׁשירה‰. מתחּלפת ׁשאינּה לפי מּתרת, - [ואיןהעניבה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

עליה] לגזור ׁשניצורך מקּבץ - ׁשּנפסק החבל ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
מׁשיחה עליו וכֹור דק]קצֹותיו, עניבה.[חבל ועֹונב , ְְְְֲִִֵֵָָָָָ

.Âּכגֹון מצוה, לדבר קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר לקׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
הּתֹורה מּׁשעּורי ׁשעּור למּדד נימתׁשּיקׁשר ּכּנֹור[מיתר]. ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ

ּבּמדינה לא אבל ּבּמקּדׁש, אֹותּה קֹוׁשרין - [שארׁשּנפסקה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
ּבּמקּדׁש.המקומות] אפּלּו לכּתחּלה, נימא יקׁשר ולא ;ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹ

.Êוכל הּתרֹו; על חּיבין ּכ קּׁשּורֹו, על ׁשחּיבין קׁשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
וכל ּפטּור; אֹותֹו הּמּתיר ּכ ּפטּור, אֹותֹו ׁשהּקֹוׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָָָקׁשר

להּתירֹו מּתר ּכ לקׁשרֹו, ׁשּמּתר .קׁשר ְְְִֶֶֶַָָָָֻֻ
.Áההּוצין[שוזר]הּפֹותל מן התמר]חבלים החלף[עלי ּומן , ֲִִִִֵֵֶַַַָ

עשב] צמח חּוטי[מין אֹו ּפׁשּתן, מחּוטי אֹו צמר, מחּוטי אֹו ,ְִִִֵֵֵֶֶָ
וׁשעּורֹו, וחּיב. קֹוׁשר, ּתֹולדת זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׂשער,
ׁשּנמצאת - קׁשירה ּבלא ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכדי

מתקּימת הרי[בת-קיום]מלאכּתֹו - הּפתיל את הּמפריד וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ּבלבד. לקלקל יתּכּון ׁשּלא והּוא, וחּיב; מּתיר, ּתֹולדת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹזה

הּפֹותל. ּכׁשעּור ְְִִֵַוׁשעּורֹו,
.Ëחּיב תפירֹות, ׁשּתי החּוטהּתֹופר ראׁשי ׁשּקׁשר והּוא, ; ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

אם אבל תּׁשמט. ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמּכאן
חּיב; קׁשר, ׁשּלא ּפי על אף - תפירֹות ׁשּתי על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּתפר

הּתפירה מתקּימת -ׁשהרי ּבׁשּבת ּתפירה ׁשל חּוט והּמֹותח . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּתפירה. מּצרכי ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֶַַָָָחּיב,

.Èּכדי -]הּקֹורע ממנה שאפשר קריעה ׁשּתי[שיעור לתּפר ְְְִֵֵֵַַֹ
הּקֹורע אבל חּיב; - תפירֹות ׁשּתי לתּפר מנת על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹתפירֹות
ּבחמתֹו הּקֹורע מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהפסידּה

מּפני[בכעסו] חּיב; - עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
וחמתֹו והֹואיל יצרֹו, וינּוח זה, ּבדבר ּדעּתֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמיּׁשב
ּבית והּפֹותח וחּיב. ּכמתּקן, הּוא הרי זה, ּבדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹוככת

חּיב. ּבׁשּבת, ְַַַַָָָהּצּואר
.‡Èּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות סֹופרים[דבק]המדּבק ׁשל ְְְְִֵֶַַָָ

נירֹות המפרק וכן וחּיב. ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי - ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הרי - ּבלבד לקלקל נתּכּון ולא ּדבּוקין, עֹורֹות אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹּדבּוקין

קֹורע. ּתֹולדת ֵֶֶֶַזה
.·Èחּיב ׁשהּוא, ּכל ּכגֹוןהּבֹונה ּבּבית, הּקרקע ּפני הּמׁשוה . ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּגיא מּלא אֹו הּתל, וחּיב[גומא]ׁשהׁשּפיל ּבֹונה, זה הרי -. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הּטיט את הּנֹותן - הּטיט את נתן ואחד האבן, את נתן ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

ּובּנדּב אבנים]חּיב; האבן[שורת את העלה אפּלּו העליֹון, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

טיט. עליה מּניחין אין ׁשהרי חּיב, - הּטיט ּגּבי על ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוהּניחּה
ּפטּור. ּכלים, ּגּבי על ְִֵֵֶַַַָוהּבֹונה

.‚Èוחּיב ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - קבּוע אהל וכןהעֹוׂשה . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּיּׂשרפּו קדם וחבית ּתּנּור ּכגֹון אדמה, ּכלי [בכבשןהעֹוׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

מלאכתן] המגּבןלסיום וכן וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ׁשּיגּבן עד חּיב, ואינֹו ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי הּגבינה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאת

יד הּמכניס העין[הגרזן]הּקרּדם[קת]ּכגרֹוגרת. ּבתֹו ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹ
וכן[החור] ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹׁשּלֹו,

ּבעץ ׁשּתקע ּבין ּבמסמר, ׁשּתקע ּבין - ּבעץ עץ הּתֹוקע ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכל
בחברתה]עצמֹו עץ ּתֹולדת[חתיכת זה הרי - ׁשּנתאחד עד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַ

וחּיב. ְֶַָּבֹונה,
.„Èׁשּיּכנס ּכדי ּתרנגֹולין, ׁשל ּבלּול ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹוׂשה

ּבֹונה מּׁשּום חּיב - האֹור וׁשללהם ּבֹור, ׁשל ּדלת הּמחזיר . ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
הקרקע]ּדּות מעל הבנוי יציע[בור וׁשל הבית], שלפני [חדרון ְִֶַָ

ּבֹונה מּׁשּום חּיב -. ִֶַָ
.ÂËחּיב ׁשהּוא, ּכל לבנֹות;הּסֹותר מנת על ׁשּיסּתר והּוא, ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

אֹו קבּוע, אהל הּסֹותר ּפטּור. הׁשחתה, ּדר סתר אם ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאבל
והּוא, וחּיב; סֹותר, ּתֹולדת זה הרי - ּתקּוע עץ ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּפרק

לתּקן. ְְִֵֵֶַַׁשּיתּכּון
.ÊËחּיב אחת, הּכיה ּבּפּטיׁש ּדברהּמּכה העֹוׂשה וכל . ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - מלאכה ּגמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
מקצת אפּלּו צּורה ּבכלי והּצר זכּוכית, ּבכלי המנּפח ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָּכיצד?

והמגרד הבליטות]הּצּורה, נקב[מיישר והעֹוׂשה ׁשהּוא, ּכל ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ
הרי - ּבכלים ּבין ּבמּתכת ּבין ּבבנין ּבין ּבעץ ּבין ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּכל
עׂשּוי ׁשאינֹו ּפתח וכל וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָזה

עׂשּיתֹו. על חּיבין אין ּולהֹוציא, ְְְֲִִִִֵַַַָָלהכניס
.ÊÈמוגלה]ׁשחין[מבקע]הּמפיׂש להרחיב[ובו ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְִִִֵֵַַַָ

ּברפּואה מתּכּונין ׁשהן עֹוׂשין, ׁשהרֹופאין ּכדר הּמּכה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי
מּכ מּׁשּום חּיב זה הרי - הּמּכה ּפי ׁשּזֹולהרחיב ּבּפּטיׁש, ה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּלחה מּמּנה להֹוציא הפיׂשּה ואם הרֹופא; מלאכת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא
מּתר. זה הרי ֲֵֶֶָָֻׁשּבּה,

.ÁÈּבּפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב ׁשהּוא, ּכל האבן את .המסּתת ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ּבידֹו[מסדר]המצּדד ותּקנּה הּבנין, ּביסֹוד האבן את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּפּטיׁש. מּכה מּׁשּום חּיב - לּה הראּוי ּבּמקֹום ְִִִֶַַַַַָָָָָָוהֹוׁשיבּה
הּבגדים ׁשעל יבלת בבגד]הּלֹוקח שנתערבה עץ ּבידֹו,[נסורת ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבּפּטיׁש; מּכה מּׁשּום חּיב - צמר ׁשּבכלי היבֹולֹות אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכגֹון
עסק ּדר הסירן אם אבל עליהן; ׁשּיקּפיד [בליוהּוא, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ּכדיכוונה] ׁשחרה, חדׁשה טּלית המנער ּפטּור. זה הרי ,ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשהאּמנין ּכדר ּבּה, הּנתלה הּלבן הּצהּוב ּולהסיר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלנאֹותּה

מּתר. מקּפיד, אינֹו ואם חּטאת; חּיב - ְְִִִֵַַַָָָֻעֹוׂשין
.ËÈחּיה ּכגֹון חּיב, - אֹותֹו לצּוד מינֹו ׁשּדר ּדבר ְִֶֶֶַַַָָָָָָהּצד

ודגים מחּסרועֹופֹות ׁשאינֹו למקֹום אֹותן ׁשּיצּוד והּוא, ; ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ
אֹו לבית ׁשהכניסֹו עד צבי אחר ׁשרדף ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָצידה.
עד העֹוף את ׁשהפריח אֹו עליו, ונעל לחצר, אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלגּנה
ּבתֹו הּים, מן ּדג ׁשּׁשלה אֹו עליו, ונעל למגּדל, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהכניסֹו
לבית, צּפֹור הפריח אם אבל חּיב. זה הרי - מים ׁשל ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָספל
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ׁשהבר אֹו עליו, מים,ונעל ׁשל לברכה הּים מן ועקרֹו ּדג יח ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
- עליו ונעל רחב, לטרקלין ׁשּנכנס עד צבי אחר ׁשרדף ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָאֹו
לקחּתֹו, יבֹוא ׁשאם - ּגמּורה צידה זֹו ׁשאין ּפטּור; זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָהרי
- ארי הּצד ,לפיכ מּׁשם. אֹותֹו ולצּוד אחריו לרּדף ְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָֹצרי

לּכּפה ׁשּיכניסּנּו עד חּיב קטן]אינֹו נאסר[חדר ׁשהּוא ׁשּלֹו ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ָּבּה.

.Îּבׁשחּיה לחּיה יּגיע ּבֹו ירּוץ ׁשאם מקֹום [תנועה]ּכל ְִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשניהם צל ׁשּיּפל עד לזה זה קרֹובין הּכתלים ׁשהיּו אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת,
הּצבי הבריח ואם קטן; מקֹום זה הרי - ּכאחד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלאמצע
הּמבריח - מּזה ּגדֹול ׁשהּוא ּומקֹום חּיב. לתֹוכֹו, ּבֹו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא

ּפטּור. לתֹוכֹו, ְַָָחּיה
.‡Îּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ׁשמֹונה ׁשאראחד ואחד , ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָ

ּבין מּכּלן, אחד הּצד - צידה למינם ׁשּיׁש ּורמׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשקצים
הֹואיל חּיב, - ּבהם לׂשחק אּלא לצר ׁשּלא ּבין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלצר
חּיב לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה וצד; לצּוד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָונתּכּון

חּיב. - הּסּומה ואת הּיׁשן את הּצד ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָעליה.
.·Îוכּיֹוצא וארנבים צביים ׁשּיצּודּו ּכדי ּכלבים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

הּצבי אחר רֹודף הּוא והיה הּכלב, מּפני הּצבי ּוברח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבהן,
ׁש הריאֹו - ותפׂש הּכלב ׁשהּגיע עד והבהילֹו, ּבפניו עמד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבעֹופֹות הּזֹו ּכּדר העֹוׂשה וכן וחּיב. הּצד, ּתֹולדת .זה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.‚Îנעלּוהּו חּיב. - ּבפניו אחד ונעל לבית, ׁשּנכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָצבי

- ׁשנים ּונעלּוהּו לנעל, יכֹול אחד אין ואם ּפטּורין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹׁשנים,
מּלהּוחּיבין ולא הּפתח על אחד יׁשב סתמו]. לא ויׁשב[- , ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּׁשני ּובא ּומּלהּו, הראׁשֹון יׁשב חּיב; הּׁשני - ּומּלהּו ִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשני
הראׁשֹון לֹו, והל הראׁשֹון ׁשעמד ּפי על אף - ּבצּדֹו ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָויׁשב
עד ּבמקֹומֹו ליׁשב לֹו ּומּתר ּכלּום, עׂשה לא והּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻחּיב;
לׁשמרֹו ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הּצבי. ולּקח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהערב
צּפֹור לֹו נכנסה ּכלּום. עׂשה ׁשּלא ּבתֹוכֹו, ׁשמּור צבי ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹונמצא

ּכנפיו בגדו]ּתחת ּומּתר.[- ,ׁשּתחׁש עד ּומׁשּמרּה יֹוׁשב - ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֻ
.„Îחֹולה אֹו חּגר, אֹו זקן, צבי ּפטּור.הּצד - קטן אֹו , ְִִֵֵֶַָָָָָ

הּמצֹודה מן ועֹוף חּיה ּבהמה הּצד[מלכודת]המפרק ּפטּור. , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
- עלּיה ויֹוני ותרנגֹולין אּוזין ּכגֹון ׁשּברׁשּותֹו, ועֹוף ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָחּיה

הּצד חזיזיןּפטּור. חגבים ּכגֹון צידה, ּבמינֹו ׁשאין [מיןּדבר ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
זהדבורים] הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּופרעֹוׁשין ויּתּוׁשין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָצֹורעין

ָּפטּור.
.‰Î- ּבהן וכּיֹוצא ועקרּבים נחׁשים ּכגֹון הּמּזיקין, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָרמׂשים

אֹותן לצּוד מּתר ונֹוׁשכין, הֹואיל - ממיתין ׁשאינן ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻאף
עֹוׂשה?;ּבׁשּבת הּוא ּכיצד מּנׁשיכתן. להּנצל ׁשּיתּכּון והּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

עליהן מּקיף אֹו ּכלי, עליהן דרכם]ּכֹופה קֹוׁשרן[חוסם אֹו , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָ
יּזיקּו. ׁשּלא ּכדי -ְִֵֶַֹ

יא ¤¤ּפרק

חּיב‡. נׁשמההּׁשֹוחט, הּנֹוטל ּכל אּלא ּבלבד, ׁשֹוחט ולא . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבין - וׁשרץ ודג ועֹוף ּובהמה חּיה מיני מּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאחד

ּבנחירה ּבין החֹונק[דקירה]ּבׁשחיטה, חּיב. - ּבהּכיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
אם ,לפיכ ׁשֹוחט; ּתֹולדת זה הרי ׁשּימּות, עד החי ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
מּׁשּום חּיב - ׁשּמת עד והּניחֹו מים, ׁשל מּספל ּדג ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעלה

ּבין ּכסלע ּבֹו ׁשּיבׁש ּכיון אּלא ׁשּימּות, עד ולא ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחֹונק;
למעי ידֹו הֹוׁשיט לחיֹות. יכֹול אינֹו ׁשעדין חּיב, - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָסנּפיריו

ׁשּבמעיה עּבר ודלּדל מחיבורו]הּבהמה, חּיב.[ניתקו - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
אֹו·. ּונקבה, מּזכר ורבין ּפרין ׁשהן העפררמׂשים מן נהוין ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ

הּפרעֹוׁשין וחּיה;ּכמֹו ּבהמה ּכהֹורג חּיב אֹותן, ההֹורג - ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָ
ׁשהבאיׁשּו הּפרֹות ּומן הּגללים מן ׁשהויתן רמׂשים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָאבל
ׁשּבתֹו ותֹולעים ּבׂשר ׁשל ּתֹולעים ּכגֹון - ּבהן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָוכּיֹוצא

ּפטּור. ההֹורגן, - ְְִִַַָָהּקטנּיֹות
כליו‚. מכינים]הּמפלה בגדיו מֹולל[מנכה - ּבׁשּבת ְְֵֵֶַַַָָ

באצבעותיו] את[משפשף להרג ּומּתר וזֹורקן; הּכּנים, ְְֲִִֶֶַַָָֹֻאת
הּזעה. מן ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּכּנים

זבּוב„. ּכגֹון - וּדאי ּוממיתין נֹוׁשכין ׁשהם ורמׂש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָחּיה
ׁשּבארץ ונחׁש ׁשּבחדיב, ועקרב ׁשּבנינוה, וצרעה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבמצרים,
ּבׁשּבת, להרגן מּתר - מקֹום ּבכל ׁשֹוטה וכלב ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻיׂשראל,
מּתר אחריו, רצין היּו אם - הּמּזיקין ּכל ּוׁשאר ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻּכׁשּיראּו.
אסּור מּלפניו, ּבֹורחין אֹו ּבמקֹומן יֹוׁשבין היּו ואם ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָלהרגן;
מּתר והרגן, הּלּוכֹו ּבׁשעת ּתּמֹו לפי ּדרסן ואם .להרגן; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻֻ

לעׂשֹות‰. ּכדי העֹור מן עםקמיע[לכסות]הּמפׁשיט [קלף ְְֲִִֵֵַַַַָָ
ורפואה] לסגולה הקודש העֹורשמות מן המעּבד וכן חּיב. ,ְְִֵֵַַַָָ

- הּמֹולח ואחד המעּבד, ואחד חּיב. קמיע, לעׂשֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּכדי
הּמֹוחק וכן ּבאכלין. עּבּוד ואין הּוא. עּבּוד מין ְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהּמליחה,
זה מֹוחק? הּוא ואיזה חּיב. קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמן

אֹו ׂשער ׁשּיחליקהּמעביר עד מיתה, אחר העֹור מעל הּצמר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
העֹור. ְֵָּפני

.Âהחיצוני]ּדּוכסּוסטֹוס[מפריד]המפרק העור הּקלף[- מעל ְְְְֵֵַַַָָ
הפנימי] העור על[- הּדֹורס וחּיב. מפׁשיט, ּתֹולדת זה הרי -ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּומׁשוה ּומֹוׁשכֹו ּבידֹו המרּככֹו אֹו ׁשּיתקּׁשה, עד ּברגלֹו ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָהעֹור
וחּיב. מעּבד, ּתֹולדת זה הרי - עֹוׂשין ׁשהרצענין ּכדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו

האברה מן נֹוצה העוף]הּמֹורט מֹוחק,[כנף ּתֹולדת זה הרי - ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
רטּיה הממרח וכן אֹו[תחבושת]וחּיב. ׁשעוה, אֹו ׁשהּוא, ּכל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּפנים ׁשּיחליק עד הּמתמרחין, מּדברים ּבהן וכּיֹוצא [-זפת, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּמתּוחפניהם] העֹור על ּבידֹו הּׁשף וכן מֹוחק. מּׁשּום חּיב -ְְִֵֵַַַַַָָָָָ

מֹוחק. מּׁשּום חּיב העּמּודים, ִִֵֵַַָָּבין
.Êׁשּיתּכּון והּוא חּיב; קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהמחּת

ׁשהיא הּוא - ּבכּונה ויחּת רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלמידת
הפסד ּדר חת אם אבל כּונה[השחתה]מלאכה; ּבלא אֹו , ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמתעּסק אּלא כוונה]למידתֹו, זה[בלי הרי - ּכמׂשחק אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
את והּקֹומט הקשה]הּכנףּפטּור. ראשו זה-[חותך הרי ְֲֵֵֶֶַַָָָ

ּכלֹונסֹות ראׁשי המגרד וכן וחּיב. ,מחּת [קרשים]ּתֹולדת ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
חרׁש ׁשּיחּת חתיכה ּכל וכן .מחּת מּׁשּום חּיב ארז, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

העצים[נגר] מן לחתוך]העץ מן[שדרכו מּתכת חרׁש אֹו , ִִִֵֵֶֶַַָָָ
מּלפניו, עץ ׁשל קיסם הּנֹוטל .מחּת מּׁשּום חּיב - ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמּתכֹות

חד]ּוקטמֹו הּדלת[עשאו את ּבֹו לפּתח אֹו ׁשּניו ּבֹו לחצֹות ְְְִִֶֶֶַַַָָֹ
חּיב. -ַָ

.Áועׂשבים ּתבן, ּכגֹון - ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ּדבר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
והּוצין התמר]לחים, אֹותן[עלי לקטם מּתר - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻ
ביד] ּומּתר[לחותכם ּכלים. ּתּקּון ּבהן ׁשאין מּפני ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבׁשּבת,
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קׁשים ׁשהן ּפי על ואף ּבהן, להריח בׂשמים עצי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלקטם
ּומפּׁשח עץ[שובר]ויבׁשין; ׁשּפּׁשח ּבין ׁשּירצה, ּכל מהן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

קטן. עץ ׁשּפּׁשח ּבין ִֵֵֶַָָָּגדֹול,
.Ëאֹותֹות ׁשּתי על[אותיות]הּכֹותב ּכתב והּמֹוחק חּיב. , ְְְֵֵֵַַַַָָ

א הּכֹותב חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי הּמחק ּבמקֹום לכּתב ֹותמנת ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ
ויׁש ּגדֹולה, אחת אֹות מחק ּפטּור; ּכׁשּתים, ּגדֹולה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָאחת
והׁשלים אחת אֹות ּכתב חּיב. - ׁשּתים לכּתב ּכדי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּבמקֹומּה

-[סיים] העֹור לקלקל מנת על הּכֹותב חּיב. הּספר, את ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּה
אבל הּכתב; על אּלא הּכתב, מקֹום על חּיּובֹו ׁשאין ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָחּיב;
ּומחק ספר ּגּבי על ּדיֹו נפלה ּפטּור. לקלקל, מנת על ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמֹוחק

הּפנקס ּגּבי על ׁשעוה נפלה רשימות]אֹותּה, ּומחק[לוח ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי לכּתב ּכדי ּבמקֹומּה יׁש אם - ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאֹותּה

.Èאחד ׁשם והּוא ּפעמים ּכפּולה אֹות בעלהּכֹותב -] ְְֲִֵֵֶַַַָָ
ּכמֹומשמעות] ּגג{, ּתת -}רר חח) סס שש רר גג תת (דד ְֵַָ

מּׁשני ואפּלּו חּיב, - לׁשֹון ּובכל ּכתב ּבכל והּכֹותב ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב.
דיו]סמיֹונֹות סוגי לּכתבÈ‡..[ב' סמּו אחת אֹות ,הּכֹותב ְְִֵַַַַָָ

ּכתב ּגּבי על ּכתב כתובות]אֹו שכבר אותיות על ,[כותב ְְֵַַָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן זינין, ׁשני וכתב חית לכּתב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהּמתּכּון
ּבּקֹורה אחת ואֹות ּבארץ אחת אֹות הּכֹותב אֹותּיֹות, ְְִִֵֶַַַַַַָָָָמּׁשאר

נהּגין אין אֹותּיֹות[נקראים]ׁשהרי ׁשּתי ׁשּכתב אֹו זה, עם זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
ּבׁשני ּכתבן ּפטּור; - זה עם זה נהּגין ואין ּפנקס ּדּפי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשני

ּפנקס ּדּפי ּבׁשני אֹו זוית, עם[הסמוכים]ּכתלי זה נהּגין והן , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
חּיב. - ֶַָזה

.·Èּגויל מעובד]לקח אחת[עור אֹות עליו וכתב ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְִֵַַַַַָָָָ
ּבמדינה ׁשנּיה אֹות וכתב הּיֹום, ּבאֹותֹו והל זֹו, ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָּבמדינה
עם זה נהּגין ׁשּמקרבן, ׁשּבזמן חּיב; - אחרת ּבמגּלה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת

לקריבתן. מעׂשה מחּסרין ואינן ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻזה,
.‚Èּתבה מּמּנה ׁשּקֹורין ּפי על אף - אחת אֹות ִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכֹותב

ּפטּור אֹותּהׁשלמה, קֹורין והּכל מם, ׁשּכתב ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מנין ּבמקֹום ׁשּכתבּה אֹו ּכמי[מספר]מעׂשר, היא ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ועׂשה אחת, אֹות הּמּגיּה ּפטּור. זה הרי - ארּבעים ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּכתב
- זינין ׁשני ונעׂשה החית, ּגג ׁשחּלק ּכגֹון - ׁשּתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאֹותּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
.„Èּובמרּפקֹו ּבפיו, ּברגלֹו, ידֹו, לאחר אֹו ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָֹהּכֹותב

- אדם ּכל ּכׂשמאל לֹו ׁשהיא ּבימינֹו, ׁשּכתב אּטר ּפטּור. -ְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּבׁשוה, ידיו ּבׁשּתי והּׁשֹולט חּיב. ּבׂשמאלֹו, ּכתב ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּפטּור;

חּיב - ּבׂשמאלֹו ּבין ּבימינֹו ּבין ּבּקלמֹוס,וכתב אֹוחז קטן . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻ
וקטן ּבּקלמֹוס, אֹוחז ּגדֹול חּיב; - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז ְְְְְֵֵֵַַָָָָָָֻוגדֹול

ּפטּור. - וכתב ּבידֹו ְְֵַָָָאֹוחז
.ÂËע - חּיב הּכֹותב ׁשּיכּתבאין ועֹומדד הרֹוׁשם [-ּבדבר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

וקלקנּתֹוס,מתקיים] וקּמֹוס, וסקרה, ּוׁשחֹור, ּדיֹו, ּכגֹון ,ְְְְְְְְְִַַָֻ
ּכגֹון עליו, הּכתב ׁשּמתקּים ּדבר על ויכּתב ּבהם; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ׁשאין ּבדבר הּכֹותב אבל ּבהן. וכּיֹוצא ועץ, ּוניר, ּוקלף, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעֹור,
וכּיֹוצא ּבדיֹו ׁשּכתב אֹו ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָרּׁשּומֹו
אינֹו ּפטּור. - עֹומד ׁשאינֹו ּדבר ּכל ועל ירקֹות עלי על ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָּבֹו
אין וכן העֹומד; ּדבר על העֹומד, ּבדבר ׁשּיכּתב עד - ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹחּיב
העֹומד. ּדבר מעל העֹומד, ּכתב ׁשּימחק עד - חּיב ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּמֹוחק

.ÊËּפי על אף עֹור; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ּבׂשרֹו על ְְִִֵֵֶַַַַַָָהּכֹותב
ּדֹומה זה הרי זמן, לאחר הּכתב מעברת ּבׂשרֹו ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשחמימּות

ׁשּנמחק ּפטּור.לכתב ּכתב, צּורת ּבׂשרֹו על המׂשרט אבל . ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
הרֹוׁשם ּכֹותב; מּׁשּום חּיב ּכתב, ּכתבנית העֹור על ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּקֹורע

ּדיֹו הּמעביר ּפטּור. ּכתב, ּכתבנית העֹור ּגּבי[שחור]על על ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ
אדום]סקרא ואחת[דיו ּכֹותב, מּׁשּום אחת ׁשּתים; חּיב - ְְְִִִֵַַַַַַָָ

סקרא, ּגּבי על וסקרא ּדיֹו, ּגּבי על ּדיֹו העביר מֹוחק. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּׁשּום
ּפטּור. - ּדיֹו ּגּבי על סקרא ְְִֵַַָָאֹו

.ÊÈהּוא ּכֹותב ּתֹולדת וצּורֹותרֹוׁשם, רׁשמין הרֹוׁשם ּכיצד? . ְְִֵֵֵֵֶֶַָָ
העין]ּבכחל אדום]ּובׁשׁשר[מכחול ּכדר[צבע ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

הּמֹוחק וכן ּכֹותב; מּׁשּום חּיב זה הרי - רֹוׁשמין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהּצּירין
הרׁשּום מנת]את וחּיב.[על מֹוחק, ּתֹולדת זה הרי - לתּקן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׂשרטּוט,[קו]המׂשרטט אֹותֹו ּתחת אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵַַַַֹ

חרׁשי נגרי]חּיב. סקרא[- ׁשל חּוט ׁשּמעבירין [פסהעצים ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּתֹולדתאדום] זה הרי - ּבׁשוה ׁשּינסר ּכדי הּקֹורה ּגּבי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעל

הּגּבלים וכן אבנים]מׂשרטט; ּבאבנים[מסתתי ּכן ׁשעֹוׂשין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבלא אֹו ּבצבע, המׂשרטט ואחד ּבׁשוה. האבן ׁשּיפּצל ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

חּיב. זה הרי - ֲֵֶֶַַָצבע

ה'תשע"ב ניסן כ' חמישי יום

יב ¤¤ּפרק

לאפר‡. צרי ׁשּיהא והּוא חּיב; ׁשהּוא, ּכל אבלהּמבעיר ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - הׁשחתה ּדר הבעיר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאם
על אף חּיב, - ּדירתֹו הּׂשֹורף אֹו חברֹו, ׁשל ּגדיׁשֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוהּמבעיר
והרי מּׂשֹונאֹו, להּנקם ׁשּכּונתֹו מּפני מׁשחית; ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי

על[נתיישבה]נתקררה ּכקֹורע ונעׂשה חמתֹו, וׁשככה ּדעּתֹו ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ
מריבה ּבׁשעת ּבחברֹו ּוכחֹובל חּיב, ׁשהּוא ּבחמתֹו, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמתֹו

ׁש את- הּמדליק וכן הרע. יצרן אצל הן מתּקנין אּלּו ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
חּיב. זה הרי - להאיר ּבין להתחּמם ּבין העצים, את אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנר

לצרפֹו ּכדי הּברזל את זה[לחזקו]המחּמם הרי - ּבּמים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
וחּיב. מבעיר, ְְִֶֶַַָּתֹולדת

חּיב·. ׁשהּוא, ּכל ואחדהמכּבה הּנר, את המכּבה אחד . ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עץ. ׁשל הּגחלת את מּתכת,המכּבה ׁשל ּגחלת המכּבה אבל ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

עֹוׂשים, הּברזל לֹוטׁשי ׁשּכן חּיב, - לצרף נתּכּון ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּפטּור;
ּבּמים אֹותֹו ּומכּבין ּגחלת, ׁשּיעׂשה עד הּברזל את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָמחּמין
והּוא חּיב, אֹותֹו ׁשהעֹוׂשה לצרף, הּוא וזה לחּסמֹו; ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָּכדי
ּברׁשּות מּתכת ׁשל ּגחלת לכּבֹות ּומּתר המכּבה. ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּתֹולדת
הּנר לתֹו ׁשמן הּנֹותן רּבים. ּבּה יּזקּו ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהרּבים,

והּמסּתּפק מבעיר; מּׁשּום חּיב הּׁשמן[נוטל]הּדלּוק, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
מכּבה. מּׁשּום חּיב ְִֵֶֶַַַָׁשּבּנר,

אּבּוד‚. מּפני אֹותּה המכּבה - ּבׁשּבת ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדלקה
חּיב אּבּודהּממֹון, אּלא ׁשּבת, ּדֹוחה הּממֹון אּבּוד ׁשאין ; ִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

האׁש ויּניחּו ימּותּו, ׁשּלא ּכדי אדם ּבני יצאּו ,לפיכ ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹנפׁשֹות.
ּכּלּה. הּמדינה ּכל ׂשֹורפת ואפּלּו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻּתלהט,

ּבין„. מלאים ּבין הּכלים, ּבכל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻּומּתר
הּדלקה תעבר ׁשּלא ּכדי חדׁשיםריקנים, חרׂש ּכלי אפּלּו . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
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קׁשים ׁשהן ּפי על ואף ּבהן, להריח בׂשמים עצי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלקטם
ּומפּׁשח עץ[שובר]ויבׁשין; ׁשּפּׁשח ּבין ׁשּירצה, ּכל מהן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

קטן. עץ ׁשּפּׁשח ּבין ִֵֵֶַָָָּגדֹול,
.Ëאֹותֹות ׁשּתי על[אותיות]הּכֹותב ּכתב והּמֹוחק חּיב. , ְְְֵֵֵַַַַָָ

א הּכֹותב חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי הּמחק ּבמקֹום לכּתב ֹותמנת ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ
ויׁש ּגדֹולה, אחת אֹות מחק ּפטּור; ּכׁשּתים, ּגדֹולה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָאחת
והׁשלים אחת אֹות ּכתב חּיב. - ׁשּתים לכּתב ּכדי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּבמקֹומּה

-[סיים] העֹור לקלקל מנת על הּכֹותב חּיב. הּספר, את ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּה
אבל הּכתב; על אּלא הּכתב, מקֹום על חּיּובֹו ׁשאין ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָחּיב;
ּומחק ספר ּגּבי על ּדיֹו נפלה ּפטּור. לקלקל, מנת על ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּמֹוחק

הּפנקס ּגּבי על ׁשעוה נפלה רשימות]אֹותּה, ּומחק[לוח ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי לכּתב ּכדי ּבמקֹומּה יׁש אם - ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאֹותּה

.Èאחד ׁשם והּוא ּפעמים ּכפּולה אֹות בעלהּכֹותב -] ְְֲִֵֵֶַַַָָ
ּכמֹומשמעות] ּגג{, ּתת -}רר חח) סס שש רר גג תת (דד ְֵַָ

מּׁשני ואפּלּו חּיב, - לׁשֹון ּובכל ּכתב ּבכל והּכֹותב ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב.
דיו]סמיֹונֹות סוגי לּכתבÈ‡..[ב' סמּו אחת אֹות ,הּכֹותב ְְִֵַַַַָָ

ּכתב ּגּבי על ּכתב כתובות]אֹו שכבר אותיות על ,[כותב ְְֵַַָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן זינין, ׁשני וכתב חית לכּתב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהּמתּכּון
ּבּקֹורה אחת ואֹות ּבארץ אחת אֹות הּכֹותב אֹותּיֹות, ְְִִֵֶַַַַַַָָָָמּׁשאר

נהּגין אין אֹותּיֹות[נקראים]ׁשהרי ׁשּתי ׁשּכתב אֹו זה, עם זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
ּבׁשני ּכתבן ּפטּור; - זה עם זה נהּגין ואין ּפנקס ּדּפי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשני

ּפנקס ּדּפי ּבׁשני אֹו זוית, עם[הסמוכים]ּכתלי זה נהּגין והן , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
חּיב. - ֶַָזה

.·Èּגויל מעובד]לקח אחת[עור אֹות עליו וכתב ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְִֵַַַַַָָָָ
ּבמדינה ׁשנּיה אֹות וכתב הּיֹום, ּבאֹותֹו והל זֹו, ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָּבמדינה
עם זה נהּגין ׁשּמקרבן, ׁשּבזמן חּיב; - אחרת ּבמגּלה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת

לקריבתן. מעׂשה מחּסרין ואינן ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻזה,
.‚Èּתבה מּמּנה ׁשּקֹורין ּפי על אף - אחת אֹות ִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכֹותב

ּפטּור אֹותּהׁשלמה, קֹורין והּכל מם, ׁשּכתב ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מנין ּבמקֹום ׁשּכתבּה אֹו ּכמי[מספר]מעׂשר, היא ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ועׂשה אחת, אֹות הּמּגיּה ּפטּור. זה הרי - ארּבעים ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּכתב
- זינין ׁשני ונעׂשה החית, ּגג ׁשחּלק ּכגֹון - ׁשּתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאֹותּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
.„Èּובמרּפקֹו ּבפיו, ּברגלֹו, ידֹו, לאחר אֹו ּבׂשמאלֹו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָֹהּכֹותב

- אדם ּכל ּכׂשמאל לֹו ׁשהיא ּבימינֹו, ׁשּכתב אּטר ּפטּור. -ְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּבׁשוה, ידיו ּבׁשּתי והּׁשֹולט חּיב. ּבׂשמאלֹו, ּכתב ואם ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּפטּור;

חּיב - ּבׂשמאלֹו ּבין ּבימינֹו ּבין ּבּקלמֹוס,וכתב אֹוחז קטן . ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻ
וקטן ּבּקלמֹוס, אֹוחז ּגדֹול חּיב; - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז ְְְְְֵֵֵַַָָָָָָֻוגדֹול

ּפטּור. - וכתב ּבידֹו ְְֵַָָָאֹוחז
.ÂËע - חּיב הּכֹותב ׁשּיכּתבאין ועֹומדד הרֹוׁשם [-ּבדבר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

וקלקנּתֹוס,מתקיים] וקּמֹוס, וסקרה, ּוׁשחֹור, ּדיֹו, ּכגֹון ,ְְְְְְְְְִַַָֻ
ּכגֹון עליו, הּכתב ׁשּמתקּים ּדבר על ויכּתב ּבהם; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ׁשאין ּבדבר הּכֹותב אבל ּבהן. וכּיֹוצא ועץ, ּוניר, ּוקלף, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעֹור,
וכּיֹוצא ּבדיֹו ׁשּכתב אֹו ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָרּׁשּומֹו
אינֹו ּפטּור. - עֹומד ׁשאינֹו ּדבר ּכל ועל ירקֹות עלי על ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָּבֹו
אין וכן העֹומד; ּדבר על העֹומד, ּבדבר ׁשּיכּתב עד - ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹחּיב
העֹומד. ּדבר מעל העֹומד, ּכתב ׁשּימחק עד - חּיב ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּמֹוחק

.ÊËּפי על אף עֹור; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ּבׂשרֹו על ְְִִֵֵֶַַַַַָָהּכֹותב
ּדֹומה זה הרי זמן, לאחר הּכתב מעברת ּבׂשרֹו ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשחמימּות

ׁשּנמחק ּפטּור.לכתב ּכתב, צּורת ּבׂשרֹו על המׂשרט אבל . ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
הרֹוׁשם ּכֹותב; מּׁשּום חּיב ּכתב, ּכתבנית העֹור על ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּקֹורע

ּדיֹו הּמעביר ּפטּור. ּכתב, ּכתבנית העֹור ּגּבי[שחור]על על ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ
אדום]סקרא ואחת[דיו ּכֹותב, מּׁשּום אחת ׁשּתים; חּיב - ְְְִִִֵַַַַַַָָ

סקרא, ּגּבי על וסקרא ּדיֹו, ּגּבי על ּדיֹו העביר מֹוחק. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּׁשּום
ּפטּור. - ּדיֹו ּגּבי על סקרא ְְִֵַַָָאֹו

.ÊÈהּוא ּכֹותב ּתֹולדת וצּורֹותרֹוׁשם, רׁשמין הרֹוׁשם ּכיצד? . ְְִֵֵֵֵֶֶַָָ
העין]ּבכחל אדום]ּובׁשׁשר[מכחול ּכדר[צבע ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

הּמֹוחק וכן ּכֹותב; מּׁשּום חּיב זה הרי - רֹוׁשמין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהּצּירין
הרׁשּום מנת]את וחּיב.[על מֹוחק, ּתֹולדת זה הרי - לתּקן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׂשרטּוט,[קו]המׂשרטט אֹותֹו ּתחת אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵַַַַֹ

חרׁשי נגרי]חּיב. סקרא[- ׁשל חּוט ׁשּמעבירין [פסהעצים ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּתֹולדתאדום] זה הרי - ּבׁשוה ׁשּינסר ּכדי הּקֹורה ּגּבי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעל

הּגּבלים וכן אבנים]מׂשרטט; ּבאבנים[מסתתי ּכן ׁשעֹוׂשין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּבלא אֹו ּבצבע, המׂשרטט ואחד ּבׁשוה. האבן ׁשּיפּצל ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

חּיב. זה הרי - ֲֵֶֶַַָצבע

ה'תשע"ב ניסן כ' חמישי יום
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לאפר‡. צרי ׁשּיהא והּוא חּיב; ׁשהּוא, ּכל אבלהּמבעיר ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - הׁשחתה ּדר הבעיר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאם
על אף חּיב, - ּדירתֹו הּׂשֹורף אֹו חברֹו, ׁשל ּגדיׁשֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוהּמבעיר
והרי מּׂשֹונאֹו, להּנקם ׁשּכּונתֹו מּפני מׁשחית; ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפי

על[נתיישבה]נתקררה ּכקֹורע ונעׂשה חמתֹו, וׁשככה ּדעּתֹו ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ
מריבה ּבׁשעת ּבחברֹו ּוכחֹובל חּיב, ׁשהּוא ּבחמתֹו, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמתֹו

ׁש את- הּמדליק וכן הרע. יצרן אצל הן מתּקנין אּלּו ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
חּיב. זה הרי - להאיר ּבין להתחּמם ּבין העצים, את אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנר

לצרפֹו ּכדי הּברזל את זה[לחזקו]המחּמם הרי - ּבּמים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
וחּיב. מבעיר, ְְִֶֶַַָּתֹולדת

חּיב·. ׁשהּוא, ּכל ואחדהמכּבה הּנר, את המכּבה אחד . ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עץ. ׁשל הּגחלת את מּתכת,המכּבה ׁשל ּגחלת המכּבה אבל ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

עֹוׂשים, הּברזל לֹוטׁשי ׁשּכן חּיב, - לצרף נתּכּון ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּפטּור;
ּבּמים אֹותֹו ּומכּבין ּגחלת, ׁשּיעׂשה עד הּברזל את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָמחּמין
והּוא חּיב, אֹותֹו ׁשהעֹוׂשה לצרף, הּוא וזה לחּסמֹו; ְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָּכדי
ּברׁשּות מּתכת ׁשל ּגחלת לכּבֹות ּומּתר המכּבה. ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻּתֹולדת
הּנר לתֹו ׁשמן הּנֹותן רּבים. ּבּה יּזקּו ׁשּלא ּכדי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהרּבים,

והּמסּתּפק מבעיר; מּׁשּום חּיב הּׁשמן[נוטל]הּדלּוק, מן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
מכּבה. מּׁשּום חּיב ְִֵֶֶַַַָׁשּבּנר,

אּבּוד‚. מּפני אֹותּה המכּבה - ּבׁשּבת ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדלקה
חּיב אּבּודהּממֹון, אּלא ׁשּבת, ּדֹוחה הּממֹון אּבּוד ׁשאין ; ִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

האׁש ויּניחּו ימּותּו, ׁשּלא ּכדי אדם ּבני יצאּו ,לפיכ ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹנפׁשֹות.
ּכּלּה. הּמדינה ּכל ׂשֹורפת ואפּלּו ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻּתלהט,

ּבין„. מלאים ּבין הּכלים, ּבכל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻּומּתר
הּדלקה תעבר ׁשּלא ּכדי חדׁשיםריקנים, חרׂש ּכלי אפּלּו . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
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ׁשּוּדאי ּפי על אף מחיצה, מהן עֹוׂשין - מים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמלאים
ּגּבי על קערה וכֹופין מּתר. ּכּבּוי, ׁשּגרם ּומכּבין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמתּבּקעין

ּבּקֹורה. ּתאחז ׁשּלא ּבׁשביל ְֱִִֵֶֶַַָֹֹהּנר,
ׁשּדה‰. קטנה]ּתבה האּור[ארון]ּומגּדל[תיבה ּבהן ׁשאחז ְִִֵֶֶַָָָָָָ

מלהטת האּור ׁשאין מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ּגדי עֹור מביא -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּתעבר ׁשּלא ּכדי נׂשרף, לא ׁשעדין הּקצה על ּופֹורׂשֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹאֹותן,

האׁש. ֵָלֹו
.Âואם ּבּה; ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּה האּור, ּבּה ׁשאחז ְְְִִִֶֶַַַָָָָָטּלית

ּפֹוׁשטֹו האּור, ּבֹו ׁשאחז ּתֹורה ספר וכן ּכבתה. ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָּכבתה,
לא ׁשעדין הּצד מן מים ונֹותן ּכבה. ּכבה, ואם ּבֹו; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוקֹורא

ּכבתה ּכבתה, ואם האּור; ּבֹו ּגּבינתלית על ּדלּוק נר ׁשכח . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
אבל ּכבה; ּכבה, ואם נֹופל; והּוא הּטבלה את נֹוער ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּטבלה,
לטלטלֹו. אסּור ׁשּכבה, ּפי על אף - מּבערב הּניחֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָאם

.Ê,'ּתכּבה ו'אל 'ּכּבה' לֹו אֹומרים אין - לכּבֹות ׁשּבא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָנכרי
ע ׁשביתתֹו ׁשאין איןלינּומּפני לכּבֹות, ׁשּבא קטן אבל . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

אביו ּדעת על עֹוׂשה ׁשּיהיה והּוא, - לֹו [מביןׁשֹומעין ְְְִִִֶֶֶַַַָ
אביו] להנאת ּדיןשהכיבוי ּבית אין עצמֹו, מּדעת אבל ;ְֲִִֵֵַַַָ

המכּבה 'ּכל לֹומר: הּתירּו ּובדלקה להפריׁשֹו. עליו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻמצּוין
מפסיד'. ְִֵַאינֹו

.Áהּמלאכֹות מאבֹות מלאכה לרׁשּות, מרׁשּות ְְְְֲִֵֵַַָָָָָההֹוצאה
מׁשההיא מּפי תֹורה, ּגּופי ּכל עם זה, ׁשּדבר ּפי על ואף . ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

אל ואּׁשה "איׁש ּבּתֹורה: אֹומר הּוא הרי - נאמרּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמּסיני
מהביא"; העם וּיּכלא הּקדׁש, לתרּומת מלאכה עֹוד ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹיעׂשּו
למדּו וכן אֹותּה. קֹורא 'מלאכה' - ׁשההבאה למדּת, ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָהא
ארּבע מּתחּלת הרּבים ּברׁשּות ׁשהּמעביר הּׁשמּועה, ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָמּפי
וחּיב. לרׁשּות, מרׁשּות ּכמֹוציא הּוא הרי - ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵַַַָלסֹוף

.Ëּכׁשעּור ׁשּיֹוציא עד חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְִִִִֵֵֶַַַָאין
הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹועיל,

הּיחיד אבללרׁשּות ׁשנּיה. ּברׁשּות ויּניח זֹו, מרׁשּות ויעקר ; ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹ
ּפחֹות ׁשהֹוציא אֹו עקר, ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר ְְִִִִִִֶַַַַָָָֹֹאם

ּפטּור - ארּבעמּכּׁשעּור לסֹוף ארּבע מּתחּלת הּמעביר וכן . ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָ
זה, מּצד ּכּׁשעּור ׁשּיעקר עד חּיב אינֹו - הרּבים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּברׁשּות

אחרת. ּבצד ְְִֶֶַַַויּניחֹו
.Èלרׁשּות מרׁשּות ּתֹולדתהּזֹורק זה הרי - הּמֹוׁשיט אֹו , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַ

לסֹוף ארּבע מּתחּלת הּמֹוׁשיט אֹו הּזֹורק וכן וחּיב. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָמֹוציא,
יד ּכלאחר והּזֹורק וחּיב. מֹוציא, ּתֹולדת זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָארּבע

כדרך] ּפטּור.[שלא ,ָ
.‡Èאּלּו רׁשּיֹות מּׁשּתי מרׁשּות החפץ מקצת [רה"יהּמֹוציא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻ

רה"ר] החפץאו ּכל את ׁשּיֹוציא עד ּפטּור, - ׁשנּיה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָלרׁשּות
אפּלּו חפצים, מלאה ׁשהיא קּפה זֹו. לרׁשּות זֹו מרׁשּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָֻֻּכּלֹו,

-[גרעיני]מלאה זֹו לרׁשּות זֹו מרׁשּות רּבּה והֹוציא חרּדל, ְְְְְִִֵֵַָָָֻ
לזה. הּדֹומה ּכל וכן הּקּפה. ּכל את ׁשּיֹוציא עד ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפטּור,

מׂשים מחשיב]ׁשהּכלי אחד.[- ּכחפץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
.·Èחיקֹו ּבתֹו ּבין ּבׂשמאלֹו, ּבין ּבימינֹו, ּבין אֹוהּמֹוציא , ְְִִִִֵֵֵֵַֹ

ּכדר ׁשהֹוציא מּפני חּיב, - ּבסדינֹו לֹו צרּורין ּבמעֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיצא
ּפי על אף חּיב, - ּכתפֹו על הּמֹוציא וכן ְְִִִִֵֵַַַַַַָהּמֹוציאין.
מּׂשא היה ׁשּכן הרּבים; ּברׁשּות מעׂשרה למעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּמּׂשאֹוי

מ למעלה ּבּמׁשּכן קהת יּׂשאּו";ּבני "ּבּכתף ׁשּנאמר: עׂשרה, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אֹותן. לֹומדין מּמׁשּכן הּמלאכֹות, ְְְְִִִַָָָָוכל

.‚Èידֹו לאחר הּמֹוציא כדרך]אבל ּובמרּפקֹו,[שלא ּבפיו, , ְְְְֲִִֵַַַַָָ
ּבין למּטה, הּכיס ּופי ּבבגּדֹו ׁשּתפּור ּובכיס ּובׂשערֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבאזנֹו,
ׁשּלא ּפטּור, - ּובסנּדלֹו ּבמנעלֹו, ּבגּדֹו, ּבפי ּובגד, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹּבגד

הּמֹוציאין. ּכדר ְִִִֶֶַהֹוציא
.„Èּכגֹון ּכבד, מּׂשאֹוי היה אם - ראׁשֹו על מּׂשאֹוי ְִִֵַַַַָָָֹהּמֹוציא

ּומגּדל ּתבה אֹו מלא מׂשים[ארון]ׂשק ׁשהּוא ּבהן, וכּיֹוצא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ונמצא הּמֹוציאין, ּדר ׁשּכן חּיב; - ּבידֹו ותֹופׂש ראׁשֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעל
ּכגֹון קל, חפץ לקח אם אבל ּבידֹו. אֹו ּכתפֹו על ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּכמֹוציא
אינֹו והּוא והֹוציאֹו, ראׁשֹו, על ספר אֹו סּכין אֹו ּבגד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשהּניח
הּמֹוציאין, ּכדר הֹוציא ׁשּלא ּפטּור; זה הרי - ּבידיו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאֹוחז
ראׁשיהן. על מּנחין החפצין להֹוציא העֹולם רב ּדר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאין
- הרּבים ּברׁשּות ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת חפץ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָהּמעביר

חּיב. מראׁשֹו, למעלה ׁשהעבירֹו ּפי על ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹאף
.ÂËאּמֹות ארּבע ּבתֹו הרּבים, ּברׁשּות לטלטל לאדם ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֻמּתר

ארּבע ּבצּדןעל עֹומד ׁשהּוא ּבכלאּמֹות לטלטל לֹו ויׁש ; ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ
נּנס היה ואם לֹו; מֹודדין ׁשּלֹו ּובאּמה הּזה. ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻהמרּבע
ּומּפי אדם. ּכל ׁשל ּבבינֹונית אּמֹות ארּבע לֹו נֹותנין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבאבריו,

רבינו]הּקּבלה "ׁשבּו[ממשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר ׁשּזה אמרּו, ְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמרּבע אבל זה; למרּבע חּוץ יטלטל ׁשּלא - ּתחּתיו" ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻֻאיׁש
ּבֹו - ורגליו ידיו ּכׁשּיפׁשט האדם אר ּכמּדת ׁשהּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹזה,

לטלטל. לֹו יׁש ְְְִֵֵַַּבלבד
.ÊËארּבע לתֹו זה ׁשל אּמֹות ארּבע מקצת ׁשנים, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָהיּו

יֹוציא ׁשּלא ּובלבד ּבאמצע, ואֹוכלין מביאין - זה ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹאּמֹות
והאמצעי ׁשלׁשה, היּו ואם חברֹו; ׁשל לתֹו ׁשּלֹו מּתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָֹזה

ּבינתים שלהם]מבלע האמות ח' בין הם אמותיו ד' הּוא[- - ְְִֵַָֻ
החיצֹונים[לאכול]מּתר ּוׁשנים עּמֹו, מּתרין והם עּמהם ְְִִִִִִֵֶַַָָָֻֻ

זה. עם זה ֲִִֶֶאסּורים
.ÊÈולּתנֹו הרּבים, מרׁשּות חפץ לעקר לאדם מּתר ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלפיכ

האחר לחברֹו חברֹו וכן אּמֹות; ארּבע ּבתֹו ׁשעּמֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָלחברֹו
ּכּמה הֹול ׁשהחפץ ּפי על ואף מאה; הן אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבצּדֹו,
אּלא טלטל לא מהם אחד ׁשּכל מּפני מּתר, - ּבׁשּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻמילין

ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו. ְְֶַַַ
.ÁÈארּבע ׁשהּוא המרּבע ּבכל לטלטל לאדם לֹו ויׁש ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻהֹואיל

ׁשל אלכסֹונֹו ּבאר מטלטל נמצא אּמֹות, ארּבע על ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹאּמֹות
אין ,לפיכ אּמה. חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות חמׁש זה, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻמרּבע

ע חּיב, הרּבים ּברׁשּות הּזֹורק אֹו חּוץהּמעביר ׁשּיעביר ד ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָ
אּמה חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות ׁשאמרנּולחמׁש מקֹום וכל . ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ

אּמֹות ארּבע 'הּמעביר אֹו ארּבע', לסֹוף ארּבע ְְְְְֲִִִַַַַַַַַַַ'מּתחּלת
סֹופֹו; עד אּמֹות, ארּבע ׁשל האלכסֹון מּתחּלת הּוא - ְְְֲִִֶַַַַַַַָָחּיב'

ּפטּור. מּזה, ּפחֹות העביר ְֱִִִֶֶָָואם
.ËÈמרׁשּות חפץ העֹוקר ּכיצד? מּדֹות. ׁשלׁש ּכאן ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנמצא

- הרּבים ּברׁשּות אחר ּבמקֹום והּניחֹו זה, מּמקֹום ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהרּבים
מּתר זה הרי אּמֹות, ארּבע עד הּמקֹומֹות ׁשני ּבין היה ;אם ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
אּמֹות חמׁש ּבתֹו הן ועדין אּמֹות מארּבע יתר ּביניהן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה
אּמֹות חמׁש ּביניהן היה ּפטּור; אּמה, חמׁשי ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה
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העביר ׁשהרי חּיב, זה הרי - ּבׁשוה אּמה חמׁשי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוׁשלׁשה
מרּבע. ׁשל לאלכסֹונֹו חּוץ ְְֲֵֶֶַַַָֻהחפץ

יג ¤¤ּפרק

הרּבים‡. ּברׁשּות הּמעביר אֹו לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָאין
ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּגּבי מעל ׁשּיעקר עד חּיב, אּמֹות לארּבע ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹחּוץ
ּגּבי על ויּניח יתר, אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָארּבעה

ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש .מקֹום ְְֵֶַַַָָָָָ
.·,לפיכ ארּבעה; על ּכארּבעה לֹו חׁשּובה אדם, ׁשל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָידֹו

ּביד והּניחֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד אדם מּיד החפץ עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאם
חּיב - ׁשנּיה ּברׁשּות העֹומד אחר עֹומדאדם היה אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

ועקר ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּבאחת
- אליו ידֹו והחזיר ּבּה, העֹומד אדם מּיד אֹו מּמּנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחפץ
ּבֹו, עֹומד ׁשהּוא ּבמקֹום החפץ הּניח ׁשּלא ּפי על ואף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹחּיב;

ּבארץ. ּכמּנח הּוא הרי ּבידֹו, והּוא ְְְֲִֵֶָָָָֻהֹואיל
האכל‚. להֹוציא וחׁשב לרׁשּות, מרׁשּות ויצא אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהיה

ּפיו מׂשימה ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני חּיב; - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבפיו
[- את ּכדר[מחשיבה הֹוציא ׁשּלא ּפי על אף ְִִֶֶֶַַָֹמקֹום,

אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהּמֹוציאין.
רקק אֹו מים עקר[ירק]והׁשּתין ׁשהרי חּיב; - ׁשנּיה ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּכאּלּו אֹותֹו עֹוׂשה ּומחׁשבּתֹו ׁשנּיה, ּברׁשּות והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָמרׁשּות,
ּברׁשּות אּמה ּופי זֹו, ּברׁשּות עֹומד היה מקֹום. ּגּבי מעל ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָעקר

ּפטּור. - ּבּה והׁשּתין ְְְִִִָָָׁשנּיה,
ׁשנּיה,„. לרׁשּות ידֹו ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻהיה

חּיב; - והֹוציאן מים, מלאה ּגּמה ּגּבי מעל מים מּׁשם ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻונטל
הארץ על מּנחין הן ּכאּלּו ּכּלן, ּכליׁשהּמים היה אם אבל . ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

מן ולקח ידֹו ּופׁשט הּכלי, ּגּבי על ּופרֹות הּמים, ּגּבי על ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָצף
ּגּבי על הּפרֹות נחּו לא ׁשהרי ּפטּור; - והֹוציא ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּפרֹות,
צרי ואין ארּבעה. מקֹום ּגּבי מעל עקר ׁשּלא ונמצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהארץ,
ׁשהּוא - והֹוציאן הּמים, ּפני על צפין הּפרֹות היּו אם ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלֹומר,
הּׁשמן, מן וקלט הּמים, ּגּבי על צף ׁשמן היה אם וכן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּפטּור.

ּפטּור. - ְִָוהֹוציאֹו
עד‰. חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ׁשאין אמרנּו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר

עקר ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם אבל ויּניח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעקר
ּפטּור ּופׁשט- רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשּנתן אֹו מּמּנּו; אחד ּונטלֹו ּבידֹו, וחפץ ׁשנּיה לרׁשּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָידֹו
אליו ידיו והחזיר חפץ, לידֹו עצמו]אחד ׁשניהם[כלפי - ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

הּניח. וזה עקר, ׁשּזה מּפני ְְְִִִִֵֶֶֶַַָּפטּורים;
.Âמּׁשלׁשה למעלה ידֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ;ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמי זה הרי - לארץ סמּו ׁשלׁשה ּבתֹו ידֹו היתה אם ְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹאבל
וחּיב. ּבארץ, ְִִֶֶַַָָָׁשהּניח

.Êידֹו חברֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֻהיה
והכניסֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד זה מּיד חפץ ונטל ׁשנּיה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמרׁשּות
- העֹומד זה ּביד והּניחֹו מאצלֹו, חפץ ׁשהֹוציא אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאצלֹו;

ּכלּום עׂשה לא העֹומד נטלזה אֹו ּבידֹו, נתן חברֹו ׁשהרי , ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
והּניח. עקר ׁשהרי - חּיב וחברֹו ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָמּידֹו;

.Áחפץ חברֹו ונתן אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהיה

ועמד ׁשנּיה, לרׁשּות החפץ ּבאֹותֹו ויצא ּגּביו, על אֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבידֹו
ּכעקירת ׁשעליו, ּבחפץ ּגּופֹו ׁשעקירת מּפני חּיב; - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשם
החפץ ּכהּנחת החפץ, ּבאֹותֹו ועמידתֹו רׁשּות; מאֹותּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחפץ

ּבּה ׁשעמד ׁשּבידֹו,ּבּקרקע ּבחפץ יצא אם ,לפיכ על. אֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
- ּבידֹו והּוא ונכנס חזר אּלא ׁשנּיה, ּברׁשּות עמד ולא ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹּגּביו,
לפי ּפטּור; - הּיֹום ׁשּיצא עד ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ונכנס יצא ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻאפּלּו
עדין עליו, הּמּׂשאֹוי לתּקן עמד ואפּלּו הּניח. ולא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשעקר

לנּוח. ׁשּיעמד עד - הּוא ֲֶַַַָָֹּפטּור
.Ëּכל אפּלּו ּבּה רץ - ּכתפֹו על חבילתֹו ׁשהיתה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

אבל ּבּה; רץ ׁשּיהיה והּוא, ׁשּיעמד; עד חּיב ואינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּיֹום,
,לפיכ ואסּור. ּומּניח, ּכעֹוקר זה הרי - מעט מעט הל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאם
עד ּבּה רץ - ּכתפֹו על וחבילתֹו הּיֹום, עליו ׁשּקדׁש ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

יד ּכלאחר ׁשם וזֹורקּה לביתֹו, .ׁשּיּגיע ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
.Èאּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו והל הרּבים, מרׁשּות חפץ ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעקר

ּכל אפּלּו - ועמד אּמֹות מארּבע ּפחֹות והל וחזר ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָועמד,
אבל לנּוח; ּבׁשעמד אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. - ּכּלֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֻֻהּיֹום
חּוץ ּוכׁשּיעמד ,ּכמהּל זה הרי מּׂשאֹו, לתּקן עמד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
אּמֹות לארּבע חּוץ ׁשּיעמד והּוא חּיב; האּמֹות, ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלארּבע
ואינֹו ,ּכמהּל הּוא עדין מּׂשאֹו, לתּקן יעמד אם אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלנּוח,

האּמֹות לארּבע חּוץ לנּוח ׁשּיעמד עד .חּיב ְְֲֶַַַַַַַָָָֹ
.‡Èוהגּביּה הארץ, על מּנח ּבֹו וכּיֹוצא רמח אֹו קנה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻהיה

והׁשליכֹו ּבארץ, מּנח הּׁשני הּקצה והיה האחד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּקצה
על לפניו והׁשליכֹו מּנח ׁשהיה הּקצה והגּביּה וחזר ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלפניו,
ׁשּלא לפי ּפטּור; - מילין ּכּמה החפץ ׁשהעביר עד זֹו, ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר

הארץ ּגּבי מעל ּכּלֹו החפץ החעקר מׁש ואם על. ּוגררֹו פץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
עֹוקר ׁשהמגלּגל, חּיב; - ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהארץ

הּוא.
.·Èאחרת ּבזוית להּניחֹו זֹו מּזוית חפץ בית]עקר ,[באותו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

והֹוציאֹו ,ּבּדר ונמל הּמּתרת, עקירה העקירה זֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנמצאת
ראׁשֹונה עקירה היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; - ׁשנּיה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֹלרׁשּות
חפץ העֹוקר וכן עקירה. ּבלא הּנחה ּכאן ונמצאת ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹלכ
לעמד, חברֹו ׁשּירצה ּובעת ,מהּל ּכׁשהּוא חברֹו על ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹוהּניחֹו
עקירה ּכאן יׁש ׁשהרי ּפטּור; זה הרי - חברֹו ּגּבי מעל ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנֹוטלֹו

הּנחה. ְַָָֹּבלא
.‚Èלסֹוף ארּבע מּתחּלת אֹו לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּזֹורק

קלטֹו ׁשּינּוח וקדם הרּבים, ּברׁשּות ּבידֹו,[תפשו]ארּבע אחר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּנחה זֹו ׁשאין מּפני ּפטּור; - נׂשרף אֹו ּכלב, קלטֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
חּיב. - לכ זריקה ּבׁשעת נתּכּון אם ,לפיכ לּה. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּנתּכּון

.„Èואגדֹו ּבחבל קׁשּור והיה לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזֹורק
אותו] תופס ּפטּור;[- אצלֹו, החפץ למׁש יכֹול אם - ְְְִִֵֶֶַָָָֹּבידֹו

הּניח. ולא ׁשעקר ּכמי ונמצא ּגמּורה, הּנחה ּכאן אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי
.ÂËחברֹו עמד אם - חברֹו ׁשל ידֹו ּבתֹו ונחה ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּזֹורק,

נעקר ואם והּניח; עקר ׁשהרי חּיב, הּזֹורק - וקּבלּה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו
ּפטּור - וקּבלּה מּמקֹומֹו אחרחברֹו עצמֹו הּזֹורק ורץ זרק, . ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

- אּמֹות לארּבע חּוץ אֹו אחרת, ּברׁשּות ּבידֹו וקּבלֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָהחפץ,
אּלא הּגמּורה, ההּנחה ׁשאין וקּבלֹו; אחר נעקר ּכאּלּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפטּור,

עקירה. ּבׁשעת לנּוח לֹו ׁשהיה ּבּמקֹום החפץ ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּינּוח
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העביר ׁשהרי חּיב, זה הרי - ּבׁשוה אּמה חמׁשי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוׁשלׁשה
מרּבע. ׁשל לאלכסֹונֹו חּוץ ְְֲֵֶֶַַַָֻהחפץ

יג ¤¤ּפרק

הרּבים‡. ּברׁשּות הּמעביר אֹו לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָאין
ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּגּבי מעל ׁשּיעקר עד חּיב, אּמֹות לארּבע ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹחּוץ
ּגּבי על ויּניח יתר, אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָארּבעה

ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש .מקֹום ְְֵֶַַַָָָָָ
.·,לפיכ ארּבעה; על ּכארּבעה לֹו חׁשּובה אדם, ׁשל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָידֹו

ּביד והּניחֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד אדם מּיד החפץ עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאם
חּיב - ׁשנּיה ּברׁשּות העֹומד אחר עֹומדאדם היה אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

ועקר ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּבאחת
- אליו ידֹו והחזיר ּבּה, העֹומד אדם מּיד אֹו מּמּנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחפץ
ּבֹו, עֹומד ׁשהּוא ּבמקֹום החפץ הּניח ׁשּלא ּפי על ואף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹחּיב;

ּבארץ. ּכמּנח הּוא הרי ּבידֹו, והּוא ְְְֲִֵֶָָָָֻהֹואיל
האכל‚. להֹוציא וחׁשב לרׁשּות, מרׁשּות ויצא אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהיה

ּפיו מׂשימה ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני חּיב; - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבפיו
[- את ּכדר[מחשיבה הֹוציא ׁשּלא ּפי על אף ְִִֶֶֶַַָֹמקֹום,

אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהּמֹוציאין.
רקק אֹו מים עקר[ירק]והׁשּתין ׁשהרי חּיב; - ׁשנּיה ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּכאּלּו אֹותֹו עֹוׂשה ּומחׁשבּתֹו ׁשנּיה, ּברׁשּות והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָמרׁשּות,
ּברׁשּות אּמה ּופי זֹו, ּברׁשּות עֹומד היה מקֹום. ּגּבי מעל ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָעקר

ּפטּור. - ּבּה והׁשּתין ְְְִִִָָָׁשנּיה,
ׁשנּיה,„. לרׁשּות ידֹו ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻהיה

חּיב; - והֹוציאן מים, מלאה ּגּמה ּגּבי מעל מים מּׁשם ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻונטל
הארץ על מּנחין הן ּכאּלּו ּכּלן, ּכליׁשהּמים היה אם אבל . ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

מן ולקח ידֹו ּופׁשט הּכלי, ּגּבי על ּופרֹות הּמים, ּגּבי על ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָצף
ּגּבי על הּפרֹות נחּו לא ׁשהרי ּפטּור; - והֹוציא ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּפרֹות,
צרי ואין ארּבעה. מקֹום ּגּבי מעל עקר ׁשּלא ונמצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהארץ,
ׁשהּוא - והֹוציאן הּמים, ּפני על צפין הּפרֹות היּו אם ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלֹומר,
הּׁשמן, מן וקלט הּמים, ּגּבי על צף ׁשמן היה אם וכן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּפטּור.

ּפטּור. - ְִָוהֹוציאֹו
עד‰. חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ׁשאין אמרנּו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר

עקר ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם אבל ויּניח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעקר
ּפטּור ּופׁשט- רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשּנתן אֹו מּמּנּו; אחד ּונטלֹו ּבידֹו, וחפץ ׁשנּיה לרׁשּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָידֹו
אליו ידיו והחזיר חפץ, לידֹו עצמו]אחד ׁשניהם[כלפי - ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

הּניח. וזה עקר, ׁשּזה מּפני ְְְִִִִֵֶֶֶַַָּפטּורים;
.Âמּׁשלׁשה למעלה ידֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ;ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמי זה הרי - לארץ סמּו ׁשלׁשה ּבתֹו ידֹו היתה אם ְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹאבל
וחּיב. ּבארץ, ְִִֶֶַַָָָׁשהּניח

.Êידֹו חברֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֻהיה
והכניסֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד זה מּיד חפץ ונטל ׁשנּיה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמרׁשּות
- העֹומד זה ּביד והּניחֹו מאצלֹו, חפץ ׁשהֹוציא אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאצלֹו;

ּכלּום עׂשה לא העֹומד נטלזה אֹו ּבידֹו, נתן חברֹו ׁשהרי , ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
והּניח. עקר ׁשהרי - חּיב וחברֹו ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָמּידֹו;

.Áחפץ חברֹו ונתן אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהיה

ועמד ׁשנּיה, לרׁשּות החפץ ּבאֹותֹו ויצא ּגּביו, על אֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבידֹו
ּכעקירת ׁשעליו, ּבחפץ ּגּופֹו ׁשעקירת מּפני חּיב; - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשם
החפץ ּכהּנחת החפץ, ּבאֹותֹו ועמידתֹו רׁשּות; מאֹותּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחפץ

ּבּה ׁשעמד ׁשּבידֹו,ּבּקרקע ּבחפץ יצא אם ,לפיכ על. אֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
- ּבידֹו והּוא ונכנס חזר אּלא ׁשנּיה, ּברׁשּות עמד ולא ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹּגּביו,
לפי ּפטּור; - הּיֹום ׁשּיצא עד ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ונכנס יצא ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻאפּלּו
עדין עליו, הּמּׂשאֹוי לתּקן עמד ואפּלּו הּניח. ולא ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹׁשעקר

לנּוח. ׁשּיעמד עד - הּוא ֲֶַַַָָֹּפטּור
.Ëּכל אפּלּו ּבּה רץ - ּכתפֹו על חבילתֹו ׁשהיתה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

אבל ּבּה; רץ ׁשּיהיה והּוא, ׁשּיעמד; עד חּיב ואינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּיֹום,
,לפיכ ואסּור. ּומּניח, ּכעֹוקר זה הרי - מעט מעט הל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאם
עד ּבּה רץ - ּכתפֹו על וחבילתֹו הּיֹום, עליו ׁשּקדׁש ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

יד ּכלאחר ׁשם וזֹורקּה לביתֹו, .ׁשּיּגיע ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
.Èאּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו והל הרּבים, מרׁשּות חפץ ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעקר

ּכל אפּלּו - ועמד אּמֹות מארּבע ּפחֹות והל וחזר ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָועמד,
אבל לנּוח; ּבׁשעמד אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. - ּכּלֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֻֻהּיֹום
חּוץ ּוכׁשּיעמד ,ּכמהּל זה הרי מּׂשאֹו, לתּקן עמד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
אּמֹות לארּבע חּוץ ׁשּיעמד והּוא חּיב; האּמֹות, ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלארּבע
ואינֹו ,ּכמהּל הּוא עדין מּׂשאֹו, לתּקן יעמד אם אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלנּוח,

האּמֹות לארּבע חּוץ לנּוח ׁשּיעמד עד .חּיב ְְֲֶַַַַַַַָָָֹ
.‡Èוהגּביּה הארץ, על מּנח ּבֹו וכּיֹוצא רמח אֹו קנה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻהיה

והׁשליכֹו ּבארץ, מּנח הּׁשני הּקצה והיה האחד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּקצה
על לפניו והׁשליכֹו מּנח ׁשהיה הּקצה והגּביּה וחזר ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלפניו,
ׁשּלא לפי ּפטּור; - מילין ּכּמה החפץ ׁשהעביר עד זֹו, ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר

הארץ ּגּבי מעל ּכּלֹו החפץ החעקר מׁש ואם על. ּוגררֹו פץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
עֹוקר ׁשהמגלּגל, חּיב; - ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהארץ

הּוא.
.·Èאחרת ּבזוית להּניחֹו זֹו מּזוית חפץ בית]עקר ,[באותו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

והֹוציאֹו ,ּבּדר ונמל הּמּתרת, עקירה העקירה זֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנמצאת
ראׁשֹונה עקירה היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; - ׁשנּיה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֹלרׁשּות
חפץ העֹוקר וכן עקירה. ּבלא הּנחה ּכאן ונמצאת ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹלכ
לעמד, חברֹו ׁשּירצה ּובעת ,מהּל ּכׁשהּוא חברֹו על ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹוהּניחֹו
עקירה ּכאן יׁש ׁשהרי ּפטּור; זה הרי - חברֹו ּגּבי מעל ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנֹוטלֹו

הּנחה. ְַָָֹּבלא
.‚Èלסֹוף ארּבע מּתחּלת אֹו לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּזֹורק

קלטֹו ׁשּינּוח וקדם הרּבים, ּברׁשּות ּבידֹו,[תפשו]ארּבע אחר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הּנחה זֹו ׁשאין מּפני ּפטּור; - נׂשרף אֹו ּכלב, קלטֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
חּיב. - לכ זריקה ּבׁשעת נתּכּון אם ,לפיכ לּה. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּנתּכּון

.„Èואגדֹו ּבחבל קׁשּור והיה לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזֹורק
אותו] תופס ּפטּור;[- אצלֹו, החפץ למׁש יכֹול אם - ְְְִִֵֶֶַָָָֹּבידֹו

הּניח. ולא ׁשעקר ּכמי ונמצא ּגמּורה, הּנחה ּכאן אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי
.ÂËחברֹו עמד אם - חברֹו ׁשל ידֹו ּבתֹו ונחה ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּזֹורק,

נעקר ואם והּניח; עקר ׁשהרי חּיב, הּזֹורק - וקּבלּה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו
ּפטּור - וקּבלּה מּמקֹומֹו אחרחברֹו עצמֹו הּזֹורק ורץ זרק, . ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ

- אּמֹות לארּבע חּוץ אֹו אחרת, ּברׁשּות ּבידֹו וקּבלֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָהחפץ,
אּלא הּגמּורה, ההּנחה ׁשאין וקּבלֹו; אחר נעקר ּכאּלּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפטּור,

עקירה. ּבׁשעת לנּוח לֹו ׁשהיה ּבּמקֹום החפץ ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּינּוח
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.ÊËהרּבים ּורׁשּות הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּזֹורק
הרּבים, רׁשּות ּבאויר החפץ ׁשעבר ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבאמצע

טפחים מּׁשלׁשה למעלה ׁשּיעבר והּוא, אםּפטּור; אבל ; ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹ
אף - מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעבר
הּיחיד לרׁשּות החפץ ויצא נתּגלּגל, אֹו ׁשּנעקר ּפי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשּנׁשאר ּכמי הּוא הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהאחרת
הרּבים, לרׁשּות הרּבים מרׁשּות הּזֹורק וכן חּיב. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּולפיכ
ּבפחֹות החפץ עבר ואם ּפטּור; - ּבאמצע הּיחיד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּורׁשּות
ׁשחזר ּפי על אף - מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּׁשלׁשה
ּכמי הּוא הרי - הּׁשנּיה הרּבים לרׁשּות ויצא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָונתּגלּגל,

חּיב. ּולפיכ הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשּנׁשאר
.ÊÈרׁשּות עם זֹו הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְֲִִִִַַַַַַָהּמעביר

רׁשּיֹות ּבׁשּתי אּמֹות ׁשארּבע מּפני חּיב; - הּׁשנּיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻהרּבים
ׁשּביניהן.הרּבים ּברׁשּות החפץ נח ׁשּלא מּפני מצטרפים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
.ÁÈה לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות הרּביםהּמֹוׁשיט ּורׁשּות ּיחיד, ְְְִִִִִֵַַַַָָָ

חּיב - הרּביםּבאמצע רׁשּות מאויר למעלה הֹוׁשיט ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
טפחים] י' -[למעלה ּבּמׁשּכן הּלוּיים עבֹודת היתה ׁשּכן ;ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּבין הרּבים ּורׁשּות לעגלה, מעגלה הּקרׁשים את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמֹוׁשיטין
היא. הּיחיד רׁשּות ועגלה עגלה וכל העגלֹות, ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָָׁשּתי

.ËÈּבאר הּיחיד רׁשּיֹות ׁשּתי ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּמה
זֹו הרּבים, ּברׁשּות מהּלכֹות ׁשהעגלֹות ּכמֹו הרּבים, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָרׁשּות
הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני הרׁשּיֹות ׁשּתי היּו אם אבל זֹו; ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻאחר
ׁשּכנגדּה, הּיחיד לרׁשּות זֹו הּיחיד מרׁשּות הּמֹוׁשיט אף -ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

.ּפטּור ָ
.Îזֹו מחצר והֹוציאּה ּפרֹות, מלאה והיא ידֹו ּופׁשט ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשכח

ׁשּבצּדּה לחצר ידֹולהכניסּה והרי ׁשּיכניס, קדם ונזּכר , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לחצרֹו; אליו להחזירּה מּתר - הרּבים רׁשּות ּבאויר ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻּתלּויה
יעׂשה ׁשּלא ּכדי אסּור, ׁשנּיה, חצר לאֹותּה להכניסּה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הרי ּבמזיד, ידֹו הֹוציא ואם ׁשגגה. ּבׁשעת ׁשחׁשב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמחׁשבּתֹו
ידֹו ׁשּתהא אֹותֹו, קנסּו אּלא אצלֹו; להחזירּה אסּור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָזה

.ׁשּתחׁש עד ְְֶֶַַָּתלּויה
.‡Îהחפץ ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ׁשמֹונה לזרק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמתּכּון

ׁש נעׂשה ׁשהרי חּיב; - ארּבע ונעׂשתּבסֹוף הּמלאכה, עּור ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָ
לסֹוף מּגיע החפץ זה ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָמחׁשבּתֹו

הּׁשמֹונה מּכל ּומקֹום מקֹום ּכל על ׁשּיעבר עד אבלׁשמֹונה, . ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּפטּור; - ׁשמֹונה ּבסֹוף החפץ ונח ארּבע, לזרק נתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאם
ׁשּתנּוח; ׁשּכן וכל ּבֹו, ׁשּתעבר חׁשב ׁשּלא ּבמקֹום ׁשּנח ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלפי
מקֹום ּבכל החפץ ׁשּינּוח זריקה, ּבעת חׁשב אם ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלפיכ

חּיב. - ְִֶֶַָׁשּירצה
.·Î- אּמֹות לארּבע חּוץ ונתּגלּגל אּמֹות, ארּבע לתֹו ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָזרק

ונתּגלּגל אּמֹות, לארּבע חּוץ זרק בחזרהּפטּור. הרוח, ידי [על ְְְְְִֵַַַַַָָ
לארּבע-] חּוץ מּׁשהּו ּגּבי על נח אם - אּמֹות ארּבע ְְְְִֵֶַַַַַַַַָלתֹו

הרי ּכלל, נח לא ואם חּיב; ונכנס, נתּגלּגל ּכ ואחר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹאּמֹות
ּפטּור .זה ֶָ

יד ¤¤ּפרק

וׂשדֹות,‡. ויערים מדּברֹות הרּבים? רׁשּות היא ְְְִִִִִֵַָָָָאיזֹו

להן המפּלׁשין עבריהם]ּודרכים משני לרה"ר ;[פתוחים ְְִִֶַָָָֻ
עליו תהיה ולא אּמה, עׂשרה ׁשׁש הּדר רחב ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּובלבד
טפחים, עׂשרה ׁשּגבֹוּה ּתל הּיחיד? רׁשּות היא זֹו ואי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּתקרה.
ּכן; על יתר אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָורחב
אֹו ארּבעה על ארּבעה ורחב עׂשרה, עמק ׁשהּוא חריץ ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹוכן
ּגבהן מחיצֹות, ארּבע מּקף ׁשהּוא מקֹום וכן ּכן. על ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻיתר
יׁש אפּלּו ּכן, על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעׂשרה,
חֹומה הּמּקפת מדינה ּכגֹון לדירה, הּקף אם מילין, ּכּמה ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻּבּה

ננעלֹו ׁשלׁשהׁשּדלתֹותיה להן ׁשּיׁש ּומבֹואֹות ּבּלילה; ת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּולחי ודיר[קרש]ּכתלים חצר וכן רביעית; [מקוםּברּוח ְְְְְְִִִִִֵֵַָָ
לצאן] מגודר]וסהרמגודר רׁשּות[שטח ּכּלן - לדירה ׁשהּקפּו ְְְְִֶַַָָֻֻ

הן. ּגמּורה ְִֵַָָהּיחיד
ספינה·. ּכגֹון ּכלים, מגּדלאפּלּו וכּורת[ארון]אֹו עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

עׂשרה, ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבהן יׁש אם - ּבהן ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות הן הרי - זה על יתר ְְֲִֵֵֵֶַַָָָאֹו

הּיחיד‚. ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות ׁשל הּכתלים ;[מק"ו:]עבי ְְְֳִִִִִֶַַַָָָ
ממנו]לאחרים המוקפים ּכל[- לא לעצמֹו מחיצה, עֹוׂשה ְְְֲִִֵֶַַָָֹ

הּיחיד, ּורׁשּות הּיחיד; ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות אויר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּכן?!
- הרּבים רׁשּות אויר אבל לרקיע. עד הּיחיד ּכרׁשּות ְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָאוירּה
ּולמעלה טפחים; עׂשרה עד אּלא הרּבים, ּכרׁשּות ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאינֹו

הּוא. ּפטֹור מקֹום הרּבים, רׁשּות ּבאויר ְְְֲֲִִֵַַָָָמעׂשרה
.„, הרּבים ּורׁשּות הּיחיד, רׁשּות לׁשּבת: רׁשּיֹות ְְְְְִִַַַַַָָָֻארּבע

מקוםוכרמלית רה"ר][- ואינו רה"י איזֹושאינו ּפטֹור. ּומקֹום , ְְְְְִֵַ
על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ּתל ּכרמלית? ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיא
ּתֹופׂשת אינּה ׁשהּכרמלית עׂשרה; ועד מּׁשלׁשה וגבהֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכן,
ארּבעה; על מארּבעה ּפחֹות רחּבּה ואין עׂשרה, עד ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָאּלא
ועמק ּכן, על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש חריץ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוכן
מחיצֹות, ּבארּבע ׁשהּקף מקֹום וכן עׂשרה; עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻמּׁשלׁשה
אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן עׂשרה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹּגבהן

זוית קרן וכן ּכן; על הרּבים,[פינה]יתר לרׁשּות הּסמּוכה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
רׁשּות הרביעית והרּוח מחיצֹות, ׁשלׁש ׁשּמּקף הּמקֹום ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻוהּוא

לחי לֹו ׁשאין מבֹוי ּכגֹון הפתח]הרּבים, בצד קֹורה[קרש אֹו ְְִִֵֶַָָָ
לקצה] מקצה והּבקעה,[למעלה הּיּמים, וכן רביעית; ְְְְְִִִִֵַַַַָּברּוח

ּכרמלית אּלּו ּכל - הּגׁשמים ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּבין
ֵהן.

טפחים;‰. עׂשרה עד ּככרמלית היא הרי הּכרמלית, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָאויר
ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי הּכרמלית, ּבאויר מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָּולמעלה
עׂשרה עד - וׁשּבּנהרֹות ׁשּבּיּמים הּמים ּפני מעל ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ
ּפטֹור. מקֹום מעׂשרה, ּולמעלה ּכרמלית; הן ּבאויר, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָטפחים

מים, הּמלא העמק ּכל עבה.אבל ּכקרקע הּוא ּבֹורÂ.הרי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
אּמה מאה עמק אפּלּו ּככרמלית, הּוא הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּבכרמלית
אֹו ּתקרה, עליה ׁשהיתה הרּבים רׁשּות אּמה. מאה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָורחב
ּככרמלית. היא הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּברחּבּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאין

היא[ספסל]אצטּבה הרי הרּבים, ּברׁשּות העּמּודים ׁשּבין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
העּמּודים ּבין אבל ּככרמלית. הרּבים, רׁשּות וצּדי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָּככרמלית;
הרּבים. רׁשּות הן הרי ּביניהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ

.Êמארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּפטֹור? מקֹום הּוא ְְְֵֵֵֶֶַָָָָאיזה
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מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל לרקיע; עד ׁשלׁשה וגבהֹו ארּבעה, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹעל
ּכארץ הּוא ּברׁשּותהרי ּגללים אֹו ּוברקֹונים, קֹוצים אפּלּו . ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָ

הרי - ארּבעה על ארּבעה ּבהן ואין ׁשלׁשה, ּגבהן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהרּבים,
ארּבעה, על ארּבעה ּבֹו ׁשאין חריץ וכן ּפטֹור. מקֹום ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָהן
ּבֹו ׁשאין הּמּקף מקֹום וכן הּתהֹום, עד מּׁשלׁשה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֻועמקֹו
ורחּבֹו מיל, אלף ארּכֹו היה אפּלּו ארּבעה, על ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה

- ומעלה מּׁשלׁשה וגבהֹו ׂשעֹורה, ּפחֹות זהארּבעה הרי ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹ
ּכרמלית, אויר אֹו הרּבים רׁשּות אויר וכן ּפטֹור. ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָמקֹום

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי - מעׂשרה ְְְְֲֲֵֵַָָָלמעלה
.Áמצמצמֹות טפחים ּתׁשעה ּבגבהֹו ׁשּיׁש במדויק]מקֹום -], ְְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

ּכרׁשּות הּוא הרי - הרּבים ּברׁשּות יתר, ולא ּפחֹות ְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹלא
רחב ּבין רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו מּדת על מׁשּגיחין ואין ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהרּבים;

מכּתפין ׁשרּבים מּפני קצר; אם[נשענים]ּבין אבל עליו. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
על ארּבעה ּבֹו היה אם - ּפחֹות אֹו ּתׁשעה על יתר ְְִִֵַַַָָָָָָָָָהיה
על ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית; הּוא הרי יתר, אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי ְְְֲֵַָָארּבעה,
.Ëהֹואיל - טפחים עׂשרה ּבתֹו הרּבים, לרׁשּות הּסמּו ְְְֲִִִִַַַָָָָָּגג

סּלם לֹו ׁשּיעׂשה עד ּבּגג, לטלטל אסּור עליו, מכּתפין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻורּבים
להּתירֹו ורחבקבּוע עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים, ּברׁשּות עּמּוד . ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָ

ׁשהּוא, ּכל יתד ּבגבהֹו נעץ הּיחיד. רׁשּות זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָארּבעה
ּבּיתד לתלֹות וראּוי הֹואיל - ׁשלׁשה ּגבֹוהה אינּה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹאפּלּו
מֹודדין ואין ּכרמלית, ונעׂשה ממעטֹו זה הרי ּבֹו, ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַּולהׁשּתּמׁש
הרי יתדֹות, ּכּלֹו מּלאהּו ואפּלּו ּולמעלה. הּיתד מן אּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻלֹו
ּומׁשּתּמׁשים הּיתדֹות ּבאֹותן ּתֹולין ׁשהרי ּגבהֹו, נתמעט ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה

ֶָּבהן.
.Èהּיחיד רׁשּות אבל[שבכותל]חרי הּיחיד; ּכרׁשּות הן הרי , ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹ

- הרּבים רׁשּות ּכפיחרי הן הרי אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ארּבעה ּבֹו יׁש אם - הרּבים רׁשּות ּבצד חר ּכיצד? ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹמּדתן.
אין ואם הּיחיד; רׁשּות זה הרי עׂשרה, וגבֹוּה ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָעל
על ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית. זה הרי עׂשרה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּגבֹוּה
ׁשּכל - ׁשלׁשה ׁשּגבֹוּה והּוא, ּפטֹור; מקֹום זה הרי ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹארּבעה,

ּכארץ. הּוא הרי מּׁשלׁשה, ְֲִֵֶָָָָֹּפחֹות
.‡Èאפּלּו ּבכּלן; לטלטל מּתר ּפטֹור, ּומקֹום הּיחיד ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻֻרׁשּות

ּבכּלּה מטלטל מילין, ּכּמה מּׁשּתיהן אחת ּכל אר אבלהיה . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבארּבע אּלא ּבהן מטלטלין אין - והּכרמלית הרּבים ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָרׁשּות
אּמֹות לארּבע חּוץ זרק אֹו הֹוׁשיט, אֹו העביר, ואם ְְְֱִִִֶַַַַַָאּמֹות;
ׁשאּסּור ּפטּור; - ּובכרמלית חּיב. הרּבים, ּברׁשּות -ְְְְִִִִֶַַַָָָ

מּדבריהם לרׁשּות[מדרבנן]הּכרמלית ּדֹומה ׁשהיא מּפני , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ
היה לא אם ,לפיכ הרּבים. ּברׁשּות ּתתחּלף ׁשּמא ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהרּבים,
ׁשּלא ּכדי ּבכרמלית קֹוץ ׁשהעביר ּכגֹון ההֹוצאה, לגּוף ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹצרי
אּמֹות; ּכּמה העבירֹו ואפּלּו מּתר, זה הרי - רּבים ּבֹו ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֻֻיּזקּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·Èמּתר ּכ - ּפטֹור מקֹום ּבכל לטלטל ׁשּמּתר ְְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻּכׁשם

צרי ואין הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָלהכניס
ּומרׁשּות הּיחיד מרׁשּות לֹו ּומֹוציאין לכרמלית; ְְְְְִִִִֵֵַַַָלֹומר

הּכרמלית מן לֹומר צרי ואין .הרּבים, ְְְִִִִֵַַַַָָ

.‚Èּכ - הּכרמלית ּבכל לטלטל ׁשאסּור להֹוציאּכׁשם אסּור ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
להכניס אֹו הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות ְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּמּנה
אֹו הֹוציא ואם הרּבים; מרׁשּות אֹו הּיחיד מרׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָלכרמלית

ּפטּור .הכניס, ְִִָ
.„Èמרׁשּות אֹו הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַָָהּמֹוציא

וכן ּפטּור; - ּבאמצע וכרמלית הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהרּבים
ּפטּור - ּבאמצע וכרמלית לזֹו, מּזֹו הּזֹורק אֹו .הּמֹוׁשיט ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הרּבים מרׁשּות חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוציא
ׁשהֹוציאֹו אֹו הּיחיד, לרׁשּות והכניסֹו מּכרמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקרֹו
מּכרמלית ועקרֹו וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הּיחיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמרׁשּות

ּפטּור. זה הרי - הרּבים לרׁשּות ְְֲִִִֵֶַָָוהֹוציאֹו
.ÂËמקֹום על ועבר הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּמֹוציא

ואין ּכעֹומד; אינֹו ׁשהמהּל חּיב, - ּבהליכתֹו ּביניהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּפטֹור
ׁשאינֹו - ּפטֹור ּבמקֹום החפץ ׁשעבר ּבזֹורק לֹומר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי

ׁשם ׁשּנח ּכמי חפץחׁשּוב ונטל ּפטֹור, ּבמקֹום עֹומד היה . ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּברׁשּות והּניחֹו ׁשם, העֹומד מאדם אֹו הּיחיד, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָמרׁשּות
הכניס אם וכן ּפטּור; - ׁשם העֹומד אדם ּביד אֹו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהרּבים,
ּפטּור. - ּפטֹור ּבמקֹום ועמד הּיחיד, לרׁשּות הרּבים ְְְְְִִִִֵַַַָָָָמרׁשּות

.ÊËואין ארּבעה, ורחב עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָעּמּוד
הּוא הרי - ׁשלׁשה ׁשּלֹו הּקצר ּבּגבּה ואין ארּבעה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבעּקרֹו
חּיב - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות זרק ואם הּיחיד; .רׁשּות ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ

הּמתלּקט ל-]ּתל מיתמר -]מּתֹו טפחים עׂשרה ּגבּה ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ב-] ואם[שבסיסו הּיחיד; רׁשּות הּוא הרי אּמֹות, ארּבע ְְְֲִִֵֶַַַַָֹאר

חּיב. - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות ְְִֵַַַַַָָָָזרק
.ÊÈוזרק אּמה, מאה ּגבֹוּה אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות קנה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנעץ

עֹולה הּיחיד ׁשרׁשּות חּיב; - ּגּביו על ונח הרּבים, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמרׁשּות
לרקיע נֹוטהעד ונֹופֹו הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הֹול הּנֹוף ׁשאין ּפטּור; - נֹופֹו על ונח וזרק הרּבים, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלרׁשּות
העּקר. ִַַָָאחר

.ÁÈטרסקל ּובראׁשֹו הרּבים, ּברׁשּות קנה סל]נעץ וזרק[- , ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ
עׂשרה. עד אּלא הרּבים, רׁשּות ׁשאין ּפטּור; - ּגּביו על ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָונח

ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ארּבע החפץ[נדבק]הּזֹורק ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
נדּבק אם - ּבכתל ונדּבק ּבצק, אֹו חלב ׁשּזרק ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבכתל,
מעׂשרה ׁשּלמעלה ּבאויר, ּכזֹורק - טפחים מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמעלה
מעׂשרה למּטה נדּבק הּוא; ּפטֹור מקֹום הרּבים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּברׁשּות
ונח מעׂשרה, למעלה זרק וחּיב. ּבארץ, ּכזֹורק - ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָטפחים

ּפטּור. - ׁשהּוא ּכל ְֶָָֹּבחר
.ËÈמר רמח אֹו קנה הרּביםזרק ּברׁשּות ונתקע הּיחיד, ׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּכלי זרק ּפטֹור. ּבמקֹום מקצתֹו ׁשהרי ּפטּור; - עֹומד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשהּוא
ּבֹו ויׁש ּגדֹול, ּכלי אֹותֹו והיה הרּבים, לרׁשּות הּיחיד ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמרׁשּות
זה ׁשּכלי מּפני ּפטּור; - עׂשרה ּבגבּה ארּבעה על ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹארּבעה
לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכמֹוציא ונמצא ּגמּורה, הּיחיד ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָרׁשּות

.הּיחיד ִַָ
.Îחליה ועקר הרּבים, ּברׁשּות ּתׁשעה עפר]ּבֹור [גוש ְְְְִִִַַָָָָֻ

החפץ ׁשעקירת ּפי על אף - לעׂשרה והׁשלימֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמּקרקעיתֹו
היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; ּכאחת, ּבאין הּמחיצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹועׂשּית
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מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל לרקיע; עד ׁשלׁשה וגבהֹו ארּבעה, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹעל
ּכארץ הּוא ּברׁשּותהרי ּגללים אֹו ּוברקֹונים, קֹוצים אפּלּו . ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָ

הרי - ארּבעה על ארּבעה ּבהן ואין ׁשלׁשה, ּגבהן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהרּבים,
ארּבעה, על ארּבעה ּבֹו ׁשאין חריץ וכן ּפטֹור. מקֹום ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָהן
ּבֹו ׁשאין הּמּקף מקֹום וכן הּתהֹום, עד מּׁשלׁשה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֻועמקֹו
ורחּבֹו מיל, אלף ארּכֹו היה אפּלּו ארּבעה, על ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָארּבעה

- ומעלה מּׁשלׁשה וגבהֹו ׂשעֹורה, ּפחֹות זהארּבעה הרי ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹ
ּכרמלית, אויר אֹו הרּבים רׁשּות אויר וכן ּפטֹור. ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָמקֹום

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי - מעׂשרה ְְְְֲֲֵֵַָָָלמעלה
.Áמצמצמֹות טפחים ּתׁשעה ּבגבהֹו ׁשּיׁש במדויק]מקֹום -], ְְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

ּכרׁשּות הּוא הרי - הרּבים ּברׁשּות יתר, ולא ּפחֹות ְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹלא
רחב ּבין רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו מּדת על מׁשּגיחין ואין ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהרּבים;

מכּתפין ׁשרּבים מּפני קצר; אם[נשענים]ּבין אבל עליו. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
על ארּבעה ּבֹו היה אם - ּפחֹות אֹו ּתׁשעה על יתר ְְִִֵַַַָָָָָָָָָהיה
על ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית; הּוא הרי יתר, אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי ְְְֲֵַָָארּבעה,
.Ëהֹואיל - טפחים עׂשרה ּבתֹו הרּבים, לרׁשּות הּסמּו ְְְֲִִִִַַַָָָָָּגג

סּלם לֹו ׁשּיעׂשה עד ּבּגג, לטלטל אסּור עליו, מכּתפין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻורּבים
להּתירֹו ורחבקבּוע עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים, ּברׁשּות עּמּוד . ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָ

ׁשהּוא, ּכל יתד ּבגבהֹו נעץ הּיחיד. רׁשּות זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָארּבעה
ּבּיתד לתלֹות וראּוי הֹואיל - ׁשלׁשה ּגבֹוהה אינּה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹאפּלּו
מֹודדין ואין ּכרמלית, ונעׂשה ממעטֹו זה הרי ּבֹו, ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַּולהׁשּתּמׁש
הרי יתדֹות, ּכּלֹו מּלאהּו ואפּלּו ּולמעלה. הּיתד מן אּלא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻלֹו
ּומׁשּתּמׁשים הּיתדֹות ּבאֹותן ּתֹולין ׁשהרי ּגבהֹו, נתמעט ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה

ֶָּבהן.
.Èהּיחיד רׁשּות אבל[שבכותל]חרי הּיחיד; ּכרׁשּות הן הרי , ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹ

- הרּבים רׁשּות ּכפיחרי הן הרי אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ארּבעה ּבֹו יׁש אם - הרּבים רׁשּות ּבצד חר ּכיצד? ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹמּדתן.
אין ואם הּיחיד; רׁשּות זה הרי עׂשרה, וגבֹוּה ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָעל
על ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית. זה הרי עׂשרה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּגבֹוּה
ׁשּכל - ׁשלׁשה ׁשּגבֹוּה והּוא, ּפטֹור; מקֹום זה הרי ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹארּבעה,

ּכארץ. הּוא הרי מּׁשלׁשה, ְֲִֵֶָָָָֹּפחֹות
.‡Èאפּלּו ּבכּלן; לטלטל מּתר ּפטֹור, ּומקֹום הּיחיד ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻֻרׁשּות

ּבכּלּה מטלטל מילין, ּכּמה מּׁשּתיהן אחת ּכל אר אבלהיה . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבארּבע אּלא ּבהן מטלטלין אין - והּכרמלית הרּבים ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָרׁשּות
אּמֹות לארּבע חּוץ זרק אֹו הֹוׁשיט, אֹו העביר, ואם ְְְֱִִִֶַַַַַָאּמֹות;
ׁשאּסּור ּפטּור; - ּובכרמלית חּיב. הרּבים, ּברׁשּות -ְְְְִִִִֶַַַָָָ

מּדבריהם לרׁשּות[מדרבנן]הּכרמלית ּדֹומה ׁשהיא מּפני , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ
היה לא אם ,לפיכ הרּבים. ּברׁשּות ּתתחּלף ׁשּמא ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהרּבים,
ׁשּלא ּכדי ּבכרמלית קֹוץ ׁשהעביר ּכגֹון ההֹוצאה, לגּוף ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹצרי
אּמֹות; ּכּמה העבירֹו ואפּלּו מּתר, זה הרי - רּבים ּבֹו ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֻֻיּזקּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·Èמּתר ּכ - ּפטֹור מקֹום ּבכל לטלטל ׁשּמּתר ְְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻּכׁשם

צרי ואין הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָלהכניס
ּומרׁשּות הּיחיד מרׁשּות לֹו ּומֹוציאין לכרמלית; ְְְְְִִִִֵֵַַַָלֹומר

הּכרמלית מן לֹומר צרי ואין .הרּבים, ְְְִִִִֵַַַַָָ

.‚Èּכ - הּכרמלית ּבכל לטלטל ׁשאסּור להֹוציאּכׁשם אסּור ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
להכניס אֹו הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות ְְְְִִִִִִֶַַַָָָמּמּנה
אֹו הֹוציא ואם הרּבים; מרׁשּות אֹו הּיחיד מרׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָלכרמלית

ּפטּור .הכניס, ְִִָ
.„Èמרׁשּות אֹו הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַָָהּמֹוציא

וכן ּפטּור; - ּבאמצע וכרמלית הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהרּבים
ּפטּור - ּבאמצע וכרמלית לזֹו, מּזֹו הּזֹורק אֹו .הּמֹוׁשיט ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הרּבים מרׁשּות חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוציא
ׁשהֹוציאֹו אֹו הּיחיד, לרׁשּות והכניסֹו מּכרמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקרֹו
מּכרמלית ועקרֹו וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הּיחיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמרׁשּות

ּפטּור. זה הרי - הרּבים לרׁשּות ְְֲִִִֵֶַָָוהֹוציאֹו
.ÂËמקֹום על ועבר הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּמֹוציא

ואין ּכעֹומד; אינֹו ׁשהמהּל חּיב, - ּבהליכתֹו ּביניהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּפטֹור
ׁשאינֹו - ּפטֹור ּבמקֹום החפץ ׁשעבר ּבזֹורק לֹומר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי

ׁשם ׁשּנח ּכמי חפץחׁשּוב ונטל ּפטֹור, ּבמקֹום עֹומד היה . ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּברׁשּות והּניחֹו ׁשם, העֹומד מאדם אֹו הּיחיד, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָמרׁשּות
הכניס אם וכן ּפטּור; - ׁשם העֹומד אדם ּביד אֹו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהרּבים,
ּפטּור. - ּפטֹור ּבמקֹום ועמד הּיחיד, לרׁשּות הרּבים ְְְְְִִִִֵַַַָָָָמרׁשּות

.ÊËואין ארּבעה, ורחב עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָעּמּוד
הּוא הרי - ׁשלׁשה ׁשּלֹו הּקצר ּבּגבּה ואין ארּבעה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבעּקרֹו
חּיב - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות זרק ואם הּיחיד; .רׁשּות ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ

הּמתלּקט ל-]ּתל מיתמר -]מּתֹו טפחים עׂשרה ּגבּה ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ב-] ואם[שבסיסו הּיחיד; רׁשּות הּוא הרי אּמֹות, ארּבע ְְְֲִִֵֶַַַַָֹאר

חּיב. - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות ְְִֵַַַַַָָָָזרק
.ÊÈוזרק אּמה, מאה ּגבֹוּה אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות קנה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנעץ

עֹולה הּיחיד ׁשרׁשּות חּיב; - ּגּביו על ונח הרּבים, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמרׁשּות
לרקיע נֹוטהעד ונֹופֹו הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הֹול הּנֹוף ׁשאין ּפטּור; - נֹופֹו על ונח וזרק הרּבים, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלרׁשּות
העּקר. ִַַָָאחר

.ÁÈטרסקל ּובראׁשֹו הרּבים, ּברׁשּות קנה סל]נעץ וזרק[- , ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ
עׂשרה. עד אּלא הרּבים, רׁשּות ׁשאין ּפטּור; - ּגּביו על ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָונח

ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ארּבע החפץ[נדבק]הּזֹורק ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
נדּבק אם - ּבכתל ונדּבק ּבצק, אֹו חלב ׁשּזרק ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבכתל,
מעׂשרה ׁשּלמעלה ּבאויר, ּכזֹורק - טפחים מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמעלה
מעׂשרה למּטה נדּבק הּוא; ּפטֹור מקֹום הרּבים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּברׁשּות
ונח מעׂשרה, למעלה זרק וחּיב. ּבארץ, ּכזֹורק - ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָטפחים

ּפטּור. - ׁשהּוא ּכל ְֶָָֹּבחר
.ËÈמר רמח אֹו קנה הרּביםזרק ּברׁשּות ונתקע הּיחיד, ׁשּות ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּכלי זרק ּפטֹור. ּבמקֹום מקצתֹו ׁשהרי ּפטּור; - עֹומד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשהּוא
ּבֹו ויׁש ּגדֹול, ּכלי אֹותֹו והיה הרּבים, לרׁשּות הּיחיד ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמרׁשּות
זה ׁשּכלי מּפני ּפטּור; - עׂשרה ּבגבּה ארּבעה על ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹארּבעה
לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכמֹוציא ונמצא ּגמּורה, הּיחיד ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָרׁשּות

.הּיחיד ִַָ
.Îחליה ועקר הרּבים, ּברׁשּות ּתׁשעה עפר]ּבֹור [גוש ְְְְִִִַַָָָָֻ

החפץ ׁשעקירת ּפי על אף - לעׂשרה והׁשלימֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמּקרקעיתֹו
היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; ּכאחת, ּבאין הּמחיצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹועׂשּית
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לֹו והׁשלי עׂשרה, הּבֹור היה ּבתחּלה. עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָהּמחיצה
וסּלּוק החפץ הּנחת ׁשהרי ּפטּור, - מעׂשרה ּומעטֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻחליה,

ּכאחת. ּבאין ְְִִַַַָָהּמחיצה
.‡Îּדף עץ]הּזֹורק הרּבים,[של ּברׁשּות יתדֹות ּגּבי על ונח , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּפטּור; הּדף, ּגּבי על ּכלי היה אפּלּו - הּיחיד רׁשּות ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָונעׂשה
ּכאחת. ּבאין הּכלי ניחת עם הּמחיצה עׂשּית ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשהרי

.·Î,הרּבים ּברׁשּות ׁשמֹונה ורחב עׂשרה עמק ׁשהּוא ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹּבֹור
לׁשנים ּברחּבֹו הּבֹור וחּלקה הרּבים, מרׁשּות מחצלת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוזרק
ּכל ונעׂשה הּמחיצֹות, ּבטלּו הּכלי הּנחת עם ׁשהרי ּפטּור; -ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ארּבעה על מארּבעה ּפחֹות מהן .מקֹום ְְֵֵֶַַַָָָָָָ
.‚Îמלא ארּבעה, ורחב עׂשרה עמק הרּבים ּברׁשּות ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֹּבֹור

ׁשאין חּיב, - הּמים ּגּבי על ונח חפץ, לתֹוכֹו וזרק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָמים,
- לתֹוכֹו וזרק ּפרֹות, מלא היה הּמחיצֹות; מבּטלין ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמים

מעט ׁשהרי ׁשעּורֹוּפטּור, את הּפרֹות .ּו ֲֲִִֵֵֶֶַָ
.„Îורּבים[ביצת]רקק הרּבים, ּברׁשּות עֹובר ׁשהּוא מים ְְְִִִִֵֶַַַַָ

הּוא הרי טפחים, עׂשרה ּבעמקֹו אין אם - ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָמהּלכין
ׁשּלא ּבין אּמֹות, ארּבע אפּלּו רחב ׁשהיה ּבין הרּבים, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכרׁשּות

ׁשהרי טפחים, ארּבעה ּברחּבֹו שאז]היה מדּלגין[- העם רב ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
- ּבתֹוכֹו מהּלכין ואין עׂשרה,[כי]עליו, ּבעמקֹו ואין הֹואיל ְְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָ

הרי יתר, אֹו עׂשרה ּבעמקֹו יׁש ואם הרּבים. רׁשּות הּוא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָהרי
ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש והּוא - הּיּמים ּכׁשאר ּכרמלית ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּוא
מארּבעה. ּפחּותה ּכרמלית ׁשאין ּכן, על יתר אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָטפחים

ה'תשע"ב ניסן כ"א שישי יום
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ּכּלּה.‡. הּיחיד ּברׁשּות ּומטלטל הרּבים, ּברׁשּות אדם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻעֹומד
ׁשּלא ּובלבד הרּבים, ּברׁשּות ּומטלטל הּיחיד, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹועֹומד

אּמֹות לארּבע חּוץ ׁשהּואיֹוציא מּפני ּפטּור, - הֹוציא ואם ; ְְְְִִִִֵֶַַַָ
ּופֹותח הּיחיד, ּברׁשּות אדם עֹומד וכן אחרת. [דלתּברׁשּות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּברׁשּותבמפתח] ּופֹותח הרּבים, ּברׁשּות הרּבים; ְְְִִִִִֵַַַָָּברׁשּות
ׁשהית ּבהמה אֹובסיןהּיחיד. - ּבפנים וראׁשּה ּבחּוץ, ה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּבפנים,[מאכילין] ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּיהא עד - ּובגמל ְְְְִִֵֶַָָָֹֻאֹותּה;
.אר וצּוארֹו ְִַָָֹהֹואיל

הרּבים;·. ּברׁשּות ויׁשּתה הּיחיד, ּברׁשּות אדם יעמד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹלא
הכניס ּכן אם אּלא הּיחיד; ּברׁשּות ויׁשּתה הרּבים, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּברׁשּות
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשֹותה. ׁשהּוא לּמקֹום ורּבֹו, ְְֲִִֶֶֶַַָָֹֻראׁשֹו
ׁשּמא ּגזרה, - להם צרי ׁשהּוא נאים ּבכלים ׁשֹותה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבׁשהיה
להם, צרי ׁשאינֹו נאים, ׁשאינם ּכלים היּו אם אבל ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָיֹוציאם;
מכניס - נאים ׁשהּכלים ּפי על אף ּבכרמלית, הּבֹור ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאֹו
ראׁשֹו הכניס ׁשּלא ּפי על ואף ּבמקֹומֹו, וׁשֹותה ּבלבד ְְְְְִִִִִֶֶַַַֹֹֹראׁשֹו

.ורּבֹו ְֻ
וקֹולט‚. הרּבים, ּברׁשּות אדם בכלי]עֹומד האויר[מקבל מן ְְֲִִִִֵֵַָָָָ

ּובלבד וׁשֹותה; הּכתל, מן אֹו הּצּנֹור מן המקּלחין הּמים ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַֹמן
אם - נגע ואם ּגּבם. מעל ויקלט ּבּכתל, אֹו ּבּצּנֹור יּגע ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּלא
סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות מעׂשרה, למעלה ּבֹו ׁשּנגע מקֹום ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהיה
רׁשּות ׁשהּוא הּגג מעל ּכעֹוקר ׁשּנמצא אסּור, זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלּגג

ׁשהיה ּבין ארּבעה, על ארּבעה ּבּצּנֹור היה אם וכן ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָהּיחיד;
מּמּנּו וקלט מעׂשרה, למעלה ׁשהיה ּבין עׂשרה ּבתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּצּנֹור
מים, נחּו ׁשּלא מּפני חּיב? אינֹו ולּמה אסּור. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמים

והֹולכין. נזחלין הן הרי ְְְֲִִִֵֵֶָָאּלא
רׁשּות[בליטה]זיז„. ׁשעל ּבאויר יֹוצא החּלֹון ׁשּלפני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

טפח מעׂשרה למעלה היה אם - להׁשּתּמׁשהרּבים מּתר - ים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻ
טפחים; עׂשרה עד אּלא ּתֹופסת הרּבים רׁשּות ׁשאין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעליו,
טפחים עׂשרה עד הּכתל, ּבכל להׁשּתּמׁש מּתר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻלפיכ

ְִַַהּתחּתֹונים.
ּבאויר;‰. יֹוצא אחד זיז ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּמה

אף - מּזה למּטה זה זיזין, ׁשני ּבּכתל יֹוצאין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל
העליֹון ּבּזיז יׁש אם - מעׂשרה למעלה ׁשּׁשניהם ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
להׁשּתּמׁש אסּור ארּבעה, על ארּבעה רחב החּלֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּלפני

רׁשּותעליו ׁשּתחּתיו והּזיז עצמֹו, ּבפני רׁשּות ׁשהּוא מּפני , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מׁשּתּמׁשֹות רׁשּיֹות ׁשּתי ׁשאין זה; על זה ואסרּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻאחרת,

אחת. ְִַַּברׁשּות
.Âמׁשּתּמׁש - ארּבעה ּבּתחּתֹון ואין ארּבעה, ּבעליֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאין

היה הּתחּתֹונים. טפחים עׂשרה עד הּכתל, ּבכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבׁשניהם,
מׁשּתּמׁש אינֹו - ארּבעה ּבֹו אין ּובעליֹון ארּבעה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּתֹון
ׁשּבׁשני הּזיז ּבׁשאר אבל ּבלבד; חּלֹונֹו ּכנגד אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעליֹון,
ׁשחלק ׁשּתחּתיו זה מּפני להׁשּתּמׁש, אסּור - החּלֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָצדדי

לעצמֹו .רׁשּות ְְְַ
.Êאויר על הּיֹוצא זיז להׁשּתּמׁשּכל ׁשּמּתר הרּבים רׁשּות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

נֹוטלין ואין עליו נֹותנין אין ּבֹו, מׁשּתּמׁש ּכׁשהּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעליו
יּפלּו ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּוזכּוכית חרׂש ּכלי אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו
אסּור; - ואכלין ּכלים ׁשאר אבל יּׁשברּו; הרּבים, ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָָלרׁשּות

יּפלּו ויביאםׁשּמא הרּבים, .לרׁשּות ְְִִִִִֵֶַָָ
.Áלזֹו מּזֹו זֹורק - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָׁשני

ׁשּלֹו ׁשניהם ׁשּיהיּו והּוא, מעׂשרה; ׁשּיהיהלמעלה אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ואם לזרק. מּתר מּתכֹות, ּוכלי ּבגדים ואפּלּו ערּוב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּביניהם
ּבגד לזרק אסּור - ּבׁשוה היּו ולא מּזה למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהיּו
ּבהן, וכּיֹוצא חרׂש ּכלי אבל ויביאם; יּפלּו ׁשּמא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא

ֵזֹורק.
.Ëּגּביו[מים]ּבֹור על וחּלֹון הרּבים, [בכותלּברׁשּות ְְִִַַַַָָ

וחליתֹושלידו] הּבֹור הבור]- שבשפת מצטרפין[עפר ְְְְִִַָָֻ
מּמּנּו ּוממּלאין ּדברים[מהחלון]לעׂשרה, ּבּמה ּבׁשּבת. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשאין טפחים, ארּבעה ּבתֹו לּכתל סמּו ּבׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאמּורים?
ממּלאין אין - מפלג היה אם אבל ׁשם. לעבר יכֹול ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹֻאדם
ׁשּנמצא עׂשרה, ּגבֹוהה חליתֹו היתה ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמּמּנּו,

ּפטֹור. למקֹום יצא החליה, מן ּכׁשּיצא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻהּדלי
.È- ּגּבּה על וחּלֹון עׂשרה, ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָאׁשּפה

ׁשל ּבאׁשּפה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבׁשּבת. מים לּה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשֹופכין
ׁשֹופכין אין - יחיד ׁשל אבל להתּפּנֹות; ּדרּכּה ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָרּבים,
ּברׁשּות ּכדרּכן ׁשֹופכין ונמצאּו ּתתּפּנה, ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָעליה;

.הרּבים ִַָ
.‡Èיׁשעלת][תאּמת אם - ּבחצר עֹוברת ׁשהיא הּמים ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

עד ּכן על יתר אֹו ארּבעה ּוברחּבּה טפחים, עׂשרה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָּבגבהּה
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עׂשּו ּכן אם אּלא ּבׁשּבת, מּמּנה ממּלאין אין - אּמֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעׂשר
ּוביציאה ּבּכניסה טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה [שללּה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ

ארּבעההתעלה] ּברחּבּה ׁשאין אֹו עׂשרה, ּבגבהּה אין ואם ;ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָ
מחיצה. ּבלא מּמּנה ממּלאין -ְְְְִִִֶַָָֹ

.·Èׁשאין ּפי על אף - אּמֹות מעׂשר יתר ּברחּבּה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מחיצה לּה ׁשּיעׂשה עד מּמּנה ממּלאין אין עׂשרה, ;ּבגבהּה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

הּמחיצֹות ּומפסדת היא, ּפרצה עׂשר על יתר [נחשביםׁשּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּצדכאינם] נׁשאר אם החצר? ּבכל לטלטל הּוא ּומה .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּפס להיכר]הּפרצה אֹו[עמוד ׁשהּוא, ּבכל מּכאן ּופס מּכאן ְְִִִֶַַַָָָָ
ּבכל לטלטל מּתר - אחת מרּוח טפחים ארּבעה רחב ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֻּפס
אם אבל ּבלבד. האּמה מן למלאת אּלא אסּור ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהחצר,
ׁשהרי החצר, ּבכל לטלטל אסּור - ּכלל ּפס נׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

ּכרמלית ׁשהּוא לּים חצר ואינונפרצה רה"י שאינו [מקום ְְְְִִֵֶַַָָָ
.רה"ר]

.‚Èלמעלה היתה אם ּבּמים? הּמחיצה את מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוהיא
מים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן טפח ׁשּיהיה צרי - הּמים ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמן

ׁש צרי - מים ּבתֹו ּכּלּה הּמחיצה היתה טפחואם ּיהיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבחצר הּמים ׁשּיהּוא ּכדי הּמים, מן למעלה יֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּמּנה
הּקרקע, עד מּגעת הּמחיצה ׁשאין ּפי על אף ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָֻמבּדלין;

מּתרת זֹו הרי טפחים, עׂשרה ּבּה ויׁש הּתירּוהֹואיל ולא . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻ
הּטלטּול ׁשאּסּור מּפני ּבלבד; ּבּמים אּלא ּתלּויה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמחיצה
ּכדי אּלא ׁשאינּה ּבמחיצתֹו, הקּלּו - מּדבריהם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּמים

הּכר. ֲֵֶַלעׂשֹות
.„Èּפתּוחֹות והחּלֹונֹות החצרֹות, ּבין העֹוברת הּמים ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָאּמת

ּכּׁשעּור ּבּה אין אם - ארבעה]אליה ורוחב עשרה ,[עומק ִִֵֵֶַָָ
ּבּמה ּבׁשּבת. מּמּנה ּוממּלאין החּלֹונֹות מן ּדלי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָמׁשלׁשלין
אבל ׁשלׁשה; הּכתל מן מפלגת ּבׁשאינּה אמּורים? ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּדברים
ּכן אם אּלא מּמּנה, ממּלאין אין ׁשלׁשה, מפלגת היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻאם

ּפּסין ּומּכאן,[עמודים]היּו מּכאן הּכתלים מן יֹוצאין ְְִִִִִִַַָָָָ
החצר. ּבתֹו עֹוברת היא ּכאּלּו האּמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנמצאת

.ÂËוחּלֹון[מרפסת]ּכצֹוצטרה הּים, מן למעלה ׁשהיא ְְְְְְִִֶַַַָָָ
מּמּנה ממּלאין אין - הּמים ּגּבי על [מהמרפסת]ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

על ּגבֹוהה טפחים עׂשרה מחיצה עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,
הּמחיצה ּתהיה אֹו ׁשּבּכצֹוצטרה, החּלֹון ּכנגד הּמים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי
ירדה ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין הּמים, ּכנגד הּכצֹוצטרה מן ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָיֹורדת
מחיצה, לּה ׁשעׂשּו מּזֹו ׁשּממּלאין ּוכׁשם הּמים. עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָונגעה
הן הּכרמלית על ׁשהרי - הּים על מּמּנה ׁשֹופכין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכ

ְִׁשֹופכין.
.ÊË- אּמֹות ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחּותה ׁשהיא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָחצר

לרׁשּות יֹוצאין ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, מים ּבתֹוכּה ׁשֹופכין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָאין
ּבמהרה סאתיםהרּבים מחזקת ּגּמה לעׂשֹות צרי לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּיהיּו ּכדי החצר, ּבצד הרּבים ּברׁשּות אֹו החצר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבתֹו
ּכּפה עליה לבנֹות וצרי לתֹוכּה, נקּבצין [כיסויהּמים ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ

קשת] העּוקהבצורת תראה ׁשּלא ּכדי [הגומא]מּבחּוץ, ְִֵֵֶֶַָָָֹ
והאכסדרה והחצר הרּבים. מרׁשּות ,[מרפסת]הּזאת ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּמחזיק הּמקֹום הּוא וכּמה אּמֹות; לארּבע ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָמצטרפין
אּמה. חמׁשי ׁשלׁשה ּברּום אּמה חצי על אּמה חצי ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹֻסאתים?

.ÊÈמלֹואּה לּה ׁשֹופכין - מּסאתים ּפחּותה העּוקה ְְְְִִִַָָָָָָָָהיתה
שתתמלא] ׁשּׁשים[עד אפּלּו לּה ׁשֹופכין - סאתים היתה ;ְְֲִִִִִַָָָָ

מעל ויפּוצּו יתּגּברּו ׁשהּמים ּפי על ואף מים, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָסאה
הּגׁשמים, ּבימֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּוץ. ְְֲִִִִֶַַַַָָָֻהּגּמה

מתקלקלֹות מקּלחין,[מתלכלכות]ׁשהחצרֹות צּנֹורֹות ּוסתם ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָ
יֹוצאין והּמים מׁשּתּמׁש ׁשּזה לֹומר הרֹואים יבֹואּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹולא
היתה אם - החּמה ּבימֹות אבל הרּבים. לרׁשּות ְְֲִִִִִַַַָָָָָֹמּכחֹו
ּפחּותה היתה סאתים; אּלא לּה ׁשֹופכין אין סאתים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמחזקת

עּקר. ּכל לּה ׁשֹופכין אין ְִִִִֵַָָָָמּסאתים,
.ÁÈבאדמה]ּביב נזחלין[חריץ והם מים, לֹו ׁשּׁשֹופכין ְְְִִִִִֵֶַָ

הּקרקע ּתחת הרּבים,והֹולכין לרׁשּות צּנֹורויֹוצאין וכן ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ
ּפיו[מרזב] על ויֹורדיןׁשּׁשֹופכין הּכתל על נזחלין והן מים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

הּדר אר אֹו הּכתל אר היה אפּלּו - הרּבים ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלרׁשּות
על אֹו הּביב ּפי על לׁשּפ אסּור אּמה, מאה הארץ ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּתחת
אּלא הרּבים; לרׁשּות מּכחֹו יֹוצאין ׁשהּמים מּפני הּצּנֹור, ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּפי

לּביב. יֹורדין והן לּביב, חּוץ ְְִִִֵֵַַׁשֹופ
.ËÈּבימֹות אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מקּלחין צּנֹורֹות ׁשּסתם נמנע, ואינֹו וׁשֹונה ׁשֹופ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּגׁשמים,
ּבמקֹומן הּמים ׁשּיּבלעּו רֹוצה ואדם ּפיהן, על ׁשֹופ היה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ואפּלּו מּתר, זה הרי - לכרמלית יֹוצאין והּמים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֻהּביב,
מּתר ,לפיכ ּבכרמלית. ּכחֹו על ּגזרּו ׁשּלא החּמה; ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻּבימֹות

לּים. יֹורדין והן הּספינה, ּכתל על ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹלׁשּפ
.Îימּלא הּספינה[מים]לא עׂשה[בים]מן ּכן אם אּלא , ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבּמה הּים. על הּספינה מן יֹוצא ארּבעה על ארּבעה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמקֹום
היה אם אבל עׂשרה; ּבתֹו ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָּדברים
ּוממּלא, ׁשהּוא ּכל זיז מֹוציא הּים, מן מעׂשרה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלמעלה
אּלא זה לזיז צרי ואינֹו ממּלא; ּפטֹור מקֹום ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשהרי

הּכר. ִֵֶמּׁשּום
.‡Îּבספר כמגילה]הּקֹורא העשוי ּבכרמלית,[קודש ְְְְִֵֵֶַַ

אם - ּבידֹו ּומקצתֹו הרּבים לרׁשּות הּספר מקצת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתּגלּגל
ּומּניחֹו הּכתב על הֹופכֹו אּמֹות, לארּבע חּוץ [למנוענתּגלּגל ְְְְְְִִֵַַַַַַַָ

הקודש] ארּבעביזוי ויעבירּנּו מּידֹו, ּכּלֹו יּׁשמט ׁשּמא ּגזרה, ;ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
אם וכן אצלֹו; ּגֹוללֹו - אּמֹות ארּבע לתֹו נתּגלּגל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַאּמֹות.
ּברׁשּות קֹורא היה אצלֹו. ּגֹוללֹו - הּיחיד לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָנתּגלּגל
על הֹופכֹו ּבּה, נח אם - הרּבים לרׁשּות ונתּגלּגל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּיחיד,
הרּבים רׁשּות ּבאויר ּתלּוי היה אּלא נח, לא ואם ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹהּכתב;

אצלֹו. ּגֹוללֹו - לארץ הּגיע ְְְִִֶֶַָָֹולא
.·Îאם[מפנה]הּמעביר - רּבים ּבֹו יּזקּו ׁשּלא ּכדי קֹוץ ְְֲִִִֵֶַַַֹֻ

אּמֹות; מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְִִִֵַַַַָָָָָהיה
וכן אּמה. מאה אפּלּו ּכדרּכֹו מֹוליכֹו - ּבכרמלית היה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָואם
עּמֹו לעמד ׁשכנים יכלּו ולא מּדי, יתר ונתּבּזה ׁשהסריח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמת
לרחץ הּיֹורד לכרמלית. הּיחיד מרׁשּות אֹותֹו מֹוציאין -ְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ
ׁשעליו מים יעביר ׁשּמא עצמֹו, מנּגב - עֹולה ּכׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּים,

ּבכרמלית. אּמֹות ְְְְִַַַַארּבע

טז ¤¤ּפרק

לדירה‡. הּקף ׁשּלא ּתׁשמיׁשֹו[למגורים]מקֹום ׁשּיהיה אּלא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ
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עׂשּו ּכן אם אּלא ּבׁשּבת, מּמּנה ממּלאין אין - אּמֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעׂשר
ּוביציאה ּבּכניסה טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה [שללּה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ

ארּבעההתעלה] ּברחּבּה ׁשאין אֹו עׂשרה, ּבגבהּה אין ואם ;ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָ
מחיצה. ּבלא מּמּנה ממּלאין -ְְְְִִִֶַָָֹ

.·Èׁשאין ּפי על אף - אּמֹות מעׂשר יתר ּברחּבּה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מחיצה לּה ׁשּיעׂשה עד מּמּנה ממּלאין אין עׂשרה, ;ּבגבהּה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

הּמחיצֹות ּומפסדת היא, ּפרצה עׂשר על יתר [נחשביםׁשּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
מּצדכאינם] נׁשאר אם החצר? ּבכל לטלטל הּוא ּומה .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּפס להיכר]הּפרצה אֹו[עמוד ׁשהּוא, ּבכל מּכאן ּופס מּכאן ְְִִִֶַַַָָָָ
ּבכל לטלטל מּתר - אחת מרּוח טפחים ארּבעה רחב ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֻּפס
אם אבל ּבלבד. האּמה מן למלאת אּלא אסּור ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהחצר,
ׁשהרי החצר, ּבכל לטלטל אסּור - ּכלל ּפס נׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

ּכרמלית ׁשהּוא לּים חצר ואינונפרצה רה"י שאינו [מקום ְְְְִִֵֶַַָָָ
.רה"ר]

.‚Èלמעלה היתה אם ּבּמים? הּמחיצה את מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוהיא
מים; ּבתֹו יֹורד הּמחיצה מן טפח ׁשּיהיה צרי - הּמים ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמן

ׁש צרי - מים ּבתֹו ּכּלּה הּמחיצה היתה טפחואם ּיהיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבחצר הּמים ׁשּיהּוא ּכדי הּמים, מן למעלה יֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּמּנה
הּקרקע, עד מּגעת הּמחיצה ׁשאין ּפי על אף ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָֻמבּדלין;

מּתרת זֹו הרי טפחים, עׂשרה ּבּה ויׁש הּתירּוהֹואיל ולא . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻ
הּטלטּול ׁשאּסּור מּפני ּבלבד; ּבּמים אּלא ּתלּויה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמחיצה
ּכדי אּלא ׁשאינּה ּבמחיצתֹו, הקּלּו - מּדבריהם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּמים

הּכר. ֲֵֶַלעׂשֹות
.„Èּפתּוחֹות והחּלֹונֹות החצרֹות, ּבין העֹוברת הּמים ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָאּמת

ּכּׁשעּור ּבּה אין אם - ארבעה]אליה ורוחב עשרה ,[עומק ִִֵֵֶַָָ
ּבּמה ּבׁשּבת. מּמּנה ּוממּלאין החּלֹונֹות מן ּדלי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָמׁשלׁשלין
אבל ׁשלׁשה; הּכתל מן מפלגת ּבׁשאינּה אמּורים? ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּדברים
ּכן אם אּלא מּמּנה, ממּלאין אין ׁשלׁשה, מפלגת היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻאם

ּפּסין ּומּכאן,[עמודים]היּו מּכאן הּכתלים מן יֹוצאין ְְִִִִִִַַָָָָ
החצר. ּבתֹו עֹוברת היא ּכאּלּו האּמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנמצאת

.ÂËוחּלֹון[מרפסת]ּכצֹוצטרה הּים, מן למעלה ׁשהיא ְְְְְְִִֶַַַָָָ
מּמּנה ממּלאין אין - הּמים ּגּבי על [מהמרפסת]ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

על ּגבֹוהה טפחים עׂשרה מחיצה עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,
הּמחיצה ּתהיה אֹו ׁשּבּכצֹוצטרה, החּלֹון ּכנגד הּמים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי
ירדה ּכאּלּו אֹותּה ורֹואין הּמים, ּכנגד הּכצֹוצטרה מן ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָיֹורדת
מחיצה, לּה ׁשעׂשּו מּזֹו ׁשּממּלאין ּוכׁשם הּמים. עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָונגעה
הן הּכרמלית על ׁשהרי - הּים על מּמּנה ׁשֹופכין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכ

ְִׁשֹופכין.
.ÊË- אּמֹות ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחּותה ׁשהיא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָחצר

לרׁשּות יֹוצאין ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, מים ּבתֹוכּה ׁשֹופכין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָאין
ּבמהרה סאתיםהרּבים מחזקת ּגּמה לעׂשֹות צרי לפיכ . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּיהיּו ּכדי החצר, ּבצד הרּבים ּברׁשּות אֹו החצר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבתֹו
ּכּפה עליה לבנֹות וצרי לתֹוכּה, נקּבצין [כיסויהּמים ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ

קשת] העּוקהבצורת תראה ׁשּלא ּכדי [הגומא]מּבחּוץ, ְִֵֵֶֶַָָָֹ
והאכסדרה והחצר הרּבים. מרׁשּות ,[מרפסת]הּזאת ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּמחזיק הּמקֹום הּוא וכּמה אּמֹות; לארּבע ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָמצטרפין
אּמה. חמׁשי ׁשלׁשה ּברּום אּמה חצי על אּמה חצי ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹֻסאתים?

.ÊÈמלֹואּה לּה ׁשֹופכין - מּסאתים ּפחּותה העּוקה ְְְְִִִַָָָָָָָָהיתה
שתתמלא] ׁשּׁשים[עד אפּלּו לּה ׁשֹופכין - סאתים היתה ;ְְֲִִִִִַָָָָ

מעל ויפּוצּו יתּגּברּו ׁשהּמים ּפי על ואף מים, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָסאה
הּגׁשמים, ּבימֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּוץ. ְְֲִִִִֶַַַַָָָֻהּגּמה

מתקלקלֹות מקּלחין,[מתלכלכות]ׁשהחצרֹות צּנֹורֹות ּוסתם ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָ
יֹוצאין והּמים מׁשּתּמׁש ׁשּזה לֹומר הרֹואים יבֹואּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹולא
היתה אם - החּמה ּבימֹות אבל הרּבים. לרׁשּות ְְֲִִִִִַַַָָָָָֹמּכחֹו
ּפחּותה היתה סאתים; אּלא לּה ׁשֹופכין אין סאתים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמחזקת

עּקר. ּכל לּה ׁשֹופכין אין ְִִִִֵַָָָָמּסאתים,
.ÁÈבאדמה]ּביב נזחלין[חריץ והם מים, לֹו ׁשּׁשֹופכין ְְְִִִִִֵֶַָ

הּקרקע ּתחת הרּבים,והֹולכין לרׁשּות צּנֹורויֹוצאין וכן ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ
ּפיו[מרזב] על ויֹורדיןׁשּׁשֹופכין הּכתל על נזחלין והן מים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

הּדר אר אֹו הּכתל אר היה אפּלּו - הרּבים ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלרׁשּות
על אֹו הּביב ּפי על לׁשּפ אסּור אּמה, מאה הארץ ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּתחת
אּלא הרּבים; לרׁשּות מּכחֹו יֹוצאין ׁשהּמים מּפני הּצּנֹור, ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּפי

לּביב. יֹורדין והן לּביב, חּוץ ְְִִִֵֵַַׁשֹופ
.ËÈּבימֹות אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מקּלחין צּנֹורֹות ׁשּסתם נמנע, ואינֹו וׁשֹונה ׁשֹופ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּגׁשמים,
ּבמקֹומן הּמים ׁשּיּבלעּו רֹוצה ואדם ּפיהן, על ׁשֹופ היה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ואפּלּו מּתר, זה הרי - לכרמלית יֹוצאין והּמים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֻהּביב,
מּתר ,לפיכ ּבכרמלית. ּכחֹו על ּגזרּו ׁשּלא החּמה; ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻּבימֹות

לּים. יֹורדין והן הּספינה, ּכתל על ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹלׁשּפ
.Îימּלא הּספינה[מים]לא עׂשה[בים]מן ּכן אם אּלא , ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבּמה הּים. על הּספינה מן יֹוצא ארּבעה על ארּבעה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמקֹום
היה אם אבל עׂשרה; ּבתֹו ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָּדברים
ּוממּלא, ׁשהּוא ּכל זיז מֹוציא הּים, מן מעׂשרה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלמעלה
אּלא זה לזיז צרי ואינֹו ממּלא; ּפטֹור מקֹום ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשהרי

הּכר. ִֵֶמּׁשּום
.‡Îּבספר כמגילה]הּקֹורא העשוי ּבכרמלית,[קודש ְְְְִֵֵֶַַ

אם - ּבידֹו ּומקצתֹו הרּבים לרׁשּות הּספר מקצת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתּגלּגל
ּומּניחֹו הּכתב על הֹופכֹו אּמֹות, לארּבע חּוץ [למנוענתּגלּגל ְְְְְְִִֵַַַַַַַָ

הקודש] ארּבעביזוי ויעבירּנּו מּידֹו, ּכּלֹו יּׁשמט ׁשּמא ּגזרה, ;ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
אם וכן אצלֹו; ּגֹוללֹו - אּמֹות ארּבע לתֹו נתּגלּגל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַאּמֹות.
ּברׁשּות קֹורא היה אצלֹו. ּגֹוללֹו - הּיחיד לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָנתּגלּגל
על הֹופכֹו ּבּה, נח אם - הרּבים לרׁשּות ונתּגלּגל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּיחיד,
הרּבים רׁשּות ּבאויר ּתלּוי היה אּלא נח, לא ואם ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹהּכתב;

אצלֹו. ּגֹוללֹו - לארץ הּגיע ְְְִִֶֶַָָֹולא
.·Îאם[מפנה]הּמעביר - רּבים ּבֹו יּזקּו ׁשּלא ּכדי קֹוץ ְְֲִִִֵֶַַַֹֻ

אּמֹות; מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְִִִֵַַַַָָָָָהיה
וכן אּמה. מאה אפּלּו ּכדרּכֹו מֹוליכֹו - ּבכרמלית היה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָואם
עּמֹו לעמד ׁשכנים יכלּו ולא מּדי, יתר ונתּבּזה ׁשהסריח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמת
לרחץ הּיֹורד לכרמלית. הּיחיד מרׁשּות אֹותֹו מֹוציאין -ְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ
ׁשעליו מים יעביר ׁשּמא עצמֹו, מנּגב - עֹולה ּכׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּים,

ּבכרמלית. אּמֹות ְְְְִַַַַארּבע

טז ¤¤ּפרק
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מאווירו]לאויר הּמּקיף[להנות ּוכגֹון ּופרּדסים, ּגּנֹות ּכגֹון - ְְְֲִִִִֵַַַַ
ּבגבּה יׁש אם - ּבהן וכּיֹוצא לׁשמרֹו, הארץ מן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום
הּיחיד ּכרׁשּות הּוא הרי יתר, אֹו טפחים עׂשרה ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָהּמחיצֹות
אֹו הרּבים, לרׁשּות מּמּנּו והּמֹוׁשיט והּזֹורק הּמֹוציא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָלחּיב
יׁש ּכן אם אּלא ּבכּלֹו, מטלטלין ואין לתֹוכֹו. הרּבים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻמרׁשּות

סאתים ּבית ג']ּבֹו הלכה להלן אם[מפורט אבל ּפחֹות; אֹו ֲִִֵַָָָ
ּבארּבע אּלא ּבֹו לטלטל אסּור סאתים, ּבית על יתר ּבֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיה

ּככרמלית. ְְְִַַאּמֹות
מטלטלין·. סאתים, ּבית ורחב עׂשרה ׁשּגבֹוּה עּמּוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוכן

אּלא ּבֹו מטלטלין אין סאתים, ּבית על רחב היה ּכּלֹו; ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻעל
אּמֹות -ּבארּבע מעׂשרה ּפחֹות ּגבֹוּה היה - ׁשּבּים סלע . ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

היה ּכרמלית. ׁשהּכל לתֹוכֹו; הּים ּומן לּים, מּתֹוכֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמטלטלין
סאתים, ּבית עד טפחים מארּבעה רחּבֹו אם - עׂשרה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּגבֹוּה
לּים, מּתֹוכֹו לא מטלטלין אין ּבכּלֹו, לטלטל ּומּתר ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֻֻהֹואיל
ּפי על אף - סאתים מּבית יתר היה לתֹוכֹו. הּים מן ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹולא
ּבארּבע אּלא ּבֹו לטלטל ואסּור הֹואיל הּיחיד, רׁשּות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
הּים ּומן לּים, מּתֹוכֹו לטלטל מּתר זה הרי ּככרמלית, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאּמֹות

ּבֹו. ּגזרּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה ְְְֵֶֶֶָָָָֹלתֹוכֹו;
אּמה;‚. חמּׁשים על אּמה חמּׁשים סאה? ּבית היא ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָּכּמה

ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש מקֹום סאתים, ּבית חמׁשת[חשבונו]נמצא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ׁשהיה ּבין - הּזאת ּכּמּדה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום וכל אּמה. ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאלפים

ּוׁשירים ׁשבעים ׁשהּוא שביעיות]מרּבע חמש ׁשבעים[- על ְְְְִִִִִֶַָָֻ
נקרא זה הרי - הּצּורֹות ׁשאר ּבין עגל, ׁשהיה ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּוׁשירים,

סאתים'. ִֵַָ'ּבית
היה„. אם - סאתים ּבית ּבֹו ׁשּיׁש לדירה הּקף ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

ּכחצר חמּׁשים על מאה ׁשּיהיה ּכדי ּברחּבֹו ׁשנים ּפי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָארּכֹו
ּבכּלֹו לטלטל מּתר עלהּמׁשּכן, יתר ארּכֹו היה אם אבל ; ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

אּלא ּבֹו מטלטלין אין אחת, אּמה אפּלּו ּברחּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשנים
לאויר ׁשּתׁשמיׁשֹו סאתים ּבית עׂשּו ׁשּלא אּמֹות; ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּבארּבע

הּמׁשּכן. מחצר אּלא החצרֹות, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָּכׁשאר
יתר‰. ּפרצה ּבֹו ּפרץ אם - ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

ּדירה לׁשם ּבּה וגדר טפחים, עׂשרה ּבגבּה אּמֹות עׂשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ּדירה, לׁשם ּוגדרּה אּמה ּפרץ ואפּלּו ּבכּלֹו; לטלטל מּתר -ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

זמן]ּופרץ ׁשהׁשלימּה[אחר עד ּדירה, לׁשם ּוגדרּה אּמה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּבכּלֹו, 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
הּמקֹוםמּמ היה ואם ּבכּלֹו; לטלטל מּתר סאתים, ּבית ּנּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻ

- רּבֹו נּטע ּבכּלֹו. לטלטל אסּור סאתים, מּבית יתר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻֻהּזרּוע
ּבכּלֹו לטלטל ּומּתר ּכחצר, הּוא היּוהרי אפּלּו מים, נתמּלא . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֻֻ

ּכנטעים הם הרי לתׁשמיׁש, ראּויין היּו אם - הרּבה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֻעמּקים
ּבֹו מטלטלין אין ראּויין, אינן ואם ּבכּלֹו; לטלטל ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֻֻּומּתר

אּמֹות. ּבארּבע ְְֶַַַָאּלא
.Ê,סאין ׁשלׁש ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמקֹום

תקרה]וקרּו ּתקרה[עשו ׁשּפי מּתירֹו; קרּויֹו - סאה ּבית ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָ
[- חצר[כאילו ונפרצה לחצר, ּבמלאֹו נפרץ וסֹותם. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹיֹורד

והּקרּפף ּכׁשהיתה; מּתרת חצר - שהוקף]ּכנגּדֹו [המקום ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
מּתירֹו. החצר אויר ׁשאין ּכׁשהיה, ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאסּור

.Áאינֹו - ּבאילנֹות למעטֹו ּובא סאתים, מּבית יתר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
ׁשלׁשה ורחב עׂשרה, ּגבֹוּה הּכתל ּבצד עּמּוד ּבֹו ּבנה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹמעּוט.

מעּוט זה הרי - יתר ׁשּכלאֹו מעּוט, אינֹו - מּׁשלׁשה ּפחֹות ; ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּכלבּוד מּׁשלׁשה כמחובר]ּפחֹות מן[- הרחיק אם וכן הּוא. ְְְְִִִִִֵָָָֹ

לא - מּׁשלׁשה ּפחֹות מעט; - מחיצה ועׂשה ׁשלׁשה, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹהּכתל
ּכלּום. ְָָעׂשה

.Ëיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבטיט הּכתל את [הטיט]טח ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מן[להתקיים]לעמד הרחיק מעּוט. זה הרי עצמֹו, הּתלּבפני ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַֹ

הּתל ׂשפת על מחיצה עׂשה הֹועיל; - מחיצה ועׂשה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹׁשלׁשה,
אינֹו מחיצה, ּגּבי על מחיצה ׁשהעֹוׂשה מֹועיל; אינֹו -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
- קּימת העליֹונה והרי הּתחּתֹונה, מחיצה נבלעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמֹועיל.
אּלא נראה ׁשם אין והרי ּדירה, לׁשם העליֹונה ונעׂשת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהֹואיל

ּבכּלּה. לטלטל ּומּתר הֹועיל, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶַָָֻֻהיא
.Èאין - סאתים ּבית על יתרה ּבּתים, ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה

הּבית ּפתח היה ואפּלּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּבּה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמטלטלין
- הּקיפּה ּכ ואחר לׁשם, הּפתח ּפתח ואם לתֹוכּה; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּפתּוח

ּבכּלּה לטלטל ּומּתר לדירה, ּכמּקפת זֹו .הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֻֻֻ
.‡Èלמדינה הּפתּוחה אחד[לעיר]רחבה ּומּצד אחד, מּצד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

לּה עֹוׂשה - לנהר הּמּגיע לׁשביל [קרש]לחי[מניח]ּפתּוחה ְְְְִִִִֶַַַָָָָ
לּמדינה, ּומּתֹוכּה ּבכּלּה, לטלטל מּתר ויהיה הּמדינה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻמּצד

לתֹוכּה. הּמדינה ְְִִַָָּומן
.·Èיׁש אם - לֹו סביב מחיצה ועׂשה ּבבקעה, ׁשּׁשבת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָיחיד

יתר היתה ואם ּבכּלּה; לטלטל מּתר סאתים, ּבית עד ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻֻּבּה
וכן אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבּה מטלטל אינֹו סאתים, ּבית ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָעל

יׂשראלים ׁשלׁשה אבל ׁשנים. היּו ׁשּׁשבתּואם עליהן יתר אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
הרי - אפּלּוּבבקעה צרּכן, ּבכל לטלטל להן ּומּתר ׁשּירה, הן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּבית ׁשהּקיפּו, הּמחיצה מן יּׁשאר ׁשּלא והּוא מילין; ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכּמה
ּפנּוי סאתים ּבית נׁשאר אם אבל כלים; ּבלא ּפנּוי ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹסאתים
ּבכל לטלטל אסּורים - לֹו צריכין היּו ולא כלים, ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹֹּבלא
לׁשּירה. מׁשלים הּקטן ואין אּמֹות. ּבארּבע אּלא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָהּמחיצה,

.‚Èׁשביתה וקנּו צרּכן ּכדי ׁשהּקיפּו שםׁשלׁשה [שנקלעו ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ
לטלטלמשהעריב] מּתרין הם הרי - מהן אחד מת ּכ ואחר ,ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּבא ּכ ואחר סאתים, מּבית ּביתר ׁשביתה ׁשנים קנּו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבכּלּה;
ּכׁשהיּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא לטלטל אסּורין - ׁשליׁשי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָלהם

ׁשהּׁשביתה זה; ׁשּיבֹוא שבת]קדם הּגֹורמת[בערב היא ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
שיירה] הּדיֹורין[להחשב לא בשבת], .[שניתווספו ִַָֹ

.„Èזה ּבצד זה ּדירה לׁשם ׁשּלא הּמּקפין מקֹומֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשלׁשה
קצר, והאמצעי רחבים החיצֹונים ׁשנים לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּופתּוחים

ּפּסין החיצֹונים לּׁשנים כמחיצה]ׁשּנמצאּו המשמשים [עמודים ְְְִִִִִֶַַַַ
נעׂשּו - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ּבזה יחיד והיה ּומּכאן, ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָמּכאן
ּוׁשנים רחב האמצעי היה צרּכן. ּכל להן ונֹותנין ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָּכׁשּירה,
- רּוחֹותיו מּׁשני ּבפּסין האמצעי ׁשּנמצא קצרים, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהחיצֹונים
יחיד ׁשבת אם ,לפיכ החיצֹונים; מּׁשנים מבּדל הּוא ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֻהרי
אּלא צרּכן, ּכל להן נֹותנין אין - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָּבזה
ּבזה יחיד היה ּבמקֹומֹו. סאתים ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל
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ואחד ּבזה ּוׁשנים ּבזה ׁשנים אֹו ּבאמצעי, ּוׁשנים ּבזה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָויחיד
צרּכן ּכל להן נֹותנין - .ּבאמצעי ְְְִִֶֶָָָָָָ

.ÂËאינּה מצּויה, ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
לנחתמחיצה עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל רב]; זמן ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

לצניעּות אּלא עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל מחיצה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
עׂשרה ּבגבהּה ׁשאין מחיצה וכל מחיצה. אינּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבלבד,

ּגּדּור ּגמּורה; מחיצה אינּה יתר, אֹו אדמה]טפחים [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפין. חמּׁשה, ּומחיצה ְְְֲֲִִִִִָָָָחמּׁשה

.ÊËאינּה העֹומד, על מרּבה ּפרּוץ ּבּה ׁשּיׁש מחיצה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל
ּכעֹומד ּפרּוץ היה אם אבל מּתרת;[בשווה]מחיצה. זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָֻ

על יתר ׁשהיא ּפרצה הּפרצֹות ּבאֹותן יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּובלבד
היה ואם ּכפתח. היא הרי אּמֹות, עׂשר אבל אּמֹות. ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשר
אינּה מעׂשר, יֹותר ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף ּפתח, צּורת זֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלפרצה

מרּבה. הּפרּוץ יהא ׁשּלא והּוא, - הּמחיצה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמפסדת
.ÊÈטפחים מּׁשלׁשה ׁשהּפרצֹות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹּבּמה

הּפרצֹות היּו אם אבל ּפחּותהומעלה; מהן ּפרצה ּכל , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
על מרּבה ׁשהּפרּוץ ּפי על ואף מּתרת, זֹו הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻמּׁשלׁשה

ּכלבּוד הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל .[כמחובר]העֹומד; ְְֲִֵֵֶָָָָָֹ
.ÁÈׁשלׁשה לחברֹו קנה ּבין ואין ּבקנים, ׁשהּקיף הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכיצד?

ׁשלׁשה לחברֹו חבל ּבין ואין ּבחבלים, ׁשהּקיף אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטפחים,
ׁשהיא ּפי על אף ּגמּורה, מחיצה זֹו הרי - [מונחיםטפחים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ערבלאורך] ּבלא רוחב]ׁשתי -]וצרי ׁשתי. ּבלא ערב אֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶָֹֹ
עבי סֹוף עד הארץ מן ׁשּיהיה אֹו עׂשרה, הּקנה ּגבּה ְְֲֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהיה
מחיצה ׁשאין - ּבחבלים הּקיף אם עׂשרה העליֹון ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהחבל
מּסיני למׁשה הלכה האּלּו, הּׁשעּורין וכל מעׂשרה. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּפחּותה

ֵהן.
.ËÈקנה אפּלּו היא - מקֹום ּבכל האמּורה הּפתח' ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ'צּורת

ׁשני ּגבּה ּגּביהן; על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן, ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
שמהצדדים]הּלחיים והּקנה[הקנים יתר, אֹו טפחים עׂשרה - ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ּבׁשני נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגּביהם ׁשעל ּבֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַוכּיֹוצא
הּלחיים וגבּה הֹואיל אּמֹות, ּכּמה ּביניהן יׁש אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּלחיים
צריכה - ׁשאמרּו ּפתח וצּורת ּפתח. צּורת זֹו הרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשרה,

ּבריאה דיה]ׁשּתהא קׁש.[חזקה ׁשל ּדלת אפּלּו ּדלת, לקּבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
.Îּכּפה ׁשּצּורתֹו הּכּפה[כקשת]ּפתח רגלי ּבאר יׁש אם - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשעׂשה ּפתח וצּורת ּפתח; צּורת זה הרי טפחים, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
הּצדא מן באמצע]ֹותּה לא לכותל ׁשאין[סמוך ּכלּום; אינּה - ְִֵֵֶַַָָ

ּבאמצע. אּלא זוית, ּבקרן להיֹות הּפתחים ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדר
.‡Îמחיצה עֹוׂשין ּביןּבּכל ּבאכלים, ּבין ּבכלים, ּבין - ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

ׁשּיהיּו והּוא - ועֹוף חּיה מיני ּוׁשאר ּבבהמה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבאדם;
ינּודּו.[קשורים]ּכפּותים ׁשּלא ּכדי , ְְִֵֶָֹ

.·Îּכׁשרה זֹו הרי מאליה, העֹומדת ּומחיצהמחיצה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
מּתר - ּבׁשגגה נעׂשת ואם מחיצה. זֹו הרי ּבׁשּבת, ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻהּנעׂשית
לדעת ׁשּלא ׁשּתעׂשה והּוא, ׁשּבת; ּבאֹותּה ּבּה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלטלטל
ּבׁשּבת ׁשּתעׂשה הּמחיצה לזֹו אדם נתּכּון אם אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהמטלטל.
ּבׁשגגה, העֹוׂשה אֹותּה ׁשעׂשה ּפי על אף ּבּה, לטלטל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכדי
ּבּה לטלטל זה נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבמזיד, נעׂשת אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוכן

ּבּה. לטלטל אסּור זה הרי -ְְֲֵֵֶַָָ

.‚Îזה ׁשּיעמד ּבׁשּבת, אדם ּבני ׁשל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר
לעׂשֹותן ׁשּבׁשביל העֹומדין אּלּו ידעּו ׁשּלא ּובלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבצד
רֹוצה ׁשהּוא אדם אֹותם יעמיד ולא העמדּו; ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹמחיצה
לדעּתֹו ׁשּלא אחר אֹותם יעמיד אּלא זֹו, ּבמחיצה .להׁשּתּמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.„Îהארץ על מס ׁשהּוא צד]אילן מכל לארץ נוטים [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ
ּבין ממּלא - טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוּה נֹופֹו אין אם -ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבארץ,[ענפיו]ּבּדיו וקֹוׁשרן ּבהן, וכּיֹוצא וקׁש ּתבן ועליו ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּכּלֹו; ּתחת ּומטלטל יתנדנד, ולא מצּויה ּברּוח ׁשּיעמד ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָֹֹֻעד
יתר היה אם אבל סאתים; ּבית עד ּתחּתיו ׁשּיהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהּוא
אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּתחּתיו מטלטלין אין - סאתים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָמּבית

הּוא. לדירה הּקף ׁשּלא מקֹום ׁשּתחּתיו, ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻמּפני
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הרבים]מבֹוי‡. לרשות החצר בני המוביל לֹו[מקום ׁשּיׁש ֵֶָ
לֹו ׁשּיׁש ּומבֹוי סתּום'; 'מבֹוי הּנקרא הּוא ּכתלים, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
ויֹוצאין זֹו ּברּוח נכנסין והעם זה, ּכנגד זה ּבלבד ּכתלים ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשני

מפּלׁש'. 'מבֹוי הּנקרא הּוא - ְְְְְִֶֶַָָָָֻּבׁשּכנגּדּה
מּתירין·. הּסתּום?[בטלטול]היא ּברּוחמבֹוי לֹו עֹוׂשה ְִִֵֶַַַַָָ

לחי קֹורה[קרש]רביעית עליו עֹוׂשה אֹו ,[למעלה]אחד, ְְִִִֶֶָָָָ
רּוח סתם ּכאּלּו לחי, אֹותֹו אֹו קֹורה, אֹותּה ותחׁשב ְְְְִִֵֵַַַָָָָודּיֹו.
ּבכּלֹו; לטלטל מּתר ויהיה הּיחיד רׁשּות ויעׂשה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻרביעית,
ּומּדברי לטלטל, מּתר ּבלבד מחיצֹות ּבׁשלׁש ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּדין

ּול הרביעית, הרּוח היא קֹורה.סֹופרים אֹו ּבלחי לּה ּדי פיכ ְְְְִִִִִִִַַָָָָָ
מּכאן,‚. ּפתח צּורת לֹו עֹוׂשה מפּלׁש? מבֹוי מּתירין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻוהיא

מּכאן קֹורה אֹו ּומבֹויּולחי ּתֹורתֹו[מפותל]עקם[מפולש]. , ְִִָָָָָֹ
ְִָֻּכמפּלׁש.[דינו]

ׁשוה„. ׁשהּוא ּומדרֹון[ישר]מבֹוי -]מּתֹוכֹו לרׁשּות[שיפוע ְְִִִֶֶָָ
צרי אינֹו - לתֹוכֹו ּומדרֹון הרּבים לרׁשּות ׁשוה אֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהרּבים,
הרּבים. מרׁשּות מבּדל הּוא ׁשהרי קֹורה, ולא לחי ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹֻלא

ׁשל‰. לאׁשּפה ּכלה אחד וצּדֹו לּים, ּכלה אחד ׁשּצּדֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמבֹוי
ּכלּום צרי אינֹו - עׂשּויהרּבים אינּה רּבים ׁשל ׁשאׁשּפה ; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׂשרטֹון הּים יעלה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין [תיבשלהתּפּנֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
.שפתו]

.Âּכלה ׁשהיה מפּלׁש מסתיים]מבֹוי רחבה[- [חצרלאמצע ְְְְֶֶֶַָָָָָָָֻ
הבתים] מכשאחורי היה לא אם - רּבים ּפתחׁשל ּכנגד ּון ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ּכלּום. הרחבה מּצד צרי ואין ּכסתּום, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָהרחבה
ׁשל היתה ואם אסּור. הרחבה, לצדדי ּכלה היה אם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָאבל
ונמצא אחד, מּצד ּבֹונה ּפעמים אסּור; לאמצעּה אף - ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָיחיד

רחבה. ׁשל לצּדּה ְְִֶֶָָָָּכלה
.Êוחצרֹות ּבּתים ׁשּיהיּו עד קֹורה, אֹו ּבלחי נּתר הּמבֹוי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאין

ויהיה ומעלה, אּמֹות מארּבע ארּכֹו ויהיה לתֹוכֹו, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּפתּוחֹות
רחּבֹו על יתר הּואארּכֹו הרי ּכרחּבֹו, ׁשארּכֹו מבֹוי אבל ; ְְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָ

לחי ּכל רּוחֹותיו מּׁשני לחיים ּבׁשני אּלא נּתר ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכחצר,
ּבפס אֹו אחת.[קרש]ּבמּׁשהּו, מרּוח ארּבעה רחב ְְְֵֶַַַַַַָָָָ

.Áונּתרת ּכמבֹוי, היא הרי - רחּבּה על יתר ׁשארּכּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחצר
קֹורה אֹו לתֹוכֹו,ּבלחי ּפתּוחֹות וחצרֹות ּבּתים ׁשאין ּומבֹוי . ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

מבֹוי וכן אחת, חצר אֹו אחד ּבית אּלא ּבֹו היה ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכגֹון
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ואחד ּבזה ּוׁשנים ּבזה ׁשנים אֹו ּבאמצעי, ּוׁשנים ּבזה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָויחיד
צרּכן ּכל להן נֹותנין - .ּבאמצעי ְְְִִֶֶָָָָָָ

.ÂËאינּה מצּויה, ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
לנחתמחיצה עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל רב]; זמן ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

לצניעּות אּלא עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל מחיצה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
עׂשרה ּבגבהּה ׁשאין מחיצה וכל מחיצה. אינּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבלבד,

ּגּדּור ּגמּורה; מחיצה אינּה יתר, אֹו אדמה]טפחים [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפין. חמּׁשה, ּומחיצה ְְְֲֲִִִִִָָָָחמּׁשה

.ÊËאינּה העֹומד, על מרּבה ּפרּוץ ּבּה ׁשּיׁש מחיצה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל
ּכעֹומד ּפרּוץ היה אם אבל מּתרת;[בשווה]מחיצה. זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָֻ

על יתר ׁשהיא ּפרצה הּפרצֹות ּבאֹותן יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּובלבד
היה ואם ּכפתח. היא הרי אּמֹות, עׂשר אבל אּמֹות. ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשר
אינּה מעׂשר, יֹותר ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף ּפתח, צּורת זֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלפרצה

מרּבה. הּפרּוץ יהא ׁשּלא והּוא, - הּמחיצה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמפסדת
.ÊÈטפחים מּׁשלׁשה ׁשהּפרצֹות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹּבּמה

הּפרצֹות היּו אם אבל ּפחּותהומעלה; מהן ּפרצה ּכל , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
על מרּבה ׁשהּפרּוץ ּפי על ואף מּתרת, זֹו הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻמּׁשלׁשה

ּכלבּוד הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל .[כמחובר]העֹומד; ְְֲִֵֵֶָָָָָֹ
.ÁÈׁשלׁשה לחברֹו קנה ּבין ואין ּבקנים, ׁשהּקיף הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּכיצד?

ׁשלׁשה לחברֹו חבל ּבין ואין ּבחבלים, ׁשהּקיף אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטפחים,
ׁשהיא ּפי על אף ּגמּורה, מחיצה זֹו הרי - [מונחיםטפחים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ערבלאורך] ּבלא רוחב]ׁשתי -]וצרי ׁשתי. ּבלא ערב אֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶָֹֹ
עבי סֹוף עד הארץ מן ׁשּיהיה אֹו עׂשרה, הּקנה ּגבּה ְְֲֳִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהיה
מחיצה ׁשאין - ּבחבלים הּקיף אם עׂשרה העליֹון ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהחבל
מּסיני למׁשה הלכה האּלּו, הּׁשעּורין וכל מעׂשרה. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּפחּותה

ֵהן.
.ËÈקנה אפּלּו היא - מקֹום ּבכל האמּורה הּפתח' ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ'צּורת

ׁשני ּגבּה ּגּביהן; על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן, ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
שמהצדדים]הּלחיים והּקנה[הקנים יתר, אֹו טפחים עׂשרה - ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ּבׁשני נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגּביהם ׁשעל ּבֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַוכּיֹוצא
הּלחיים וגבּה הֹואיל אּמֹות, ּכּמה ּביניהן יׁש אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּלחיים
צריכה - ׁשאמרּו ּפתח וצּורת ּפתח. צּורת זֹו הרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשרה,

ּבריאה דיה]ׁשּתהא קׁש.[חזקה ׁשל ּדלת אפּלּו ּדלת, לקּבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
.Îּכּפה ׁשּצּורתֹו הּכּפה[כקשת]ּפתח רגלי ּבאר יׁש אם - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשעׂשה ּפתח וצּורת ּפתח; צּורת זה הרי טפחים, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעׂשרה
הּצדא מן באמצע]ֹותּה לא לכותל ׁשאין[סמוך ּכלּום; אינּה - ְִֵֵֶַַָָ

ּבאמצע. אּלא זוית, ּבקרן להיֹות הּפתחים ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדר
.‡Îמחיצה עֹוׂשין ּביןּבּכל ּבאכלים, ּבין ּבכלים, ּבין - ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

ׁשּיהיּו והּוא - ועֹוף חּיה מיני ּוׁשאר ּבבהמה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבאדם;
ינּודּו.[קשורים]ּכפּותים ׁשּלא ּכדי , ְְִֵֶָֹ

.·Îּכׁשרה זֹו הרי מאליה, העֹומדת ּומחיצהמחיצה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
מּתר - ּבׁשגגה נעׂשת ואם מחיצה. זֹו הרי ּבׁשּבת, ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻהּנעׂשית
לדעת ׁשּלא ׁשּתעׂשה והּוא, ׁשּבת; ּבאֹותּה ּבּה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלטלטל
ּבׁשּבת ׁשּתעׂשה הּמחיצה לזֹו אדם נתּכּון אם אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהמטלטל.
ּבׁשגגה, העֹוׂשה אֹותּה ׁשעׂשה ּפי על אף ּבּה, לטלטל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּכדי
ּבּה לטלטל זה נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבמזיד, נעׂשת אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוכן

ּבּה. לטלטל אסּור זה הרי -ְְֲֵֵֶַָָ

.‚Îזה ׁשּיעמד ּבׁשּבת, אדם ּבני ׁשל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר
לעׂשֹותן ׁשּבׁשביל העֹומדין אּלּו ידעּו ׁשּלא ּובלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבצד
רֹוצה ׁשהּוא אדם אֹותם יעמיד ולא העמדּו; ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹמחיצה
לדעּתֹו ׁשּלא אחר אֹותם יעמיד אּלא זֹו, ּבמחיצה .להׁשּתּמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.„Îהארץ על מס ׁשהּוא צד]אילן מכל לארץ נוטים [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ
ּבין ממּלא - טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוּה נֹופֹו אין אם -ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבארץ,[ענפיו]ּבּדיו וקֹוׁשרן ּבהן, וכּיֹוצא וקׁש ּתבן ועליו ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּכּלֹו; ּתחת ּומטלטל יתנדנד, ולא מצּויה ּברּוח ׁשּיעמד ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָֹֹֻעד
יתר היה אם אבל סאתים; ּבית עד ּתחּתיו ׁשּיהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהּוא
אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּתחּתיו מטלטלין אין - סאתים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָמּבית

הּוא. לדירה הּקף ׁשּלא מקֹום ׁשּתחּתיו, ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻמּפני

יז ¤¤ּפרק

הרבים]מבֹוי‡. לרשות החצר בני המוביל לֹו[מקום ׁשּיׁש ֵֶָ
לֹו ׁשּיׁש ּומבֹוי סתּום'; 'מבֹוי הּנקרא הּוא ּכתלים, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
ויֹוצאין זֹו ּברּוח נכנסין והעם זה, ּכנגד זה ּבלבד ּכתלים ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשני

מפּלׁש'. 'מבֹוי הּנקרא הּוא - ְְְְְִֶֶַָָָָֻּבׁשּכנגּדּה
מּתירין·. הּסתּום?[בטלטול]היא ּברּוחמבֹוי לֹו עֹוׂשה ְִִֵֶַַַַָָ

לחי קֹורה[קרש]רביעית עליו עֹוׂשה אֹו ,[למעלה]אחד, ְְִִִֶֶָָָָ
רּוח סתם ּכאּלּו לחי, אֹותֹו אֹו קֹורה, אֹותּה ותחׁשב ְְְְִִֵֵַַַָָָָודּיֹו.
ּבכּלֹו; לטלטל מּתר ויהיה הּיחיד רׁשּות ויעׂשה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻרביעית,
ּומּדברי לטלטל, מּתר ּבלבד מחיצֹות ּבׁשלׁש ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּדין

ּול הרביעית, הרּוח היא קֹורה.סֹופרים אֹו ּבלחי לּה ּדי פיכ ְְְְִִִִִִִַַָָָָָ
מּכאן,‚. ּפתח צּורת לֹו עֹוׂשה מפּלׁש? מבֹוי מּתירין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻוהיא

מּכאן קֹורה אֹו ּומבֹויּולחי ּתֹורתֹו[מפותל]עקם[מפולש]. , ְִִָָָָָֹ
ְִָֻּכמפּלׁש.[דינו]

ׁשוה„. ׁשהּוא ּומדרֹון[ישר]מבֹוי -]מּתֹוכֹו לרׁשּות[שיפוע ְְִִִֶֶָָ
צרי אינֹו - לתֹוכֹו ּומדרֹון הרּבים לרׁשּות ׁשוה אֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהרּבים,
הרּבים. מרׁשּות מבּדל הּוא ׁשהרי קֹורה, ולא לחי ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹֻלא

ׁשל‰. לאׁשּפה ּכלה אחד וצּדֹו לּים, ּכלה אחד ׁשּצּדֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמבֹוי
ּכלּום צרי אינֹו - עׂשּויהרּבים אינּה רּבים ׁשל ׁשאׁשּפה ; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ׂשרטֹון הּים יעלה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין [תיבשלהתּפּנֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
.שפתו]

.Âּכלה ׁשהיה מפּלׁש מסתיים]מבֹוי רחבה[- [חצרלאמצע ְְְְֶֶֶַָָָָָָָֻ
הבתים] מכשאחורי היה לא אם - רּבים ּפתחׁשל ּכנגד ּון ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

ּכלּום. הרחבה מּצד צרי ואין ּכסתּום, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָהרחבה
ׁשל היתה ואם אסּור. הרחבה, לצדדי ּכלה היה אם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָאבל
ונמצא אחד, מּצד ּבֹונה ּפעמים אסּור; לאמצעּה אף - ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָיחיד

רחבה. ׁשל לצּדּה ְְִֶֶָָָָּכלה
.Êוחצרֹות ּבּתים ׁשּיהיּו עד קֹורה, אֹו ּבלחי נּתר הּמבֹוי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאין

ויהיה ומעלה, אּמֹות מארּבע ארּכֹו ויהיה לתֹוכֹו, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּפתּוחֹות
רחּבֹו על יתר הּואארּכֹו הרי ּכרחּבֹו, ׁשארּכֹו מבֹוי אבל ; ְְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָ

לחי ּכל רּוחֹותיו מּׁשני לחיים ּבׁשני אּלא נּתר ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכחצר,
ּבפס אֹו אחת.[קרש]ּבמּׁשהּו, מרּוח ארּבעה רחב ְְְֵֶַַַַַַָָָָ

.Áונּתרת ּכמבֹוי, היא הרי - רחּבּה על יתר ׁשארּכּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחצר
קֹורה אֹו לתֹוכֹו,ּבלחי ּפתּוחֹות וחצרֹות ּבּתים ׁשאין ּומבֹוי . ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

מבֹוי וכן אחת, חצר אֹו אחד ּבית אּלא ּבֹו היה ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכגֹון
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אֹו לחיים, ּבׁשני אּלא נּתר אינֹו - אּמֹות ארּבע ּבארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאין
ארּבעה. ְְַַָָּבפס

.Ëטפחים ׁשלׁשה ּברחּבֹו ׁשאין לחימבֹוי לא צרי אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹ
הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר קֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹֻֻולא

ּכלבּוד על[כמחובר]הּוא אף - ּבקֹורה ׁשהכׁשירֹו מבֹוי ּפי. ְְְִִִֶַַָָָ
לרׁשּות מּתֹוכֹו הּזֹורק הּיחיד, ּכרׁשּות ּבכּלֹו לטלטל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻֻׁשּמּתר
מּׁשּום ׁשהּקֹורה ּפטּור, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו ְְִִִֵֶַַַָָָָהרּבים,
מּתֹוכֹו הּזֹורק - ּבלחי הכׁשירֹו אם אבל עׂשּויה. היא ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָהּכר
ׁשהּלחי חּיב, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָלרׁשּות

רביעית. ּברּוח ּכמחיצה הּוא ְְְֲִִִִֵַָהרי
.Èּכיצד - ּביניהם עֹוברים והעם הרּבים, ּברׁשּות ּכתלים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשני

ואחר מּכאן, ּודלתֹות מּכאן ּדלתֹות עֹוׂשה ּביניהם? ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמכׁשיר
הּדלתֹות, לנעל צרי ואינֹו הּיחיד. רׁשּות ּביניהם יעׂשה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכ

היּו להּנעל; ראּויֹות ׁשּיהיּו צרי מׁשּקעֹות[הדלתות]אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָֻ
לחי אֹו ּפתח, צּורת אבל להּנעל. ּומתּקנן אֹותן מפּנה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעפר,

הרּבים. רׁשּות ּבהכׁשר מֹועילין אינן - ְְְְִִִֵֵֶַָָָוקֹורה
.‡Èהּלחיים ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת ּבמבֹוי לטלטל ּבּמהמּתר . ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

אם אבל הרּבים; לרׁשּות סמּו ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָּדברים
לכרמלית סמּו רה"ר]היה ואינו רה"י שאינו אסּור[מקום - ְְְִַָָָָ

אחר לחי ׁשּיעׂשה עד הּלחיים, ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָלטלטל
מינֹו את מין מצא ׁשהרי הּפתח; ּתֹו אתלהּתיר [הכרמלית ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

ונעהכרמלית] ככרמלית]ֹור, .[נהיה ְֵ
.·È,חּיים רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר אפּלּו - לחיים עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּכל

הניה ּבאּסּורי ׁשעׂשהואפּלּו אׁשרה, אֹו עצמּה זרה עבֹודה . ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
אין הּלחי, ּגבּה ׁשהּוא. ּכל עביֹו ׁשהּלחי ּכׁשר; - לחי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותּה

ׁשהּוא. ּכל ועביֹו, רחּבֹו טפחים; מעׂשרה ְְְְֲִֵֶָָָָָָָּפחֹות
.‚Èלרחב ׁשּיׁש לפי ּבאׁשרה, לא אבל קֹורה, עֹוׂשין ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבּכל

האׁשרה מן אסּורים הּׁשעּורין וכל ׁשעּור, רחבהּקֹורה וכן . ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ׁשּתהיה והּוא ׁשהּוא; ּכל - ועביּה מּטפח. ּפחֹות אין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקֹורה,

ׁשלׁשה[חזקה]ּבריאה ׁשל לבנה חצי ׁשהּוא אריח, לקּבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּומעמידי טפחים. ׁשלׁשה על ה-]טפחים קֹורה,[תומכי ְְְֲִִִֵַַָָָָֹ

לבנה. וחצי קֹורה לקּבל ּכדי ּבריאין ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָצריכין
.„Èאֹו ּבלחי להכׁשירֹו ּדי ויהיה הּמבֹוי, ּפתח יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכּמה

עלקֹורה? יתר ולא טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין ּגבהֹו, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה אּמֹות. עׂשר עד ורחּבֹו, אּמה; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָעׂשרים
- ּפתח צּורת לֹו היה אם אבל ּפתח; צּורת לֹו היה ֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
מאה רחב אֹו מעׂשרה, ּפחֹות אֹו אּמה, מאה ּגבֹוּה היה ֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָאפּלּו

מּתר זה הרי - .אּמה ֲֵֶַָָֻ
.ÂËּכּיּור מבֹוי ׁשל ּבּקֹורה היה אם עד[קישוט]וכן וצּיּור, ְְִִִֵֶַַָָָָ

למעלה ׁשהיא ּפי על אף - ּבּה מסּתּכלין הּכל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹׁשּיהיּו
ואם עׂשּויה, הּכר מּׁשּום ׁשהּקֹורה ּכׁשרה; אּמה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמעׂשרים
וכּיּור צּיּור ּבּה יׁש ואם נּכרת; אינּה מעׂשרים, למעלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיתה

ּבּה, מסּתּכלין הּכר.- ׁשם ונמצא ְְְְִִִֵֶַָָָ
.ÊËעׂשרים קֹורה קרקעית עד הארץ מן ּגבהֹו ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמבֹוי

ּכׁשר - מעׂשרים למעלה הּקֹורה ועבי יתראּמה, ּגבהֹו היה ; ְְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
צרי - למּטה אֹותּה ׁשּמּניח ּבקֹורה למעטֹו ּובא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָמעׂשרים,
ּבֹו חֹוקק - מעׂשרה ּפחֹות ּגבהֹו היה טפח. ּברחּבּה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָלהיֹות

בקרקעו] ּומעמיק[חופר אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְֲִֶֶַַַַַַַַמׁש
לעׂשרה.[בקרקע] להׁשלימֹו ְְְֲִֵַַָָּכדי

.ÊÈראׁשֹו ּכלּפי מּצּדֹו ּפרצה ּבֹו הקורה]נפרץ או ללחי [סמוך ְְְִִִִֵַַָֹ
מּתר; טפחים, ארּבעה רחב ּפס ּבראׁשֹו עֹומד נׁשאר אם -ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻ
ּפס נׁשאר לא ואם עׂשר. על יתר הּפרצה ּתהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוהּוא
מּׁשלׁשה; ּפחֹות הּפרצה היתה ּכן אם אּלא אסּור, - ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹארּבעה

הּוא ּכלבּוד מּׁשלׁשה, ּפחֹות .ׁשּכל ְְִֶָָָָֹ
.ÁÈּבמלֹואֹו הּמבֹוי הדופן]נפרץ חצר[כל ונפרצה לחצר, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

מבֹוי ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הרּבים לרׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָּכנגּדֹו
ּבֹוקעין ׁשרּבים ׁשהחצר מּתרת; - והחצר [עוברים]מפּלׁש; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות היא הרי ּבזֹו, ויֹוצאין ּבזֹו ונכנסין ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָּבּה
.ËÈ,האחר מּצד ּוׁשבילים זה מּצד ׁשבילים לֹו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמבֹוי

מכּונין ׁשאינן ּפי על אף - הרּבים לרׁשּות מפּלׁשין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשּנמצאּו
מפּלׁש מבֹוי מהן אחד ּכל הרי זה, ּכנגד וכיצדזה . ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻ

הּׁשבילים מן ואחד אחד לכל ּפתח צּורת עֹוׂשה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמכׁשירן?
הּׁשבילים לכל ועֹוׂשה הּגדֹול, לּפתח וכן האחד, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבּצד

קֹורה. אֹו לחי הּׁשני ְִִֵֶַַַָׁשּבּצד
.Îׁשּצּדֹו את[דפנו]מבֹוי מּניח קצר, הּׁשני וצּדֹו אר אחד ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מחצי - הּמבֹוי ּבחצי לחי העמיד הּקצר. ּכנגד ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקֹורה
ּבֹו; לטלטל מּתר הּלחי, מן לפנים ׁשהּוא הּפנימי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּמבֹוי

אסּור. הּלחי, מן חּוץ ׁשהּוא החיצֹון ְְֲִִִִֶַַַָוהחצי
.‡Îּגבֹוּה ּפס עֹוׂשה - אּמה עׂשרים רחב ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָמבֹוי

מׁש ׁשעּור ׁשהּוא אּמֹות, ארּבע ּבמׁש טפחים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשרה
מבֹואֹות,[אורך] ּכׁשני ונמצא - ּבאמצע ּומעמידֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּמבֹוי,

אּמֹות עׂשר מהן אחד ּכל ּבפתח ׁשּתיׁשּיׁש מרחיק אֹו . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אּמֹות ׁשּתי ּומרחיק אּמֹות, ׁשלׁש ּפס ּומעמיד מּכאן, ְְֲִִִֵַַַַַַָָֹאּמֹות
עׂשר הּמבֹוי ּפתח ונמצא - אּמֹות ׁשלׁש ּפס ּומעמיד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכאן,
על מרּבה עֹומד ׁשהרי ּכסתּומין, הן הרי והּצדדין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻאּמֹות,

ַָהּפרּוץ.
.·Îּכׁשר מבֹוי, ׁשל מּדפנֹו הּבֹולט העֹומדלחי ּולחי ; ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

ׁ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

ׁשהפליגֹו אֹו טפחים, ׁשלׁשה הּכתל[הרחיקו]הּקרקע מן ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ
- טפחים מּׁשלׁשה ּפחֹות אבל ּכלּום; עׂשה לא - ְְְְֲִִָָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה

ּכלבּוד מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל ׁשהּוא[כמחובר]ּכׁשר, לחי . ְְְִִֵֶֶָָָָָֹ
ּבין הּמבֹוי, רחב מחצי ּפחֹות רחּבֹו ׁשהיה ּבין - הרּבה ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹרחב
לחי; מּׁשּום ונּדֹון ּכׁשר, - הּמבֹוי רחב ּכחצי רחּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהיה
עֹומד מּׁשּום נּדֹון הּמבֹוי, רחב חצי על יתר היה אם ֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹאבל

הּפרּוץ. על ְֶַַָֻמרּבה
.‚Îאינּה ׁשהרי ּבּטלּה, הרי - מחצלת עליה ׁשּפרׂש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקֹורה

האר מן מסּלקת הּמחצלת היתה אם ,לפיכ ׁשלׁשהנּכרת; ץ ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
מחיצה אינּה יתר, אֹו ּכתליטפחים ּבׁשני יתדֹות ׁשּתי נעץ . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָ

ּכלּום; עׂשה לא - הּקֹורה עליהן והּניח מּבחּוץ, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹמבֹוי
לֹו. סמּו לא הּמבֹוי, ּגּבי על הּקֹורה להיֹות ְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּצרי

.„Î,הּׁשני ּבּכתל נֹוגעת ואינּה זה, מּכתל הּיֹוצאה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹקֹורה
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מּכתל יֹוצאה ואחת זה מּכתל יֹוצאה אחת קֹורֹות, ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוכן
להביא צרי אין מּׁשלׁשה, ּפחֹות - לזֹו זֹו מּגיעֹות ואין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹזה,
אחרת קֹורה להביא צרי ׁשלׁשה, ּביניהן היה אחרת; .קֹורה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

.‰Îהּמתאימֹות קֹורֹות ׁשּתי ּכדי[צמודות]וכן ּבזֹו לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ
ּבׁשּתיהן יׁש אם - אריח לקּבל ּכדי ּבזֹו ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלקּבל
אחת היּו אחרת. קֹורה להביא צרי אינֹו אריח, לקּבל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכדי
היא ּכאּלּו העליֹונה את רֹואין - למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמּטה
ׁשּלא ּובלבד למעלה; היא ּכאּלּו הּתחּתֹונה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמּטה,
למּטה תחּתֹונה ולא מעׂשרים, למעלה עליֹונה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה
אֹותן ּכׁשרֹואין טפחים, ׁשלׁשה ּביניהן יהיה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹמעׂשרה;

ּבכּונה זֹו ועלתה זֹו -]ׁשּירדה זו לצד זו ׁשּיעׂשּו[מכוונות עד , ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
זֹו. ּבצד ְַזֹו

.ÂÎעקּמה הּקֹורה למבוי]היתה מחוץ אֹותּה[ונוטה רֹואין , ְֲִַָָָָָֻ
ּפׁשּוטה היא היא[ישרה]ּכאּלּו ּכאּלּו אֹותּה רֹואין עגּלה, ; ְְְֲִִִִִָָָֻ

רחב ּבּה יׁש טפחים, ׁשלׁשה ּבהּקפּה היה אם - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמרּבעת
אֹוטפ לּמבֹוי, חּוץ ועקּמה הּמבֹוי, ּבתֹו הּקֹורה היתה ח. ְְֲֶַַַַַָָָָָָֻ

רֹואין: - מעׂשרה למּטה אֹו מעׂשרים, למעלה עיקּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה
זה ּבין אין ראׁשיה, ׁשני ויּׁשארּו העּקּום, יּנטל ׁשאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָּכל
לאו, ואם אחרת; קֹורה להביא צרי אינֹו - ׁשלׁשה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלזה

אחרת. קֹורה להביא ְִִֶֶַָָָצרי
.ÊÎרה"ר]ּבאר שבתוך היחיד רשות לּה[שהוא ׁשעׂשה ְֵֶָָָ

ּפּסין ּבכל[עמודים]ׁשמֹונה ּדבּוקין ּפּסין ׁשני , זוּיֹות מארּבע ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
בהמה]זוית להשקות מים שאיבת להתיר כדי אּלּו[- הרי - ֲִֵֵָ

בהמה]ּכמחיצה להשקות מים שאיבת להתיר כדי על[- ואף ; ְְִִַַָ
וארּבע הֹואיל ורּוח, רּוח ּבכל העֹומד על מרּבה ׁשהּפרּוץ ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻּפי
ּולהׁשקֹות הּבֹור מן למּלאת מּתר זה הרי עֹומדֹות, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻהּזוּיֹות

הפסים]לּבהמה מהן?[במתחם ּפס ּכל ּגבּה יהיה וכּמה . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּופס, ּפס ּכל ּובין טפחים; ׁשּׁשה ורחּבֹו, טפחים; ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָעׂשרה

רבקֹות ׁשּתי אחת[קבוצות]ּכמלא ּבקר, ארּבע ארּבע ׁשל ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹ
ׁשלׁש על יתר אין זה, רחב ׁשעּור - יֹוצאה ואחת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹנכנסת

ּוׁשליׁש. אּמה ְְִֵֶַָעׂשרה
.ÁÎ,מארּבעּתן זוית ּבכל אֹו הּזוּיֹות, מן אחד ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהיה

הּמתלּקט ּתל אֹו אילן, אֹו ּגדֹולה, עׂשרה[המתרומם]אבן ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
רֹואין:[טפחים] - קנים ׁשל חבילה אֹו אּמֹות, ארּבע ְֲִִִִֶַַַָָמּתֹו

ל ואּמה לכאן אּמה ּבֹו יׁש יחלק ׁשאּלּו ּבגבּהּכל כאן ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
קנים, חמּׁשה ּפּסין. ׁשני ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹון ְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָעׂשרה,
לכאן טפחים ׁשּׁשה ּביניהם ויׁש ׁשלׁשה, לזה זה ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ׁשני ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹונים - לכאן טפחים ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָוׁשּׁשה

ִַּפּסין.
.ËÎוהּוא - לּבאר האּלּו הּזוּיֹות ארּבע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר

לכך] מקום מספיק ּבפנים[שיהיה ורּבּה ראׁשּה ּפרה ׁשּתהיה ,ְְְִִִֶֶָָָָֹֻ
ּפי על אף וׁשֹותה; הּפּסין שאינומן מצב שזהו בתנאי [וזאת ְִִִַַַַָ

[- כלומר בכוח, הּבהמהמתערב ראׁש יאחז עם[בכוח]ׁשּלא ְִֵֶַַָֹֹֹ
הּמים ׁשּבֹו במצבהּכלי ואז, לסטות. לה לאפשר לא [כדי ְִִֶַַַ
[- מתערב ואפּלּושאינו מּתר, ּבפנים, ורּבּה וראׁשּה הֹואיל ,ְְְֲִִִִַָָָֹֻֻ

ארוך]לגמל אסּור[שצווארו - מּזה יֹותר קרֹובים היּו . ְְִִֵֶָָָָ

נכנסלהׁשקֹות ּכּלֹו ׁשהּוא לגדי אפּלּו ּומּתרמהן, לפנים. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֻֻ
ׁשהּוא ּכל שירצה]להרחיק מרחק ׁשּירּבה[איזה ּובלבד , ְְְְִִֶֶֶַַַָ

ּפׁשּוטין ורּוח[עמודים]ּבפּסים רּוח ּבכל אֹותן ׁשּמּניחין ְְְִִִִֶַַַַָָָ
הצדדים] יהיה[=כל ׁשּלא ּכדי ש], לחברֹו[המרווח ּפס ּבין ְְֲִֵֵֵֶֶַַֹ

ּוׁשליׁש. אּמה עׂשרה ׁשלׁש על ְְְִֵֵֶַַָָֹיתר
.Ïהּתירּו הצבת]לא של העצה האּלּו[את [שסביביהּפּסין ִִִֵַַָֹ

-הבאר] ּבלבד רגלים עֹולי ּולבהמת יׂשראל, ּבארץ אּלא ,ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ירד - אדם אבל רּבים. ׁשל חּיים מים ּבאר ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּוא,
ּגבֹוהה לּבאר מּקפת מחיצה לֹו יעׂשה אֹו ויׁשּתה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלּבאר
היה ואם ויׁשּתה. וידלה ּבתֹוכּה ויעמד טפחים, ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹעׂשרה
ידלה זה הרי - ּבֹו לירד יכֹול אדם ׁשאין הרּבה, רחב ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבאר

הּפּסין ּבין הפסים]ויׁשּתה .[במתחם ְְִִֵֶַַ
.‡Ï- יׂשראל ּבארץ אפּלּו הּיחיד, ּובאר הרּבים ּבֹור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

ּגבֹוהה מחיצה להן עׂשּו ּכן אם אּלא מהן, ממּלאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאין
טפחים .עׂשרה ְֲִָָָ

.·Ïּבכלי ונֹותן ממּלא הּפּסין, ּבין לבהמּתֹו [בדליהממּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
שתייה]לפניהש] אבּוס[לצורך היה ואם גדול; [מתקן ְְִֵֶָָָָ

[- הבהמה והיה[חלקו]ראׁשֹולהאכלת הּפּסים, לבין נכנס ְְְִִֵַַָָָֹ
ארּבעה[האבוס] ורחב עׂשרה משלּגבֹוּה לרשות [שנהפך ְְֲַַָָָָָָָ
לפניהעצמו] ויּתן ימּלא לא הדלי]- יתקלקל[את ׁשּמא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

רׁשּות לקרקע האבּוס ּומן לאבּוס, הּדלי ויֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָהאבּוס,
ממּל אּלא וׁשֹופהרּבים; האבוס]א ׁשֹותה[בתוך והיא , ְְְִִֵֵֶַַָָָ

ֵֵֶָמאליה.
.‚Ïויׁש הֹואיל חּיב; הּפּסין, לבין הרּבים מרׁשּות ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּזֹורק

עׂשרה ּגבּה ּבּה ׁשּיׁש ּגמּורה מחיצה וזוית זוית [ושטחּבכל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ
[- ונראהשהוא נּכר הרּבּוע והרי ארּבעה, על מארּבעה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָויֹותר

ּבבקעה, היה ואפּלּו הּיחיד; רׁשּות ׁשּביניהם ּכל נעׂשה -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מּכאן ּפס ורּוח רּוח ּבכל ׁשהרי - ּבאר ּביניהם ׁשם ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

מּכאן ּבֹוקעיןּופס רּבים היּו ואפּלּו ּבין[הולכים]. ועֹוברין ְְְֲִִִִִֵַַַָָ
ׁשהרּבים ּכחצר הן והרי הּמחיצֹות, ּבטלּו לא - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּפּסין
הּבהמה להׁשקֹות ּומּתר חּיב. לתֹוכֹו, והּזֹורק ּבּה; ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֻּבֹוקעין

ּבאר. ּביניהן ׁשם היה אם ְִֵֵֵֵֵֶֶָָָּביניהן,
.„Ïלטלטל מּתר - הּפּסין לבין נכנס אחד ׁשראׁשּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻחצר

חצרֹות, ׁשּתי היּו לתֹוכּה; הּפּסין ּומּבין הּפּסין, לבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמּתֹוכּה
ׁשּיערבּו עד חצרות]אסּורין הּמים[ערוב יבׁשּו [שבבור]. ְְְֲִִֶַַַָָ

מחיצה נחׁשבּו ׁשּלא הּפּסין; ּבין לטלטל אסּור - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבׁשּבת
לֹו ּבאּו הּמים. מּׁשּום אּלא ּבתֹוכן מים[לבאר]לטלטל ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ּבׁשּבת, ׁשּנעׂשת מחיצה ׁשּכל ּביניהן; לטלטל מּתר - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבׁשּבת
אסּור - ּבׁשּבת לחיֹו אֹו קֹורתֹו ׁשּנּטלה מבֹוי מחיצה. ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָׁשמּה

לכרמלית. ׁשּנפרץ ּפי על אף ּבֹו, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַלטלטל
.‰Ïמלאות]אכסדרה במחיצות שאינו מּת[מבנה - רּבבקעה ְְְְִַַָָָֻ

ותקרה; מחיצֹות ׁשלׁש ׁשהיא ּפי על ואף ּבכּלּה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻלטלטל
והּזֹורק רביעית. רּוח וסתם ירד ּתקרה ּפי ּכאּלּו רֹואין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשאנּו
ׁשּיׁש סתּום למבֹוי ּכזֹורק ּפטּור, - לתֹוכּה הרּבים ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָמרׁשּות
אּמֹות, ּבעׂשר ׁשּלּה זוית קרן ׁשּנפרץ חצר אֹו ּבית קֹורה. ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלֹו
ׁשהיא ּפרצה ׁשּכל ּפי על אף ּבכּלן; לטלטל אסּור זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהרי
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מּכתל יֹוצאה ואחת זה מּכתל יֹוצאה אחת קֹורֹות, ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוכן
להביא צרי אין מּׁשלׁשה, ּפחֹות - לזֹו זֹו מּגיעֹות ואין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹזה,
אחרת קֹורה להביא צרי ׁשלׁשה, ּביניהן היה אחרת; .קֹורה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

.‰Îהּמתאימֹות קֹורֹות ׁשּתי ּכדי[צמודות]וכן ּבזֹו לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ
ּבׁשּתיהן יׁש אם - אריח לקּבל ּכדי ּבזֹו ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלקּבל
אחת היּו אחרת. קֹורה להביא צרי אינֹו אריח, לקּבל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכדי
היא ּכאּלּו העליֹונה את רֹואין - למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמּטה
ׁשּלא ּובלבד למעלה; היא ּכאּלּו הּתחּתֹונה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמּטה,
למּטה תחּתֹונה ולא מעׂשרים, למעלה עליֹונה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה
אֹותן ּכׁשרֹואין טפחים, ׁשלׁשה ּביניהן יהיה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹמעׂשרה;

ּבכּונה זֹו ועלתה זֹו -]ׁשּירדה זו לצד זו ׁשּיעׂשּו[מכוונות עד , ְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
זֹו. ּבצד ְַזֹו

.ÂÎעקּמה הּקֹורה למבוי]היתה מחוץ אֹותּה[ונוטה רֹואין , ְֲִַָָָָָֻ
ּפׁשּוטה היא היא[ישרה]ּכאּלּו ּכאּלּו אֹותּה רֹואין עגּלה, ; ְְְֲִִִִִָָָֻ

רחב ּבּה יׁש טפחים, ׁשלׁשה ּבהּקפּה היה אם - ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמרּבעת
אֹוטפ לּמבֹוי, חּוץ ועקּמה הּמבֹוי, ּבתֹו הּקֹורה היתה ח. ְְֲֶַַַַַָָָָָָֻ

רֹואין: - מעׂשרה למּטה אֹו מעׂשרים, למעלה עיקּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה
זה ּבין אין ראׁשיה, ׁשני ויּׁשארּו העּקּום, יּנטל ׁשאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָּכל
לאו, ואם אחרת; קֹורה להביא צרי אינֹו - ׁשלׁשה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלזה

אחרת. קֹורה להביא ְִִֶֶַָָָצרי
.ÊÎרה"ר]ּבאר שבתוך היחיד רשות לּה[שהוא ׁשעׂשה ְֵֶָָָ

ּפּסין ּבכל[עמודים]ׁשמֹונה ּדבּוקין ּפּסין ׁשני , זוּיֹות מארּבע ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
בהמה]זוית להשקות מים שאיבת להתיר כדי אּלּו[- הרי - ֲִֵֵָ

בהמה]ּכמחיצה להשקות מים שאיבת להתיר כדי על[- ואף ; ְְִִַַָ
וארּבע הֹואיל ורּוח, רּוח ּבכל העֹומד על מרּבה ׁשהּפרּוץ ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻּפי
ּולהׁשקֹות הּבֹור מן למּלאת מּתר זה הרי עֹומדֹות, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻהּזוּיֹות

הפסים]לּבהמה מהן?[במתחם ּפס ּכל ּגבּה יהיה וכּמה . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּופס, ּפס ּכל ּובין טפחים; ׁשּׁשה ורחּבֹו, טפחים; ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָעׂשרה

רבקֹות ׁשּתי אחת[קבוצות]ּכמלא ּבקר, ארּבע ארּבע ׁשל ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹ
ׁשלׁש על יתר אין זה, רחב ׁשעּור - יֹוצאה ואחת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹנכנסת

ּוׁשליׁש. אּמה ְְִֵֶַָעׂשרה
.ÁÎ,מארּבעּתן זוית ּבכל אֹו הּזוּיֹות, מן אחד ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהיה

הּמתלּקט ּתל אֹו אילן, אֹו ּגדֹולה, עׂשרה[המתרומם]אבן ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
רֹואין:[טפחים] - קנים ׁשל חבילה אֹו אּמֹות, ארּבע ְֲִִִִֶַַַָָמּתֹו

ל ואּמה לכאן אּמה ּבֹו יׁש יחלק ׁשאּלּו ּבגבּהּכל כאן ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
קנים, חמּׁשה ּפּסין. ׁשני ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹון ְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָעׂשרה,
לכאן טפחים ׁשּׁשה ּביניהם ויׁש ׁשלׁשה, לזה זה ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹואין
ׁשני ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹונים - לכאן טפחים ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָוׁשּׁשה

ִַּפּסין.
.ËÎוהּוא - לּבאר האּלּו הּזוּיֹות ארּבע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר

לכך] מקום מספיק ּבפנים[שיהיה ורּבּה ראׁשּה ּפרה ׁשּתהיה ,ְְְִִִֶֶָָָָֹֻ
ּפי על אף וׁשֹותה; הּפּסין שאינומן מצב שזהו בתנאי [וזאת ְִִִַַַַָ

[- כלומר בכוח, הּבהמהמתערב ראׁש יאחז עם[בכוח]ׁשּלא ְִֵֶַַָֹֹֹ
הּמים ׁשּבֹו במצבהּכלי ואז, לסטות. לה לאפשר לא [כדי ְִִֶַַַ
[- מתערב ואפּלּושאינו מּתר, ּבפנים, ורּבּה וראׁשּה הֹואיל ,ְְְֲִִִִַָָָֹֻֻ

ארוך]לגמל אסּור[שצווארו - מּזה יֹותר קרֹובים היּו . ְְִִֵֶָָָָ

נכנסלהׁשקֹות ּכּלֹו ׁשהּוא לגדי אפּלּו ּומּתרמהן, לפנים. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֻֻ
ׁשהּוא ּכל שירצה]להרחיק מרחק ׁשּירּבה[איזה ּובלבד , ְְְְִִֶֶֶַַַָ

ּפׁשּוטין ורּוח[עמודים]ּבפּסים רּוח ּבכל אֹותן ׁשּמּניחין ְְְִִִִֶַַַַָָָ
הצדדים] יהיה[=כל ׁשּלא ּכדי ש], לחברֹו[המרווח ּפס ּבין ְְֲִֵֵֵֶֶַַֹ

ּוׁשליׁש. אּמה עׂשרה ׁשלׁש על ְְְִֵֵֶַַָָֹיתר
.Ïהּתירּו הצבת]לא של העצה האּלּו[את [שסביביהּפּסין ִִִֵַַָֹ

-הבאר] ּבלבד רגלים עֹולי ּולבהמת יׂשראל, ּבארץ אּלא ,ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ירד - אדם אבל רּבים. ׁשל חּיים מים ּבאר ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּוא,
ּגבֹוהה לּבאר מּקפת מחיצה לֹו יעׂשה אֹו ויׁשּתה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלּבאר
היה ואם ויׁשּתה. וידלה ּבתֹוכּה ויעמד טפחים, ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹעׂשרה
ידלה זה הרי - ּבֹו לירד יכֹול אדם ׁשאין הרּבה, רחב ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּבאר

הּפּסין ּבין הפסים]ויׁשּתה .[במתחם ְְִִֵֶַַ
.‡Ï- יׂשראל ּבארץ אפּלּו הּיחיד, ּובאר הרּבים ּבֹור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

ּגבֹוהה מחיצה להן עׂשּו ּכן אם אּלא מהן, ממּלאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאין
טפחים .עׂשרה ְֲִָָָ

.·Ïּבכלי ונֹותן ממּלא הּפּסין, ּבין לבהמּתֹו [בדליהממּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַ
שתייה]לפניהש] אבּוס[לצורך היה ואם גדול; [מתקן ְְִֵֶָָָָ

[- הבהמה והיה[חלקו]ראׁשֹולהאכלת הּפּסים, לבין נכנס ְְְִִֵַַָָָֹ
ארּבעה[האבוס] ורחב עׂשרה משלּגבֹוּה לרשות [שנהפך ְְֲַַָָָָָָָ
לפניהעצמו] ויּתן ימּלא לא הדלי]- יתקלקל[את ׁשּמא , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

רׁשּות לקרקע האבּוס ּומן לאבּוס, הּדלי ויֹוציא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָהאבּוס,
ממּל אּלא וׁשֹופהרּבים; האבוס]א ׁשֹותה[בתוך והיא , ְְְִִֵֵֶַַָָָ

ֵֵֶָמאליה.
.‚Ïויׁש הֹואיל חּיב; הּפּסין, לבין הרּבים מרׁשּות ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּזֹורק

עׂשרה ּגבּה ּבּה ׁשּיׁש ּגמּורה מחיצה וזוית זוית [ושטחּבכל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ
[- ונראהשהוא נּכר הרּבּוע והרי ארּבעה, על מארּבעה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָויֹותר

ּבבקעה, היה ואפּלּו הּיחיד; רׁשּות ׁשּביניהם ּכל נעׂשה -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מּכאן ּפס ורּוח רּוח ּבכל ׁשהרי - ּבאר ּביניהם ׁשם ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואין

מּכאן ּבֹוקעיןּופס רּבים היּו ואפּלּו ּבין[הולכים]. ועֹוברין ְְְֲִִִִִֵַַַָָ
ׁשהרּבים ּכחצר הן והרי הּמחיצֹות, ּבטלּו לא - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּפּסין
הּבהמה להׁשקֹות ּומּתר חּיב. לתֹוכֹו, והּזֹורק ּבּה; ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֻּבֹוקעין

ּבאר. ּביניהן ׁשם היה אם ְִֵֵֵֵֵֶֶָָָּביניהן,
.„Ïלטלטל מּתר - הּפּסין לבין נכנס אחד ׁשראׁשּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻחצר

חצרֹות, ׁשּתי היּו לתֹוכּה; הּפּסין ּומּבין הּפּסין, לבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמּתֹוכּה
ׁשּיערבּו עד חצרות]אסּורין הּמים[ערוב יבׁשּו [שבבור]. ְְְֲִִֶַַַָָ

מחיצה נחׁשבּו ׁשּלא הּפּסין; ּבין לטלטל אסּור - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבׁשּבת
לֹו ּבאּו הּמים. מּׁשּום אּלא ּבתֹוכן מים[לבאר]לטלטל ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ּבׁשּבת, ׁשּנעׂשת מחיצה ׁשּכל ּביניהן; לטלטל מּתר - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבׁשּבת
אסּור - ּבׁשּבת לחיֹו אֹו קֹורתֹו ׁשּנּטלה מבֹוי מחיצה. ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָׁשמּה

לכרמלית. ׁשּנפרץ ּפי על אף ּבֹו, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַלטלטל
.‰Ïמלאות]אכסדרה במחיצות שאינו מּת[מבנה - רּבבקעה ְְְְִַַָָָֻ

ותקרה; מחיצֹות ׁשלׁש ׁשהיא ּפי על ואף ּבכּלּה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻלטלטל
והּזֹורק רביעית. רּוח וסתם ירד ּתקרה ּפי ּכאּלּו רֹואין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשאנּו
ׁשּיׁש סתּום למבֹוי ּכזֹורק ּפטּור, - לתֹוכּה הרּבים ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָמרׁשּות
אּמֹות, ּבעׂשר ׁשּלּה זוית קרן ׁשּנפרץ חצר אֹו ּבית קֹורה. ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלֹו
ׁשהיא ּפרצה ׁשּכל ּפי על אף ּבכּלן; לטלטל אסּור זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהרי
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ואם זוית. ּבקרן ּפתח עֹוׂשין אין ּכפתח, אּמֹות עׂשר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָעד
אֹותּה רֹואין - הּפרצה אר על מּלמעלה קֹורה ׁשם ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹהיתה

[- ּבכּלן.[כאילו לטלטל ּומּתר וסתמה, ְְְְְְֵֶַָָָָָָֻֻׁשּירדה
.ÂÏׁשל הּגּודל רחב היא מקֹום, ּבכל ּבּה ׁשּמׁשערין ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהאצּבע

אצּבעֹות ארּבע והּטפח, מקֹום,יד; ּבכל האמּורה אּמה וכל . ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּׁשה ּבת אּמה היא - וכלאים ּבסּכה ּבין ּבׁשּבת ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻּבין
ּדחּוקֹות טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָטפחים.
ׂשֹוחקֹות טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים לזֹו, ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָזֹו

דבוקות] מׁש[אינן ּכיצד? להחמיר. וזה, וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָורֹווחֹות;
אּמה[אורך] עׂשרים וגבהֹו, ׂשֹוחקֹות; אּמֹות ּבארּבע ְְְְְֲִֶַַַַָָָמבֹוי,
וכּיֹוצא[דחוקות]עצבֹות עצבֹות. אּמֹות עׂשר הּפרצה, רחב ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

וכלאים. סּכה לענין ְְְְִִִֶַַָָֻּבהן,

ה'תשע"ב ניסן כ"ב קודש שבת יום

יח ¤¤ּפרק

מרׁשּות‡. אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּדבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּמֹוציא
ׁשעּור מּמּנּו ׁשּיֹוציא עד חּיב אינֹו - הּיחיד לרׁשּות ְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהרּבים

ּכלּום הּמֹוציא[משהו]ׁשּמֹועיל ההֹוצאה: ׁשעּורי הן ואּלּו . ְְִִִֵֵֵֶַַָָ
ּכגרֹוגרת - אדם יבשה]אכלי זה;[תאנה עם זה ּומצטרפין , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

הּקלּפין מן חּוץ עצמֹו, האכל מן ּכגרֹוגרת ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹוהּוא
והעקצין לעץ]והּגרעינין הפרי של החיבור והּסּבין[מקום ְְְְֳִִִִַַַָָֻ
הקמח] תבואה]והּמרסן[פסולת של עבה .[קליפה ְְַָֻ

רביעית·. רבע ּכדי ּבהמהיין, חלב ּכּזית. קרּוׁש, היה ואם ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
ּגמיאה ּכדי אחת]טהֹורה, בבת ּכדי[בליעה טמאה, וחלב ; ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מרּסס אֹו עבה היה ואם ּכעצים.[שבור]אצּבעֹותיו; ׁשעּורֹו , ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ

ּתבלין,‰. -]הּמֹוציא ּומצטרפין[שיעורן ּביצה; לתּבל ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
ּפלּפלת זה. עם ריח[פלפל]זה ׁשהּוא. ּכל עטרן, ׁשהּוא. ּכל , ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ׁשהן. ּכל ּבׂשמים, מיני ׁשהּוא. ּכל רע, ריח ׁשהּוא. ּכל ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטֹוב,
הּורד ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל טֹוב, אדומהארּגמן שושנה [עלה ְְֶֶֶַַַָָָ

ּכלוסתומה] ּוברזל, נחׁשת ּכגֹון הּקׁשים, מּתכֹות מיני אחת. ,ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּומּמקק הּמזּבח, ּומאבני הּמזּבח, מעפר [רקבון]ׁשהן. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

ׁשּמצניעין מּפני ׁשהן, ּכל - מטּפחֹותיהן ּומּמקק ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָספרים,
ּפטּור. ׁשלהבת, והּמֹוציא ׁשהּוא; ּכל ּגחלת, לגניזה. ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותן

.Âּפחֹות ׁשעּורן לאדם, נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּמֹוציא
ׁשנים; הּדלּועין, ּומּזרע ׁשנים; קּׁשּואין, מּזרע ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַמּכגרֹוגרת:

ׁשנים הּמצרי, ּפֹול סּביןמּזרע הּמֹוציא קמח]. ּכדי[פסולת , ְְְִִִִִִֵֶַַַַֻ
זהב צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי על ההתכה]לּתן מרסן[בעת הּמֹוציא . ְְִִִֵֵֶַַָָָֻ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.Èּכחל העין]הּמֹוציא לתכׁשיט,[לצביעת ּבין לרפּואה ּבין ְְְִִִֵֵַַַָֹ
אּלא להתקּׁשט ּדרּכן ׁשאין ּובמקֹום אחת; עין לכחל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכדי
ּכדי ׁשּיֹוציא עד - להתקּׁשט והֹוציאֹו עינים, ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַּבכחילת

ּכדי וגפרית, זפת עינים. ׁשּתי לחבית,לכחל מכסה [ליצור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹ
נקבובו] השמן]לעׂשֹות חבית ׁשעוה,[במכסה על. לּתן ּכדי ְֲֲִֵֵֶֶַַַָ

קטן נקב לסותמו]ּפי ּבראׁש[שבחבית לּתן ּכדי ּדבק, . ְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹ
האפרוחיםהּׁשבׁשבת לתפוס בדבק ראשו שמורחין [קנה ְֶֶַַ
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רבבבדבק] רקיק[שומן]. ּתחת למׁשח ּכדי מטוגנת, [עוגה ְְְִִֵַַַָָֹ
ְֶַּכסלע.בשומן]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.ÂËעד 'ׁשמע' ּפרׁשת עליו לכּתב ּכדי מעּבד, קלף ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֻהּמֹוציא
'ּדּוכסּוסטֹוס'ּובׁשערי העור]. של החיצוני לכּתב[חלקו ּכדי , ְְְְְִִֵֶָֹ

קׁשר ׁשל אֹותֹות ׁשּתי עליו לכּתב ּכדי - ניר מזּוזה. ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָֹעליו
חובו]מֹוכסין שילם שפלוני המעשר גזברי מסמנים בו ,[שטר ְִ

קׁשר הּמֹוציא ׁשּלנּו. מאֹותֹות ּגדֹולֹות של]ׁשהן מֹוכסין[סימן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ
ׁשהרי ּבֹו; ונפטר לּמֹוכס הראהּו ׁשּכבר ּפי על אף חּיב, -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּוניר ּפרּוע, ׁשטר הּמֹוציא לעֹולם. הּוא ּכדיראיה - מחּוק ְְְְְִֵַַָָָָָָָ
ּפליטֹון ׁשל קטּנה צלֹוחית ּפי על יׁש[בושם]לכר ואם ; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

קׁשר[במחיקה]ּבּלבן ׁשל אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ׁשּלֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ
חּיב. ְִַָמֹוכסין,

.ÊËחּיב חּיים, ׁשהן ּפי על אף - ועֹוף חּיה ּבהמה .הּמֹוציא ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
חֹולה, אֹו ּכפּות היה ואם מּׂשאֹוי; אינֹו חי, אדם ְֲִֵֶַַָָָָָָאבל

מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו ּבזמן[מסייעת]הּמֹוציא ּבנּה את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
אחת.[רגל]ׁשּנֹוטל ּומּניח אחת ִֵֶַַַַַַ

.ÊÈמּׁשּום חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס חי, ּתינֹוק ְְִִִִַַַַָָָהּמֹוציא
טפלה הּכיס ׁשאין הֹוציא[בטילה]הּכיס, אם אבל לּתינֹוק; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבידֹו וטּבעֹותיו ּבכליו מלּבׁש ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻאת
ּכליו היּו לֹו. טפלה ׁשהּכל ּפטּור, על[בגדיו]- מקּפלין ְְִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

חּיב. אֹותֹו, הּנֹוׂשא - ְֵֵַַָּכתפֹו
.ÁÈחי חגב צּפרתהּמֹוציא ּכגרֹוגרת. ּומת, ׁשהּוא; ּכל , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ארבה]ּכרמים מּפני[מין ׁשהּוא, ּכל - מתה ּבין חּיה ּבין , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הּמת, ּבּה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרפּואה; אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּמצניעין
מת הֹוצאתֹו: ׁשעּור ּכ טמאתֹו, ּכׁשעּור - והּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּנבלה,

ּבכעדׁשה.ּונב וׁשרץ, ּבכּזית; לה, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
.ËÈׁשם המת]היה מצמצם[מבשר והֹוציא[בדיוק]ּכּזית , ְְְִִַַָָָָֻ

ׁשּנתמעט ּבמעׂשיו, הֹועיל ׁשהרי חּיב, - זית ּכחצי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ּומחצה, מּכּזית זית ּכחצי הֹוציא אם אבל מּלטּמא. ְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָהּׁשעּור

הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִֵֵֶַַָָָֹֻּפטּור.
.Îהֹוצאת על אּלא חּיב ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

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

.ׁשהּוא ֶ
.‡Îוׁשכח לדגמא, אֹו לרפּואה, אֹו לזריעה, ּדבר ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻהּמצניע

ׁשעל ׁשהּוא, ּבכל עליו חּיב - סתם והֹוציאֹו הצניעֹו, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמה
חּיבין אין האדם, ּוׁשאר הֹוציא; ראׁשֹונה מחׁשבה ְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדעת

ּבׁשעּורֹו אּלא האֹוצרעליו לתֹו ּכבר ׁשהֹוציא זה זרק . ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
הראשונה] ממחשבתו ונמלך ׁשּמקֹומֹו[מחסן, ּפי על אף -ְִֶַַ

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

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

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

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

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

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

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

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

ּפטּור - מּכּׁשעּור ּפחֹות .וחזר ְִִַַָָָ
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רבבבדבק] רקיק[שומן]. ּתחת למׁשח ּכדי מטוגנת, [עוגה ְְְִִֵַַַָָֹ
ְֶַּכסלע.בשומן]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.ÂËעד 'ׁשמע' ּפרׁשת עליו לכּתב ּכדי מעּבד, קלף ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֻהּמֹוציא
'ּדּוכסּוסטֹוס'ּובׁשערי העור]. של החיצוני לכּתב[חלקו ּכדי , ְְְְְִִֵֶָֹ

קׁשר ׁשל אֹותֹות ׁשּתי עליו לכּתב ּכדי - ניר מזּוזה. ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָֹעליו
חובו]מֹוכסין שילם שפלוני המעשר גזברי מסמנים בו ,[שטר ְִ

קׁשר הּמֹוציא ׁשּלנּו. מאֹותֹות ּגדֹולֹות של]ׁשהן מֹוכסין[סימן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ
ׁשהרי ּבֹו; ונפטר לּמֹוכס הראהּו ׁשּכבר ּפי על אף חּיב, -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּוניר ּפרּוע, ׁשטר הּמֹוציא לעֹולם. הּוא ּכדיראיה - מחּוק ְְְְְִֵַַָָָָָָָ
ּפליטֹון ׁשל קטּנה צלֹוחית ּפי על יׁש[בושם]לכר ואם ; ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

קׁשר[במחיקה]ּבּלבן ׁשל אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ׁשּלֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַֹֹ
חּיב. ְִַָמֹוכסין,

.ÊËחּיב חּיים, ׁשהן ּפי על אף - ועֹוף חּיה ּבהמה .הּמֹוציא ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
חֹולה, אֹו ּכפּות היה ואם מּׂשאֹוי; אינֹו חי, אדם ְֲִֵֶַַָָָָָָאבל

מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו ּבזמן[מסייעת]הּמֹוציא ּבנּה את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
אחת.[רגל]ׁשּנֹוטל ּומּניח אחת ִֵֶַַַַַַ

.ÊÈמּׁשּום חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס חי, ּתינֹוק ְְִִִִַַַַָָָהּמֹוציא
טפלה הּכיס ׁשאין הֹוציא[בטילה]הּכיס, אם אבל לּתינֹוק; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבידֹו וטּבעֹותיו ּבכליו מלּבׁש ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻאת
ּכליו היּו לֹו. טפלה ׁשהּכל ּפטּור, על[בגדיו]- מקּפלין ְְִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

חּיב. אֹותֹו, הּנֹוׂשא - ְֵֵַַָּכתפֹו
.ÁÈחי חגב צּפרתהּמֹוציא ּכגרֹוגרת. ּומת, ׁשהּוא; ּכל , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ארבה]ּכרמים מּפני[מין ׁשהּוא, ּכל - מתה ּבין חּיה ּבין , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הּמת, ּבּה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרפּואה; אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּמצניעין
מת הֹוצאתֹו: ׁשעּור ּכ טמאתֹו, ּכׁשעּור - והּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּנבלה,

ּבכעדׁשה.ּונב וׁשרץ, ּבכּזית; לה, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
.ËÈׁשם המת]היה מצמצם[מבשר והֹוציא[בדיוק]ּכּזית , ְְְִִַַָָָָֻ

ׁשּנתמעט ּבמעׂשיו, הֹועיל ׁשהרי חּיב, - זית ּכחצי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ּומחצה, מּכּזית זית ּכחצי הֹוציא אם אבל מּלטּמא. ְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָהּׁשעּור

הּטמאֹות. ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִֵֵֶַַָָָֹֻּפטּור.
.Îהֹוצאת על אּלא חּיב ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

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

.ׁשהּוא ֶ
.‡Îוׁשכח לדגמא, אֹו לרפּואה, אֹו לזריעה, ּדבר ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻהּמצניע

ׁשעל ׁשהּוא, ּבכל עליו חּיב - סתם והֹוציאֹו הצניעֹו, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמה
חּיבין אין האדם, ּוׁשאר הֹוציא; ראׁשֹונה מחׁשבה ְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדעת

ּבׁשעּורֹו אּלא האֹוצרעליו לתֹו ּכבר ׁשהֹוציא זה זרק . ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
הראשונה] ממחשבתו ונמלך ׁשּמקֹומֹו[מחסן, ּפי על אף -ְִֶַַ

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

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

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

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

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

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

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

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

ּפטּור - מּכּׁשעּור ּפחֹות .וחזר ְִִַַָָָ
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wfg zxecdn jezn

.ÂÎוחּׁשב הּנחה, קדם וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמֹוציא
ׁשאינ לרפּואה, אֹו לזריעה זהעליה הרי - ׁשעּור צרי ֹו ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

מּכגרֹוגרת ּפחֹות הֹוציא הּנחה. עת ׁשל ּכמחׁשבּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחּיב,
ואם ּפטּור; - לאכילה וחּׁשב חזר הּנחה וקדם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלזריעה,
עליה ׁשּיּמל קדם ּכגרֹוגרת ונעׂשת הּנחה קדם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּתפחה
מחׁשבת על מתחּיב היה חּׁשב, לא ׁשאפּלּו חּיב; ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלאכילה,

.ההֹוצאה ַָָ
.ÊÎקדם ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹהֹוציא

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

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

.ÁÎ,ּבכלי ׁשהֹוציאֹו ּפי על אף - מּכּׁשעּור ּפחֹות ְִִִִִִִֶַַַַָהּמֹוציא
טפלה ׁשהּכלי להֹוצאת[בטילה]ּפטּור; ּכּונתֹו ואין לֹו, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכּׁשעּור. ּבֹו אין והרי ּׁשּבתֹוכֹו, מה להֹוצאת אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכלי,
אף ּפטּור - ּבמּטה ּכפּות ׁשאינֹו חי אדם הֹוציא אם ,ְְִִִִֵֶַַָָָָָָלפיכ
הּמֹוציא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. טפלה ׁשהּמּטה הּמּטה, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל

הרֹוכלים לנשים]קּפת בשמים ּבּה[מוכרי ׁשּיׁש ּפי על אף - ְִִֵֶַַַָָֻ
הֹוציא ואפּלּו הרּבה, אּלאמינין חּיב אינֹו - ּכּפֹו ּבתֹו ן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּוא. אחד הֹוצאה ׁשם ֵֶַַָָָאחת;

יט ¤¤ּפרק

.‡- יצא ואם ּבׁשּבת. ּבהן יֹוצאין אין הּמלחמה, ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכל
ׁשריֹון ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשהן ּכלים היּו ברזל]אם [מלבוש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

זה[מברזל]ּומּגפים[מברזל]וכֹובע הרי - הרגלים ׁשעל ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ
וסיף רמח ּכגֹון מלּבּוׁש, ּדר ׁשאינן ּבכלים יצא ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפטּור;

ואּלה עגול]וקׁשת משולש]ּותריס[מגן חּיב.[מגן זה הרי - ְְְֲִֵֶֶֶַַָָ
לחּזקֹו·. ׁשּסּמרֹו מסּמר ּבסנּדל יֹוצאין ּביֹוםאין ואפּלּו ; ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻ

עליו ׁשּיׁש ּבאבנט לצאת ּומּתר ּבֹו. יצא ׁשּלא ּגזרּו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטֹוב
עֹוׂשין, ׁשהּמלכים ּכמֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל קבּועֹות ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָחתיכֹות
ׁשּלא והּוא, מּתר; ּתכׁשיט ׁשהּוא וכל ּתכׁשיט, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻמּפני

ויבֹוא[האבנט]יהא הרּבים, ּברׁשּות יּפל ׁשּמא - רפּוי ְְְִִִֵֶַָָָָֹ
ֲִַלהביאֹו.

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

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

ּפי„. על אף חֹותם, עליה ׁשאין ּבטּבעת אּׁשה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא

מּתכׁשיטיה הרּביםׁשהיא ּברׁשּות ּתֹוציאּה ׁשּמא ּגזרה, ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
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
ואיׁש‰. ּפטּור. והאיׁש, חּיבת; נקּובה, ּבמחט ׁשּיצאת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּׁשה

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

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

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

אצעדהלהראֹותֹו ,לפיכ ּבֹו. לצאת מּתר זה הרי [צמיד]- ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ׁשּתהיה והּוא ּבׁשּבת; ּבּה יֹוצאין - ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּמּניחין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתּׁשמט. ולא לּבׂשר, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּדבּוקה
.Âאֹו פׁשּתן, ּבחּוטי אֹו צמר, ּבחּוטי אּׁשה תצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹלא

אֹותם ּתחלץ ׁשּמא - ראׁשּה על לּה הּקׁשּורֹות ְְְִֶַַַָָָָֹֹּברצּועֹות
הרּבים ּברׁשּות ותעבירם טבילה, ׁשּמּנחתּבׁשעת ּבציץ ולא ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

לחיּה, על הּציץ מן ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ּבלחיים ולא עיניה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבין
ׁשּמּנחת זהב ׁשל ּבעטרת ולא ּבזה; זה ּתפּורין ׁשאינן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבזמן
ּכדי ּברגליהן, הּבנֹות ּבהן ׁשּיֹוצאין ּבכבלים ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבראׁשּה,
ׁשּמא ּבהן, לצאת אסּורין אּלּו ּכל ּגּסה. ּפסיעה יפסעּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

ּבידּה. ּותביאן ְְְִִֵָָיּפלּו
.Êּבקטלה אּׁשה תצא זהב]לא ולא[שרשרת ׁשּבצּוארּה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ

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

ראׁש על ׁשּמּנחת ׂשער ׁשל ּבפאה ולא 'ּכֹוכלת', ּכדיהּנקרא ּה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּמּקפת צמר ׁשל ּבכבּול ולא הרּבה, ׂשער ּבעלת ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּתראה

לפניה סביב עליה]אֹותֹו מונח יהא ּבׁשן[שהציץ ולא , ְְְִֵֶָָָֹ
ׁשּמּנחת זהב ׁשל ּבׁשן ולא ׁשּנפל, ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּמּנחת
מּתר, ּכסף ׁשל ׁשן אבל - ּבׁשּניה ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ׁשן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻעל
ותראה ּתחלץ ׁשּמא ּבהם, לצאת אסּורין אּלּו ּכל נּכר. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו

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

ּופאה מּכבּול חּוץ מערבת; ׁשאינּה ּבחצר אפּלּו ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלצאת
על ּתתּגּנה ׁשּלא ּכדי - לחצר ּבהן לצאת ׁשּמּתר ׂשער, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשל

ּכלל,ּבעלּה ּבׂשם ּבּה ׁשאין ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית והּיֹוצאת . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ֶֶַחּיבת.

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

ּבהמה ׁשל ּבין חברּתּה, ׁשל ּבין ׁשּלּה, החּוטין ולאׁשהיּו . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּתחלץ וׁשּמא לּה, הם ׁשּׁשבח ילּדה, ּבׁשל הּזקנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא
וכל זקנה. ּבחּוטי יֹוצאה ילּדה, אבל לחברֹותיה; ְְְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָותראם

ראׁשּה על ּבֹו יֹוצאה אריג, .ׁשהּוא ְִֶַָָָֹ
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.Èחֹונקת ׁשאינּה מּפני - ׁשּבצּוארּה ּבחּוטין אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה
ּבהן רפויים]עצמּה חֹוצצין[והם ואינן חשש, ואין [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
אֹותםשתסירם] ּתראה ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָָ

ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה ּבראׁשּה,[טס]לחברֹותיה. זהב ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
לחלץ ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאין
ׁשהם ּבזמן זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּולהראֹות;

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

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

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

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

ּבׁשּבת לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני ויֹוצאֹותּפיה . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּבאזניהן ּבקיסמין יסתםהּנׁשים לא למען האזנים [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ּוברעלֹותהנקב] הראש], ׁשּבכסּותן,[עטיפת אֹו ׁשּבצּוארן ְְְִִֶֶַָָָָ
הגוף]ּוברדיד כל המכסה ּופֹורפת[הכרוך]הּפרּוף[בד . ְִִֶֶַָ

הרדיד] שפת האגֹוז,[כורכת ועל האבן על ּבׁשּבת ְְְֱִֶֶַַַַָָָָּכּתחּלה
להֹוציאֹו ּכדי האגֹוז על ותפרף תערים ולא [אתויֹוצאה; ְְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹ

לכּתחּלה,האגוז] הּמטּבע על תפרף לא וכן הּקטן. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹלבנּה
ּבֹו. יֹוצאה ּפרפה, ואם לטלטלֹו; ׁשאסּור ְְְְְְְִִֵֶַָָָָמּפני

.‚È,הרּבים לרׁשּות וׁשּבסנּדלֹו ׁשּבׁשּניו ּבקיסם אדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹוצא
ּובלבד הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ּובספֹוג ּובמֹו יחזיר; לא נפל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹואם
והּמׁשיחה החּוט ׁשהרי מׁשיחה, אֹו חּוט עליהן יכר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
הּׁשּום ּבקלּפת ויֹוצא לּמּכה. מֹועילין ואינם אצלֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחׁשּובין

ּובאגד הּמּכה, ׁשעל הּבצל כרוך]ּובקלּפת ּגּבי[בד ׁשעל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּומלגמה, ּובאסּפלֹונית, ּבׁשּבת; ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻהּמּכה,

תחבושות]ּורטּיה ּובסלע[מיני הּמּכה, ּגּבי ׁשעל[מטבע]ׁשעל ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּצינית הרגל]ּגּבי בפרסת החרּגֹול[מכה ּובביצת [מין, ְְִִֵֵַַַַַ

הּצלּובארבה] ּובמסמר הּׁשּועל, ּובׁשן עליו, שתלו [מעץ ְְְֵֵַַַָָ
רפּואהאדם] מּׁשּום אֹותֹו ׁשּתֹולין ּדבר ּובכל והּוא, - ְְְִִֶָָָָ

מֹועיל. ׁשהּוא הרֹופאים ְְִִֶֶָֹׁשּיאמרּו
.„Èּתקּומה ּבאבן האּׁשה למעוברת]יֹוצאת סגולה ,[אבן ְְִֵֶֶָָָ

ל-]ּובמׁשקל במשקלו השווה ׁשּנתּכּון[תחליף ּתקּומה אבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָ
הּנׁשים ׁשאר אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ולא לרפּואה; ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻּוׁשקלֹו

ּבקמיע ויֹוצאין ותּפיל. ּתתעּבר ׁשּמא ממחה[של]- ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּבני[לסגולה] ׁשלׁשה ׁשרּפא זה ממחה? קמיע הּוא זה ואי .ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

ּבקמיעין אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשרּפא אדם ׁשעׂשהּו אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹאדם,
מּפני ּפטּור, - ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע יצא ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאחרים.

ּפטּור. ּבּתפּלין, הּיֹוצא וכן מלּבּוׁש. ּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהֹוציאֹו
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי

ּביחיד יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם יצאהּבריאה; ולא . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ
תצא ולא ּגדֹול. ּבחלּוק הּוא יֹוצא אבל ּגדֹול, ּבמנעל ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָֹקטן
ׁשעה ּבֹו יצאה ׁשּלא חדׁש ּבמנעל ולא רפּוי, ּבמנעל ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָֹֹאּׁשה

הּקּטע ואין יֹום. מּבעֹוד רגל]אחת ּבּקב[קטוע [רגליֹוצא ְְִִֵֵֵַַַַַַ

אנקטמיןתותבת] מיוחד]ׁשּלֹו. עץ[מנעל [המשמשיםׁשל ְְִֵֶֶַַ
ּדרכילתותבת] מן ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ּבהן יֹוצאין אין -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּפטּור יצאּו, ואם ין.הּמלּבּוׁש; ְְְְִִַַָ
.ÊËּבפקרּיֹון נכרית]יֹוצאין ׁשּבראׁשי[צמר]ּובצּפה[פאה ְְְְְִִִֵֶָָֻ

חטטין ׁשּיצא[שחין]ּבעלי אֹו ּוכרכן, ׁשּצבען ּבזמן אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
מעׂשה, ּבהן עׂשה לא אם אבל יֹום; מּבעֹוד אחת ׁשעה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן

ּבהן. לצאת אסּור - הּׁשּבת קדם ּבהן יצא ְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹולא
.ÊÈּובסגֹוס עבה, ּבׂשק שינה]יֹוצאין ּוביריעה[בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ

ּובחמילה[מעור] עב], לא[בגד אבל הּגׁשמים; מּפני - ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ
הּכר הּגׁשמים. מּפני - ּבמחצלת ולא ּבקּפה, ולא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּבתבה,

ורקין רּכין היּו אם - מּתר[דקים]והּכסת - הּבגדים ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ
היּו ואם מלּבּוׁש; ּדר ּבׁשּבת, ראׁשֹו על מּנחין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻלהֹוציאם

ואסּורין. ּכמּׂשאֹוי, הם הרי - ְֲֲִִֵֵַַָקׁשין
.ÁÈּבּזּוגין קול]יֹוצאין משמיעים שאינם הארּוגין[פעמונים ְֲִִִַָ

ׁשּבצּוארֹו טיט ׁשל ּבחֹותם העבד ויֹוצא חקוקּבּבגדים. [בו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אדונו] ושם יּפלשמו ׁשּמא מּתכת, ׁשל ּבחֹותם לא אבל ,ְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹ

אֹו ּבידֹו ּומּכאן מּכאן וקּפלּה ּבטּליתֹו, הּמתעּטף עלויביאּנּו. ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשּלא אֹו יּקרעּו ׁשּלא ּכדי ּכנפיו, לקּבץ נתּכּון אם - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכתפֹו
אנׁשי ּכמנהג ּבּה, להתנאֹות קּבצן ואם אסּור; - ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָיתלכלכּו

מּתר. - ּבמלּבּוׁשן ְְַַָָָֻהּמקֹום
.ËÈחּיב ּכתפֹו, על ּומּנחת מקּפלת ּבטּלית אבלהּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ

ּבסּודר הּוא גדולה]יֹוצא ּפי[מטפחת על אף ּכתפֹו, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַָ
נימא ּבאצּבעֹו[חוט]ׁשאין לֹו יפול]קׁשּורה סּודר[שלא וכל ; ְְְְִֵֶֶָָָָָ

סבנית היתה ּבֹו. לצאת אסּור ורּבֹו, ראׁשֹו חֹופה [בגדׁשאינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ממרחץ] ביציאה והכתפיים הראש ׁשאינּהלעטיפה ְֵֶָָָקצרה

ּכמֹו ונמצאת מּכתפים, למּטה ראׁשיה ׁשני קֹוׁשר - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה
ּבּה. לצאת ּומּתר ְֵֵַָָָֻאבנט,

.Îמלל ּבׂשפתיה ׁשּיׁש ּבטּלית להתעּטף [חוטיםמּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשאינןבולטים] ּפי על ואף ארּכין, חּוטין ׁשהן ּפי על אף ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻ

מקּפיד ואינֹו הּטּלית, לגּבי ּבטלין ׁשהן מּפני - לּטּלית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַנֹואי
ׁשאינּה ּבטּלית הּיֹוצא ,לפיכ היּו. לא ּבין היּו ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹעליהן
הן חׁשּובין החּוטין ׁשאֹותן מּפני חּיב, - ּכהלכתּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמצּיצת
ציצית. ויעׂשּו חסרֹונן ׁשּיׁשלים עד עליהן, ודעּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאצלֹו,
ּבּיֹום ּבין ּבּה, לצאת מּתר - ּכהלכתּה המצּיצת טּלית ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאבל

הר אּלא מּׂשאֹוי, הּגמּורה הּציצית ׁשאין ּבּלילה; היאּבין י ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּומּטכסיסיו הּבגד האמרה[שכלוליו]מּנֹואי ּכמֹו התפור, [בד ְְְִִִִֶֶַַָָָ

הבגד] ׁשהיאבשפת הּציצית חּוטי היּו ואּלּו ּבּה. ְְִִִִֵֵֶַַָָוכּיֹוצא
ּביֹום אפּלּו ּבּה הּיֹוצא חּיב היה - מּׂשאֹוי ּכהלכתּה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמצּיצת
ׁשּבת. ּדֹוחה ּכרת ּבּה ׁשאין עׂשה מצות ׁשאין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשּבת,

.‡Îולא ּבבגּדֹו, לֹו הּתחּובה ּבּמחט ּבׁשּבת החּיט יצא ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹֹלא
גרדי ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּקיסם צמר]ּבאירא[אורג]נּגר [חתיכת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

סֹורק ולא פשתן]ׁשּבאזנֹו, דק]ּבּמׁשיחה[מסרק [חבל ְְְְִֵֶַָָֹ
ׁשלחני ולא צּבע[חלפן]ׁשּבצּוארֹו, ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּדינר ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּדר ׁשּיצא ּפי על אף ּפטּור, - יצא ואם ׁשּבאזנֹו; ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבּדגמא
הּמֹוציאין. ּכדר הֹוציא ׁשּלא מּפני ְְִִִִֵֶֶֶַָֹֻאּמנּותֹו;

.·Îׁשּלֹו ּבּכיס ׁשּיצא יתלכלך]הּזב ׁשאין[שלא מּפני חּיב, - ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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.Èחֹונקת ׁשאינּה מּפני - ׁשּבצּוארּה ּבחּוטין אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה
ּבהן רפויים]עצמּה חֹוצצין[והם ואינן חשש, ואין [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
אֹותםשתסירם] ּתראה ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָָ

ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה ּבראׁשּה,[טס]לחברֹותיה. זהב ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
לחלץ ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאין
ׁשהם ּבזמן זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּולהראֹות;

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

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

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

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

ּבׁשּבת לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני ויֹוצאֹותּפיה . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּבאזניהן ּבקיסמין יסתםהּנׁשים לא למען האזנים [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ּוברעלֹותהנקב] הראש], ׁשּבכסּותן,[עטיפת אֹו ׁשּבצּוארן ְְְִִֶֶַָָָָ
הגוף]ּוברדיד כל המכסה ּופֹורפת[הכרוך]הּפרּוף[בד . ְִִֶֶַָ

הרדיד] שפת האגֹוז,[כורכת ועל האבן על ּבׁשּבת ְְְֱִֶֶַַַַָָָָּכּתחּלה
להֹוציאֹו ּכדי האגֹוז על ותפרף תערים ולא [אתויֹוצאה; ְְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹ

לכּתחּלה,האגוז] הּמטּבע על תפרף לא וכן הּקטן. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹלבנּה
ּבֹו. יֹוצאה ּפרפה, ואם לטלטלֹו; ׁשאסּור ְְְְְְְִִֵֶַָָָָמּפני

.‚È,הרּבים לרׁשּות וׁשּבסנּדלֹו ׁשּבׁשּניו ּבקיסם אדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹוצא
ּובלבד הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ּובספֹוג ּובמֹו יחזיר; לא נפל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹואם
והּמׁשיחה החּוט ׁשהרי מׁשיחה, אֹו חּוט עליהן יכר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
הּׁשּום ּבקלּפת ויֹוצא לּמּכה. מֹועילין ואינם אצלֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחׁשּובין

ּובאגד הּמּכה, ׁשעל הּבצל כרוך]ּובקלּפת ּגּבי[בד ׁשעל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּומלגמה, ּובאסּפלֹונית, ּבׁשּבת; ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻהּמּכה,

תחבושות]ּורטּיה ּובסלע[מיני הּמּכה, ּגּבי ׁשעל[מטבע]ׁשעל ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּצינית הרגל]ּגּבי בפרסת החרּגֹול[מכה ּובביצת [מין, ְְִִֵֵַַַַַ

הּצלּובארבה] ּובמסמר הּׁשּועל, ּובׁשן עליו, שתלו [מעץ ְְְֵֵַַַָָ
רפּואהאדם] מּׁשּום אֹותֹו ׁשּתֹולין ּדבר ּובכל והּוא, - ְְְִִֶָָָָ

מֹועיל. ׁשהּוא הרֹופאים ְְִִֶֶָֹׁשּיאמרּו
.„Èּתקּומה ּבאבן האּׁשה למעוברת]יֹוצאת סגולה ,[אבן ְְִֵֶֶָָָ

ל-]ּובמׁשקל במשקלו השווה ׁשּנתּכּון[תחליף ּתקּומה אבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָ
הּנׁשים ׁשאר אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ולא לרפּואה; ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻּוׁשקלֹו

ּבקמיע ויֹוצאין ותּפיל. ּתתעּבר ׁשּמא ממחה[של]- ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּבני[לסגולה] ׁשלׁשה ׁשרּפא זה ממחה? קמיע הּוא זה ואי .ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

ּבקמיעין אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשרּפא אדם ׁשעׂשהּו אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹאדם,
מּפני ּפטּור, - ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע יצא ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאחרים.

ּפטּור. ּבּתפּלין, הּיֹוצא וכן מלּבּוׁש. ּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהֹוציאֹו
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי

ּביחיד יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם יצאהּבריאה; ולא . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ
תצא ולא ּגדֹול. ּבחלּוק הּוא יֹוצא אבל ּגדֹול, ּבמנעל ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָֹקטן
ׁשעה ּבֹו יצאה ׁשּלא חדׁש ּבמנעל ולא רפּוי, ּבמנעל ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָֹֹאּׁשה

הּקּטע ואין יֹום. מּבעֹוד רגל]אחת ּבּקב[קטוע [רגליֹוצא ְְִִֵֵֵַַַַַַ

אנקטמיןתותבת] מיוחד]ׁשּלֹו. עץ[מנעל [המשמשיםׁשל ְְִֵֶֶַַ
ּדרכילתותבת] מן ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ּבהן יֹוצאין אין -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּפטּור יצאּו, ואם ין.הּמלּבּוׁש; ְְְְִִַַָ
.ÊËּבפקרּיֹון נכרית]יֹוצאין ׁשּבראׁשי[צמר]ּובצּפה[פאה ְְְְְִִִֵֶָָֻ

חטטין ׁשּיצא[שחין]ּבעלי אֹו ּוכרכן, ׁשּצבען ּבזמן אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
מעׂשה, ּבהן עׂשה לא אם אבל יֹום; מּבעֹוד אחת ׁשעה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן

ּבהן. לצאת אסּור - הּׁשּבת קדם ּבהן יצא ְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹולא
.ÊÈּובסגֹוס עבה, ּבׂשק שינה]יֹוצאין ּוביריעה[בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ

ּובחמילה[מעור] עב], לא[בגד אבל הּגׁשמים; מּפני - ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ
הּכר הּגׁשמים. מּפני - ּבמחצלת ולא ּבקּפה, ולא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּבתבה,

ורקין רּכין היּו אם - מּתר[דקים]והּכסת - הּבגדים ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ
היּו ואם מלּבּוׁש; ּדר ּבׁשּבת, ראׁשֹו על מּנחין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻלהֹוציאם

ואסּורין. ּכמּׂשאֹוי, הם הרי - ְֲֲִִֵֵַַָקׁשין
.ÁÈּבּזּוגין קול]יֹוצאין משמיעים שאינם הארּוגין[פעמונים ְֲִִִַָ

ׁשּבצּוארֹו טיט ׁשל ּבחֹותם העבד ויֹוצא חקוקּבּבגדים. [בו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אדונו] ושם יּפלשמו ׁשּמא מּתכת, ׁשל ּבחֹותם לא אבל ,ְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹ

אֹו ּבידֹו ּומּכאן מּכאן וקּפלּה ּבטּליתֹו, הּמתעּטף עלויביאּנּו. ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשּלא אֹו יּקרעּו ׁשּלא ּכדי ּכנפיו, לקּבץ נתּכּון אם - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּכתפֹו
אנׁשי ּכמנהג ּבּה, להתנאֹות קּבצן ואם אסּור; - ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָיתלכלכּו

מּתר. - ּבמלּבּוׁשן ְְַַָָָֻהּמקֹום
.ËÈחּיב ּכתפֹו, על ּומּנחת מקּפלת ּבטּלית אבלהּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ

ּבסּודר הּוא גדולה]יֹוצא ּפי[מטפחת על אף ּכתפֹו, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַָ
נימא ּבאצּבעֹו[חוט]ׁשאין לֹו יפול]קׁשּורה סּודר[שלא וכל ; ְְְְִֵֶֶָָָָָ

סבנית היתה ּבֹו. לצאת אסּור ורּבֹו, ראׁשֹו חֹופה [בגדׁשאינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
ממרחץ] ביציאה והכתפיים הראש ׁשאינּהלעטיפה ְֵֶָָָקצרה

ּכמֹו ונמצאת מּכתפים, למּטה ראׁשיה ׁשני קֹוׁשר - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה
ּבּה. לצאת ּומּתר ְֵֵַָָָֻאבנט,

.Îמלל ּבׂשפתיה ׁשּיׁש ּבטּלית להתעּטף [חוטיםמּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשאינןבולטים] ּפי על ואף ארּכין, חּוטין ׁשהן ּפי על אף ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻ

מקּפיד ואינֹו הּטּלית, לגּבי ּבטלין ׁשהן מּפני - לּטּלית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַנֹואי
ׁשאינּה ּבטּלית הּיֹוצא ,לפיכ היּו. לא ּבין היּו ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹעליהן
הן חׁשּובין החּוטין ׁשאֹותן מּפני חּיב, - ּכהלכתּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמצּיצת
ציצית. ויעׂשּו חסרֹונן ׁשּיׁשלים עד עליהן, ודעּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאצלֹו,
ּבּיֹום ּבין ּבּה, לצאת מּתר - ּכהלכתּה המצּיצת טּלית ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאבל

הר אּלא מּׂשאֹוי, הּגמּורה הּציצית ׁשאין ּבּלילה; היאּבין י ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּומּטכסיסיו הּבגד האמרה[שכלוליו]מּנֹואי ּכמֹו התפור, [בד ְְְִִִִֶֶַַָָָ

הבגד] ׁשהיאבשפת הּציצית חּוטי היּו ואּלּו ּבּה. ְְִִִִֵֵֶַַָָוכּיֹוצא
ּביֹום אפּלּו ּבּה הּיֹוצא חּיב היה - מּׂשאֹוי ּכהלכתּה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמצּיצת
ׁשּבת. ּדֹוחה ּכרת ּבּה ׁשאין עׂשה מצות ׁשאין ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשּבת,

.‡Îולא ּבבגּדֹו, לֹו הּתחּובה ּבּמחט ּבׁשּבת החּיט יצא ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹֹלא
גרדי ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּקיסם צמר]ּבאירא[אורג]נּגר [חתיכת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

סֹורק ולא פשתן]ׁשּבאזנֹו, דק]ּבּמׁשיחה[מסרק [חבל ְְְְִֵֶַָָֹ
ׁשלחני ולא צּבע[חלפן]ׁשּבצּוארֹו, ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּדינר ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּדר ׁשּיצא ּפי על אף ּפטּור, - יצא ואם ׁשּבאזנֹו; ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבּדגמא
הּמֹוציאין. ּכדר הֹוציא ׁשּלא מּפני ְְִִִִֵֶֶֶַָֹֻאּמנּותֹו;

.·Îׁשּלֹו ּבּכיס ׁשּיצא יתלכלך]הּזב ׁשאין[שלא מּפני חּיב, - ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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ׁשאינֹו ּפי על ואף הּזאת; ּכּדר אּלא להֹוציאֹו זה ּכיס ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּדר
- ּבגדיו יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי אּלא ההֹוצאה, לגּוף ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹצרי

עליה. חּיב לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמלאכה
.‚Îעֹוׂש הּוא ּכיצד הרּבים, ּברׁשּות ּבׁשּבת ּתפּלין ה?הּמֹוצא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

ונכנס, ּבידֹו, יד וׁשל ּבראׁשֹו ראׁש ׁשל מניח ּכדרּכן, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלֹובׁשן
עד וחֹולצֹו, ׁשני זּוג ולֹובׁש ויֹוצא וחֹוזר ּבּבית; ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָוחֹולצן
ּכדי הּיֹום מן נׁשאר ולא הרּבה, היּו ואם ּכּלן. את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻׁשּיכניס
ּומכניסן עליהם, מחׁשי זה הרי - מלּבּוׁש ּדר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהכניסן
ליׁשב ׁשּמתירא הּגזרה, ּבימי היה ואם ׁשּבת. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָּבמֹוצאי
ּומּניחן ּבמקֹומן, מכּסן - הּגֹוים מּפני הערב עד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּולׁשמרן

והֹול. ְֵ
.„Îאת נֹוטל - הּלסטים מּפני עליהן להחׁשי מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהיה

נֹותנן אֹו אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּומֹוליכן ּכאחת, ְְְִֵַַַַַָָָָָֻּכּלן
לחצר ׁשּמּגיע עד לחברֹו, וחברֹו אּמֹות, ארּבע ּבתֹו ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָלחברֹו

רצּועֹותיהן,החיצֹונה ּבהן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
לא אם אבל הן; ּתפּלין ׁשּוּדאי - ּתפּלין קׁשר מקּׁשרין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻוהיּו

להן. נזקק אינֹו מקּׁשרֹות, רצּועֹותיהן ְְְִֵֵֶֶָָָָֻהיּו
.‰Î;עליו ּומחׁשי ּומׁשּמרֹו, יֹוׁשב - ּתֹורה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא

מתעּטף יֹורדין, ּגׁשמים היּו אם לֹו. והֹול מּניחֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּובּסּכנה,
הדחק]ּבעֹור בשעת ל'לבוש' הנחשב בספר, - וחֹוזר[כלומר , ְֵָ

אֹותֹו נוסף]ּומכּסה בכיסוי - הספר ואת עצמו ּבֹו[את ונכנס , ְְְִֶַָ
בו] לבוש כשהוא .[לביתו,

.ÂÎהּלבלר ולא ּבידֹו, ּבמחטֹו החּיט יצא [סופר]לא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֹֹ
ויֹוציא. יׁשּכח ׁשּמא - לחׁשכה סמּו ׁשּבת ערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבקלמּוסֹו,
ׁשּמא - חׁשכה עם ׁשּבת ערב ּבבגדֹו למׁשמׁש אדם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחּיב
ּבתפּלין לצאת ּומּתר ּבׁשּבת. ּבֹו ויצא ׁשכּוח, ּדבר ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻיהיה

ׁשּב ּבתפּליוערב למׁשמׁש אדם וחּיב הֹואיל חׁשכה; עם ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ונזּכר הרּבים, לרׁשּות ּבהן ויצא ׁשכח ׁשֹוכחן. אינֹו עת, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבכל
לביתֹו ׁשּמּגיע עד ראׁשֹו את מכּסה - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּיׁש

הּמדרׁש. לבית ְְִֵַָאֹו

כ ¤¤ּפרק

ּבׁשּבת‡. הּבהמה על מּׂשא להֹוציא "למעןאסּור ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּכל ואחד חמֹור, ואחד ׁשֹור אחד - "וחמֹור ׁשֹור ְְְֲֲֶֶֶֶַַָָָָָינּוח
ּפי על אף - הּבהמה על הֹוציא ואם ועֹוף. וחּיה ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבהמה
ּבא ׁשאּסּורֹו לפי לֹוקה, אינֹו - ׁשביתתּה על מצּוה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשהּוא

המחּמר ,לפיכ עׂשה; ּבׁשּבת,[מזרז]מּכלל ּבהמּתֹו אחר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּפטּור. - מּׂשא עליה ְֶַָָָָָָוהיה

ּבּתֹורה·. מפרׁש לאו כלוהלא תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
ׁשּלא - "ּובהמּת ואמת עבּד ,ּובּת ּובנ אּתה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמלאכה,

ּבּה עצמו]יחרׁש ׁש[הוא לאו ונמצא ּבחריׁשה; וכּיֹוצא ּנּתן, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּדין ּבית מיתת הענשתו]לאזהרת על החורש ואין[להזהיר , ְְְִִֵֵַַַָ

עליו. ִָָלֹוקין
.‚- לגֹוי ּגּסה ּבהמה להׂשּכיר אֹו להׁשאיל ליׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאסּור

ׁשביתת על מצּוה הּוא והרי ּבׁשּבת; מלאכה ּבּה יעׂשה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּלא
לגֹוי,ּבהמּתֹו ּגּסה ּבהמה למּכר חכמים ואסרּו ׁשּמא[גזירה]. ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

אֹותֹו קֹונסין - מכר ואם יׂשּכיר. אֹו עד[לפדותה]יׁשאיל ְְְְִִִִַַַַָ

ּומּתר מֹוכרין. אין ׁשבּורה, ואפּלּו ּומחזירּה; ּבדמיה, ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻעׂשרה
סרסּור ידי על למּכר מׂשּכיר[מתווך]לֹו אינֹו ׁשהּסרסּור , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַֹ

מׁשאיל. ְְִֵַואינֹו
אדם,„. לרכיבת אּלא הּסּוס ׁשאין - סּוס להם למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומּתר

עצמֹו את נֹוׂשא והחי למּׂשאֹוי, למּכרלא ׁשאסרּו ּוכדר . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּומּתר לגֹוי. למּכר החׁשּוד ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹֻלגֹוי,
ימּכר ולא ּבפניו; אֹותּה וׁשֹוחט לׁשחיטה, ּפרה להם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹלמּכר

ּפטם ׁשל ׁשֹור אפּלּו למלאכה]סתם, ראוי שאינו -[מפוטם ְְֲִֶָָ
ּבֹו. ויעבד אֹותֹו יׁשהה ְְֲֶֶַַָֹׁשּמא

מֹוכר‰. ּדּקה, ּבהמה להן למּכר ׁשּנהגּו מקֹוםמקֹום ין; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ
מֹוכרין אין למּכר, ׁשּלא להןׁשּנהגּו מֹוכרין אין מקֹום ּובכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

על אּלא - ּגּסה ּבהמה להם מֹוכרין ׁשאין ּכמֹו ּגּסה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחּיה
סרסּור. ְְֵַידי

.Â,ּכיסֹו לֹו ׁשּיּתן נכרי עּמֹו היה ולא ,ּבּדר ׁשהחׁשי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי
מהּלכת, ּכׁשהיא עליה ּכיסֹו מּניח - ּבהמה עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהיתה
והּוא ּתעמד ׁשּלא ּכדי מעליה, נֹוטלֹו לעמד ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּוכׁשּתרצה

ּתהיה[הכיס] ׁשּלא עד הּנחה.עליה, ולא עקירה לא ׁשם ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ּכדי עליה, ׁשהּכיס זמן ּכל ּבקֹול, ואפּלּו להנהיגּה, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואסּור
יּניח ׁשּלא היא, חכמים ּוגזרת ּבׁשּבת. מחּמר יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּלא

נכרי. עּמֹו אין אם אּלא ּבהמה, ּגּבי על ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּכיסֹו
.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה

עּמֹו היה מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן, לאחד נֹותנֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
ׁשֹוטה לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וקטן, ׁשֹוטה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָחרׁש
מהם זה לאי נֹותנֹו - וקטן חרׁש לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוקטן

מּכלׁשּירצה אחד ולא נכרי, ולא ּבהמה, עּמֹו היתה לא . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ
אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבֹו מהּל - סוףאּלּו כל [עוצר ְְֵֵֵַַַַָָ

אמות] מהּלד' לידֹו, ׁשּבאה מציאה ואפּלּו ּפחֹות. ּבּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
יכֹול אם - לידֹו ׁשּתבֹוא קדם אבל אּמֹות. מארּבע ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּפחֹות

עליה מוצ"ש]להחׁשי עד לידה ואם[להמתין ;מחׁשי , ְְְְִִִֶַַָָ
אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכּה ְִֵַַַָָָָלאו,

.Áלרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר
הרסן לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא - לּסּוסהרּבים ׁשיר ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

הֹוציא אם אבל לּכלב. וסּוגר לּנאקה וחטם לּגמל ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָואפסר
ּבפי חבל ׁשּקׁשר ּכגֹון ּבֹו, מׁשּתּמרת ׁשאין ּבמתג ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבהמה
ּ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 מּׂשאֹוי; זה הרי -ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻ

לּה. הּוא מּׂשאֹוי -ַָ
.Ëקׁשּורין היּו אפּלּו ;וימׁש ּבזה, זה ּגמּלים יקׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא

ּבׁשּבת נמׁשכין אינן ׁשּבת, חבליםמערב הּוא מכניס אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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
ּבהמֹות ּבֹו ׁשּמֹוכרין לּׁשּוק ׁשּמֹוליכן ּכמי נראה ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמּפני
ּבזּוג ּבהמה תצא לא זה, ּומּפני ׁשם; ּבהן ׁשּמׂשחקין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹאֹו

קֹול.[פעמון] לֹו ׁשאין ּפקּוק, היה ואפּלּו ְֲִֵֶֶַַָָָָָׁשּבצּוארּה,
.Èׁשּבצּוארּה ּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזּוג ּבהמה תצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
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לסימן] בה הקשורה ולא[מטבע ׁשּבכסּותּה, ּבחֹותם ולא ,ְְְְִֶָָֹֹ
ּבסּלם ולא ׁשּברגלּה, ראש]ּברצּועה החזרת מונע [מתקן ְְְְְִֶַָָָֹֻ

ּבמרּדעת יֹוצא חמֹור ואין שעליו]ׁשּבצּוארּה. אּלא[כיסוי , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ
ּגמל יצא ולא ׁשּבת. מערב לֹו קׁשּורה היתה ּכן ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם

בד]ּבמטלטלת אּלא[חתיכת ּבזנבֹו, אֹו ּבדּבׁשּתֹו לֹו הּתלּויה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻ
וחֹוטרּתֹו ּבזנבֹו קׁשּורה היתה ּכן יצא[גבנוניתו]אם ולא ; ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹ

יד עקּוד ידו]הּגמל קשורה ּכל[- ׁשאר וכן רגל. עקּוד ולא , ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָֹ
ְֵַָהּבהמה.

.‡Èּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵַַֹאין
האליה ׁשּתחת ּבעגלה יֹוצאין הּכבׂשים ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּברגליהן.

ינזקו] שלא ּבעצים[שמטרתה יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין .ְְְְִֵֵַָ
ואין ׁשּבמחן. הּתֹולעין ׁשּיתעּטׁשּו ּכדי ּבחטמן להן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּניחין
ׁשּיּכנע ּכדי צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ּבעל יֹוצא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהעגל

ּבׂשבכה ּבהמה תצא ולא לחריׁשה. נֹוח [מחסום]ויהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
תצא ולא תאכל. לא אֹו תּׁש ׁשּלא ּכדי ּבפיה, לּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹׁשּמּניחין

הּקּפד ּבעֹור ׁשּלא[קיפוד]הּפרה ּכדי ּדּדיה על לּה ׁשּמּניחין ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
י ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה ׁשּביןיינק ּברצּועה תצא ולא ׁשנה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

עז לׁשּמר. ּבין לנֹואי ּבין מיוחדת]קרניה, לשמירה [הזקוקה ְְְֵֵֵֵֶַַָ
ּבקרניה לּה האפסר]ׁשחקק את בו להשחיל כדי חור ,[-עשה ְְֶֶַַָָָ

- ּבזקנּה ּתחבֹו ואם ּבׁשּבת; ּבחקק הּקׁשּור ּבאפסר ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָיֹוצאה
ּתנּתחּנּו ׁשּמא הרּבים.[תנתקנו]אסּור, ּברׁשּות ּבידֹו ויביאּנּו , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·Èׁשּלא ּכדי זכרּותן, על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּזכרים

ׁשּלא ּכדי לּביהן, על להן הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות; על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיעלּו
ּובמטלנּיֹות זאבים; עליהן ׁשּמיּפין[בדים]יּפלּו המרּקמֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

למעלה קׁשּורה ׁשּלהן ואליה יֹוצאֹות, והרחלים ּבהן. ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותם
ּכדי למּטה, קׁשּורה אֹו זכרים, עליהן ׁשּיעלּו ּכדי ּגּבן, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

מלּפפֹות ויֹוצאֹות זכרים; עליהן יעלּו [כרוכות]ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶַָָֹֻ
יֹוצאֹות העּזים נקי. ׁשּלהן הּצמר ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבמטלנּיֹות,

קׁשרן אם אבל החלב; מהן ׁשּייבׁש ּכדי קׁשּורֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָודּדיהן
לא אּלּו הרי לערב, אֹותֹו ׁשּיחלב עד החלב יצא ׁשּלא ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּכדי

ְֵיצאּו.
.‚Èמערב לֹו ׁשּקׁשּור ּפי על אף ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

ׁשּועלׁשּבת ּבזנב הּסּוס ולא הרע]; עין נגד לו ולא[שתולים , ְְְִַַַָָֹֹ
אדום]ּבזהֹורית עיניו[משי ּבהמה[לנוי]ׁשּבין תצא ולא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹ
ּבקמיע[סל]ּבקלסטר ולא ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּבאגד היא יֹוצאה אבל לבהמה; ממחה [תחבושת]ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ
ּובכבׁשיׁשין הּמּכה, ּגּבי עץ]ׁשעל הּׁשבר,[לוחות ּגּבי ׁשעל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּמדלּדלת ׁשּבצּוארּה,[תלויה]ּובׁשלּיה זּוג לּה ּופֹוקק ּבּה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּומטּיל ּבׁשּבת, החמֹור על מרּדעת ונֹותן ּבחצר. ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּומטּילת

ּבׁשּבת. ּבפיה קלסטר לּה ּתֹולין אין אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּבחצר;
.„Èהּוא ּכ ּבׁשּבת, ּבהמּתֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשאדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשם

ואמתֹו עבּדֹו ׁשביתת על דעת,מצּוה ּבני ׁשהן ּפי על ואף ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻ
מעׂשּית ּולמנען לׁשמרן עליו מצוה - עֹוׂשין עצמן ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּולדעת
ויּנפׁש ,וחמר ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמלאכה

והּגר". אמת ְְֲֵֶַָּבן
.ÂËעבדים הם - ׁשביתתן על מצּוין ׁשאנּו ואמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻעבד

חּיביןׁשּמלּו ׁשהעבדים מצוֹות וקּבלּו עבדּות, לׁשם וטבלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ט ולא מלּו ׁשּלא עבדים אבל ׁשבעּבהן. קּבלּו אּלא בלּו, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ּומּתרין ּתֹוׁשב; ּכגר הן הרי - ּבלבד נח ּבני ׁשּנצטּוּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻמצוֹות
ּבחל. ּכיׂשראל ּבפרהסיא, לעצמן ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואין
.ÊËוגר ּבׁשּבת, לעצמֹו מלאכה עֹוׂשה ּתֹוׁשב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָהֹואיל

ּבן "ויּנפׁש נאמר ּבמי ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
ׁשל ּוׂשכירֹו לקיטֹו ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר זה והּגר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת

רּבֹויׂשראל, ליׂשראל מלאכה יעׂשה ׁשּלא אמתֹו; ּבן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הרי עבּדֹו, הּגר זה היה ואפּלּו עֹוׂשה; לעצמֹו אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשּבת,

לעצמֹו. עֹוׂשה ְְֶֶַזה
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זרהעּקר‡. ּבעבֹודה לעבדהּצּוּוי ׁשּלא מּכל, אחד ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
אחדהּברּואים ולא ּכֹוכב, ולא ּגלּגל, ולא ,מלא לא - ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹ

על ואף מהם. הּנבראים מּכל אחד ולא היסֹודֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמארּבע
הּנברא עֹובד והּוא האלהים, הּוא ׁשה' יֹודע ׁשהעֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי
עֹובד זה הרי - ּתחּלה ּדֹורֹו ואנׁשי אנֹוׁש ׁשעבד ּדר על ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּזה

ואמרה: עליו ּתֹורה ׁשהזהירה הּוא זה, וענין זרה. ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָעבֹודה
אׁשר וגֹו' הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה, עיני ּתּׂשא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּופן
ּתׁשּוט ׁשּמא ּכלֹומר, העּמים"; לכל אתם אלהי ה' ְְֱִֶֶַַַָָָָָֹֹֹחלק

לּב בליבך]ּבעין את[תחשוב הּמנהיגים הן ׁשאּלּו ותראה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַ
חּיים להיֹותן העֹולם לכל אֹותם ה' ׁשחלק והם ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהעֹולם,
ׁשראּוי ותאמר עֹולם, ׁשל ּכמנהגֹו ונפסדים ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹוהוים
"הּׁשמרּו ואמר: צּוה זה ּובענין ּולעבדן. להן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלהׁשּתחוֹות
הּלב ּבהרהּור ּתטעּו ׁשּלא ּכלֹומר, - לבבכם" יפּתה ּפן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹלכם

סרסּור להיֹותן אּלּו, הּבֹורא.[סוכן]לעבד ּובין ּביניכם ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ
היאספרים·. ּבעבֹודתּה, זרה עבֹודה עֹובדי חּברּו רּבים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּומה עבֹודתּה ּברּועּקר הּקדֹוׁש צּונּו ּומעׂשיה. ּמׁשּפטיה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ולא ּבּה, נהרהר ולא ּכלל, הּספרים ּבאֹותן לקרֹות ׁשּלא ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹהּוא,
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לסימן] בה הקשורה ולא[מטבע ׁשּבכסּותּה, ּבחֹותם ולא ,ְְְְִֶָָֹֹ
ּבסּלם ולא ׁשּברגלּה, ראש]ּברצּועה החזרת מונע [מתקן ְְְְְִֶַָָָֹֻ

ּבמרּדעת יֹוצא חמֹור ואין שעליו]ׁשּבצּוארּה. אּלא[כיסוי , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ
ּגמל יצא ולא ׁשּבת. מערב לֹו קׁשּורה היתה ּכן ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם

בד]ּבמטלטלת אּלא[חתיכת ּבזנבֹו, אֹו ּבדּבׁשּתֹו לֹו הּתלּויה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֻ
וחֹוטרּתֹו ּבזנבֹו קׁשּורה היתה ּכן יצא[גבנוניתו]אם ולא ; ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹ

יד עקּוד ידו]הּגמל קשורה ּכל[- ׁשאר וכן רגל. עקּוד ולא , ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָֹ
ְֵַָהּבהמה.

.‡Èּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵַַֹאין
האליה ׁשּתחת ּבעגלה יֹוצאין הּכבׂשים ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּברגליהן.

ינזקו] שלא ּבעצים[שמטרתה יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין .ְְְְִֵֵַָ
ואין ׁשּבמחן. הּתֹולעין ׁשּיתעּטׁשּו ּכדי ּבחטמן להן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּניחין
ׁשּיּכנע ּכדי צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ּבעל יֹוצא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהעגל

ּבׂשבכה ּבהמה תצא ולא לחריׁשה. נֹוח [מחסום]ויהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
תצא ולא תאכל. לא אֹו תּׁש ׁשּלא ּכדי ּבפיה, לּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹֹׁשּמּניחין

הּקּפד ּבעֹור ׁשּלא[קיפוד]הּפרה ּכדי ּדּדיה על לּה ׁשּמּניחין ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
י ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה ׁשּביןיינק ּברצּועה תצא ולא ׁשנה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

עז לׁשּמר. ּבין לנֹואי ּבין מיוחדת]קרניה, לשמירה [הזקוקה ְְְֵֵֵֵֶַַָ
ּבקרניה לּה האפסר]ׁשחקק את בו להשחיל כדי חור ,[-עשה ְְֶֶַַָָָ

- ּבזקנּה ּתחבֹו ואם ּבׁשּבת; ּבחקק הּקׁשּור ּבאפסר ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָָיֹוצאה
ּתנּתחּנּו ׁשּמא הרּבים.[תנתקנו]אסּור, ּברׁשּות ּבידֹו ויביאּנּו , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.·Èׁשּלא ּכדי זכרּותן, על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּזכרים

ׁשּלא ּכדי לּביהן, על להן הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות; על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיעלּו
ּובמטלנּיֹות זאבים; עליהן ׁשּמיּפין[בדים]יּפלּו המרּקמֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

למעלה קׁשּורה ׁשּלהן ואליה יֹוצאֹות, והרחלים ּבהן. ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותם
ּכדי למּטה, קׁשּורה אֹו זכרים, עליהן ׁשּיעלּו ּכדי ּגּבן, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

מלּפפֹות ויֹוצאֹות זכרים; עליהן יעלּו [כרוכות]ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶַָָֹֻ
יֹוצאֹות העּזים נקי. ׁשּלהן הּצמר ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבמטלנּיֹות,

קׁשרן אם אבל החלב; מהן ׁשּייבׁש ּכדי קׁשּורֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָודּדיהן
לא אּלּו הרי לערב, אֹותֹו ׁשּיחלב עד החלב יצא ׁשּלא ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּכדי

ְֵיצאּו.
.‚Èמערב לֹו ׁשּקׁשּור ּפי על אף ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

ׁשּועלׁשּבת ּבזנב הּסּוס ולא הרע]; עין נגד לו ולא[שתולים , ְְְִַַַָָֹֹ
אדום]ּבזהֹורית עיניו[משי ּבהמה[לנוי]ׁשּבין תצא ולא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹ
ּבקמיע[סל]ּבקלסטר ולא ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּבאגד היא יֹוצאה אבל לבהמה; ממחה [תחבושת]ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ
ּובכבׁשיׁשין הּמּכה, ּגּבי עץ]ׁשעל הּׁשבר,[לוחות ּגּבי ׁשעל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּמדלּדלת ׁשּבצּוארּה,[תלויה]ּובׁשלּיה זּוג לּה ּופֹוקק ּבּה; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּומטּיל ּבׁשּבת, החמֹור על מרּדעת ונֹותן ּבחצר. ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּומטּילת

ּבׁשּבת. ּבפיה קלסטר לּה ּתֹולין אין אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּבחצר;
.„Èהּוא ּכ ּבׁשּבת, ּבהמּתֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשאדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשם

ואמתֹו עבּדֹו ׁשביתת על דעת,מצּוה ּבני ׁשהן ּפי על ואף ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻ
מעׂשּית ּולמנען לׁשמרן עליו מצוה - עֹוׂשין עצמן ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּולדעת
ויּנפׁש ,וחמר ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמלאכה

והּגר". אמת ְְֲֵֶַָּבן
.ÂËעבדים הם - ׁשביתתן על מצּוין ׁשאנּו ואמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻעבד

חּיביןׁשּמלּו ׁשהעבדים מצוֹות וקּבלּו עבדּות, לׁשם וטבלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ט ולא מלּו ׁשּלא עבדים אבל ׁשבעּבהן. קּבלּו אּלא בלּו, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ּומּתרין ּתֹוׁשב; ּכגר הן הרי - ּבלבד נח ּבני ׁשּנצטּוּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻמצוֹות
ּבחל. ּכיׂשראל ּבפרהסיא, לעצמן ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואין
.ÊËוגר ּבׁשּבת, לעצמֹו מלאכה עֹוׂשה ּתֹוׁשב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָהֹואיל

ּבן "ויּנפׁש נאמר ּבמי ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
ׁשל ּוׂשכירֹו לקיטֹו ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר זה והּגר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת

רּבֹויׂשראל, ליׂשראל מלאכה יעׂשה ׁשּלא אמתֹו; ּבן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הרי עבּדֹו, הּגר זה היה ואפּלּו עֹוׂשה; לעצמֹו אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשּבת,

לעצמֹו. עֹוׂשה ְְֶֶַזה
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זרהעּקר‡. ּבעבֹודה לעבדהּצּוּוי ׁשּלא מּכל, אחד ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
אחדהּברּואים ולא ּכֹוכב, ולא ּגלּגל, ולא ,מלא לא - ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹ

על ואף מהם. הּנבראים מּכל אחד ולא היסֹודֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמארּבע
הּנברא עֹובד והּוא האלהים, הּוא ׁשה' יֹודע ׁשהעֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי
עֹובד זה הרי - ּתחּלה ּדֹורֹו ואנׁשי אנֹוׁש ׁשעבד ּדר על ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּזה

ואמרה: עליו ּתֹורה ׁשהזהירה הּוא זה, וענין זרה. ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָעבֹודה
אׁשר וגֹו' הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה, עיני ּתּׂשא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּופן
ּתׁשּוט ׁשּמא ּכלֹומר, העּמים"; לכל אתם אלהי ה' ְְֱִֶֶַַַָָָָָֹֹֹחלק

לּב בליבך]ּבעין את[תחשוב הּמנהיגים הן ׁשאּלּו ותראה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַ
חּיים להיֹותן העֹולם לכל אֹותם ה' ׁשחלק והם ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהעֹולם,
ׁשראּוי ותאמר עֹולם, ׁשל ּכמנהגֹו ונפסדים ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹוהוים
"הּׁשמרּו ואמר: צּוה זה ּובענין ּולעבדן. להן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלהׁשּתחוֹות
הּלב ּבהרהּור ּתטעּו ׁשּלא ּכלֹומר, - לבבכם" יפּתה ּפן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹלכם

סרסּור להיֹותן אּלּו, הּבֹורא.[סוכן]לעבד ּובין ּביניכם ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ
היאספרים·. ּבעבֹודתּה, זרה עבֹודה עֹובדי חּברּו רּבים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּומה עבֹודתּה ּברּועּקר הּקדֹוׁש צּונּו ּומעׂשיה. ּמׁשּפטיה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ולא ּבּה, נהרהר ולא ּכלל, הּספרים ּבאֹותן לקרֹות ׁשּלא ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹהּוא,
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מּדבריה ואפּלּוּבדבר אסּור,. - הּצּורה ּבדמּות להסּתּכל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
"ּופן נאמר: זה ּובענין האלילם". אל ּתפנּו "אל ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
על ּתׁשאל ׁשּלא - יעבדּו" איכה לאמר, לאלהיהם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹּתדרׁש
עֹובד; אּתה ׁשאין ּפי על ואף היא, היא עבֹודתּה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּדר
ׁשהן ּכמֹו ולעׂשֹות אחריה להּפנֹות ל ּגֹורם זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּדבר

אני". ּגם ּכן "ואעׂשה ׁשּנאמר: ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָעֹוׂשין,
יּפנהוכל‚. ׁשּלא והּוא הן, אחד ּבענין האּלּו הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ויחקור] ּבדר[יתענין אחריה הּנפנה וכל זרה; עבֹודה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחר
מעׂשה ּבֹו עֹוׂשה מנתׁשהּוא על מכוסה פסל גילה [כגון ֲֶֶֶַ

ׁשאסּורלראותו] הּוא ּבלבד זרה עבֹודה ולא לֹוקה. זה הרי ,ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכ אּלא ּבמחׁשבה, אחריה לֹולהּפנֹות ׁשּגֹורמת מחׁשבה ל ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּלא אנּו מזהרים - הּתֹורה מעּקרי עּקר לעקר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻלאדם
ונּמׁש ונחׁשב לכ ּדעּתנּו נּסיח ולא לּבנּו, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹלהעלֹותּה
ּכל ולא קצרה, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני הּלב; הרהּורי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחר
אדם ּכל יּמׁש ואם ּבריֹו; על האמת להּׂשיג יכֹולֹות ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּדעֹות
קצר לפי העֹולם את מחריב נמצא לּבֹו, מחׁשבֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹאחר
יחׁשב ּופעמים זרה; עבֹודה אחר יתּור ּפעמים ּכיצד? ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹּדעּתֹו.

ׁשּמא הּבֹורא, אינֹו[אחד]ּביחּוד ׁשּמא מה[אחד]הּוא , ְִֵֵֶֶַַָָ
ּלפנים מה ּלמּטה, מה העולם]ּלמעלה שנברא מה[קודם ְְְְִַַַַַָָָ

הימים]ּלאחֹור אמת[אחרית היא ׁשּמא ּבּנבּואה, ּופעמים ; ְְְֱִִֶֶַָָָָ
ׁשּמא הּׁשמים מן היא ׁשּמא ּבּתֹורה, ּופעמים אינּה; ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמא
על האמת ׁשּידע עד ּבהן ׁשּידּון הּמּדֹות יֹודע ואינֹו ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאינּה.
ּתֹורה, הזהירה זה ענין על מינּות. לידי יֹוצא ונמצא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻּבריֹו,
אׁשר עיניכם, ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ּבּה: ְְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ּדעּתֹו אחר מּכם אחד ּכל יּמׁש לא ּכלֹומר, - זנים" ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּתם
חכמים: אמרּו ּכ האמת. מּׂשגת ׁשּמחׁשבּתֹו וידּמה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקצרה,
ולאו זנּות. זֹו עיניכם", "ואחרי מינּות; זֹו לבבכם", ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָ"אחרי
הּבא, העֹולם מן לטרדֹו לאדם ּגֹורם ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָזה,

מלקּות. ּבֹו ְֵַאין
זרה,מצות„. היא,[שקולה]עבֹודה ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻ

ּומּפי - וגֹו'" הּמצֹות ּכל את תעׂשּו ולא תׁשּגּו, "וכי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
למדּו הא[ממרע"ה]הּׁשמּועה מדּבר. הּכתּוב זרה ׁשּבעבֹודה , ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָ

ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּכֹופר - זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ׁשּכל ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלמדּת,
מאדם הּנביאים, ּׁשּנצטּוּו מה ּובכל הּנביאים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּובכל

ה'ועד[הראשון] צּוה אׁשר הּיֹום "מן ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָ
ּבכל מֹודה זרה, ּבעבֹודה הּכֹופר וכל לדרתיכם". ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹוהלאה

ּכּלן. הּמצוֹות ּכל עּקר והיא ּכּלּה; ְְִִִַַַָָָָֻֻהּתֹורה
ּדבר,יׂשראל‰. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה ׁשעבד ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּומׁשּמד סקילה; ּבּה ׁשּיׁש עברה ׁשעֹובר ּכיׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֻואינֹו
ּכּלּה הּתֹורה לכל מׁשּמד הּוא הרי זרה, הּמיניםלעבֹודה וכן . ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

מקּבלים ואין הּדברים. מן לדבר ּכיׂשראל אינן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָמּיׂשראל,
יׁשּובּון, לא ּבאיה "ּכל ׁשּנאמר: - לעֹולם ּבתׁשּובה ְְְֱִֶֶֶַָָָָָָֹאֹותם
אחר הּתרים הם והּמינים, חּיים". ארחֹות יּׂשיגּו ְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹולא
ׁשּנמצאּו עד ׁשאמרנּו, ּבּדברים ּבסכלּות, לּבם ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמחׁשבֹות

ּבנפׁש ּבׁשאט להכעיס, ּתֹורה ּגּופי על ּביד[בזלזול]עֹוברים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ּולהׁשיב עּמהן לסּפר ואסּור עֹון. ּבזה ׁשאין ואֹומרים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָרמה,

ּב ּפתח אל ּתקרב "ואל ׁשּנאמר: ּכלל, ּתׁשּובה יתּה".עליהן ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

זרה לעבֹודה מין, דינהּומחׁשבת - בהמה שוחט [ואם ֲֲִֶֶַַָָָ
ע"ז] .כתקרובת

.Âׁשּלאּכל ּפי על אף - אמת ׁשהיא זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
והּנֹורא; הּנכּבד הּׁשם את ּומגּדף מחרף זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעבדּה,

הּׁשם את המגּדף ואחד זרה, עבֹודה העֹובד שוויםואחד -] ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
בחומרתם] רמה,שניהם ביד ּתעׂשה אׁשר "והּנפׁש ׁשּנאמר: -ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּתֹולין לפיכ מגּדף". הּוא ה' את - הּגר ּומן האזרח ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמן
נסקלין. ּוׁשניהם המגּדף, את ׁשּתֹולין ּכמֹו זרה, עבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹובד
ׁשּׁשניהן זרה, עבֹודה ּבהלכֹות המגּדף ּדין ּכללּתי זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּפני

הן. ּבעּקר ְִִֵָָּכֹופרין
.Êהמגּדף:ואּלּו ּדיני עדהן סקילה, חּיב המגּדף אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָ

אלף ׁשהּוא אֹותּיֹות ארּבע ׁשל המיחד הּׁשם את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיפרׁש
ויבר יּוד, נּון יקלל]ּדלת ׁשאינם[- הּׁשמֹות מן ּבׁשם אֹותֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

הם]נמחקין שמות מֹות[ז' - ה' ׁשם "ונקב ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֶֶַָֹ
הּכּנּויים ׁשאר ועל סקילה; חּיב המיחד הּׁשם על ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻיּומת",

וכו'] רחום חנון ּבאזהרה[כגון ׁשּמפרׁש,[לאו], מי ויׁש . ְְְְִֵֵֶַָָָ
הי ואו הי יּוד ׁשם על אּלא חּיב ׁשעלׁשאינֹו אֹומר, ואני ; ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נסקל. הּוא ְְִֵֶָׁשניהם

.Áׁשּנאמראזהרה מּנין? מגּדף תקּלל".ׁשל לא "אלהים : ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
יֹוסי' את יֹוסי 'יּכה ּבּכּנּוי העדים את ּדנין ויֹום יֹום ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבכל
בגלל - ה' לשם כתחליף אלקים) (גי' 'יוסי' בשם [משתמשים

שכזו] נוראה בהתבטאות אתהקושי מֹוציאין - הּדין נגמר .ְִִִִֶַַ
לֹו: ואֹומרים ׁשּבעדים הּגדֹול את וׁשֹואלים לחּוץ, האדם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
עֹומדים והּדּינים אֹומר, והּוא ּבפרּוׁש'! ּׁשּׁשמעּת מה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹ'אמר

וקֹורעין רגליהם, מאחין[בגדיהם]על מקוםולא תופרים [לא ְְְְְִִֵֶַַַֹ
לעולם] ּכמֹותֹוהקריעה אני 'אף אֹומר: הּׁשני והעד .ְְֲִִֵֵֵַַָ

מהן ואחד אחד ּכל צרי רּבים, עדים היּו ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשמעּתי'.
ׁשמעּתי'. 'ּכזה ְִֶַַָָלֹומר:

.Ëּדּבּורמגּדף ּכדי ּבתֹו ּבֹו עליךׁשחזר "שלום אמירת [כדי ְְְִֵֵֶַַָ
ׁשּגּדףרבי"] מי נסקל. ּבעדים, ׁשּגּדף ּכיון אּלא ּכלּום, אינֹו ,ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ

אֹותֹו. והֹורגין ּבֹו ּפֹוגעין קּנאין זרה, עבֹודה ּבׁשם הּׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאת
עד נסקל; אינֹו - ּדין לבית ּובא קּנאים, הרגּוהּו לא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹואם

הּׁשמֹות מן ּבׁשם המיחדים.ׁשּיבר ְְְִִֵֵֵֶַַָָֻ
.Èלקרעּכל חּיב הּׁשם, ּברּכת ואפּלּוהּׁשֹומע ּברּכת; על ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹ

לקרעהּכּנּוי הּׁשֹומע,חּיב ואחד מּיׂשראל. ׁשּיׁשמעּנה והּוא, ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
חּיב אינֹו הּגֹוי, מן הּׁשֹומע אבל הּׁשֹומע. מן הּׁשֹומע ֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָאֹו
ׁשרבׁשקה מּפני אּלא וׁשבנא, אליקים קרע ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלקרע;
אחד ידיהם את סֹומכים והּדּינים העדים ּכל היה. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמׁשּמד
ׁשאּתה ,ּבראׁש ּדמ' לֹו: ואֹומר המגּדף, ראׁש על ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאחד
עליו, ׁשּסֹומכים מי ּדין, ּבית הרּוגי ּבכל ואין .'ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּגרמּת
את הּׁשמעים ּכל "וסמכּו ׁשּנאמר: ּבלבד, מגּדף ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

ְֵֶידיהם".

ה'תשע"ב ניסן י"ח שלישי יום

גּפרק ¤¤

ּכרתּכל‡. חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו זרה עבֹודה ואםהעֹובד ; ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָ
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מביא ּבׁשגגה, עבד ואם נסקל. והתראה, עדים ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהיּו
קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני .[בין ְַָָ

וצלםעבֹודֹות·. צלם לכל זרה, עבֹודה עֹובדי קבעּו הרּבה ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּכגֹון - זה ּכעבֹודת אינּה זה ועבֹודת וצּורה, צּורה ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָּולכל

לֹו עצמֹו אדם ׁשּיפער ׁשעבֹודתֹו לפניו]ּפעֹור, צרכיו ;[ויעשה ְְְֲִֶֶַָָָֹ
יסּקל אֹו אבנים, לֹו ׁשּיזרק ׁשעבֹודתֹו [יפנה]ּומרקּוליס, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ

לׁשאר ּתּקנּו אּלּו ּכגֹון עבֹודֹות והרּבה אבנים. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָמּלפניו
אבן ׁשּזרק אֹו למרקּוליס, עצמֹו הּפֹוער ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָצלמים.
ׁשּנאמר: עבֹודתֹו, ּדר אֹותֹו ׁשּיעבד עד ּפטּור; - ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹלפעֹור
ּגם ּכן ואעׂשה אלהיהם, את האּלה הּגֹוים יעבדּו ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"איכה
ּדרכי לידע ּדין ּבית צריכין הענין, זה ּומּפני ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאני".

עבֹודההעבֹודֹות עֹובד סֹוקלין ׁשאין ׁשּזֹו; ׁשּידעּו עד זרה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עבֹודתּה. ּדר ֲִֶֶָָהיא

ׁשּכתּובואזהרה‚. הּוא ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו עבֹודֹות :ׁשל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ
חּוץ עבֹודֹות, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה תעבדם". ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
ּבאחת העֹובד אבל ;ּומנּס ּומקּטר וזֹובח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמּמׁשּתחוה
חּיב, - זרה עבֹודה מיני מּכל לאחד אּלּו עבֹודֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמארּבע
ׁשּנּס הרי ּכיצד? .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואף
לאלהים "זבח ׁשּנאמר: חּיב, - למרקּוליס ׁשּזבח אֹו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלפעֹור

יומת]יחרם" היתה[- עבֹודֹות ּבכלל זביחה ["ויעבוד. ְְְֲֳִִַָָָָָ
אחרים"] יצאת?אלוקים ולּמה במיוחד], ל:[פורטה לֹומר ְְַָָָָ

לּׁשם ּבּה ׁשעֹובדין מיחדת ּזביחה המקדש]מה וחּיב[בבית , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
עבֹודתּה ּדר היתה ּבין עליה, סקילה אחר לאל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּזֹובח
מיחדת ׁשהיא עבֹודה ּכל אף ּבזביחה; אינּה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּבזביחה,
עבֹודתּה ּדר ׁשהיתה ּבין אחר, לאל ּבּה עבד אם - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלּׁשם
"לא נאמר: לכ עליה. חּיב - ּבכ ׁשאינּה ּבין ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבכ
ּדר אין אפּלּו ההׁשּתחויה, על לחּיב אחר", לאל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָתׁשּתחוה
- ּומנּס וזֹורק ;ּומנּס למקּטר, הּדין והּוא .ּבכ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָעבֹודתֹו

הּוא. ֶָאחד
צֹואהספת„. בפיה]לּה לה עביט[הניח לּה ׁשּנּס אֹו [כלי], ִִֵֶַָָָָָ

ׁשחט חּיב. - רגלים מימי ּכןׁשל אם אּלא ּפטּור, - חגב לּה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבכ עבֹודתּה אברהיתה מחּסרת ּבהמה לּה ׁשחט אם וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

זרה עבֹודה .ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ּכן אם אּלא ּפטּור, -ְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָָ
ונאסרת. חּיב, - ּבפניה מּקל ׁשבר - ּבמּקל אֹותּה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשעֹובדין
הּמּקל זריקת ׁשאין נאסרת; ואינּה חּיב, - לפניה מּקל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזרק

הּמּקל ׁשהרי הּדם, זריקת והּדם[נשאר]ּכעין ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה מיני מּכל אחד עליו המקּבל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמתּפּזר.
וכל אּת', 'אלי לּה: ואמר לבנה הגּביּה אפּלּו סקילה; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב

חּיב - זה ּבדּבּור ּדּבּור,ּכּיֹוצא ּכדי ּבתֹו ּבֹו חזר ואפּלּו ; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
נסקל. אּלא ּכלּום, חזרתֹו אין - אלי' זה 'אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר:

-העֹובד‰. ּבּזיֹון ּדר עׂשה ואפּלּו ּכדרּכּה, זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
אבןחּיב זרק אֹו לבּזֹותֹו, ּכדי לפעֹור עצמֹו הּפֹוער ּכיצד? . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּומביא חּיב, - ּבכ ועבֹודתֹו הֹואיל - לבּזֹותֹו ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמרקּוליס
ׁשגגתֹו. על ְְִַָָָקרּבן

.Âמּפניהעֹובד זֹו ּבצּורה ׁשחׁשק ּכגֹון מאהבה, זרה עבֹודה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשּמא לּה, מּיראתֹו ׁשעבדּה אֹו ּביֹותר, נאה ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָמלאכּתּה
לֹו -ּתרע ּומרעה מטיבה ׁשהיא עֹובדיה מדּמים ׁשהן ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכדר עבדּה ואם סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, עליו קּבלּה ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָאם
מאהבה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת אֹו מּיראה{עבֹודתּה ,}אֹו ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ

המגּפף והמכּבד[מחבק]ּפטּור. לּה, והמנּׁשק זרה, עבֹודה ְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָ
מים]והמרּבץ[במטאטא] והּס[מזלף לּה, והּמרחיץ לפניה, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

ובשמים] ּכבֹוד[שמן ּבדברי ּכּיֹוצא וכל והּמנעיל, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָוהּמלּביׁש
ּודברים תעבדם"; "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאּלּו

ּבכל אחתאּלּו, על לֹוקה אינֹו כן ּפי על ואף הן. עבֹודה ל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
ּבאחד עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפרּוׁש; ׁשאינן לפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן,

חּיב. - לעבדּה ועׂשהּו האּלּו, הּדברים ְְְְִִֵַַָָָָָָָָמּכל
.Êויּטלּנּו,יׁשב יׁשּוח לא - זרה עבֹודה ּבפני ּברגלֹו קֹוץ לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

לא - ּבפניה מעֹות לֹו נתּפּזרּו לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני
ואחר יׁשב, אּלא לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ויּטלם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׁשּוח

יּטל ּכ. ִָֹ
.Áפנים]ּפרצּופֹות מים[פרצופי ּבפני[מפיהם]המקּלחֹות ְְְְִִֵַַַַ

ׁשּנראה מּפני ויׁשּתה, ּפיהן על ּפיו יּניח לא - זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה
זרה. לעבֹודה ְֲִֵַַָָָּכמנּׁשק

.Ëּבידֹוהעֹוׂשה עׂשאּה ׁשּלא ּפי על אף - לעצמֹו זרה עבֹודה ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹ
לבקשתו] עשאה אומן לֹוקה,[אלא - עבדּה ׁשּלא ּפי על ואף ,ְֲִֶֶַַָָֹ

העֹוׂשה וכן ּתמּונה". וכל פסל ל תעׂשה "לא ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
לֹוקה, - לגֹוי אֹותּה עׂשה אפּלּו - לאחרים ּבידֹו זרה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָעבֹודה

לכם" תעׂשּו לא מּסכה "ואלהי העֹוׂשהׁשּנאמר: ,לפיכ . ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּתים. לֹוקה לעצמֹו, ּבידֹו זרה ְְְְֲִֶַַָָָָעבֹודה

.Èצּורֹותאסּור ׁשאינּה[אדם]לעׂשֹות ּפי על ואף לנֹואי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי כסף אלהי אּתי, תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעבֹודה
זהב וׁשל ּכסף ׁשל צּורֹות ּכלֹומר, - לכם" תעׂשּו לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
ׁשהם וידּמּו הּטֹועים ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי לנֹואי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהן

האדם[זרה]לעבֹודה צּורת אּלא לנֹואי, לצּור אסּור ואין . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
צּורת ּבאבן, ולא ּבסיד ולא ּבעץ לא צרין, אין לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹּבלבד.
והּכּיּור הּצּיּור ּכגֹון ּבֹולטת, הּצּורה ׁשּתהיה והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהאדם;

אם[קישוטים] אבל לֹוקה. צר, ואם ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבטרקלין
סּמנין ׁשל צּורה אֹו מׁשקעת, הּצּורה ּכגֹון[צבע]היתה , ְְְִֶַַַַָָָָָֻ

ׁשרֹוקמין צּורֹות אֹו והּטבלּיֹות, הּלּוחֹות ּגּבי ׁשעל ְְְִִֵֶֶַַַַַַהּצּורֹות
מּתרֹות. אּלּו הרי - ְֲִֵֵָָֻּבאריג

.‡Èהיתהטּבעת אם - אדם צּורת ׁשהּוא חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
להּניחּה אסּור - ּבֹולטת ּבּה[בביתו]הּצּורה לחּתם ּומּתר [כי, ְְִֶֶַַַָָָָָֹֻ

חקיקה] להּניחּה,יוצרת מּתר - ׁשֹוקעת הּצּורה היתה ואם ;ְְְִִַַַַָָָָָֻ
ּבֹולטת. הּצּורה ּבֹו ּתעׂשה ׁשהּנחּתם מּפני ּבּה, לחּתם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואסּור
ּומּזלֹות ּכֹוכבים ּולבנה חּמה ּדמּות לצּור אסּור ְְְִֵַַָָָָָָָוכן

תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ּכדמּותּומלאכים, ּתעׂשּון לא - אּתי" ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָֹֹ
הּלּוח על ואפּלּו ּבּמרֹום, לפני המׁשּמׁשים [שאינןׁשּמׁשין ְְְֲִִִַַַַַַַַַָָָ

האדם,בולטות] מן חּוץ חּיה נפׁש ּוׁשאר הּבהמֹות צּורֹות .ְְִֵֶֶַַָָָָָ
אֹותם, לצּור מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּודׁשאים אילנֹות ְְְִִֵֶַָָָָָָֻוצּורֹות

ּבֹולטת. הּצּורה היתה ְֲִֶֶַַָָָואפּלּו
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מביא ּבׁשגגה, עבד ואם נסקל. והתראה, עדים ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהיּו
קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני .[בין ְַָָ

וצלםעבֹודֹות·. צלם לכל זרה, עבֹודה עֹובדי קבעּו הרּבה ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּכגֹון - זה ּכעבֹודת אינּה זה ועבֹודת וצּורה, צּורה ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָּולכל

לֹו עצמֹו אדם ׁשּיפער ׁשעבֹודתֹו לפניו]ּפעֹור, צרכיו ;[ויעשה ְְְֲִֶֶַָָָֹ
יסּקל אֹו אבנים, לֹו ׁשּיזרק ׁשעבֹודתֹו [יפנה]ּומרקּוליס, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ

לׁשאר ּתּקנּו אּלּו ּכגֹון עבֹודֹות והרּבה אבנים. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָמּלפניו
אבן ׁשּזרק אֹו למרקּוליס, עצמֹו הּפֹוער ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָצלמים.
ׁשּנאמר: עבֹודתֹו, ּדר אֹותֹו ׁשּיעבד עד ּפטּור; - ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹלפעֹור
ּגם ּכן ואעׂשה אלהיהם, את האּלה הּגֹוים יעבדּו ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"איכה
ּדרכי לידע ּדין ּבית צריכין הענין, זה ּומּפני ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאני".

עבֹודההעבֹודֹות עֹובד סֹוקלין ׁשאין ׁשּזֹו; ׁשּידעּו עד זרה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עבֹודתּה. ּדר ֲִֶֶָָהיא

ׁשּכתּובואזהרה‚. הּוא ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו עבֹודֹות :ׁשל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ
חּוץ עבֹודֹות, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה תעבדם". ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
ּבאחת העֹובד אבל ;ּומנּס ּומקּטר וזֹובח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמּמׁשּתחוה
חּיב, - זרה עבֹודה מיני מּכל לאחד אּלּו עבֹודֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמארּבע
ׁשּנּס הרי ּכיצד? .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואף
לאלהים "זבח ׁשּנאמר: חּיב, - למרקּוליס ׁשּזבח אֹו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלפעֹור

יומת]יחרם" היתה[- עבֹודֹות ּבכלל זביחה ["ויעבוד. ְְְֲֳִִַָָָָָ
אחרים"] יצאת?אלוקים ולּמה במיוחד], ל:[פורטה לֹומר ְְַָָָָ

לּׁשם ּבּה ׁשעֹובדין מיחדת ּזביחה המקדש]מה וחּיב[בבית , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
עבֹודתּה ּדר היתה ּבין עליה, סקילה אחר לאל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּזֹובח
מיחדת ׁשהיא עבֹודה ּכל אף ּבזביחה; אינּה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּבזביחה,
עבֹודתּה ּדר ׁשהיתה ּבין אחר, לאל ּבּה עבד אם - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלּׁשם
"לא נאמר: לכ עליה. חּיב - ּבכ ׁשאינּה ּבין ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבכ
ּדר אין אפּלּו ההׁשּתחויה, על לחּיב אחר", לאל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָתׁשּתחוה
- ּומנּס וזֹורק ;ּומנּס למקּטר, הּדין והּוא .ּבכ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָעבֹודתֹו

הּוא. ֶָאחד
צֹואהספת„. בפיה]לּה לה עביט[הניח לּה ׁשּנּס אֹו [כלי], ִִֵֶַָָָָָ

ׁשחט חּיב. - רגלים מימי ּכןׁשל אם אּלא ּפטּור, - חגב לּה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבכ עבֹודתּה אברהיתה מחּסרת ּבהמה לּה ׁשחט אם וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

זרה עבֹודה .ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ּכן אם אּלא ּפטּור, -ְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָָ
ונאסרת. חּיב, - ּבפניה מּקל ׁשבר - ּבמּקל אֹותּה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשעֹובדין
הּמּקל זריקת ׁשאין נאסרת; ואינּה חּיב, - לפניה מּקל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזרק

הּמּקל ׁשהרי הּדם, זריקת והּדם[נשאר]ּכעין ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה מיני מּכל אחד עליו המקּבל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמתּפּזר.
וכל אּת', 'אלי לּה: ואמר לבנה הגּביּה אפּלּו סקילה; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב

חּיב - זה ּבדּבּור ּדּבּור,ּכּיֹוצא ּכדי ּבתֹו ּבֹו חזר ואפּלּו ; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
נסקל. אּלא ּכלּום, חזרתֹו אין - אלי' זה 'אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר:

-העֹובד‰. ּבּזיֹון ּדר עׂשה ואפּלּו ּכדרּכּה, זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
אבןחּיב זרק אֹו לבּזֹותֹו, ּכדי לפעֹור עצמֹו הּפֹוער ּכיצד? . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּומביא חּיב, - ּבכ ועבֹודתֹו הֹואיל - לבּזֹותֹו ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמרקּוליס
ׁשגגתֹו. על ְְִַָָָקרּבן

.Âמּפניהעֹובד זֹו ּבצּורה ׁשחׁשק ּכגֹון מאהבה, זרה עבֹודה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשּמא לּה, מּיראתֹו ׁשעבדּה אֹו ּביֹותר, נאה ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָמלאכּתּה
לֹו -ּתרע ּומרעה מטיבה ׁשהיא עֹובדיה מדּמים ׁשהן ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכדר עבדּה ואם סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, עליו קּבלּה ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָאם
מאהבה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת אֹו מּיראה{עבֹודתּה ,}אֹו ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ

המגּפף והמכּבד[מחבק]ּפטּור. לּה, והמנּׁשק זרה, עבֹודה ְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָ
מים]והמרּבץ[במטאטא] והּס[מזלף לּה, והּמרחיץ לפניה, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

ובשמים] ּכבֹוד[שמן ּבדברי ּכּיֹוצא וכל והּמנעיל, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָוהּמלּביׁש
ּודברים תעבדם"; "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאּלּו

ּבכל אחתאּלּו, על לֹוקה אינֹו כן ּפי על ואף הן. עבֹודה ל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
ּבאחד עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפרּוׁש; ׁשאינן לפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן,

חּיב. - לעבדּה ועׂשהּו האּלּו, הּדברים ְְְְִִֵַַָָָָָָָָמּכל
.Êויּטלּנּו,יׁשב יׁשּוח לא - זרה עבֹודה ּבפני ּברגלֹו קֹוץ לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

לא - ּבפניה מעֹות לֹו נתּפּזרּו לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני
ואחר יׁשב, אּלא לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ויּטלם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׁשּוח

יּטל ּכ. ִָֹ
.Áפנים]ּפרצּופֹות מים[פרצופי ּבפני[מפיהם]המקּלחֹות ְְְְִִֵַַַַ

ׁשּנראה מּפני ויׁשּתה, ּפיהן על ּפיו יּניח לא - זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה
זרה. לעבֹודה ְֲִֵַַָָָּכמנּׁשק

.Ëּבידֹוהעֹוׂשה עׂשאּה ׁשּלא ּפי על אף - לעצמֹו זרה עבֹודה ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹ
לבקשתו] עשאה אומן לֹוקה,[אלא - עבדּה ׁשּלא ּפי על ואף ,ְֲִֶֶַַָָֹ

העֹוׂשה וכן ּתמּונה". וכל פסל ל תעׂשה "לא ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
לֹוקה, - לגֹוי אֹותּה עׂשה אפּלּו - לאחרים ּבידֹו זרה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָעבֹודה

לכם" תעׂשּו לא מּסכה "ואלהי העֹוׂשהׁשּנאמר: ,לפיכ . ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּתים. לֹוקה לעצמֹו, ּבידֹו זרה ְְְְֲִֶַַָָָָעבֹודה

.Èצּורֹותאסּור ׁשאינּה[אדם]לעׂשֹות ּפי על ואף לנֹואי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי כסף אלהי אּתי, תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעבֹודה
זהב וׁשל ּכסף ׁשל צּורֹות ּכלֹומר, - לכם" תעׂשּו לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
ׁשהם וידּמּו הּטֹועים ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי לנֹואי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהן

האדם[זרה]לעבֹודה צּורת אּלא לנֹואי, לצּור אסּור ואין . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
צּורת ּבאבן, ולא ּבסיד ולא ּבעץ לא צרין, אין לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹּבלבד.
והּכּיּור הּצּיּור ּכגֹון ּבֹולטת, הּצּורה ׁשּתהיה והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהאדם;

אם[קישוטים] אבל לֹוקה. צר, ואם ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבטרקלין
סּמנין ׁשל צּורה אֹו מׁשקעת, הּצּורה ּכגֹון[צבע]היתה , ְְְִֶַַַַָָָָָֻ

ׁשרֹוקמין צּורֹות אֹו והּטבלּיֹות, הּלּוחֹות ּגּבי ׁשעל ְְְִִֵֶֶַַַַַַהּצּורֹות
מּתרֹות. אּלּו הרי - ְֲִֵֵָָֻּבאריג

.‡Èהיתהטּבעת אם - אדם צּורת ׁשהּוא חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
להּניחּה אסּור - ּבֹולטת ּבּה[בביתו]הּצּורה לחּתם ּומּתר [כי, ְְִֶֶַַַָָָָָֹֻ

חקיקה] להּניחּה,יוצרת מּתר - ׁשֹוקעת הּצּורה היתה ואם ;ְְְִִַַַַָָָָָֻ
ּבֹולטת. הּצּורה ּבֹו ּתעׂשה ׁשהּנחּתם מּפני ּבּה, לחּתם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואסּור
ּומּזלֹות ּכֹוכבים ּולבנה חּמה ּדמּות לצּור אסּור ְְְִֵַַָָָָָָָוכן

תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ּכדמּותּומלאכים, ּתעׂשּון לא - אּתי" ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָֹֹ
הּלּוח על ואפּלּו ּבּמרֹום, לפני המׁשּמׁשים [שאינןׁשּמׁשין ְְְֲִִִַַַַַַַַַָָָ

האדם,בולטות] מן חּוץ חּיה נפׁש ּוׁשאר הּבהמֹות צּורֹות .ְְִֵֶֶַַָָָָָ
אֹותם, לצּור מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּודׁשאים אילנֹות ְְְִִֵֶַָָָָָָֻוצּורֹות

ּבֹולטת. הּצּורה היתה ְֲִֶֶַַָָָואפּלּו
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דּפרק ¤¤

מּיׂשראלמּדיחי‡. זרה]עיר נסקלין[לעבודה אּלּו הרי -, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ
על יֹוׁשביאף את הּדיחּו אּלא זרה, עבֹודה עבדּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבסיף; נהרגין הּמּדחין, העיר ואנׁשי אֹותּה. ׁשעבדּו עד ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעירם
ּבאלֹוּה. עליהם ׁשּקּבלּוה אֹו זרה, עבֹודה ׁשעבדּו ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָוהּוא
."ּפי על יּׁשמע "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? למּדיח ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָֹואזהרה

ׁשניםאין·. מּדיחיה ׁשּיהיּו עד הּנּדחת, עיר נעׂשית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ׁשנים על יתר "יצאּואֹו ׁשּנאמר: ויהיּו, בלּיעל"; ּבני אנׁשים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

,מּקרּב" ׁשּנאמר: העיר, ּומאֹותּה ׁשבט מאֹותֹו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּדיחיה
הּמּדחין ויהיּו רּבּה, ׁשּיּדיחּו ועד עירם"; יֹוׁשבי את ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻוּיּדיחּו
ׁשבט, ׁשל רּבֹו הּדח אם אבל ׁשבט. ׁשל רּבֹו ועד ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻֻמּמאה
ּכפר לא - העיר" "יֹוׁשבי ׁשּנאמר: ּכיחידים, אֹותם ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹּדנין
ׁשל ורּבֹו קטן, ּכפר מּמאה ּפחֹות וכל ּגדֹול; ּכר ולא ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֻקטן,
אֹו קטּנים, אֹו נׁשים הּדיחּוה אם וכן ּגדֹול. ּכר ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָׁשבט
אֹו מאליהן, ׁשהּדחּו אֹו מעּוטּה, ׁשהּדח אֹו יחיד, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻׁשהּדיחּה
הּנּדחת, עיר ּדין ּבּה ּדנין אין - לּה מחּוצה מּדיחיה ִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיּו
מי ּכל סֹוקלין זרה: עבֹודה ׁשעבדּו ּכיחידים הן הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָאּלא

ּדין. ּבית הרּוגי ּכׁשאר ליֹורׁשיהן ּוממֹונן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשעבד,
ׁשבעיםאין‚. ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית אּלא הּנּדחת עיר ּדין ּדנין ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

האּׁשה את אֹו ההּוא האיׁש את "והֹוצאת ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואחד,
"ׁשערי אל הּזה, הרע הּדבר את עׂשּו אׁשר יחידיםההוא - ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וׁשער ׁשער ּכל ׁשל ּדין ּבבית עיר]נהרגין שבכל כ"ג ,[של ְְֱִִֵֶֶַַַַָָ
הּגדֹול. ּדין ּבבית אּלא נהרגין המרּבין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֻואין

הּנּדחתאין„. עיר נעׂשית מקלט מערי ׁשּנאמר:אחת , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ׁשּלא"ּבאח לפי הּנּדחת, עיר נעׂשית ירּוׁשלים ולא ;"ערי ת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ּבּספר הּנּדחת עיר עֹוׂשין ואין לׁשבטים. ,[בגבול]נתחּלקה ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ
ּבית ואין יׂשראל. ארץ את ויחריבּו ּגֹוים יּכנסּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי
אם אבל זֹו; ּבצד זֹו הּנּדחֹות עירֹות ׁשלׁש עֹוׂשה אחד ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹּדין

עֹוׂשה. מרחקֹות, ְֶָָֻהיּו
ּבלׁשֹוןאין‰. מּדיחיה ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

נל' אֹו ונזּבח', נל' אֹו ונעבד', נל' להן: ויאמרּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹרּבים
ּונקּבל נל' אֹו ונׁשּתחוה', נל' אֹו ,'ּוננּס נל' אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַּונקּטר',
אֹו עבֹודתּה, ּדר אֹותּה ועבדּו ׁשֹומעים, והם ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָּבאלֹוּה';

עבֹודֹות מארּבע ּבאלֹוּה.[המנויות]ּבאחת אֹותּה ׁשּקּבלּו אֹו , ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָ
האּלּו, הּתנאים ּכל ּובמּדיחיה ּבּה נתקּימּו ׁשּלא הּנּדחת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעיר
ׁשעבד ואחד אחד ּבכל ּומעידין מתרין להן? עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא
ליֹורׁשיהן. ּוממֹונן ּכיחידין; אֹותן וסֹוקלין זרה, עבֹודה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָמהן

.Âעירוהיא לעׂשֹות ראּויה ׁשּתהא ּבזמן הּנּדחת, עיר ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
עד וחֹוקרין, ודֹורׁשין ׁשֹולחין הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַַַַָהּנּדחת?
וחזרּו רּבּה, אֹו העיר ּכל ׁשהּדחה ּברּורה ּבראיה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּידעּו

זרה חכמים,לעבֹודה ּתלמידי ׁשני להן ׁשֹולחין ּכ אחר . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מּוטב ּתׁשּובה, ועׂשּו חזרּו אם ּולהחזירן. אֹותן ;להזהיר ְְְְְְְִִִַַָָָָָָ

ּבאּולּתן עמדּו לעלֹותואם יׂשראל לכל מצּוין ּדין ּבית - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
עד מלחמה, עּמהם ועֹורכין עליהן צרין והן לּצבא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהן

ּדינין ּבּתי להם מרּבין מּיד העיר, ּכׁשּתּבקע העיר. ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּבקע
עבֹודה ׁשעבד עדים ׁשני עליו ׁשּבאּו מי ּכל אֹותן. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָודנים
ּכל נמצאּו אם אֹותֹו: מפריׁשין ּבֹו, ׁשהתרּו אחר ְְְְִִִִִֶַַַָָָזרה
נמצאּו נּצֹול; העיר ּוׁשאר אֹותן, סֹוקלין - מעּוטּה ְְְְְִִִִִִָָָָָהעֹובדים
ּדינם, ׁשם וגֹומרין הּגדֹול ּדין לבית אֹותן מעלין - ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֻרּבּה
אׁשר אדם נפׁש ּכל את ּומּכין ּבסיף. ׁשעבדּו אּלּו ּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוהֹורגין
נמצאּו ואם ּכּלּה; הּדחה אם ונׁשים, טף חרב, לפי ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֻֻּבּה
לפי עֹובדים ׁשל והּטף הּנׁשים ּכל את מּכים רּבּה, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻהעֹובדים
את סֹוקלין רּבּה, ׁשהּדחּו ּבין ּכּלּה ׁשהּדחה ּובין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻֻֻֻחרב.

רחֹובּה ּתֹו אל ׁשללּה ּכל ּומקּבצין מרכזית]מּדיחיה. .[ככר ְְְְִִֶֶַַָָָָָ
ּבֹונין לּה, חּוצה רחֹובּה היה רחֹוב; לּה עֹוׂשין רחֹוב, לּה ְְְִִֵָָָָָָָאין
ּתֹו "אל ׁשּנאמר: לתֹוכּה, ׁשּיּכנס עד מּמּנּו חּוץ ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחֹומה

וׂשֹור ּבּה. אׁשר חּיה נפׁש ּכל והֹורגין ּכלרחבּה". את פין ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ּוׁשרפתּה ּבאׁש; הּמדינה עם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשללּה

ׁשללּה". ּכל ואת העיר את באׁש ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ"וׂשרפּת
.Êׁשּלאנכסי העיר יֹוׁשבי ׁשאר והם ׁשּבתֹוכּה, הּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשם, ויׁשבּו הֹואיל ׁשללּה; ּבכלל נׂשרפין - רּבּה עם ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻֻהּדחּו
אבד ׁשהּואממֹונן ּבכל מּמּנה הּנהנה וכל לֹוקה. אחת,- ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
.Áזכה;ועיר ּבנכסיה הּמחזיק ּכל עדיה, ׁשהּוזּמּו הּנּדחת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּוזּמּו ׁשהרי ּבֹו, להנֹות אחדּומּתר ׁשּכל ּבּה? זכה ולּמה . ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻ
נבנית ואינּה ּדינּה. ׁשּנגמר מּׁשעה ממֹונֹו הפקיר ּכבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואחד
תּבנה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - אֹותּה הּבֹונה וכל ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלעֹולם;
תּבנה "לא ׁשּנאמר: - ּופרּדסים ּגּנֹות לעׂשֹותּה ּומּתר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעֹוד".

מדינה ּתּבנה לא ׁשהיתה.[עיר]עֹוד", ּכמֹות ְְְִִֶֶָָָָֹ
.Ëּבעׁשּירה עברה אם למקֹום, מּמקֹום הּנּדחתהעֹוברת יר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבסיף, נהרגין - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ׁשהת אם - עּמּה ְְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹֻוהּדחה
ליֹורׁשיהן ּוממֹונם ּבסקילה, הן - לאו ואם אבד; .ּוממֹונם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

.Èמדינהנכסי -[עיר]אנׁשי ּבתֹוכּה מפקדין ׁשהיּו אחרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
יחזרּו אּלא נׂשרפין, אין - אחריּות עליהן ׁשּקּבלּו ּפי על ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
נכסי חברּתּה. ׁשלל ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלבעליהן,
נקּבצּו אם - אחרת ּבמדינה מפקדין ׁשהיּו ׁשהּדחּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻֻהרׁשעים

שללה]עּמּה כל שריפת אין[בעת לאו, ואם ּבכללּה; נׂשרפין , ְְְִִִִִֵָָָָָ
ליֹורׁשיהן. יּנתנּו אּלא אֹותן, ְְְְְִִֵֶֶַָָָמאּבדין

.‡È,אחרת,ּבהמה עיר ׁשל וחציּה הּנּדחת עיר ׁשל חציּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מּתרת, - ּכן ׁשהיא ועּסה אסּורה. זֹו הרי - ּבתֹוכּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשהיתה

העּסה לחלק ׁשאפׁשר .לפי ְְְִִֶֶַָָָֹ
.·Èּבהנאהּבהמה אסּורה - ׁשּנׁשחטה הּנּדחת עיר ,ׁשל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשל ּבין אנׁשים ׁשל ּבין הראׁש, ׂשער ׁשּנׁשחט. הּנסקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכׁשֹור
הּוא הרי - נכרית ּפאה ׁשל אבל ּבהנאה; מּתר - ׁשּבּה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻנׁשים

וא ׁשללּה, סּור.מּכלל ְְְִַָָָ
.‚Èמּתריןּפרֹות - ׁשּבתֹוכּה .המחּברים "ּתקּבץ ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

ּפרֹות יצאּו ּוׂשרפה; קּבּוץ אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי וׂשרפּת", .ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
הּדין, והּוא ּוׂשרפה. וקּבּוץ ּתליׁשה מחּסרין ׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻהמחּברין,
מּתרֹות, ׁשהן עצמן האילנֹות לֹומר צרי ואין הראׁש. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלׂשער
מזּבח קדׁשי - ׁשּבתֹוכּה ההקּדׁשֹות יֹורׁשיהן. ׁשל הן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהרי
הּבית, ּבדק קדׁשי ּתֹועבה"; רׁשעים, "זבח ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָימּותּו,
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ׁשלל ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: - אֹותּה ׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹיּפדּו
ִַָׁשמים.

.„Èבהמה]והּמעׂשרהּבכֹור הרי[מעשר ּתמימין, - ׁשּבתֹוכּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ
ּבכלל הן הרי מּומין, ּובעלי וימּותּו; מזּבח קדׁשי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָהם
ליד הּגיעּו אם - ׁשּבתֹוכּה הּתרּומֹות ונהרגין. ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ"ּבהמּתּה",
יׂשראל ּביד הן עדין ואם נכסיו; ׁשהן מּפני ירקבּו, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן
ׁשמים, נכסי ׁשהן מּפני אחרת, מדינה ׁשל לכהן יּנתנּו -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּגּוף. קדּׁשת ְְַַָָֻֻּוקדּׁשתן
.ÂËׁשּבתֹוכּהמעׂשר הּקדׁש וכתבי ׁשני, מעׂשר וכסף ׁשני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

יּגנזּו אּלּו הרי -. ְֲִֵֵָ
.ÊËעֹולהּכל ּכמקריב זה הרי - הּנּדחת ּבעיר ּדין העֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּמסּלקּכליל אּלא עֹוד, ולא ;"אלהי לה' "ּכליל ׁשּנאמר: , ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אּפֹו", מחרֹון ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אף ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָחרֹון
רחמים, ל "ונתן ׁשּנאמר: ורחמים, ּברכה עליהם ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומביא

."והרּב ְְְְִִֶַורחמ

ה'תשע"ב ניסן כ' חמישי יום

הּפרק ¤¤

מּיׂשראלהּמסית‡. זהאחד הרי - אּׁשה ּבין איׁש ּבין , ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
עבֹודה הּמסית ולא הּמּוסת עבד ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדיֹוט, הּמסית ׁשהיה ּבין לעבד. ׁשהֹורהּו מּפני אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;

יחיד הּמּוסת ׁשהיה ּבין נביא, ׁשהיה אֹוּבין אּׁשה, אֹו איׁש ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבסקילה. מיתתֹו - ְְִִִִִָָיחידים

מּדיחהּמסית·. זה הרי - העיר אנׁשי רב נקראאת ואינֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבסקילה. מיתתֹו נביא, העיר רב ׁשהּדיח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ'מסית'.
עד הּנּדחת, עיר ּכאנׁשי ואינם ּכיחידים, הן הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהּנּדחים,
עבֹודה לי 'אמרה האֹומר: ואחד ׁשנים. הּמּדיחים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
עבדּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי 'אמר ׁשאמר: אֹו עבדּוה', ְְִִִֶַַַָָָָָָָזרה:
רב אחריו הּדחּו ואם ׁשהּדיח; נביא זה הרי - זרה' ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻעבֹודה
ּבלׁשֹון ּבין רּבים ּבלׁשֹון ּבין ׁשהסית, הּמסית נסקל. ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָהעיר,
עבֹודה 'אעבד לחברֹו: האֹומר ּכיצד? נסקל. זה הרי - ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיחיד
ׁשּדר ּפלֹונית', ּבעבֹודה ונעבד נל' ואעבד', אל' ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹזרה',
נל' ואזּבח', אל' 'אזּבח', ּבּה; להעבד זרה עבֹודה ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותּה
אל' ,'אנּס' ּונקּטר'; נל' ואקּטר', אל' 'אקּטר', ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַונזּבח';
נל' ואׁשּתחוה', אל' 'אׁשּתחוה', ;'ּוננּס נל' ,'ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַואנּס
עדיו הן הרי לׁשנים, הסית מסית. זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָונׁשּתחוה'

עצמם] עליו[הניסתים ּומעידין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין והן ;ְְְְִִִִִֵֵָָ
אֹותֹו. וסֹוקלין להן, אמר ְְִֶֶַָָָׁשּכ

הּואואין‚. - לאחד אמר התראה. צרי [האחדהּמסית ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עדהניסת] עליו ּומערים ,'ּבכ רֹוצים חברים לי 'יׁש ְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָאֹומר:

ׁשנ ּבפני להסיתׁשּיסית הּמסית רצה לא אם להרגֹו. ּכדי ים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
לֹו להכמין מצוה עדים]לׁשנים, מיתֹות[להחביא חּיבי ּכל ; ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

לֹו? מכּמנין ּכיצד מּזה. חּוץ - עליהן מכּמנין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבּתֹורה,
ׁשּיראּו ּכדי אפל ּבמקֹום ּומעמידן ׁשנים, מביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמּוסת
אֹומר והּוא אֹותם. יראה ולא ּדבריו, ויׁשמעּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹהּמסית
לֹו, אֹומר והּוא ּביחּוד'; לי ּׁשאמרּת מה 'אמר ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹלּמסית:

ונל ׁשּבּׁשמים, אלהינּו את נּניח היא' מׁשיבֹו: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹוהּמּוסת
- ׁשּׁשתק אֹו ּבֹו, חזר אם האבנים'? ואת העצים את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹונעבד
- לנּו' יפה וכ חֹובתנּו, היא ּכ' לֹו: אמר ואם ְְִִֵֶַָָָָָָָּפטּור;
אֹותֹו. וסֹוקלין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין ּברחּוק ׁשם ְְְְְְִִִִִִֵָָהעֹומדים

להרגֹומצוה„. הּמּוסת ּבֹוּביד ּתהיה יד" ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ
הּמסית, את לאהב לּמּוסת ואסּור וגֹו'". להמיתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹבראׁשֹונה
ּתעזב "עזב ּבּׂשֹונא: ׁשּנאמר ּולפי לֹו". תאבה "לא ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

עֹוזב אּתה יכֹול "ולא[עוזר]עּמֹו", לֹומר: ּתלמּוד לזה? ְְִֵֶַַַָָָֹ
יכֹול ,"רע ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: ּולפי אליו". ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹתׁשמע
תחֹוס "לא לֹומר: ּתלמּוד זה? ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה ְֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

עליו" ולאעינ" ׁשּנאמר: זכּות, עליו ללּמד לּמּוסת ואסּור . ְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
מּמּנה, לׁשּתק רּׁשאי אינֹו - חֹובה לֹו ידע ואם ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹתחמל";
מּנין? הּמסית להדיֹוט ואזהרה עליו". תכּסה "ולא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
לעׂשֹות". יֹוספּו ולא ויראּון, יׁשמעּו יׂשראל "וכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

עבדּוהּמסית‰. אם - 'עבדּוני' להם: ואמר לעבדֹו, אחרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
מּמּנּו ׁשּקּבלּו ּפי על אף - עבדּוהּו לא ואם נסקל; ְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹאֹותֹו,

נסקל אינֹו 'הן', לֹו איׁשואמרּו לעבֹודת הסית אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ואמר: מּמּנּו, קּבל אם - זרה עבֹודה מיני לׁשאר אֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאחר,
ׁשניהם עבד, לא ׁשעדין ּפי על אף - ונעבד' נל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ'הן,
ולא לֹו, תאבה "לא ׁשּנאמר: והּמּוסת, הּמסית ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹנסקלין,

ואבה ׁשמע הא - אליו" רצה]תׁשמע חּיב.[- , ְְִֵַַַָָָָָָ
.Âהאֹומר:נביא זה ּכיצד? זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמצוה ּפלֹוני, 'ּכֹוכב אֹו ּפלֹונית' זרה עבֹודה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
אפּלּו .'וכ ּכ לעׂשֹות 'ׁשּלא אֹו ,'וכ ּכ אתלעׂשֹות ּכּון ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

הּטה את ּולטהר הּטמא את לטּמא התרּוההלכה אם - ֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נחנק זה הרי ׁשנים, ּבפני ּבׁשםּבֹו ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

מּכלל ׁשּלֹו, ואזהרה ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהים
תזּכירּו". לא אחרים אלהים "וׁשם ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹׁשּנאמר:

.Êּותׁשּובהואסּור ּדין זרה,לער עבֹודה ּבׁשם מתנּבא עם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
אין - מעצמֹו עׂשה ואם ּומֹופת; אֹות מּמּנּו ׁשֹואלין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואין
ּבאֹותֹות המחּׁשב וכל ּבֹו. מהרהרין ואין עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמׁשּגיחין
תׁשמע "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - הן אמת ׁשּמא ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלֹו

הּׁשקר נביא וכן ההּוא". הּנביא ּדברי שלאאל מה [המתנבא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ולאשמע] ה' ּבׁשם ׁשּנתנּבא ּפי על אף ּבחנק, מיתתֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּגרע ולא ה']הֹוסיף יזיד[במצוות אׁשר הּנביא א" ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ידּבר ואׁשר לדּבר, צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי, ּדבר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלדּבר

ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים אלהים ְֱֲִִִֵֵֵַַָֹּבׁשם
.Áהּנבּואה,אחד ּבמראה ׁשמע ּׁשּלא מה מיהּמתנּבא אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

והּוא נאמר לֹו זה ׁשּדבר ואמר חברֹו נביא ּדברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמע
הר - ּבֹו ּבחנק.נתנּבא ּומיתתֹו ׁשקר, נביא זה י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

.Ëמעלתֹוּכל מּפני ׁשקר נביא מהריגת עצמֹו ,הּמֹונע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבלא עֹובר זה הרי - הּנבּואה ּבדרכי הֹול הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהרי
וכן מּמּנּו". תגּור לא הּנביא, ּדּברֹו "ּבזדֹון ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעׂשה,
מּדבריו וירא הּפֹוחד אֹו חֹובה, עליו מּללּמד עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּמֹונע
ׁשקר, נביא ּדנין ואין מּמּנּו". תגּור "לא ּבכלל הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָאּלא
.Èלֹוקההּנֹודר - ּבּה והּנׁשּבע זרה, עבֹודה ׁשּנאמר:ּבׁשם , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
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ׁשלל ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: - אֹותּה ׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹיּפדּו
ִַָׁשמים.

.„Èבהמה]והּמעׂשרהּבכֹור הרי[מעשר ּתמימין, - ׁשּבתֹוכּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ
ּבכלל הן הרי מּומין, ּובעלי וימּותּו; מזּבח קדׁשי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָהם
ליד הּגיעּו אם - ׁשּבתֹוכּה הּתרּומֹות ונהרגין. ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ"ּבהמּתּה",
יׂשראל ּביד הן עדין ואם נכסיו; ׁשהן מּפני ירקבּו, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן
ׁשמים, נכסי ׁשהן מּפני אחרת, מדינה ׁשל לכהן יּנתנּו -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּגּוף. קדּׁשת ְְַַָָֻֻּוקדּׁשתן
.ÂËׁשּבתֹוכּהמעׂשר הּקדׁש וכתבי ׁשני, מעׂשר וכסף ׁשני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

יּגנזּו אּלּו הרי -. ְֲִֵֵָ
.ÊËעֹולהּכל ּכמקריב זה הרי - הּנּדחת ּבעיר ּדין העֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּמסּלקּכליל אּלא עֹוד, ולא ;"אלהי לה' "ּכליל ׁשּנאמר: , ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אּפֹו", מחרֹון ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אף ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָחרֹון
רחמים, ל "ונתן ׁשּנאמר: ורחמים, ּברכה עליהם ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומביא

."והרּב ְְְְִִֶַורחמ

ה'תשע"ב ניסן כ' חמישי יום

הּפרק ¤¤

מּיׂשראלהּמסית‡. זהאחד הרי - אּׁשה ּבין איׁש ּבין , ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
עבֹודה הּמסית ולא הּמּוסת עבד ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדיֹוט, הּמסית ׁשהיה ּבין לעבד. ׁשהֹורהּו מּפני אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;

יחיד הּמּוסת ׁשהיה ּבין נביא, ׁשהיה אֹוּבין אּׁשה, אֹו איׁש ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבסקילה. מיתתֹו - ְְִִִִִָָיחידים

מּדיחהּמסית·. זה הרי - העיר אנׁשי רב נקראאת ואינֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבסקילה. מיתתֹו נביא, העיר רב ׁשהּדיח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ'מסית'.
עד הּנּדחת, עיר ּכאנׁשי ואינם ּכיחידים, הן הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהּנּדחים,
עבֹודה לי 'אמרה האֹומר: ואחד ׁשנים. הּמּדיחים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
עבדּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי 'אמר ׁשאמר: אֹו עבדּוה', ְְִִִֶַַַָָָָָָָזרה:
רב אחריו הּדחּו ואם ׁשהּדיח; נביא זה הרי - זרה' ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻעבֹודה
ּבלׁשֹון ּבין רּבים ּבלׁשֹון ּבין ׁשהסית, הּמסית נסקל. ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָהעיר,
עבֹודה 'אעבד לחברֹו: האֹומר ּכיצד? נסקל. זה הרי - ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיחיד
ׁשּדר ּפלֹונית', ּבעבֹודה ונעבד נל' ואעבד', אל' ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹזרה',
נל' ואזּבח', אל' 'אזּבח', ּבּה; להעבד זרה עבֹודה ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותּה
אל' ,'אנּס' ּונקּטר'; נל' ואקּטר', אל' 'אקּטר', ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַונזּבח';
נל' ואׁשּתחוה', אל' 'אׁשּתחוה', ;'ּוננּס נל' ,'ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַואנּס
עדיו הן הרי לׁשנים, הסית מסית. זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָונׁשּתחוה'

עצמם] עליו[הניסתים ּומעידין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין והן ;ְְְְִִִִִֵֵָָ
אֹותֹו. וסֹוקלין להן, אמר ְְִֶֶַָָָׁשּכ

הּואואין‚. - לאחד אמר התראה. צרי [האחדהּמסית ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עדהניסת] עליו ּומערים ,'ּבכ רֹוצים חברים לי 'יׁש ְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָאֹומר:

ׁשנ ּבפני להסיתׁשּיסית הּמסית רצה לא אם להרגֹו. ּכדי ים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
לֹו להכמין מצוה עדים]לׁשנים, מיתֹות[להחביא חּיבי ּכל ; ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

לֹו? מכּמנין ּכיצד מּזה. חּוץ - עליהן מכּמנין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבּתֹורה,
ׁשּיראּו ּכדי אפל ּבמקֹום ּומעמידן ׁשנים, מביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמּוסת
אֹומר והּוא אֹותם. יראה ולא ּדבריו, ויׁשמעּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹהּמסית
לֹו, אֹומר והּוא ּביחּוד'; לי ּׁשאמרּת מה 'אמר ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹלּמסית:

ונל ׁשּבּׁשמים, אלהינּו את נּניח היא' מׁשיבֹו: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹוהּמּוסת
- ׁשּׁשתק אֹו ּבֹו, חזר אם האבנים'? ואת העצים את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹונעבד
- לנּו' יפה וכ חֹובתנּו, היא ּכ' לֹו: אמר ואם ְְִִֵֶַָָָָָָָּפטּור;
אֹותֹו. וסֹוקלין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין ּברחּוק ׁשם ְְְְְְִִִִִִֵָָהעֹומדים

להרגֹומצוה„. הּמּוסת ּבֹוּביד ּתהיה יד" ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ
הּמסית, את לאהב לּמּוסת ואסּור וגֹו'". להמיתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹבראׁשֹונה
ּתעזב "עזב ּבּׂשֹונא: ׁשּנאמר ּולפי לֹו". תאבה "לא ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

עֹוזב אּתה יכֹול "ולא[עוזר]עּמֹו", לֹומר: ּתלמּוד לזה? ְְִֵֶַַַָָָֹ
יכֹול ,"רע ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: ּולפי אליו". ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹתׁשמע
תחֹוס "לא לֹומר: ּתלמּוד זה? ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה ְֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

עליו" ולאעינ" ׁשּנאמר: זכּות, עליו ללּמד לּמּוסת ואסּור . ְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
מּמּנה, לׁשּתק רּׁשאי אינֹו - חֹובה לֹו ידע ואם ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹתחמל";
מּנין? הּמסית להדיֹוט ואזהרה עליו". תכּסה "ולא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
לעׂשֹות". יֹוספּו ולא ויראּון, יׁשמעּו יׂשראל "וכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

עבדּוהּמסית‰. אם - 'עבדּוני' להם: ואמר לעבדֹו, אחרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
מּמּנּו ׁשּקּבלּו ּפי על אף - עבדּוהּו לא ואם נסקל; ְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹאֹותֹו,

נסקל אינֹו 'הן', לֹו איׁשואמרּו לעבֹודת הסית אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ואמר: מּמּנּו, קּבל אם - זרה עבֹודה מיני לׁשאר אֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאחר,
ׁשניהם עבד, לא ׁשעדין ּפי על אף - ונעבד' נל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ'הן,
ולא לֹו, תאבה "לא ׁשּנאמר: והּמּוסת, הּמסית ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹנסקלין,

ואבה ׁשמע הא - אליו" רצה]תׁשמע חּיב.[- , ְְִֵַַַָָָָָָ
.Âהאֹומר:נביא זה ּכיצד? זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמצוה ּפלֹוני, 'ּכֹוכב אֹו ּפלֹונית' זרה עבֹודה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
אפּלּו .'וכ ּכ לעׂשֹות 'ׁשּלא אֹו ,'וכ ּכ אתלעׂשֹות ּכּון ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

הּטה את ּולטהר הּטמא את לטּמא התרּוההלכה אם - ֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נחנק זה הרי ׁשנים, ּבפני ּבׁשםּבֹו ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

מּכלל ׁשּלֹו, ואזהרה ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהים
תזּכירּו". לא אחרים אלהים "וׁשם ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹׁשּנאמר:

.Êּותׁשּובהואסּור ּדין זרה,לער עבֹודה ּבׁשם מתנּבא עם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
אין - מעצמֹו עׂשה ואם ּומֹופת; אֹות מּמּנּו ׁשֹואלין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואין
ּבאֹותֹות המחּׁשב וכל ּבֹו. מהרהרין ואין עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמׁשּגיחין
תׁשמע "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - הן אמת ׁשּמא ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלֹו

הּׁשקר נביא וכן ההּוא". הּנביא ּדברי שלאאל מה [המתנבא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ולאשמע] ה' ּבׁשם ׁשּנתנּבא ּפי על אף ּבחנק, מיתתֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּגרע ולא ה']הֹוסיף יזיד[במצוות אׁשר הּנביא א" ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ידּבר ואׁשר לדּבר, צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי, ּדבר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלדּבר

ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים אלהים ְֱֲִִִֵֵֵַַָֹּבׁשם
.Áהּנבּואה,אחד ּבמראה ׁשמע ּׁשּלא מה מיהּמתנּבא אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

והּוא נאמר לֹו זה ׁשּדבר ואמר חברֹו נביא ּדברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמע
הר - ּבֹו ּבחנק.נתנּבא ּומיתתֹו ׁשקר, נביא זה י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

.Ëמעלתֹוּכל מּפני ׁשקר נביא מהריגת עצמֹו ,הּמֹונע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבלא עֹובר זה הרי - הּנבּואה ּבדרכי הֹול הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהרי
וכן מּמּנּו". תגּור לא הּנביא, ּדּברֹו "ּבזדֹון ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעׂשה,
מּדבריו וירא הּפֹוחד אֹו חֹובה, עליו מּללּמד עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּמֹונע
ׁשקר, נביא ּדנין ואין מּמּנּו". תגּור "לא ּבכלל הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָאּלא
.Èלֹוקההּנֹודר - ּבּה והּנׁשּבע זרה, עבֹודה ׁשּנאמר:ּבׁשם , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
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לעצמֹו, ּבּה הּנׁשּבע אחד תזּכירּו"; לא אחרים אלהים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ"וׁשם
ּביראתֹו לּגֹוי להׁשּביע ואסּור לגֹוי. ּבּה הּנׁשּבע [אלוהואחד ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ

-שלו] ׁשבּועה ּדר ׁשּלא זרה עבֹודה ׁשם להזּכיר ואפּלּו .ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
תזּכירּו". "לא ׁשּנאמר: ְֱִֶֶַַָֹאסּור,

.‡Èׁשמרלא' לחברֹו: אדם עבֹודה[המתן]יאמר ּבצד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
ּבכתבי הּכתּובה זרה עבֹודה וכל ּבּה. וכּיֹוצא ּפלֹונית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה

ׁשמּה להזּכיר מּתר - וגד,הּקדׁש ּונבֹו, ּובל, ּפעֹור, ּכגֹון: , ְְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ
וׁשּיקּימּו ׁשּיּדרּו לאחרים לגרם ואסּור ּבהן. [-וכּיֹוצא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבׁשמּהישבעו] הּנֹודר אּלא לֹוקה ואינֹו זרה; עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשם
ּבׁשמּה. הּנׁשּבע והּוא ּבׁשמּה, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמקּים

ה'תשע"ב ניסן כ"א שישי יום

ו ¤¤ּפרק

המתים]אֹובהעֹוׂשה‡. אל יּדעֹוני[שואל עתידותאֹו [מנבא ְִִֶָ
עדיםבכישוף] ׁשם היּו ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ְְְִִִֵֵַָָָָָּברצֹונֹו

קבּועה חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה נסקל. ביןוהתראה, עני [בין ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
לקרבן] בהמה מביא ׁשהּואעשיר זה האֹוב? מעׂשה ּכיצד .ֲֵֵֶֶַַָ

ּבידֹו הדס ׁשל ׁשרביט ואֹוחז ידּועה, קטרת ּומקטיר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹעֹומד
ּבּלאט מדּבר והּוא אצלם,[בלחש]ּומניפֹו, ידּועים ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

הּׁשֹואל ׁשּיׁשמע באוב]עד לשאול מדּבר[הבא אחד ּכאּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
האוב]עּמֹו בעל ּבדברים[עם ׁשֹואל ּׁשהּוא מה על ּומׁשיבֹו ְְִִִִֵֶַַָ

לאזן נּכר אינֹו ּוכאּלּו מאד, עד נמּו ּבקֹול הארץ ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמּתחת
מת ׁשל ּגלּגלת הּלֹוקח וכן ּבֹו. מרּגיׁש ּבמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאּלא

ּבּה ּומנחׁש לּה משונים]ּומקטיר ומעשים עד[בלחשים , ְְִֵַַַָָ
מאד, עד ׁשפל ׁשחיֹו מּתחת יֹוצא קֹול ּכאּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיׁשמע
נסקל. מהן, אחד והעֹוׂשה הן; אֹוב מעׂשה אּלּו, ּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּומׁשיבֹו.

הּיּדעֹוניּכיצד·. 'יּדּוע'מעׂשה ׁשּׁשמֹו עֹוף עצם מּניח ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ
ׁשּיּפל עד אחרֹות, מעׂשּיֹות ועֹוׂשה קטרת ּומקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹּבפיו,

הנפילה]ּכנכּפה במחלת ּדברים[החולה ּבפיו וידּבר ְְְְִִִִֵֶַָ
ואזהרה הן. זרה עבֹודה מיני אּלּו, וכל להיֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשעתידים
הּיּדעֹונים". ואל האבת אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: מּנין? ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלהן

לּמלהּנֹותן‚. אליל]מּזרעֹו ּכרת;[שם חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
- והתראה ּבעדים עׂשה ואם קבּועה. חּטאת מביא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשֹוגג,

לּמל מּזרעֹו יּתן "אׁשר ׁשּנאמר: עםנסקל, יּומת; מֹות , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנאמר: מּנין? ׁשּלֹו ואזהרה באבן". ירּגמהּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהארץ
"לא אֹומר: הּוא ּולהּלן ,"לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע"ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ
מדליק עֹוׂשין? היּו ּכיצד ּבאׁש". ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָיּמצא

מקצת ולֹוקח ּגדֹולה, מ-]אׁש ּומֹוסרֹו[ילדיו]זרעֹו[חלק ְְְְְִֵֵַַָָ
לאביו הּבן נֹותנין הּכֹומרין ואֹותן האׁש, עֹובדי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלּכֹומרין
הּוא הּבן ואבי ּברׁשּותן, ּבאׁש להעבירֹו ּבידן ׁשּנמסר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאחר
ּברגלֹו ּומעבירֹו הּכֹומרין, ּברׁשּות האׁש על ּבנֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָׁשּמעביר

בידיו] וזרעו ברגלו מהלך ּבתֹו[האב אחר לצד ְְִֵַַַמּצד
ּבניהן ׁשּׂשֹורפין ּכדר לּמל ׂשֹורפֹו ׁשהּוא לא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹהּׁשלהבת;
היתה ּבלבד ּבהעברה אּלא אחרת, זרה לעבֹודה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּובנֹותיהן
לעבֹודה זֹו עבֹודה העֹוׂשה ,לפיכ .'מל' ׁשּׁשמֹו זה ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹעבֹודת

ּפטּור. ,מּמל חּוץ אחרת ִֶֶֶַָָָֹזרה

ויעבירֹואינֹו„. לּמל ׁשּימסר עד סקילה, אֹו ּכרת חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
העברה ּדר ּבאׁש בידיו]ּברגלֹו זרעו ונושא ברגליו ;[עובר ְְֲֵֶֶַַָָָ

ׁשּלא והעביר ׁשּמסר אֹו מסר, ולא העביר העביר, ולא ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹמסר
זרעֹו מקצת ׁשּימסר עד חּיב, ואינֹו ּפטּור. - העברה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּדר
מקצת - "לּמל נתן מּזרעֹו "ּכי ׁשּנאמר: מקצתֹו, ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹויּניח

ּכּלֹו לא .זרעֹו, ְַֹֻ
ּפסּולאחד‰. זרע ואחד ּכׁשר, ּובנֹותיו,זרע ּבניו אחד , ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

חּיב, הּוא ירכֹו יֹוצאי ּכל על - ּבניהם ּובני ּבניהם ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
אֹו אחיֹותיו אֹו אחיו העביר אם אבל זרעֹו. ׁשהן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
מּזרעֹו, אחד העביר ּפטּור. - עצמֹו ׁשהעביר אֹו ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָאבֹותיו,

ּפטּור. - סּומא ׁשהיה אֹו יׁשן ְֵֶָָָָָוהּוא
.Âמתקּבציןמּצבה הּכל ׁשּיהיּו ּבנין היא - ּתֹורה ׁשאסרה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה' את לעבד ואפּלּו עבֹודהאצלּה, עֹובדי ּדר היה ׁשּכן , ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
"ולאזרה ׁשּנאמר: ,."אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה, ל תקים ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מׂשּכית אבן וכן לֹוקה. מּצבה, הּמקים יפהוכל [אבן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
חמדה'] ׁשהּואו'שכיית ּפי על אף - ּבּתֹורה ֲִֶַַַָָָהאמּורה

לא מׂשּכית "ואבן ׁשּנאמר: לֹוקה, לּׁשם, עליה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּתחוה
ּדר היה ׁשּכ מּפני עליה". להׁשּתחֹות ּבארצכם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָתּתנּו
אין לפיכ עליה, להׁשּתחֹות לפניה אבן להּניח זרה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעבֹודה
על ורגליו ידיו ׁשּיפׁשט עד לֹוקה, ואינֹו לה'. ּכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעֹוׂשין
האמּורה הׁשּתחויה היא ׁשּזֹו - עליה מּטל ּכּלֹו ונמצא ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻהאבן,

ַָּבּתֹורה.
.Ê,ּבּמקּדׁש אבל הארצֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָּבּמה

תּתנּו "לא ׁשּנאמר: האבנים, על לה' להׁשּתחֹות ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻמּתר
אּתם אין "ּבארצכם" - עליה" להׁשּתחֹות ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָּבארצכם
האבנים על מׁשּתחוים אּתם אבל האבנים, על ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָמׁשּתחוים

יׂשראל[מסותתות]המפּצלֹות ּכל נהגּו זה ּומּפני ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
מיני אֹו ּבאבנים, הרצּופֹות ּכנסּיֹות ּבבּתי מחצלֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלהּציע
מצא לא ואם האבנים. ּובין ּפניהם ּבין להבּדיל ותבן, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקׁש
ּומׁשּתחוה, אחר למקֹום הֹול - האבן ּובין ּבינֹו מבּדיל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדבר
ּבאבן. ּפניו ידּביק ׁשּלא ּכדי ּומּטה, צּדֹו על ׁשֹוחה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאֹו

.Áידיםהּמׁשּתחוה ּפּׁשּוט ּבלא המפּצלֹות האבנים על לה' ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻ
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אּלא לֹוקה, אינֹו - [מלקותורגלים ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ

ידיםמדרבנן] ּבפּׁשּוט הּמׁשּתחוה אחד - זרה לעבֹודה אבל .ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ
מּׁשעה - ורגלים ידים ּפּׁשּוט ּבלא הׁשּתחויה אֹו ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָֹורגלים,

נסקל. לּה, ּבּקרקע ּפניו ְְְִִֶַַַָָָָֹׁשּיכּבׁש
.Ëאילןאצלאילןהּנֹוטע ּבין העזרה, ּבכל אֹו הּמזּבח ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

לּמקּדׁש, לנֹואי ׁשעׂשאֹו ּפי על אף - מאכל אילן ּבין ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָסרק
ּכל אׁשרה ל תּטע "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - לֹו ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹויפי
עבֹודה ּדר היה ׁשּזה מּפני ;"אלהי ה' מזּבח אצל ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹעץ
ׁשם ׁשּיתקּבצּו ּכדי ׁשּלּה, מזּבח ּבצד אילנֹות נֹוטעין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזרה

ָָהעם.
.Èאכסדריֹותואסּור מרוחלעׂשֹות הפתוחות [מרפסות ְְְֲַַַָָ

ּבחצרֹות;רביעית] ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבּמקּדׁש עץ עלׁשל אף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשּנאמר: יתרה, הרחקה - נטּוע עץ ואינֹו ּבנין, ׁשהּוא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
מן הּיֹוצאֹות והּסככֹות האכסדריֹות ּכל אּלא עץ"; ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"ּכל

עץ. ׁשל לא היּו, אבן ׁשל - ּבּמקּדׁש ׁשהיּו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּכתלים
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זּפרק ¤¤

זרהמצות‡. עבֹודה לאּבד היא וכלעׂשה ּומׁשּמׁשיה, , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּכל את ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: - ּבׁשבילּה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנעׂשה
מזּבחתיהם - להם תעׂשּו ּכה אם "ּכי ונאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּמקמֹות",

לר מצוה יׂשראל, ּובארץ ׁשּנאּבדּתּתצּו". עד אחריה ּדף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ארצנּו מּכל כבשנום]אֹותּה שלא ממקומות ּבחּוצה[אף אבל ; ְְֲִֵַָָָָ

ׁשּנכּבׁש מקֹום ּכל אּלא אחריה, לרּדף מצּוין אנּו אין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻלארץ,
את "ואּבדּתם ׁשּנאמר: ׁשּבֹו, זרה עבֹודה ּכל נאּבד ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו,
לרּדף מצּוה אּתה יׂשראל ּבארץ - ההּוא" הּמקֹום מן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשמם
לארץ. ּבחּוצה אחריהן לרּדף מצּוה אּתה ואין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחריהן,

ּומׁשּמׁשיהעבֹודה·. עצמּה, ׁשּלּהזרה ותקרבת בשר, [כגון ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לה] ּבהנאה,שמקריבים אסּור - ּבׁשבילּה הּנעׂשה וכל ,ְְֲֲִִֶַַַָָָָָ

ּבאחד הּנהנה וכל ."ּבית אל תֹועבה תביא "ולא ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
תֹועבה תביא "ולא מּׁשּום אחת - ׁשּתים לֹוקה אּלּו, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּכל
מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹאל

ֵֶַהחרם".
אפּלּוּבהמה‚. אסּורה; ּכּלּה זרה, לעבֹודה ׁשהקריבּוה ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻ

אסּורּפרׁשּה הּכל - ועֹורּה ּוטלפיה, וקרניה, ועצמֹותיה, , ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
העֹור ׁשּזה ּבֹו ׁשּיֹודע סימן ּבעֹור היה אם ,לפיכ ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבהנאה.
קרע ׁשּקֹורעין עֹוׂשין ׁשהיּו ּכגֹון הּוא, זרה עבֹודה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹּתקרבת

ּכנגד ׁשהןעגל העֹורֹות אֹותן ּכל הרי - הּלב ּומֹוציאין הּלב ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהנאה; אסּורין ,ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּכ

יׂשראל?מה„. ׁשל זרה לעבֹודה ּגֹוי, ׁשל זרה עבֹודה ּבין ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּיד ּבהנאה אסּורה ּגֹוי, ׁשל זרה "ּפסיליעבֹודה ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וׁשל אלֹוּה; לֹו נעׂשה מּׁשּפסלֹו ּבאׁש", ּתׂשרפּון ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהיהם
ׁשּתעבד עד ּבהנאה אסּורה אינּה ׁשּנאמר:יׂשראל, "וׂשם, ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עבֹודתּה. ׁשהן ׁשּבּסתר, ּדברים לּה ׁשּיעׂשה עד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּסתר",
אינן - יׂשראל ׁשל ּבין ּגֹוי ׁשל ּבין זרה, עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּומׁשּמׁשי

זרה. לעבֹודה ּבהן ׁשּיׁשּתּמׁשּו עד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאסּורין
לֹוקה,העֹוׂשה‰. ׁשהּוא ּפי על אף - לאחרים זרה עבֹודה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּפני מּיד; אסּורה ׁשהיא לגֹוי, עׂשאּה ואפּלּו מּתר, ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֻׂשכרֹו
האחרֹון ּומּכֹוׁש ׁשּתּגמר, עד נאסרת אחרונה]ׁשאינּה [מכה ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּגרּוטאֹות הּלֹוקח ּפרּוטה. ׁשוה ּבֹו אין - [שבריׁשּגֹומרּה ְְְֵֵֶֶַַָָָָ
מעֹותמתכות] נתן אם - זרה עבֹודה ּבהן ּומצא הּגֹוים, ֲִִִֶַַָָָָָָָָמן

אף מעֹות, נתן ולא מׁש אם וכן לּגֹוי; יחזירם ,מׁש ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹולא
ונתן מׁש הּוא; טעּות ּכמּקח קֹונה, ּבגֹוי ׁשּמׁשיכה ּפי ְְְְִִִֶַַַַָָָָָעל

הּמלח לים יֹוליכם ׁשּיר[לאבדם]מעֹות, וגר ּגֹוי וכן את. ׁשּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
זרה, עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי ֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹאביהן
לרׁשּות מּׁשּבאּו ואם ּפרֹות'; ואני ,נס יין 'אּתה מעֹות', ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואני

אסּור. ֵַָהּגר,
.Âוצּורֹותצּורֹות ּבהנאה; מּתרין לנֹואי, ּגֹוים אֹותן ְְֲִִֶַָָָָָֻׁשעׂשּו

הּצּורֹות ּכל ּכיצד? אסּורין. זרה, לעבֹודה אֹותן ֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשעֹוׂשין
ׁשהן ׁשחזקתן מּפני ּבהנאה, אסּורים - ּבּכפרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנמצאֹות

זרה לעבֹודה ּבּמדינהעׂשּויין והּנמצאֹות היּו[בעיר]. אם - ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ

אֹו מּקל צּורת הּצּורה ּביד והיה הּמדינה, ּפתח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָעֹומדין
ׁשהּוא חזקתֹו - וטּבעת עטרה אֹו סיף אֹו ּכּדּור אֹו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצּפֹור
ּבחזקת זה הרי - לאו ואם ּבהנאה; ואסּור זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעבֹודה

ּומּתר. ְָֻלנֹואי,
.Êהּגרּוטאֹות,צלמים ּבתֹו אֹו ּבּׁשוקים מׁשלכים הּנמצאים ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻ

צלמים ׁשברי לֹומר צרי ואין מּתרין; אּלּו אבלהרי . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻ
,מׁשל מאבריה אבר אֹו רגלּה אֹו זרה עבֹודה יד ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּמֹוצא
מן האבר ׁשּזה ּבוּדאי וידע הֹואיל - ּבהנאה אסּור זה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי
ׁשּבּטלּוה לֹו ׁשּיּודע עד ּבאּסּורּה, היא הרי הּנעבדת, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּצּורה

ִַהּגֹוים.
.Áּודרקֹוןהּמֹוצא ּולבנה חּמה צּורת ועליהן [מיןּכלים ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשנינחש] ּבגדי אֹו וזהב ּכסף ּכלי היּו אם משי- [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
שני] הּטּבעֹותצבועים ועל הּנזמים על חקּוקים ׁשהיּו אֹו ,- ְְֲִִֶַַַַַָָָ

ׁשחזקתן מּפני מּתרין, - הּכלים ׁשאר ועל אסּורין; אּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻהרי
לנֹואי חזקתן הּכלים, על הּנמצאֹות הּצּורֹות ׁשאר וכן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלנֹואי.

ִָֻּומּתרין.
.Ëּומׁשּמׁשיהעבֹודה אֹוסריםזרה, - ׁשּלּה הּתקרבת וכל , ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

נֹואי, ׁשל ּבצּורֹות ׁשּנתערבה זרה עבֹודה ּכיצד? ׁשהן. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבכל
אם וכן הּמלח; לים הּכל יֹולי - אלפים ּבכּמה אחת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפּלּו
מן חתיכה אֹו ּכֹוסֹות, ּבכּמה זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָנתערב

לביתּה ׁשּנכנס ע"ז]הּבׂשר הּכל[בית יֹולי - חתיכֹות ּבכּמה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ
לבּוב עֹור וכן הּמלח; היכרלים סימן הלב, נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַָָ

- לע"ז ּבהנאה.]ש'הוקרב' אסּור הּכל עֹורֹות, ּבכּמה ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹׁשּנתערב
ּתקרבת אֹו מּמׁשּמׁשיה, אחד אֹו זרה, עבֹודה ּומכר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעבר
ׁשהן ּבכל ואֹוסרין ּבהנאה; אסּורין הּדמים הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּלּה
ׁשאּתה ּכל - ּכמהּו" חרם "והיית ׁשּנאמר: זרה, ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכעבֹודה
הּוא הרי ותקרבּתּה, מׁשּמׁשיה ּומּכל זרה מעבֹודה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמביא

ָָּכמֹוה.
.Èּבהנאהעבֹודה אסּור אפרּה ׁשּנׂשרפה, אׁשרה אֹו .זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

מּפניוגחלת מּתרת, והּׁשלהבת אסּורה; זרה, עבֹודה ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מּתר. ספקּה, ּוספק אסּור; זרה, עבֹודה ספק מּמׁש. ּבּה ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֻׁשאין

ּבאֹוצר ׁשּנפל זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס מלא[מחסן]ּכיצד? ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָ
מׁשּמׁשיה וכל זרה ׁשעבֹודה מּפני אסּורים, ּכּלן - ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֻּכֹוסֹות

ּפרׁש ׁשהן; ּבכל ונפלאֹוסרים הּתערבת, מן אחד ּכֹוס ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
זרה עבֹודה ׁשל טּבעת מּתרין. אּלּו הרי - ׁשנים ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻלכֹוסֹות
- הּגדֹול לּים מהן ׁשּתים ונפלּו טּבעֹות, ּבמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנתערבה
הּׁשּתים ּבכלל היתה הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני הּכל; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּתרּו
אחד למקֹום ארּבעים ונחלקּו, ּבמאה נתערבה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנפלּו.
אחרֹות לטּבעֹות ּכּלן הארּבעים ונפלּו אחר, למקֹום ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻוׁשּׁשים
ּברב - האסּורה הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני מּתרֹות; ּכּלן -ֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֻֻ

אסּורֹות. ּכּלן אחרֹות, לטּבעֹות הּׁשּׁשים נפלּו ְְֲֲִִִֵַַָָָֻהיא;
.‡Èזרה]האׁשרה לעבודה הנטוע ׁשהיתה[אילן ּבין - ְֲֵֵֶָָָָ

ליׁשב אסּור - ּתחּתיה מּנחת זרה עבֹודה ׁשהיתה ּבין ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנעבדת,
הּׂשריגים ּבצל ליׁשב ּומּתר קֹומתּה, והעלים[ענפים]ּבצל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

ואם ואםׁשּלּה. ּתחּתיה; לעבר לֹו אסּור אחרת, ּדר לֹו יׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכ ּתחּתיה עֹובר אחרת, ּדר ׁשם רץ.אין ׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

.·Èלאּמןאפרֹוחים צריכין ואינן ּבּה, הם]ׁשּקּננּו [שגדולים ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
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זרהמצות‡. עבֹודה לאּבד היא וכלעׂשה ּומׁשּמׁשיה, , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּכל את ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: - ּבׁשבילּה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנעׂשה
מזּבחתיהם - להם תעׂשּו ּכה אם "ּכי ונאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּמקמֹות",

לר מצוה יׂשראל, ּובארץ ׁשּנאּבדּתּתצּו". עד אחריה ּדף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ארצנּו מּכל כבשנום]אֹותּה שלא ממקומות ּבחּוצה[אף אבל ; ְְֲִֵַָָָָ

ׁשּנכּבׁש מקֹום ּכל אּלא אחריה, לרּדף מצּוין אנּו אין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻלארץ,
את "ואּבדּתם ׁשּנאמר: ׁשּבֹו, זרה עבֹודה ּכל נאּבד ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו,
לרּדף מצּוה אּתה יׂשראל ּבארץ - ההּוא" הּמקֹום מן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשמם
לארץ. ּבחּוצה אחריהן לרּדף מצּוה אּתה ואין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחריהן,

ּומׁשּמׁשיהעבֹודה·. עצמּה, ׁשּלּהזרה ותקרבת בשר, [כגון ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹ
לה] ּבהנאה,שמקריבים אסּור - ּבׁשבילּה הּנעׂשה וכל ,ְְֲֲִִֶַַַָָָָָ

ּבאחד הּנהנה וכל ."ּבית אל תֹועבה תביא "ולא ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
תֹועבה תביא "ולא מּׁשּום אחת - ׁשּתים לֹוקה אּלּו, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּכל
מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹאל

ֵֶַהחרם".
אפּלּוּבהמה‚. אסּורה; ּכּלּה זרה, לעבֹודה ׁשהקריבּוה ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻ

אסּורּפרׁשּה הּכל - ועֹורּה ּוטלפיה, וקרניה, ועצמֹותיה, , ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
העֹור ׁשּזה ּבֹו ׁשּיֹודע סימן ּבעֹור היה אם ,לפיכ ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבהנאה.
קרע ׁשּקֹורעין עֹוׂשין ׁשהיּו ּכגֹון הּוא, זרה עבֹודה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹּתקרבת

ּכנגד ׁשהןעגל העֹורֹות אֹותן ּכל הרי - הּלב ּומֹוציאין הּלב ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהנאה; אסּורין ,ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּכ

יׂשראל?מה„. ׁשל זרה לעבֹודה ּגֹוי, ׁשל זרה עבֹודה ּבין ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּיד ּבהנאה אסּורה ּגֹוי, ׁשל זרה "ּפסיליעבֹודה ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וׁשל אלֹוּה; לֹו נעׂשה מּׁשּפסלֹו ּבאׁש", ּתׂשרפּון ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהיהם
ׁשּתעבד עד ּבהנאה אסּורה אינּה ׁשּנאמר:יׂשראל, "וׂשם, ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עבֹודתּה. ׁשהן ׁשּבּסתר, ּדברים לּה ׁשּיעׂשה עד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּסתר",
אינן - יׂשראל ׁשל ּבין ּגֹוי ׁשל ּבין זרה, עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּומׁשּמׁשי

זרה. לעבֹודה ּבהן ׁשּיׁשּתּמׁשּו עד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאסּורין
לֹוקה,העֹוׂשה‰. ׁשהּוא ּפי על אף - לאחרים זרה עבֹודה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּפני מּיד; אסּורה ׁשהיא לגֹוי, עׂשאּה ואפּלּו מּתר, ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֻׂשכרֹו
האחרֹון ּומּכֹוׁש ׁשּתּגמר, עד נאסרת אחרונה]ׁשאינּה [מכה ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּגרּוטאֹות הּלֹוקח ּפרּוטה. ׁשוה ּבֹו אין - [שבריׁשּגֹומרּה ְְְֵֵֶֶַַָָָָ
מעֹותמתכות] נתן אם - זרה עבֹודה ּבהן ּומצא הּגֹוים, ֲִִִֶַַָָָָָָָָמן

אף מעֹות, נתן ולא מׁש אם וכן לּגֹוי; יחזירם ,מׁש ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹולא
ונתן מׁש הּוא; טעּות ּכמּקח קֹונה, ּבגֹוי ׁשּמׁשיכה ּפי ְְְְִִִֶַַַַָָָָָעל

הּמלח לים יֹוליכם ׁשּיר[לאבדם]מעֹות, וגר ּגֹוי וכן את. ׁשּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
זרה, עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי ֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹאביהן
לרׁשּות מּׁשּבאּו ואם ּפרֹות'; ואני ,נס יין 'אּתה מעֹות', ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואני

אסּור. ֵַָהּגר,
.Âוצּורֹותצּורֹות ּבהנאה; מּתרין לנֹואי, ּגֹוים אֹותן ְְֲִִֶַָָָָָֻׁשעׂשּו

הּצּורֹות ּכל ּכיצד? אסּורין. זרה, לעבֹודה אֹותן ֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשעֹוׂשין
ׁשהן ׁשחזקתן מּפני ּבהנאה, אסּורים - ּבּכפרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנמצאֹות

זרה לעבֹודה ּבּמדינהעׂשּויין והּנמצאֹות היּו[בעיר]. אם - ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ

אֹו מּקל צּורת הּצּורה ּביד והיה הּמדינה, ּפתח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָעֹומדין
ׁשהּוא חזקתֹו - וטּבעת עטרה אֹו סיף אֹו ּכּדּור אֹו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצּפֹור
ּבחזקת זה הרי - לאו ואם ּבהנאה; ואסּור זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעבֹודה

ּומּתר. ְָֻלנֹואי,
.Êהּגרּוטאֹות,צלמים ּבתֹו אֹו ּבּׁשוקים מׁשלכים הּנמצאים ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻ

צלמים ׁשברי לֹומר צרי ואין מּתרין; אּלּו אבלהרי . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻ
,מׁשל מאבריה אבר אֹו רגלּה אֹו זרה עבֹודה יד ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּמֹוצא
מן האבר ׁשּזה ּבוּדאי וידע הֹואיל - ּבהנאה אסּור זה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי
ׁשּבּטלּוה לֹו ׁשּיּודע עד ּבאּסּורּה, היא הרי הּנעבדת, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּצּורה

ִַהּגֹוים.
.Áּודרקֹוןהּמֹוצא ּולבנה חּמה צּורת ועליהן [מיןּכלים ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשנינחש] ּבגדי אֹו וזהב ּכסף ּכלי היּו אם משי- [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
שני] הּטּבעֹותצבועים ועל הּנזמים על חקּוקים ׁשהיּו אֹו ,- ְְֲִִֶַַַַַָָָ

ׁשחזקתן מּפני מּתרין, - הּכלים ׁשאר ועל אסּורין; אּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻהרי
לנֹואי חזקתן הּכלים, על הּנמצאֹות הּצּורֹות ׁשאר וכן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלנֹואי.

ִָֻּומּתרין.
.Ëּומׁשּמׁשיהעבֹודה אֹוסריםזרה, - ׁשּלּה הּתקרבת וכל , ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

נֹואי, ׁשל ּבצּורֹות ׁשּנתערבה זרה עבֹודה ּכיצד? ׁשהן. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבכל
אם וכן הּמלח; לים הּכל יֹולי - אלפים ּבכּמה אחת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפּלּו
מן חתיכה אֹו ּכֹוסֹות, ּבכּמה זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָנתערב

לביתּה ׁשּנכנס ע"ז]הּבׂשר הּכל[בית יֹולי - חתיכֹות ּבכּמה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ
לבּוב עֹור וכן הּמלח; היכרלים סימן הלב, נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַָָ

- לע"ז ּבהנאה.]ש'הוקרב' אסּור הּכל עֹורֹות, ּבכּמה ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹׁשּנתערב
ּתקרבת אֹו מּמׁשּמׁשיה, אחד אֹו זרה, עבֹודה ּומכר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעבר
ׁשהן ּבכל ואֹוסרין ּבהנאה; אסּורין הּדמים הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּלּה
ׁשאּתה ּכל - ּכמהּו" חרם "והיית ׁשּנאמר: זרה, ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכעבֹודה
הּוא הרי ותקרבּתּה, מׁשּמׁשיה ּומּכל זרה מעבֹודה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמביא

ָָּכמֹוה.
.Èּבהנאהעבֹודה אסּור אפרּה ׁשּנׂשרפה, אׁשרה אֹו .זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

מּפניוגחלת מּתרת, והּׁשלהבת אסּורה; זרה, עבֹודה ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מּתר. ספקּה, ּוספק אסּור; זרה, עבֹודה ספק מּמׁש. ּבּה ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֻׁשאין

ּבאֹוצר ׁשּנפל זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס מלא[מחסן]ּכיצד? ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָ
מׁשּמׁשיה וכל זרה ׁשעבֹודה מּפני אסּורים, ּכּלן - ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֻּכֹוסֹות

ּפרׁש ׁשהן; ּבכל ונפלאֹוסרים הּתערבת, מן אחד ּכֹוס ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
זרה עבֹודה ׁשל טּבעת מּתרין. אּלּו הרי - ׁשנים ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻלכֹוסֹות
- הּגדֹול לּים מהן ׁשּתים ונפלּו טּבעֹות, ּבמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנתערבה
הּׁשּתים ּבכלל היתה הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני הּכל; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּתרּו
אחד למקֹום ארּבעים ונחלקּו, ּבמאה נתערבה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנפלּו.
אחרֹות לטּבעֹות ּכּלן הארּבעים ונפלּו אחר, למקֹום ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻוׁשּׁשים
ּברב - האסּורה הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני מּתרֹות; ּכּלן -ֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֻֻ

אסּורֹות. ּכּלן אחרֹות, לטּבעֹות הּׁשּׁשים נפלּו ְְֲֲִִִֵַַָָָֻהיא;
.‡Èזרה]האׁשרה לעבודה הנטוע ׁשהיתה[אילן ּבין - ְֲֵֵֶָָָָ

ליׁשב אסּור - ּתחּתיה מּנחת זרה עבֹודה ׁשהיתה ּבין ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנעבדת,
הּׂשריגים ּבצל ליׁשב ּומּתר קֹומתּה, והעלים[ענפים]ּבצל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

ואם ואםׁשּלּה. ּתחּתיה; לעבר לֹו אסּור אחרת, ּדר לֹו יׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכ ּתחּתיה עֹובר אחרת, ּדר ׁשם רץ.אין ׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

.·Èלאּמןאפרֹוחים צריכין ואינן ּבּה, הם]ׁשּקּננּו [שגדולים ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
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אסּורין, - לאּמן ׁשּצריכין והאפרֹוחים והּביצים מּתרין; -ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֻ
מּתר, - ׁשּבראׁשּה עצמֹו והּקן להן. ּבסיס ּכמֹו האׁשרה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהרי

אחר. מּמקֹום עציו מביא ׁשהעֹוף ְִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני
.‚Èּבהנאהנטל אסּורים עצים, הּתּנּורמּמּנה את ּבהן הּסיק . ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יּצן ּבֹו.[יקורר]- ויאפה הּתר ׁשל ּבעצים יּסיק ּכ ואחר , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ
נתערבה ּבהנאה. אסּורה הּפת - צּננֹו ולא הּפת, את ּבֹו ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹאפה
יהנה ׁשּלא ּכדי הּמלח לים הּפת אֹותּה ּדמי יֹולי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאחרֹות

מּתרֹות. הּכּכרֹות ּוׁשאר ְִַָָָָֻּבּה,
.„Èּכדּכדנטל מעץ]מּמּנה עשויה האורגים ּבֹו[מחט וארג ְְִֶַַַָָָֹ

ּדמי יֹולי אחרים, ּבבגדים נתערב ּבהנאה; אסּור הּבגד, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
לּטע ּומּתר מּתרין. הּבגדים ּוׁשאר הּמלח, לים הּבגד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻאֹותֹו
ּבין לצל, צריכין ׁשהן החּמה ּבימֹות ּבין - ירקֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתחּתיה
עם אסּור ׁשהּוא האׁשרה ׁשּצל מּפני הּגׁשמים; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבימֹות
וכל לצמח, אּלּו לירקֹות ּגֹורמין נאסרת, ׁשאינּה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקרקע
מקֹום. ּבכל מּתר זה הרי לֹו, ּגֹורמין מּתר ודבר אסּור ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָָֻֻׁשּדבר

ז עבֹודה ּבזבל ׁשּזּבלּה ׂשדה ,אֹותּה;לפיכ לזרע מּתר רה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה קטניות]ּופרה וכן[מין ּתאכל. זרה, עבֹודה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.ÂËזרהּבׂשר לעבֹודה להקריבן ׁשהכינּום ּפרֹות אֹו יין אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

עבֹודה לבית אֹותן ׁשהכניסּו ּפי על אף ּבהנאה נאסרּו לא -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לפניה ׁשּיקריבּום עד זרה,זרה, עבֹודה לפני הקריבּום ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו הרי והֹוציאּום, ׁשחזרּו ּפי על ואף ּתקרבת, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹנעׂשּו
מים אפּלּו זרה, עבֹודה ּבבית הּנמצא וכל לעֹולם. ְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָאסּורין
ׁשהּוא ּכל מּמּנּו והאֹוכל הּתֹורה; מן ּבהנאה אסּור - ,ּומלח ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ֶלֹוקה.
.ÊËאםהּמֹוצא - זרה עבֹודה ּבראׁש ּומעֹות וכלים ּכסּות ְְְֲִִֵֵַָָָָֹ

ּכבֹוד, ּדר מצאן ואם מּתרין; אּלּו הרי ּבּזיֹון, ּדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצאן
ּבצּוארּה, ּתלּוי מעֹות ּכיס מצא ּכיצד? אסּורין. אּלּו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי

הרי - ראׁשּה על ּכפּוי ּכלי ראׁשּה, על ּומּנחת מקּפלת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻֻּכסּות
מצא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּזיֹון; ּדר ׁשהּוא מּפני מּתר, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻזה

הּמזּבח לגּבי קרב ּבֹו ׁשּכּיֹוצא ּדבר המקדש]ּבראׁשּה ,[בבית ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
חּוץ ׁשּמצאן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּור. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
ּכבֹוד ּדר ּבין - ּבפנים מצאם אם אבל עבֹודתֹו; ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָלמקֹום
ראּוי ׁשאינֹו ּדבר ּבין לּמזּבח הראּוי ּדבר ּבין ּבּזיֹון, ּדר ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבין

מי אפּלּו אסּור, ּבפנים הּנמצא ּכל - ּופעֹורלּמזּבח ּומלח. ם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
אסּור ּבחּוץ, ּבין ּבפנים ּבין עּמהן הּנמצא ּכל - ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּומרקּוליס
עּמֹו ׁשהיא הּנראית אבן ּכל - מרקּוליס אבני וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהנאה.

לו] סמוכה ּבהנאה.[- אסּורה ,ֲֲַָָָ
.ÊÈׁשּלאעבֹודה ּבהם נהנין - ּגּנה אֹו מרחץ לּה ׁשהיה זרה ְֱֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

טובה]ּבטֹובה להם מחזיקין ּבטֹובה.[אין ּבהם נהנין ואין , ְְְֱִֵֶֶָָָ
הּכֹומרין, ּבטֹובת ואפּלּו ּבהן נהנין - ולאחרים לּה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיה

ׂשכר. יּתן ׁשּלא ְִִֵֶַָָֹּובלבד
.ÁÈמּפנימרחץ ּבּה, לרחץ מּתר - זרה עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ

"אלהיהם" ׁשּנאמר: לעבֹודה, לא לנֹואי ׁשם נעׂשת -ׁשהיא ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אֹותן, ׁשּמבּזין ּבזמן ולא אלהּות, מנהג ּבּה ׁשּנֹוהגין ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבזמן

הּביב על עֹומדת ׁשהיא זֹו שופכין]ּכגֹון ליציאת והּכל[חריץ , ְְִִֶֶֶַַַֹ
לּכנס אסּור ,ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפניה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשּתינין

ּבֹו.
.ËÈּבּהסּכין ׁשּׁשחט זרה עבֹודה מּפניׁשל מּתר, זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
מסּכנתׁשהּו ּבהמה היתה ואם מקלקל; למות]א הרי[נוטה - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

מהנאת הּתּקּון זה והרי מתּקן, ׁשהּוא מּפני אסּורה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָזֹו
ׁשהּוא מּפני ּבׂשר, ּבּה לחּת אסּור וכן זרה. עבֹודה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמׁשּמׁשי

מּתר. והׁשחתה, הפסד ּדר חת ואם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמתּקן;

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd oqip a"kÎf"i -

ה'תשע"ב ניסן י"ז שני יום

.„�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשנֿישישיי"זֿכ"אניסן
― הקנ"ד והּואהּמצוה ּבּׁשּבת, לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום ai)אמרֹו: ,bk zeny)נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִִִַַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה k,הּצּוּוי zeny) ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

(iלנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולבהמּתנּו

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תשע"ב ניסן י"ח שלישי יום

ה'תשע"ב ניסן י"ט רביעי יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

"לאֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻׁשהזהרנּו

כלֿמלאכה" i)תעׂשה ,k zeny)ּפרׁש זה, לאו על והעֹובר . ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּכתּוב ci)ּבֹו ,`l my),הּדּין ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֶַַַַָָָָֹ

הּוא אם ּכלֿזה סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָואם
ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ְְְְִִִֵֵַַָָָָָמזיד;

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָנתּבארּו

ה'תשע"ב ניסן כ' חמישי יום

ה'תשע"ב ניסן כ"א שישי יום

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל אתֿהּדין ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים

אׁש" "לאֿתבערּו b)יתעּלה: ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ
מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף

הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ
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oqip a"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת (cxtpa)היתה ְְְְֵַָָָָָָ
ּדין ּבית מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:
ידחּו לא מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹואינּה

אמרּו ּוכבר r.)אתֿהּׁשּבת". zay)"יצאת ללאו "הבערה : ְְְְֶַַַָָָָָָָָ
zewln `l` dilr oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi)

(e`l ly xeqi` oickנתקּים ולא ,(dkldl df cenil)אּלא ְְִֵֶַָֹ
(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)והּוא יצאת, ְְֵַָָלחּלק

ּכמֹו עצמּה. ּבפני ּומלאכה ּכלֿמלאכה על חּיב ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּיהא
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. oixcdpqׁשּנתּבאר inlyexi) ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

(e dkld c wxtרּבי ּבׁשם אילא רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְְִִִֵֵֶַַָֹֹ
ּבּׁשּבת". ּדנין יהיּו ׁשּלא לבּתיּֿדינין מּכאן ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיּנאי:

ה'תשע"ב ניסן כ"ב קודש שבת יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"א חּוץהּמצוה להּל ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָלתחּום
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .(:fk dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

אּמה(leab)ׁשּתחּום אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַַָָ
לכלֿרּוח אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָמחּוץ

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ―(my glya zyxt)איׁש "אלֿיצא : ְְְִִֵֵַַָָֻ
ערּובין ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― אמרּו:(fi:)מּמקמֹו" ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

הּמּסכּתא ּובאֹותּה ּתֹורה". ּדבר ּתחּומין אּסּור על ְְְְִִִֶַַַַָָָ"לֹוקין
זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו
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`le ,ea z`vei ytpdy mc eze`n wx gafnd zepxw lr zepaxwd
,zivnzd mcnøîàpL(`i fi `xwie)eiYzp ip`e `ed mCA xUAd Wtp iM' ¤¤¡©¦¤¤©¨¨©¨¦©£¦§©¦
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.øtëî Bðéà ,Ba äàöBé Lôpä ïéàL¤¥©¤¤§¨¥§©¥
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onfa ,i`ce my` mb `iai e`hg el rceeiyke ,ielz my` dzr `iaiy
,cg` my` wx `iadl lekiyàéáî àlàinc dzr,dLîeçå äìéòî ¤¨¥¦§¦¨§§¨

àéáéåoaxwíLàiepwd,íéòìñ éðLaea xn`py zelirn my` oick §¨¦¨¨¦§¥§¨¦
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,ézìòî ÷ôñ íàå .éîLàixd ,dlirnd inc z` `iadl aiig ipi`e £¨¦§¦¨¥¨©§¦
,äáãð úBònämixg` zepaxw oi`y onfa dler zepaxw mdn mipewe ©¨§¨¨

,gafnd lråoaxw `dz dndad.éeìz íLàzepzdl lekiy mrhde §¨¨¨
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צז oqip a"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת (cxtpa)היתה ְְְְֵַָָָָָָ
ּדין ּבית מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:
ידחּו לא מיתֹות ּכלֿׁשאר אף אתֿהּׁשּבת, ּדֹוחה ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹואינּה

אמרּו ּוכבר r.)אתֿהּׁשּבת". zay)"יצאת ללאו "הבערה : ְְְְֶַַַָָָָָָָָ
zewln `l` dilr oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi)

(e`l ly xeqi` oickנתקּים ולא ,(dkldl df cenil)אּלא ְְִֵֶַָֹ
(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)והּוא יצאת, ְְֵַָָלחּלק

ּכמֹו עצמּה. ּבפני ּומלאכה ּכלֿמלאכה על חּיב ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּיהא
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. oixcdpqׁשּנתּבאר inlyexi) ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

(e dkld c wxtרּבי ּבׁשם אילא רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְְִִִֵֵֶַַָֹֹ
ּבּׁשּבת". ּדנין יהיּו ׁשּלא לבּתיּֿדינין מּכאן ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיּנאי:

ה'תשע"ב ניסן כ"ב קודש שבת יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"א חּוץהּמצוה להּל ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש "אלֿיצא אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָלתחּום
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .(:fk dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

אּמה(leab)ׁשּתחּום אלּפים על מהּֿׁשּנֹוסף הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַַָָ
לכלֿרּוח אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָמחּוץ

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ―(my glya zyxt)איׁש "אלֿיצא : ְְְִִֵֵַַָָֻ
ערּובין ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― אמרּו:(fi:)מּמקמֹו" ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

הּמּסכּתא ּובאֹותּה ּתֹורה". ּדבר ּתחּומין אּסּור על ְְְְִִִֶַַַַָָָ"לֹוקין
זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zezixk(iyily meil)

.ezrcl ea z`vei ytpd oi`y zzeyd mc edfy oeik ,xeht
,eilr miaiig oi` zivnzd mc :dpyna epipyíãa áéiçî äãeäé éaø©¦§¨§©¥§©

.úéöîzä:zepaxw iabl zivnzd mc ly epic z` zxxan `xnbd ©©§¦
,äøtk ïéðòì äãeäé éaø äãBî ,øæòìà éaø øîàmcn zefdl yiy ¨©©¦¤§¨¨¤©¦§¨§¦§©©¨¨

`le ,ea z`vei ytpdy mc eze`n wx gafnd zepxw lr zepaxwd
,zivnzd mcnøîàpL(`i fi `xwie)eiYzp ip`e `ed mCA xUAd Wtp iM' ¤¤¡©¦¤¤©¨¨©¨¦©£¦§©¦

mkizWtp lr xRkl gAfOd lr mkl,'øtëé Lôpa àeä ícä ékyie ¨¤©©¦§¥©§©¥©©§Ÿ¥¤¦©¨©¤¤§©¥
wxy weqtd oeyln yexclå ,øtëî ,Ba äàöBé LôpäL ícmc eli` ¨¤©¤¤§¨§©¥§

.øtëî Bðéà ,Ba äàöBé Lôpä ïéàL¤¥©¤¤§¨¥§©¥
:xfrl` iax ixacl `ziixan zriiqn `xnbdøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©

àðéðz énð ïðà óà ,÷çöé,xfrl` iax ixack ,`ziixaa ok epipy - ¦§¨©£©©¦§¦¨
àéðúc`xtiqa(g"t zen ixg`)weqta xn`p ,(i fi `xwie)ziAn Wi` Wi`e' §©§¨§¦¦¦¥

WtPA ipt iYzpe mC lM lk`i xW` mkFzA xBd xBd onE l`xUi¦§¨¥¦©¥©¨§¨£¤Ÿ©¨¨§¨©¦¨©©¤¤
dxezd dlki dxe`kle ,'DOr axTn Dz` iYxkde mCd z` zlk`d̈Ÿ¤¤¤©¨§¦§©¦Ÿ¨¦¤¤©¨

wx aezkl,'íc'eøîBì ãeîìz äîxn`p recn -,'íc ìk'mrhd ¨©©§©¨¨
`edøîàpL éôìzepaxw iabl(`i fi my),'øtëé Lôpa àeä ícä ék' §¦¤¤¡©¦©¨©¤¤§©¥

e ,zepaxwd ly ytpd mcn gafnd lr zefdl yiy epiideéì ïéà¥¦
mc zlik`a zxk zeaxlàlàa,Ba äàöBé LôpäL ,íéLã÷ íc ¤¨©¨¨¦¤©¤¤§¨

àeäLd mcdøtëîla` ,weqta xkfend,úéöîzä íãå ïéleç íc ¤§©¥©¦§©©©§¦
,zepaxwa xtkn epi`yïépî,zxk yi ea s`yøîBì ãeîìzjkl - ¦©¦©§©

xn`p.'íc ìk'ixd :ezii`x z` wgvi xa ongp ax miiqneíúñ ¨¨§¨
épî àøôéñk ,`id in zrck -,àéä äãeäé éaøxaeq `edy gkene ¦§¨©¦©¦§¨¦

eli`e ,zivnzd mc z` dxezd dzaix mc zlik` xeqi` iabl wxy
.ea z`vei ytpdy mca `wec jxev yi miycw zxtk iabl

äðùî
my` aeig eilr yi m`d ,lrn m` wteqnd mc`a zwqer epizpyn

epzdle `iadl leki `ed m`de ,ielzel rcepy mcew i`ce my`a z
:`hgyäìéòî ÷ôñ ìò áéiçî àáé÷ò éaøm` wtzqny mc` - ©¦£¦¨§©¥©§¥§¦¨

`iadl ,ycwd oenna lrne .íéøèBt íéîëçå ,éeìz íLàlkn ¨¨¨©£¨¦§¦
mewnL ,àáé÷ò éaø äãBî,ielz my` `iany s`àéáî Bðéàenr ¤©¦£¦¨¤¥¥¦

Búìéòî úà,ezlirn lr ycwdl mlyn `edy oennd z` -ãò ¤§¦¨©
Bì òcåúiL,lrny xexiaaLonf eze`a,éàcå íLà Bnò àéáila` ¤¦§©©¤¨¦¦¨¨©©

.oennd melyz aeig eilr lhen oi` wteqn ecera
äæl äî ,ïBôøè éaø øîày,úBîLà ézL àéáî`xaq oi` ,xnelk ¨©©¦©§©¨¤¥¦§¥£¨

onfa ,i`ce my` mb `iai e`hg el rceeiyke ,ielz my` dzr `iaiy
,cg` my` wx `iadl lekiyàéáî àlàinc dzr,dLîeçå äìéòî ¤¨¥¦§¦¨§§¨

àéáéåoaxwíLàiepwd,íéòìñ éðLaea xn`py zelirn my` oick §¨¦¨¨¦§¥§¨¦
(eh d `xwie)sqM LMxrA o`Sd on minY li` 'dl FnW` z` `iade'§¥¦¤£¨©©¦¨¦¦©Ÿ§¤§§¤¤

i`pz dyrie ,'mW`l WcTd lwWA milwWøîàéå,jkéàcå íà §¨¦§¤¤©Ÿ¤§¨¨§Ÿ©¦©©
,ézìòîixdBæinc `ed iz`ady df oenn -e ,éúìéòîdadnBæ`id ¨©§¦§¦¨¦

,ézìòî ÷ôñ íàå .éîLàixd ,dlirnd inc z` `iadl aiig ipi`e £¨¦§¦¨¥¨©§¦
,äáãð úBònämixg` zepaxw oi`y onfa dler zepaxw mdn mipewe ©¨§¨¨

,gafnd lråoaxw `dz dndad.éeìz íLàzepzdl lekiy mrhde §¨¨¨
oeik `ed okïénnLdnda beq eze`n -òãBä ìò àéáî àeäLlr - ¤¦¦¤¥¦©©

`ed ,i`ce my` epiide ,reci `hgàéáîmbòãBä àì ìò`hg lr - ¥¦©Ÿ©
mipy izy oa li` `ian mdipyay ,ielz my` epiide ,el reci epi`y

.mirlq ipya iepwd
åéøác ïéàøð ,àáé÷ò éaø øîàoetxh iax ly,äèeòî äìéòîa ¨©©¦£¦¨¦§¦§¨¨¦§¦¨§¨

zepzdl leki `edy giexn `ed ,cin zernd z` ozep `edy jkay
xg` oaxw `iadl jxhvi `le ,i`ce my` epaxw `ai lrn i`ce m`y

la` ,e`hg el rceeiykBãéì àBáiL éøämc` lyäìéòî ÷ôñ £¥¤¨§¨§¥§¦¨
,äðî äàîam`dBì äôé àìxzeiàéáiLdzríLàielzézLa §¥¨¨¤Ÿ¨¤¤¨¦¨¨¦§¥

àéáé àìå ,íéòìñeze` ly oennd z`äìéòî ÷ôñ`edyäàîa §¨¦§Ÿ¨¦§¥§¦¨§¥¨
,äðîdlirnd oenn z` `iadl jxhvi i`cea `hgy el rceei m` wxe ¨¤

y `vnp .i`ce my` mräìéòîa ïBôøè éaøì àáé÷ò éaø äãBî¤©¦£¦¨§©¦©§¦§¦¨
,äèeòîlr zepzdle ,ezlirn inc z` mb dzr `iadl el aheny §¨

.i`ce e` ielz my` `diy epaxw

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

המשך ביאור למס' כריתות ליום שלישי עמ' א



צח
ביאורים למסכת סוטה דף ב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

dheq

.BzLàì àp÷îäFYW` z` `Pwe ,hwp `xwC `pWl(d xAcOA)'nba oOwlE . ©§©¥§¦§¦§¨¦§¨¨©§¦¥¤¦§©¦§¨§©¨
mr ixzQY l` Dl xnF` ,Dl `Pwn cviM Wxtn oizipznaE ,iEPw oFWl i`n Wxtn§¨¥©§¦§©§¦¦§¨¥¥©§©¥¨¥¨©¦¨§¦¦

:ipFlR Wi`.íéðL ô"ò dì àp÷îmicr ipW `iadl Kixv DzFwWdl `A m` ¦§¦§©¥¨§©¦¦¨§©§¨¨¦§¨¦§¥¥¦
eilr zxq`p Dpi` mipW iptA Dl `Pw `l m`e ,FOr ixzQY l` mdiptA Dl xn`W¤¨©¨¦§¥¤©¦¨§¦¦§¦Ÿ¦¥¨¦§¥§©¦¥¨¤¡¤¤¨¨

:dwWn Fpi`e DzxizqAãò ô"ò ä÷Lîe ¦§¦¨¨§¥©§¤©§¤¥
.Bîöò ô"ò Bà ãçàmicr oi` ENt`e ¤¨©§©£¦¥¥¦

Fnvr `Ed F` cg` cr `N` ,dxYqPW¤¦§§¨¤¨¥¤¨©§
,Dl iz`PTW xg` dxYqPW dizi`x xnF`¥§¦¦¨¤¦§§¨©©¤¦¥¦¨
opitli oOwlE .dYWYW cr dxizqA zxq`p¤¡¤¤¦§¦¨©¤¦§¤§©¨©§¦¨

:wtQn eilr DYxqF` DzxizQW i`xTn'ø ¦§¨¥¤§¦¨¨©§¨¨¨¦¨¥
.øîBà òLBäé:Dzxizql s` micr 'a Kixv §ª©¥¨¦¥¦©¦§¦¨¨
.Bnò äøaãå:xzq mFwnA `NW[àéä] ïéãò §¦§¨¦¤Ÿ¦§¥¤£©¦¦

.dúéáì úøzî:DlrA mr WOWlúøzîe ª¤¤§¥¨§©¥¦©£¨ª¤¤
.äîeøúa:`id odM zW` m`.äàîè éãk ¦§¨¦¥¤Ÿ¥¦§¥ª§¨

:d`xrd icM.dúéáì äøeñàwtQn §¥©£¨¨£¨§¥¨¦¨¥
oOwl opitlicM(.gk sC)d`nhpe dWlW ¦§©§¦¨§©¨©§Ÿ¨§¦§§¨

`ide FYW` z` `Pwe ,dWxRA mixEn £̀¦©¨¨¨§¦¥¤¦§§¦
DWi` zgY ,d`nhp `ide dxYqpe ,d`nhp¦§¨¨§¦§§¨§¦¦§¨¨©©¦¨
cg`e ,lrAl dxEq`W cg` ,d`nhpe§¦§¨¨¤¨¤£¨©©©§¤¨
F` DlrA zEni m` lrFAl dxEq`W¤£¨©¥¦¨©£¨

:dnExzl dxEq`W cg`e ,dPWxbiíàå §¨§¤¨§¤¨¤£¨¦§¨§¦
.úîdwEwf `ide mipA Fl oi`e dwWdW mcw ¥Ÿ¤¤¦§¨§¥¨¦§¦§¨

:mail.úöìBç.znAizn `le wEXl `UPl §¨¨¤¤¦¨¥©§Ÿ¦§©¤¤
'nb :Dl sili `xnBaEøéæpî àpz éãkî ©§¨¨¨¦¨¦§¥©¨¦¨¦

.÷éìñ à÷:xifp xg` dhFq ,dpWOd xcq oM ¨¨¦¥¥¤©¦§¨¨©©¨¦
.äèBñ àðúc àðz éàîzExifpA `pY i`n ©¨¨§¨¨¨©¨¨¦§¦

:DxzA dhFq `pzC dhFql incC§¨¥§¨§¨¨¨©§©
.dìe÷ì÷aDzF` oilEpOW DYWaaE DlEEpA §¦§¨§¦¨§¨§¨¤§©§¦¨

'ipzn ipYwcM(:f sC oOwl)dlrnl lag xWFw ¦§¨¨¥©§¦§©¨©¥¤¤§©§¨
:diCCn.ïéiä ïî Bîöò øéfé`ian oiIdW ¦©¤¨©¦©§¦©©¦¤©©¦¥¦

:Dl mxB `Ede W`x zENw iciléðúéìå ¦¥©Ÿ§¨©¨§¦§¥
.øéæð øãäå äèBñzkinq `id KMW ¨©£©¨¦¤¨¦§¦©

:EdiizWxR.øécnä àðúå`Ed wxR ¨¨¨©§§¨¨©©¦¤¤
ixii`C icI`e ,FYW` z` xiCOd zFAzkA¦§ª©©¦¤¦§§©§¥§©§¥
icI`e ,zEAzM xg` mixcp `pY mixcpA¦§¨¦¨¨§¨¦©©§ª§©§¥
zExifPd s`W ,DxzA xifp `pY mixcp `pzC§¨¨§¨¦¨¨¨¦©§©¤©©§¦
:DxzA dhFq `pY xcde ,xcp ici lr d`Ä¨©§¥¤¤©£©¨¨¨©§©

.àì älçzëìxfril` iAx ipY `lCn §©§¦¨Ÿ¦§Ÿ¨¥©¦¡¦¤¤
:mipW iR lr FYW`l mc` `Pwn xnF`¥§©¥¨¨§¦§©¦§©¦

.úBàp÷ì øeñàxbY icil Fnvr `iaOW ¨§©¤¥¦©§¦¥¨¨
:dxFdh `id 'it`e lEEp icil FYW` z`eék §¤¦§¦¥¦©£¦¦§¨¦

.çút [äåä]zWxtA WFxcl `A didWM £¨¨©§¤¨¨¨¦§§¨¨©
:dhFq.åéNòî éôì äMà ïéâeæîdrEpv ¨§©§¦¦¨§¦©£¨§¨

:rWxl dvExtE wiCvlèáL çeðé àì ék §©¦§¨§¨¨¦Ÿ¨©¥¤
.íé÷écvä ìøBb ìò òLøäbEcfi `l ¨¤©©©©©¦¦Ÿ¦§©¥

:wiCv lxFbA rWx zlWnn.ïéL÷åiptl ¤§¤¤¤©§©©¦§¨¦¦§¥
:mFwOd.íâeæì:eiUrn itlC Kpdúòéø÷k ©¨§©§¨¨©¦§¦©£¨¦§¦©
.óeñ íé:ziW`xA ixcq EPYWPWáéLBî ©¤¦§©¦§¥§¥¦¦

.äúéa íéãéçé:ziA mdn aXinE cgi mbEfn `Ede ,dcigi dX`e cigi mc`.úBøLBka íéøéñà àéöBî,dpiv `le dOg `l ,xWM WcgA mixvOn l`xUi z` `ivFd §¦¦©§¨¨¨¨¦§¦¨§¦¨§§©§¨©©§©¥¥¤©¦¦£¦¦©¨¦¤¦§¨¥¦¦§©¦§Ÿ¤¨¥Ÿ©¨§Ÿ¦¨
:mixvn z`ivil micigi bEEf WiTn.éðéàlMd ,eiptl iElB lMd xn`Y m`e ,FbEf z` oifixkn FzEkfE FrWx rcFp oi`W mzxivi mcTn `de ,zEkfE rWx itl bEEf ied in ©¦¦§¦¦¦¦©¦§©¦¥¦¦£¥¦§¦¤©§§¨¦Ÿ¤§¦¨¨¤¥©¦§§©§¦¦¤§¦Ÿ©©Ÿ¨§¨¨©Ÿ

dCp zkQnA xn`cM minW z`xIn uEg minW iciA(:fh sC)F` xFAB ,dilr `dY dn Ff dRh ,eiptl xnF`e mFwOd iptl D`ianE dRh lhFp oFixdd lr dPnnd K`ln ¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦¦§¨©§©¤¤¦¨©©§¨©§ª¤©©¥¨¥¦¨§¦¨¦§¥©¨§¥§¨¨¦¨©§¥¨¤¨¦
:minW iciA df oi`C ,Dil xn`w `l rWxe wiCv la` .ipr F` xiWr ,WRh F` mkg ,WNg.ïBLàø âeæ:lGOd itl.éðL âeæ:FbEf zA Dpi`W itl obEfl dWwe ,eiUrn itl ©¨¨¨¦¥¨¦¨¦£¨©¦§¨¨Ÿ¨¨©¥§¥¤¦¥¨©¦¦§¦©©¨¥¦§¦©£¨§¨¤§©§¨§¦¤¥¨©

.äøéúñe éep÷a àlà éâéìt àì ïàk ãò:rWFdi 'xl dxizqaE `"xl iEPwA `N` micr ipW opiraC EdiiYbElRn EprnW `l o`M cr xnFlM.äàîèa ìáàmicr Wi m` ©¨Ÿ§¦¦¤¨§¦§¦¨§©©¨Ÿ¨©§¦§§©§§¨¦¨§¥¥¦¤¨§¦§¦§¦¨§§ª©£¨§ª§¨¦¥¥¦
:dnExzle lrFAle lrAl dxEq`e dAzM `lA d`vFi `N` dzFW Dpi`e on`p DzxizqA dlwlTW cg` cr Wie dxizqE iEPwA.úàîèpL:dxizq DzF`Aïîéäîc ïìðî §¦§¦¨§¥¥¤¨¤¦§§¨¦§¦¨¨¤¡¨§¥¨¨¤¨§¨§Ÿ§ª¨©£¨©©©§©¥§¦§¨¤¦§¥§¨§¦¨§¨¨¦§¥¨

.ãçà ãòdxizq lW d`nhA:iEPw xg`.øaãî áeúkä íéðLa da ïéà ãòåDzF` Wi` akWe ,irYWnw d`nhA `xwE ,'` cr `N` Ff d`nhA oi` mipW micr xn`we ¥¤¨§ª§¨¤§¦¨©©¦§¥¥¨¦§©¦©¨§©¥§¨¨©¥¦§©¦¥§ª§¨¤¨¥§¨§ª§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨
,dcifnM DpEcl aEzMd `A dilr xingdl ,dURzp `l `ide aizkCn onidnC opirnW `liOnE ,dqp`p `l dURzp `l `ide ,'` `N` DA oi` mipW micre ,rxf zakW¦§©¤©§¥¦§©¦¥¨¤¨§¦Ÿ¦§¨¨Ÿ¤¤§¨¦¥¨©§¦¨¦§¥¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨§©§¦¨¤¨¨©¨§¨¦§¦¨

oOwlE .df `N` xacA cirn oi`e ,DzF` Wi` akWe lrn Fa dlrnE xn`wC onidnC YrnW iOp `xwC `WixnE(.b sC)DixzA aizkC ,aizM iEPw xzA `xw i`dC Wxtn ¥¥¨¦§¨©¥¨©§§¦§¥¨§¨¨©¨£¨¨©§¨©¦¨§¥¥¦§¨¨¤¨¤§©¨©§¨¥§©§¨¨©¦§¦¦§¦©§¥
:xar xaMW oOwl Dil opiWxce 'Fbe d`pw gEx eilr xare.ãçà àlà Bðéà Bà`xw xn`wC `xQYn i`nA `N` KixR oOwlE .DA oi` cg` cr ENt`C `xw xn`wC §¨©¨¨©¦§¨§§©§¦¨¥§©¨¤§¨¨©¥¤¨¤¨§¨¨©§¨©£¦¥¤¨¥¨§©¨¨¦¤¨§©¦©§¨§¨¨©§¨
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יום שישי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

            
          
           

            
    

             
         
         

        
          

          
          

         
          

        
           

            
           

         
           

        
           

         
         

         
       

           
         
          

          
         

        
          

          
          

           
           

         
          

          
            

          
           

         
           

      
       

        
        

        
        

        
    

          
           

        
           

           
       

          
          

           
          

          
          

         
          

           
         

          
          

         
            

         
        

            
         

        
         

          
         

     
           

            
           

           
           

    
         

         
         

           
         

          
        

       
         

         
          

         
          
          
          
            

          
          

          
            

  
            

           
           

          
         

           
           

         
            













































































































































































































































המשך בעמוד טנד
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:FzNgYn.àlàodM zW` ,KixR ikd ¦§¦¨¤¨¨¥¨¦¥¤Ÿ¥
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aizkC(d xAcOA)`d dURzp `l `ide ¦§¦©¦§¨§¦Ÿ¦§¨¨¨
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DzF`A Dl xEq`d DnaiA ,Dl xYn didW¤¨¨ª¨¨¦¨¨¨¨¨§¨
eig` i`EVp eilr Exq`PW y"k `l drẄ¨Ÿ¤¤¤§¨¨¦¥¨¦

:oi`EVp gMn DnAil `NW.àøeqà àkéì ¤Ÿ§©§¨¦Ÿ©¦¦¥¨¦¨
la` ,e"w df oi`e xEnB xYd `Ed Flv`e§¤§¤¥¨§¥¤£¨
df xEQ`A oieW maIde lrAdW oFvxA dzPfA§¦§¨§¨¤©©©§©¨¨¨¦§¦¤
zngn ixdW ,e"w ied eiYgY dzid m ¦̀¨§¨©§¨¨¥¤£¥¥£©
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miOd oi` oFrn dTpn Wi`d oi` ,DpFr£¨¥¨¦§ª¤¥¨¥©©¦
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lke FYW` z` Wi`d `iade xn`C `Ed DA oi` cre ,ikd iOp Dil opiWxce FhEWR icin `vFi `xwn oi` ,cFr dYWY `NW zi`Ce dhFqlE dhFqA on`p cg` crl lirl§¥§¥¤¨¤¡¨§¨§¨©¨¦¤Ÿ¦§¤¥¦§¨¥¦¥§§©§¦¨¥©¥¨¥§¥¥¨§¨©§¥¦¨¦¤¦§§¨
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mixcp 'qn(:v sc)dax ibiltc

zyy axc jl ip` d`nh zxne`a zyy axe

ixiin `kdc uixz 'eke dnexza zlke` xne`
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,zxW ilkl dzid diE`x ilkA dpYPW¤¦§¨¦§¦§¨¨§¨¦§¦¨¥
`id axTinE `WCTin zA `YrW `iddC§©¦©§¨©¦©§¨¦§¨¦
WiCw iM KMld ,dhFq zgpn x`WM wtQn¦¨¥¦§¨¦§©¨¦§¨¦©¦
micr Ez` iM ikd mEXnE WiCw xiRW ilkA¦§¦©¦©¦¦¨¥¦¨¥¦
`wtp `le `AdlE o`Mn daxwdn `lqRi ¦̀©§¨¥©§¨¨¦¨§©¨§Ÿ©§¨

:ztxUpe oiNglíénä ïéà zøîà éà àlà §ª¦§¦§¤¤¤¨¦¨§©§¥©©¦
.dúBà ïé÷ãBazcnFr wcAl `le li`Fd §¦¨¦§Ÿ¦¨¥¤¤

:dgpnl `id diE`x `leàúlî éìbéz §Ÿ§¨¦§¦§¨¦©¥¦§¨
.òøôîìilM oi`e ,ilkl diE`x dzid `lC §©§¥©§Ÿ¨§¨§¨¦§¦§¥§¥

xn`cM mdl iE`xd `N` oiWCwn zxẄ¥§©§¦¤¨¨¨¨¤¦§¨©
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

        
          

         
           

        
         

       
         

         
         

          
         

         
           

       
           

          
         

            
          

      
         

        
       

         
          
         

        
        

        
       

        
          

          


         
        

        
         
           

     
        

           
     

         
         

         
        

         
        

         
        

           
          

         
        

         
       

           
          

         
         
          
           

        
       

          
        

        
          
          
          

        
         

          
         
           
         

 
          

           
         

          
         

         
          

        
         

         
     

        
             

           
             

      

































































































































































































קיז
ביאורים למסכת סוטה דף ו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שישי כ"א ניסן - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

        
          

         
           

        
         

       
         

         
         

          
         

         
           

       
           

          
         

            
          

      
         

        
       

         
          
         

        
        

        
       

        
          

          


         
        

        
         
           

     
        

           
     

         
         

         
        

         
        

         
        

           
          

         
        

         
       

           
          

         
         
          
           

        
       

          
        

        
          
          
          

        
         

          
         
           
         

 
          

           
         

          
         

         
          

        
         

         
     

        
             

           
             

      

































































































































































































קיח
ביאורים למסכת סוטה דף ז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר
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ì dúBà ïéìòî ,éðà äøBäè äøîà íàå .úàöBéå dúaeúk úøáBL ,éðà äàîè äøîàøòL ¨§¨§¥¨£¦¤¤§¨¨§¥§¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©©
úà ïéøäèîe úBãìBiä úà ïéøäèîe úBèBqä úà ïé÷Lî íML øBðwð øòL çút ìòL çøænä©¦§¨¤©¤©©©¦¨¤¨©§¦¤©§©£¦¤©§§©£¦¤
úà älâî àeäL ãò eîøôð eîøôð íàå eòø÷ð eòø÷ð íà ,äéãâáa æçBà ïäëå ,ïéòøBönä©§¨¦§Ÿ¥¥¦§¨¤¨¦¦§§¦§§§¦¦§§¦§§©¤§©¤¤

íà øîBà äãeäé éaø .døòN úà øúBñå daìäéä íàå ,eälâî äéä àì äàð daì äéä ¦¨§¥¤§¨¨©¦§¨¥¦¨¨¦¨¨¤Ÿ¨¨§©¥§¦¨¨
áäæ éìk äéìò äéä ,íéøBçLa dqëî íéðáìa äqkúî äúéä ,øúBñ äéä àì äàð døòN§¨¨¨¤Ÿ¨¨¥¨§¨¦§©¨¦§¨¦§©¨¦§¦¨¨¨¤¨§¥¨¨
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:oOwlcM lFcBd c"aA milWExiA.äéìò ïîàð:`ai `NW.eðL àì 'îâopzC `d ¦¨©¦§©¨§¦§©¨¤¡¨¨¤¨¤Ÿ¨ŸŸ¨¨¦§©

ipW mr zcgiizn dX` la` oiWECwA§¦¦£¨¦¨¦§©¤¤¦§¥
:miWp`.'åk Cøèöé ànLli`Fd iOp `kd £¨¦¤¨¦§¨¥¨¨©¥¦

`OW ,ixzA ibq `l DA oixEq` mdipWE§¥¤£¦¨Ÿ¨¥¦§¥¤¨
:'eM eiawpl c"a gilW F` lrAd Kxhvi¦§¨¥©©©§¦©¦§¨¨

.éãäñ déìò éåäéìcEciri dilr `ai m` §¤¡¥£¥¨£¥¦¨Ÿ¨¤¨¨¦
:dEwWi `le lFcBd c"al[a] eilr.ù"ì ¨¨©¨§Ÿ©§¨

:miWp` ipW mr zcgizn dX`CäeàéöBäå §¦¨¦§©¤¤¦§¥£¨¦§¦¨
.äøNòdHnA xirl uEg Wi` zW`l £¨¨§¥¤¦¨¦§¦¨

:DOr lwlwl dzn zwfgAééeøúàì éòãéc §¤§©¥¨§©§¥¦¨§¨§¥§©§¥
.déaWi`d oi`WM dxFYd on Fl xnFle ¥§©¦©¨§¤¥¨¦

,eilr dxq`PXn dilr `AW ,oFrn dTpn§ª¤¥¨¤¨¨¤¨¦¤¤¤§¨¨¨
:FYW` z` oiwcFA miOd oi`ïîàð dìòa ¥©©¦§¦¤¦§©£¨¤¡¨

.äéìò:Flv` micr cinrdl Kixv oi`e ¨¤¨§¥¨¦§©£¦¥¦¤§
.åàìa àéäL äèBñDlrA lkEi `lC ¨¤¦§¨§Ÿ©©£¨

w"tA zFnaiA opixn`C ,'Fbe oFW`xd(:`i sC) ¨¦§§©§¦¨¦¨§©

zFAxl d`OHd xW` ixg` mIwn ip` dn©£¦§©¥©£¥£¤ª©¨¨§©
:dxYqPW dhFq.úðúBpä àéäådCOd ¨¤¦§§¨§¦©¤¤©¦¨

zpzFPd `id ,Lixacl di`x z`adW z`Gd©Ÿ¤¥¥¨§¨¨¦§¨¤¦©¤¤
:micr KixSW mixnF` Ep`W oiCd z`äcð ¤©¦¤¨§¦¤¨¦¥¦¦¨

.úøëa àéäL:dilr `A Fpi`e eilr dxEng ¤¦§¨¥£¨¨¨§¥¨¨¤¨
.øzä dì Lé ïkLoi` Kkitl ,xdhYWkl ¤¥¥¨¤¥¦§¤¦§©§¦¨¥

:onf xg`l `Ed ghaOW FtwFY FxviïéàL ¦§§¤ª§¨§©©§©¤¥
.øzä dìFAl KkitlE ,d`nh `vOY m` ¨¤¥¦¦¨¥§¥¨§¦¨¦

:dixg` scFx.íéáeðbxEq`d xaC xnFlM ¥©£¤¨§¦§©¨¨¨¨
:eixg` scFx Fxvi Fl.deëøôeoMW xn`cM ¦§¥©£¨§¨©¦§¨©¤¥

:xYd Dl Wi.÷"ú eðééä:`ziixaCìáà ¥¨¤¥©§¦§©§¨£¨
.eøîà'ipzn :Dil zil dcEdi 'xlïéîiàîe ¨§§§¨¥¥§©§¦
.äéìò:dcFn `dYW.úBLôð éãò ìò ¨¤¨¤§¥¨©¥¥§¨

ipicM `NW oircFi Eed ,oixcdpqA opixn`cM¦§©§¦¨§©§¤§¦¡§¦¤Ÿ§¦¥
ipiC cg` wxtA ,'eM zFWtp ipiC zFpFnn̈¦¥§¨§¤¤¤¨¦¥

zFpFnn(.fl sC):.äNBò úeãìé äaøämxFbe ¨©©§¥©§¨§¥
`OWe ,lEwlw icil `aYW dCli dxrpl§©£¨©§¨¤¨Ÿ¦¥¦§§¤¨
dzin icil Knvr i`iaY l` ,xaCd zn ¡̀¤©¨¨©¨¦¦©§¥¦¥¦¨

:Ff zlEpn.íéòø íéðëLzFYtl mircFi §ª¤¤§¥¦¨¦§¦§©
:cinY Dl oiiEvnEì éàãk dðéàL.ïòîL §¦¨¨¦¤¥¨§©§¨§¨

ixaC diptl xnF`W ,Dl diE`x Dpi ¥̀¨§¨¨¤¥§¨¤¨¦§¥
icM `N` ,mipFW`xd miwiCv zF`cFd¨©¦¦¨¦¦¤¨§¥
dcEdi oOwl 'ixn`cM DlEwlw lr dcFYW¤¤©¦§¨¦§©§¦§©¨§¨

:WFA `le dcFd.dúaúk úøáBLzazFM ¨§Ÿ¤¤§ª¨¨¤¤
,izAzM iYcqtde iziPf ,DzAzM lr xaFW¥©§ª¨¨¦¦¦§¦§©§¦§ª¨¦
.onf xg`l EPrAzY `NW DlrA ciA zpzFpe§¤¤§©©£¨¤Ÿ¦§§¤§©©§©
zrWA micr DA Exzd `NW ,zbxdp Dpi`e§¥¨¤¡¤¤¤Ÿ¦§¨¥¦¦§©

:dUrnì.çøæî øòLFAW oFvigd xrW ©£¤§©©¦§¨©©©¦¤
`Ed xFpTp xrWl mXnE ,ziAd xdl oiqpkp¦§¨¦§©©©¦¦¨§©©¦¨
l`xUi zxfr oiAW dnFgAW oFilrd xrW©©¨¤§¤©¨¤¥¤§©¦§¨¥

:miWp zxfrl.úBèBqä úà ïé÷Lî íML §¤§©¨¦¤¨©§¦¤©
llg iar dxfr zXcwA WCwzp `NW ipRn¦§¥¤Ÿ¦§©¥¦§ª©£¨¨¢¦£©
oiqipkOW oirxFvOd ipRn ,xrXd FzF`©©©¦§¥©§¨¦¤©§¦¦
odA lr mW`d mCn oYl zFpFdal odici§¥¤¦§¦¥¦©¨¨¨©Ÿ¤
,zxkA dxfrl qpkPW mixERM xQgnE ,Fcï§ª¨¦¦¤¦§©¨£¨¨§¨¥
llgA cFnrl lkEIW dEWCw `l Kkitl§¦¨Ÿ¦§¨¤©©£©£©
mC z` `ivFn odM did m`W ,xrXd©©©¤¦¨¨Ÿ¥¦¤©
,`vFiA lqtp `Ed ixd dxfrl uEg mW`d̈¨¨¨£¨¨£¥¦§¨§¥
,dxfrd llg KFzl Fci qipkdl Kixv Kkitl§¦¨¨¦§©§¦¨§£©¨£¨¨

:`pngx `xW zvwn z`iaE.øBðwð`nFi xcqA opzcM miqp FA EUrpe xrW FzF`l mixvn lW `IxCpqMl`n zWgp zFYlC `iade ,did lFcB mc`(:fl sC)lr E`xwpe , ¦©¦§¨¨¨©§¨¨¦¨¨¨¨¨¨§¥¦©§§Ÿ¤¥©¤§©§§¦¨¤¦§©¦§©©§©£¦¦§¦§©§¥¤¨©§¦§§©
:FnW.úBèBñ ïé÷Lî íML:oOwl silicM 'd iptl opiraC.úBãìBiä úà ïéøäèîe:`id i`n Wxtn oOwl.äéãâáa æçBà:DNW x`ESd ziaA.eòø÷ð íà:WWFg Fpi` §¤¨©§¦§¨¥¨¦§¥¦§¨¦§©¨§©£¦¤©§§©¨§¨¥©¦¥¦§¨¤¨§¥©©¨¤¨¦¦§§¥¥

.eîøôð íàå`wlq mixtC i`d FnM f"rlA x"iivpinc dAxd mirxwl drxwPW drixTn dlFcB dnixR .WWFg Fpi`(:cr sC zAW):.daì úà älânL ãòDl sili oOwlE §¦¦§§¥¥§¦¨§¨¦§¦¨¤¦§§¨¦§¨¦©§¥§§©§¨¥¦§¨©¨©©¤§©¤¤¦¨§©¨¨¦¨
:`xTn.døòN úà øúBñå:Dl sili oOwlE ,FzrilTn ¦§¨§¥¤§¨¨¦§¦¨§©¨¨¦¨
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:àçéëL àì ,íiä úðéãîa íéãò dì LéäðLîãöék ¥¨¥¦¦§¦©©¨Ÿ§¦¨¦§¨¥©
Bì ïéøñBîe íB÷î BúBàaL ïéc úéáì dëéìBî ,dì äNBò¤¨¦¨§¥¦¤§¨§¦
äãeäé éaø .Cøca äéìò àáé ànL íéîëç éãéîìz éðL§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨Ÿ¨¤¨©¤¤©¦§¨

:äéìò ïîàð dìòa ,øîBààøîâ,àúìz àä eäéàå éøz ¥©§¨¤¡¨¨¤¨§¨¨§¥§¦¨§¨¨
àì ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áøì déì òéiñî àîéì¥¨§©©¥§©§¨©©§¨¨©©Ÿ

ìL àkéàc ãò Cøca ìáà øéòa àlà eðLànL ,äL ¨¤¨¨¦£¨©¤¤©§¦¨§Ÿ¨¤¨
íò ãçééúî ïäî ãçà àöîðå åéá÷ðì ïäî ãçà Cøèöé¦§¨¥¤¨¥¤¦§¨¨§¦§¨¤¨¥¤¦§©¥¦
déìò eåäéìc éëéä ék àîòè eðééä àëä ,àì .äåøòä̈¤§¨Ÿ¨¨©§©£¨¦¥¦§¤¡£¥
òéiñî àîéì ,àì àîìò élek ,ïéà íéîëç éãéîìz .éãäñ©£¥©§¦¥£¨¦¦¥¨§¨Ÿ¥¨§©©
eðL àì ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,áøc Cãéàì déì¥§¦¨§©§¨©©§¨¨©©Ÿ¨

öeøt ìáà ïéøLk àlàäNòî .àì énð äøNò eléôà ïé ¤¨§¥¦£¨§¦£¦£¨¨©¦Ÿ©£¤
àîòè eðééä àëä ,àì .ähîa äøNò äeàéöBäå äéä̈¨§¦¨£¨¨§¦¨Ÿ¨¨©§©£¨
àéðz :'eëå dìòa øîBà äãeäé éaø :déa ééeøúàì éòãéc§¨§¥§©§¥¥©¦§¨¥©§¨§©§¨
äcð äîe ,øîBçå ìwî ïîàð dìòa ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©§¨¤¡¨¦©¨¤©¦¨
,åàìa àéäL äèBñ ,äéìò ïîàð dìòa úøëa àéäL¤¦§¨¥©§¨¤¡©¨¤¨¨¤¦§¨
àøéîç úøëc äcð ,úðúBpä àéä ,ïðaøå .ïkL ìk àìŸ¨¤¥§©¨¨¦©¤¤¦¨§¨¥£¦¨
.ïîéäî àìå déì àøéîç àì ,åàìc äèBñ ,ïîéäîe déì¥§¥¨¨§¨Ÿ£¦¨¥§Ÿ§¥¨
äãeäé éaø àäå ,dì éúééî øîBçå ìwî äãeäé éaøå§©¦§¨¦©¨¤©§¥¨§¨©¦§¨
ìà BzLà úà Léàä àéáäå' àéðúc ,dì éúééî éàøwî¦§¨¥©§¥¨§©§¨§¥¦¨¦¤¦§¤
eøîà ìáà BzLà úà àéáî Léàä äøBzä ïî 'ïäkä©Ÿ¥¦©¨¨¦¥¦¤¦§£¨¨§
äéìò àáé ànL íéîëç éãéîìz éðL Bì ïéøñBî íéîëç£¨¦§¦§¥©§¦¥£¨¦¤¨¨Ÿ¨¤¨
,øîBçå ìwî äéìò ïîàð dìòa ,øîBà éñBé éaø .Cøca©¤¤©¦¦¥©§¨¤¡¨¨¤¨¦©¨¤
àéäL äèBñ ,äéìò ïîàð dìòa úøëa àéäL äcð äîe©¦¨¤¦§¨¥©§¨¤¡¨¨¤¨¨¤¦
ïkL äcða zøîà íà ,àì Bì eøîà .ïkL ìk àì ,åàìa§¨Ÿ¨¤¥¨§Ÿ¦¨©§¨§¦¨¤¥
øîBàå ,øzéä dì ïéàL äèBña øîàz ,øzéä dì Lé¥¨¤¥Ÿ©§¨¤¥¨¤¥§¥
äøBzä ïî ,øîBà äãeäé éaø .'Bâå e÷zîé íéáeðâ íéî'©¦§¦¦§¨§©¦§¨¥¦©¨
Léàä àéáäå' øîàpL ïäkä ìà BzLà úà àéáî Léàä̈¦¥¦¤¦§¤©Ÿ¥¤¤¡©§¥¦¨¦
øãäå ,deëøôe àLéøa øîBçå ì÷ eäì øîà .'BzLà úà¤¦§¨©§©¨¤§¥¨©§©©£©
àkéà ,àn÷ àpz eðééä äãeäé éaø .àø÷ eäì øîà̈©§§¨©¦§¨©§©¨©¨¦¨

:eøîà ìáà eäééðéaäðLîïéc úéáì dúBà ïéìòî eéä ¥©§£¨¨§¦§¨¨©£¦¨§¥¦
ìò ïéîééànL Cøãk äéìò ïéîééàîe íéìLeøéaL ìBãbä©¨¤¦¨©¦§©§¦¨¤¨§¤¤¤§©§¦©
äaøä ,äNBò ïéé äaøä ,éza dì íéøîBàå úBLôð éãò¥¥§¨§§¦¨¦¦©§¥©¦¤©§¥
íéòøä íéðëL äaøä ,äNBò úeãìé äaøä ,äNBò ÷BçN§¤©§¥©§¨©§¥§¥¦¨¨¦

ì éNò ,ïéNBòäçné àlL äMeã÷a ázëpL ìBãbä BîL ¦£¦¦§©¨¤¦§©¦§¨¤Ÿ¦¨¤
ì éàãk dðéàL íéøác äéðôì øîBàå .íénä ìòíà .äéáà úéa úçtLî ìëå àéä ,ïòîBL ©©©¦§¥§¨¤¨§¨¦¤¥¨§©§§¨¦§¨¦§©©¥¨¦¨¦

ì dúBà ïéìòî ,éðà äøBäè äøîà íàå .úàöBéå dúaeúk úøáBL ,éðà äàîè äøîàøòL ¨§¨§¥¨£¦¤¤§¨¨§¥§¦¨§¨§¨£¦©£¦¨§©©
úà ïéøäèîe úBãìBiä úà ïéøäèîe úBèBqä úà ïé÷Lî íML øBðwð øòL çút ìòL çøænä©¦§¨¤©¤©©©¦¨¤¨©§¦¤©§©£¦¤©§§©£¦¤
úà älâî àeäL ãò eîøôð eîøôð íàå eòø÷ð eòø÷ð íà ,äéãâáa æçBà ïäëå ,ïéòøBönä©§¨¦§Ÿ¥¥¦§¨¤¨¦¦§§¦§§§¦¦§§¦§§©¤§©¤¤

íà øîBà äãeäé éaø .døòN úà øúBñå daìäéä íàå ,eälâî äéä àì äàð daì äéä ¦¨§¥¤§¨¨©¦§¨¥¦¨¨¦¨¨¤Ÿ¨¨§©¥§¦¨¨
áäæ éìk äéìò äéä ,íéøBçLa dqëî íéðáìa äqkúî äúéä ,øúBñ äéä àì äàð døòN§¨¨¨¤Ÿ¨¨¥¨§¨¦§©¨¦§¨¦§©¨¦§¦¨¨¨¤¨§¥¨¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ז עמוד א 
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שבת קודש כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר
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:oiccSd on DpFxB.éøönä ìáçKExke lwCd aiaq lcBd aiQn ,lwC ixFSn iEUr §¨¦©§¨¦¤¤©¦§¦¨¦¥¤¤¦¦©¨¥¨¦©¤¤§¨

:eilr.äéccî äìòîì øLB÷å:ux`l dicbA EhnWi `NW icM.da ñb dalL ¨¨§¥§©§¨¦©¤¨§¥¤Ÿ¦¨§§¨¤¨¨¨¤¤¦¨©¨
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש כ"ב ניסן - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר
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ביאורים למסכת סוטה דף ז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
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(·È).ÂÈ˙Â·È·Ò Í˘Á ˙˘ÈÂשנאמר כענין לסוכה,

כ) יד מצרים(שמות בין מפסיק והחשך, הענן ויהי :

˘ÌÈ˜Á.לישראל: È·Ú ÌÈÓ ˙¯˘Á,החשך היה מאין

הארץ: על מים חושרין שהן היו, שחקים Á˘¯˙.עבי
דק דק הארץ על נופל שהוא הוא, כברה (תעניתלשון

ב) אותוט חושרין הרבה: באגדות אומר הוא וכן .

שמתקשרין 'קשר', לשון 'חשרת', לפתור ויש בכברה.

האמור 'וחשוריהם' כמו המים, ידי על בעבים השמים

המכונה לג)באופני ז העץ(מלכיםֿא זרועות שהם ,

יחד: עיגוליה וקושרין �‚„Â.(È‚)המהדקין ‰‚�Ó
מן לפנים הנוגה אלא שרוי, הוא בחשך תאמר שלא

אש, גחלי בערו לפניו, אשר נוגה ומאותו המחיצה,

מצרים: על חצים ˙·Ï.(ÊË)שנשתלחו ˙Â„ÒÂÓ ÂÏ‚È

מימות כל נבקעו סוף ים כשנבקע התהום, שנבקע

קסא)שבעולם רמז שמעוני נשיבתÓ˘�Ó˙.:(ילקוט מכח

אפו: ‡ÂˆÓ.(ÁÈ)רוח ÈÎ:אמצו כאשר

(‡Î).È˙˜„ˆÎעל וסמכו למדבר אחריו כשיצאו

�·¯.(ÂÎ)הבטחתו: ÌÈÓ˙ „ÈÒÁ ÌÚשלשה כנגד

לבניהם: צדקתם גמול הקב"ה ששלם אבות,

(ÊÎ).˘˜Ú ÌÚÂ:פרעה.ÏÙ˙˙,ועקש נפתל לשון

תהלים כז)ובספר אחר:(יח דבר תתפתל. ÁÏ˘Èכתוב:
.È�Á˜È ÌÂ¯ÓÓללכת נחפז כשהיה אמר, עצמו על

להתפש, קרוב והיה המחלקות בסלע שאול מפני

פשטו כי ולכה מהרה לאמר: שאול אל בא ומלאך

È˙˜„ˆÎ.פלשתים: 'Â‚Â ·˘ÈÂבכרתי הרגתיו שלא

מעילו: כנף

cec zcevn
(‡È).·Î¯ÈÂ:לבוא.‡¯ÈÂנראה ודימההיה רוח, כנפי על בא

העוף: כנפי לעפיפת הרוח, Í˘ÂÁ.(È·)נשיבת ˙˘ÈÂשם
להאויב: להחשיך מוכן להיות סוכתו, סביבות Á˘¯˙.החושך

בעבים הנקשרים המים רבוי מחשרת בא ההוא החושך
השחקים: מתחת �‚„Â.(È‚)הפרושים ‰‚Â�Óהאורה מחמת

אש גחלי בערו לזה לי, להושיע להאיר חפצו אשר שלפניו
עלי: כיÂ‡¯ÈÂ.(ÊË)בהקמים הים, מי קרקעות נראים היו
המים: Â‚Â'.נבקעו ÂÏ‚È:הארץ נבקע גערת·‚Ú¯˙.כי בעבור

עלי: בהקמים בדרךÓ˘�Ó˙.ה' הוא והכל אפו, רוח מנשיבת
ÌÂ¯ÓÓ.(ÊÈ)משל: ÁÏ˘Èמיד ויקחני ממרום, עזרתו ישלח

כמים השוטפים עלי, הקמים הרבים מיד ויוציאני האויב,
‡ÂˆÓ.(ÁÈ)רבים: ÈÎ:מידם יצילני אז ממני, התחזקו כאשר
(ËÈ).È�ÂÓ„˜Èמקרה יקרני בעת עלי לבוא מקדים היה האויב

ה' אבל לקום, אוסיף לא לנפול החילותי כאשר בחושבו רע,
קמתי: הנה נפלתי, כי ואף למשען, לי Á¯ÓÏ·.(Î)היה

מיד: להנצל רחב, חפץÈ�ˆÏÁÈ.למקום כי המיצר, מן יוציאני
מהם:È˙˜„ˆÎ.(Î‡)בי: אחד את הרעותי לא כי צדקתי, כפי

.È„È ¯Â·Î:שונות במלות הדבר אלהי:È‰Ï‡Ó.(Î·)כפל בהם:È„‚�Ï.(Î‚)ממצות הםÂÈ˙˜ÁÂ.להתבונן החוקות, ואף
נעלמים: שטעמיהם ‡ÂÒ¯.הדברים ‡Ï:עצמי את אסיר לא ממנה, מאחת וגו':ÈÂ˘·.(Î‰)אפילו לי ה' וישב Ï�‚„ולכך

.ÂÈ�ÈÚ:ולהתיהר אדם בני נגד ולא עיניו, לנגד הוא Â‚Â'.(ÂÎ)אשר „ÈÒÁ ÌÚ:החסיד עם בחסד להתנהג דרכך כן לומר: רצה
(ÊÎ).¯·� ÌÚ:כמעשהו לאיש תשלם לומר: רצה בברירות, תתנהג ונקי, ברור איש עם

oeiv zcevn
(‡È).·Â¯Îאמרו ז"ל ורבותינו ב)מלאך. יג כרביא,(חגיגה :

להנה: אדם דמות כי נער, של התרגום עניןÛÚÈÂ.והוא
כמוÈÂ˘˙.(È·)פריחה: שימה, ט)ענין עג בשמים(תהלים שתו :

כמוÁ˘¯˙.פיהם: קשור, לג)ענין ז וחשוקיהם(מלכיםֿא :

וזריחה:Ó�‚‰.(È‚)וחשוריהם: הארה Ì‰ÈÂ.(ÂË)ענין
מהומה: בחוזק‡È˜ÈÙ.(ÊË)מלשון הנגרים המים יקרא כן
וכן טו)ורודפים, ו נחלים:(איוב כאפיק :.˙Ó˘�Óנשימה מלשון
הפה: כמוÈ�˘ÓÈ.(ÊÈ)ונשיבת הוצאה, י)ענין ב מן(שמות :

משיתהו: חוזק:‡ÂˆÓ.(ÁÈ)המים ענין‡È„È.(ËÈ)ענין
כמו רע, ג)מקרה לא לעול:(איוב איד הלא :.ÔÚ˘Ó:סעד ענין

(Î)È�ˆÏÁÈ.כמו ושליפה, הוצאה ח)ענין פא בצרה(תהלים :

ואחלצך: שכר:È�ÏÓ‚È.(Î‡)קראת ותשלום גמול מלשון
.¯Â·Î:ונקי ברור נאמר‚·Â¯.(ÂÎ)מלשון וכן גבר, כמו ענינו

כו)בתהלים איש:(יח של תרגום והוא ,(ÊÎ).¯·˙˙ מלשון�·¯
ונקי: ˙˙ÏÙ.ברור ˘˜Úכמו עקמימות, שניהם לבענין (דברים

ההופך:ה) בדרך והוא ופתלתול, עקש דור :
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(·).ÛÎ ÂÚ˜˙לאלהים להריע זה עם זה יחד התערבו

רנה: ˙Â�È˙Á.(„)בקול ÌÈÓÚ ¯·„Èבעובדי דבר יתן

ואלו בהם מתקררת חמתו להיו' נפשנו תחת כוכבים

וגו' מצרים כפרך ונתתי שנאמ' כענין מג)נצולים ,(ישעיה

הנהגה: ל' ידבר חבר Â‚Â'.(‰)ומנחם Â�Ï ¯Á·È
שנתקע שופ' וקול בתרועה יתעלה ואז לתוכה ויחזירנו

זמרו ונאמר שלמים וזבחים עולות על בשיר לפניו

וגו': ‚ÌÈÂ.(Ë)אלהים ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÍÏÓיאמרו כך

˜„˘Â.הכל: ‡ÒÎ ÏÚ ·˘Èשלם הכסא עכשיו

לעירו: נאספו כי ויגידו ניכרת �„È·È(È)ובגדולה
.ÌÈÓÚקדושת על ולהרוג לטבח עצמם שהתנדבו

‡·¯‰Ì.שמו: È‰Ï‡ ÌÚהראשון לב נדיב שהיה

היכולת ארץ מגיני לאלהים כי נודע עתה לגרים תחלה

בו: הבוטחים כל על למגן להיות ·ÈÚ¯(·)בידו
.Â�È‰Ï‡בשבילה יהיה עירו את כשיבנה לבא לעתיד

ומהולל: �ÛÂ.(‚)גדול ‰ÙÈלשון יפה נוף שהוא עיר

בכרכי קורין שכן יופי של כלת אחר דבר אילן, של נוף

הנפת שלשת כמו חברו ומנחם ננפי, לכלה הים

בלע"ז יז)קונטריא"ה לשון(יהושע אותו פתר דונש אבל ,

הזתים הר הוא כי נוף יפה ציון הר ונקרא אילן של נוף

‰‡¯ı.:(סא"א) ÏÎ ˘Â˘Óירכתי משושה היא ומה

ששם צפונה המזבח ירך בלע"ז, אנגלא"ש צפון,

עבירות על עצב שהיה ומי ואשמות חטאות שוחטין

יוצא והוא לו ומתכפר ואשמות חטאות מביא שבידו

באה: טובה הקרבנות ידי ועל שמח �Ú„Â(„)משם
.·‚˘ÓÏבה כן:כשישכון יאמרו ‰ÌÈÎÏÓ(‰)לעתיד
.Â„ÚÂ�:ומגוג גוג במלחמת עליה Â„ÁÈ.להלחם Â¯·Ú

¯‡Â.(Â)למלחמה: ‰Ó‰ונלחם יוצא הקב"ה את

תמהו: כן ההם אטורדי"ץ�ÂÊÙÁ.בגוים פור"נט

ובחפזותה: כמו בלע"ז,
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(·).ÛÎ ÂÚ˜˙:הארץ כל על ה' מלוך בעת ÈÎ(‚)לשמוח

.'Â‚Â על‰' עליון שהוא ר"ל וכו' נורא עליון שה' ידעו אז כי
עליהם: ונורא Â�Ï.(‰)הכל ¯Á·Èנחלתינו את לנו יחזיר ר"ל

כמאז: בה לשבת לנו אותה ÚÈ˜·.ויבחר ÔÂ‡‚ בה"מ‡˙ זה
לעולם: הוא אהוב אלהיםÏÚ‰.(Â)אשר ויתרומם יתעלה אז

הקרבנות: על יתקעו כי ˘ÙÂ¯.בתרועה ÏÂ˜· על‰' מוסב
במ"ש: הדבר וכפל שופר בקול ה' עלה לומר Â¯ÓÊ(Ê)עלה,

.ÌÈ‰Ï‡:לאלהים להתמדתו:Â¯ÓÊ.זמרו הדבר כפל
(Á).ÏÈÎ˘Ó Â¯ÓÊ:בהשכל העשוי זמר ÒÎ‡(Ë)זמרו ÏÚ

.Â˘„˜:כל על ממשלתו ÌÈÓÚ.(È)להראות È·È„�אלהי עם שהם ומפרש וחוזר לא"י נאספים יהיו העמים שבכל הנדיבים
‡¯ı.אברהם: È�È‚Óישראל את להוציא ובידו לאלהים המה העמים שרי כל ור"ל כח לתשושי ולחוזק למגן שהם השרים הם

ארצם: אל ולהביאם ידיהם �מתחת „Â‡Ó.‰ÏÚ:יעשה יחפוץ אשר וכל ומרומם מעולה מאוד ‡Â�È‰Ï.(·)הוא ¯ÈÚ·ר"ל
כל: בפי ומהולל גדול הוא אז קדשו הר בירושלים שכינתו �ÛÂ.(‚)כשתשרה ‰ÙÈציון הר הוא הארץ לכל ומשוש יפה מחוז

דוד חנה קרית וכה"א דוד הוא וגדול רב מלך קרית והיא ירושלים בצפון כט)העומד שוכן‡ÌÈ‰Ï.(„):(ישעיה כשאלהים
למשגב: לה שהוא לכל נודע אז �Â„ÚÂ.(‰)בארמנותיה ÌÈÎÏÓ‰ירושלים על לבא אז ויעברו מיועד יום עשו אשר המלכים

¯‡Â.(Â)למלחמה: ‰Ó‰:'וכו תמהו כן בארמנותיה שאלהים ראו כאשר והמה

oeiv zcevn
(·).ÛÎ ÂÚ˜˙כף תקעו וכן לשמחה כף אל כף הכות ענין
ג)עליך כדברםÈ„·¯.(„):(נחום כבשים ורעו כמו (ישעיהינהג

ורוממות:‚‡ÔÂ.(‰):ה) גאוה בממון�„È·È.(È)מל' הותרן
נדיב: והרמה:�ÏÚ‰.יקרא ושבח עלוי מחוז:�ÛÂ.(‚)מלשון

.˘Â˘Ó:תפארתו נוי בראותם שמחים צדÈ˙Î¯È.כולם ענין
האדם: בצד שהוא הזה ועיר:˜¯È˙.כירך קריה גדול:¯·.מל'

(„).‰È˙Â�Ó¯‡·:והיכל ארמון הזמנה�Â„ÚÂ.(‰)מלשון ענין
נועדו אם בלתי ג)כמו ובהלה:�ÂÊÙÁ.(Â):(עמוס חפזון מלשון

xe` ldi
עלה ע"טו יתרו זח"ב ג'. רס"ד פט"ו בהעלותך ב'. דרמ"ט פי"ב תוך נשא א'. קצ"ט פכ"ט תוך אמור רבות בתרועה. אלקים

א': רפ"ג תצא ס"פ ח"ג א'.
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:äìñ áäà-øLà á÷òé ïBàb úàå:øôBL ìB÷a äåäé äòeøúa íéäìà äìòæeønæ eønæ íéäìà eønæ ¤¬§¸©«£−Ÿ£¤¨¥´¤«¨¨¨´−¡Ÿ¦¦§¨®§¹Ÿ̈À§´¨«©§´¡Ÿ¦´©¥®©§−

:eønæ eðkìîìç:ìékNî eønæ íéäìà õøàä-ìk Cìî ékè| áLé íéäìà íéBb-ìò íéäìà Cìî §©§¥´©¥«¦³¤−¤¨¨¨¬¤¡¹Ÿ¦À©§¬©§¦«¨©´−¡Ÿ¦©¦®¡¹Ÿ¦À¨©³
:BLã÷ àqk-ìòé:äìòð ãàî õøà-épâî íéäìàì ék íäøáà éäìà íò eôñàð | íénò éáéãð ©¦¥Ä¨§«§¦»¥³©¦̧¤«¡À̈©»¡Ÿ¥¶©§Å̈¨¬¦´−¥Ÿ¦¨«¦¥¤¹À¤§´Ÿ©«£¨«

.çîà:çø÷-éðáì øBîæî øéLá:BLã÷-øä eðéäìà øéòa ãàî ìläîe ýåýé ìBãbâNBNî óBð äôé ¦¬¦¹§À¦§¥«Ÿ©»̈³§Ÿ̈´§ª¨´§®Ÿ§¦¬¡¹Ÿ¥À©¨§«§¥¬»§¶
:áø Cìî úéø÷ ïBôö éúkøé ïBiö-øä õøàä-ìkã:ábNîì òãBð äéúBðîøàa íéäìàäíéëìnä äpä-ék ¨Å̈¨¬¤©−¦©§§¥´¨®¹¦§©À¤´¤¨«¡Ÿ¦¬§¹©§§¤À¨©¬§¦§¨«¦¦¥´−©§¨¦

:åcçé eøáò eãòBðå:eætçð eìäáð eäîz ïk eàø änä «£®¨«§¬©§¨«¥´¨−¨¥´¨¨®¦§£¬¤§¨«

i"yx

(·).ÛÎ ÂÚ˜˙לאלהים להריע זה עם זה יחד התערבו

רנה: ˙Â�È˙Á.(„)בקול ÌÈÓÚ ¯·„Èבעובדי דבר יתן

ואלו בהם מתקררת חמתו להיו' נפשנו תחת כוכבים

וגו' מצרים כפרך ונתתי שנאמ' כענין מג)נצולים ,(ישעיה

הנהגה: ל' ידבר חבר Â‚Â'.(‰)ומנחם Â�Ï ¯Á·È
שנתקע שופ' וקול בתרועה יתעלה ואז לתוכה ויחזירנו

זמרו ונאמר שלמים וזבחים עולות על בשיר לפניו

וגו': ‚ÌÈÂ.(Ë)אלהים ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÍÏÓיאמרו כך

˜„˘Â.הכל: ‡ÒÎ ÏÚ ·˘Èשלם הכסא עכשיו

לעירו: נאספו כי ויגידו ניכרת �„È·È(È)ובגדולה
.ÌÈÓÚקדושת על ולהרוג לטבח עצמם שהתנדבו

‡·¯‰Ì.שמו: È‰Ï‡ ÌÚהראשון לב נדיב שהיה

היכולת ארץ מגיני לאלהים כי נודע עתה לגרים תחלה

בו: הבוטחים כל על למגן להיות ·ÈÚ¯(·)בידו
.Â�È‰Ï‡בשבילה יהיה עירו את כשיבנה לבא לעתיד

ומהולל: �ÛÂ.(‚)גדול ‰ÙÈלשון יפה נוף שהוא עיר

בכרכי קורין שכן יופי של כלת אחר דבר אילן, של נוף

הנפת שלשת כמו חברו ומנחם ננפי, לכלה הים

בלע"ז יז)קונטריא"ה לשון(יהושע אותו פתר דונש אבל ,

הזתים הר הוא כי נוף יפה ציון הר ונקרא אילן של נוף

‰‡¯ı.:(סא"א) ÏÎ ˘Â˘Óירכתי משושה היא ומה

ששם צפונה המזבח ירך בלע"ז, אנגלא"ש צפון,

עבירות על עצב שהיה ומי ואשמות חטאות שוחטין

יוצא והוא לו ומתכפר ואשמות חטאות מביא שבידו

באה: טובה הקרבנות ידי ועל שמח �Ú„Â(„)משם
.·‚˘ÓÏבה כן:כשישכון יאמרו ‰ÌÈÎÏÓ(‰)לעתיד
.Â„ÚÂ�:ומגוג גוג במלחמת עליה Â„ÁÈ.להלחם Â¯·Ú

¯‡Â.(Â)למלחמה: ‰Ó‰ונלחם יוצא הקב"ה את

תמהו: כן ההם אטורדי"ץ�ÂÊÙÁ.בגוים פור"נט

ובחפזותה: כמו בלע"ז,

cec zcevn
(·).ÛÎ ÂÚ˜˙:הארץ כל על ה' מלוך בעת ÈÎ(‚)לשמוח

.'Â‚Â על‰' עליון שהוא ר"ל וכו' נורא עליון שה' ידעו אז כי
עליהם: ונורא Â�Ï.(‰)הכל ¯Á·Èנחלתינו את לנו יחזיר ר"ל

כמאז: בה לשבת לנו אותה ÚÈ˜·.ויבחר ÔÂ‡‚ בה"מ‡˙ זה
לעולם: הוא אהוב אלהיםÏÚ‰.(Â)אשר ויתרומם יתעלה אז

הקרבנות: על יתקעו כי ˘ÙÂ¯.בתרועה ÏÂ˜· על‰' מוסב
במ"ש: הדבר וכפל שופר בקול ה' עלה לומר Â¯ÓÊ(Ê)עלה,

.ÌÈ‰Ï‡:לאלהים להתמדתו:Â¯ÓÊ.זמרו הדבר כפל
(Á).ÏÈÎ˘Ó Â¯ÓÊ:בהשכל העשוי זמר ÒÎ‡(Ë)זמרו ÏÚ

.Â˘„˜:כל על ממשלתו ÌÈÓÚ.(È)להראות È·È„�אלהי עם שהם ומפרש וחוזר לא"י נאספים יהיו העמים שבכל הנדיבים
‡¯ı.אברהם: È�È‚Óישראל את להוציא ובידו לאלהים המה העמים שרי כל ור"ל כח לתשושי ולחוזק למגן שהם השרים הם

ארצם: אל ולהביאם ידיהם �מתחת „Â‡Ó.‰ÏÚ:יעשה יחפוץ אשר וכל ומרומם מעולה מאוד ‡Â�È‰Ï.(·)הוא ¯ÈÚ·ר"ל
כל: בפי ומהולל גדול הוא אז קדשו הר בירושלים שכינתו �ÛÂ.(‚)כשתשרה ‰ÙÈציון הר הוא הארץ לכל ומשוש יפה מחוז

דוד חנה קרית וכה"א דוד הוא וגדול רב מלך קרית והיא ירושלים בצפון כט)העומד שוכן‡ÌÈ‰Ï.(„):(ישעיה כשאלהים
למשגב: לה שהוא לכל נודע אז �Â„ÚÂ.(‰)בארמנותיה ÌÈÎÏÓ‰ירושלים על לבא אז ויעברו מיועד יום עשו אשר המלכים

¯‡Â.(Â)למלחמה: ‰Ó‰:'וכו תמהו כן בארמנותיה שאלהים ראו כאשר והמה

oeiv zcevn
(·).ÛÎ ÂÚ˜˙כף תקעו וכן לשמחה כף אל כף הכות ענין
ג)עליך כדברםÈ„·¯.(„):(נחום כבשים ורעו כמו (ישעיהינהג

ורוממות:‚‡ÔÂ.(‰):ה) גאוה בממון�„È·È.(È)מל' הותרן
נדיב: והרמה:�ÏÚ‰.יקרא ושבח עלוי מחוז:�ÛÂ.(‚)מלשון

.˘Â˘Ó:תפארתו נוי בראותם שמחים צדÈ˙Î¯È.כולם ענין
האדם: בצד שהוא הזה ועיר:˜¯È˙.כירך קריה גדול:¯·.מל'

(„).‰È˙Â�Ó¯‡·:והיכל ארמון הזמנה�Â„ÚÂ.(‰)מלשון ענין
נועדו אם בלתי ג)כמו ובהלה:�ÂÊÙÁ.(Â):(עמוס חפזון מלשון

xe` ldi
עלה ע"טו יתרו זח"ב ג'. רס"ד פט"ו בהעלותך ב'. דרמ"ט פי"ב תוך נשא א'. קצ"ט פכ"ט תוך אמור רבות בתרועה. אלקים

א': רפ"ג תצא ס"פ ח"ג א'.
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áäéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:úéòéáMáe ãòBna älçza änàä úà ïéNBò ïéà.íéîëçåíéøîBà:änàä úà ïéNBò ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¥¦¤¨©¨©§¦¨©¥©§¦¦©£¨¦§¦¦¤¨©¨
úéòéáMa älçza,ãòBna úBì÷ì÷nä úà ïéðwúîe.íéaøä úeLøaL íénä éìe÷ì÷ úà ïéðwúîe,ïúBà ïéèèBçå.ïéðwúîe ©§¦¨©§¦¦§©§¦¤©§ª§¨©¥§©§¦¤¦§¥©©¦¤¦§¨©¦§§¦¨§©§¦

úàå úBáBçøä úàå íéëøcä úàíénä úBå÷î,íéaøä éëøö ìk ïéNBòå,úBøáwä úà ïéðiöîe,íéàìkä ìò óà ïéàöBéå. ¤©§¨¦§¤¨§§¤¦§©©¦§¦¨¨§¥¨©¦§©§¦¤©§¨§§¦©©©¦§©¦
âá÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:ïìéàì ïìéàî íénä úà íéëLBî,eúL àHL íéòøæ ;äãOä ìk úà ä÷Lé àHL ãáìáe ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¦¤©©¦¥¦¨§¦¨¦§©¤©§¤¤¨©¨¤§¨¦¤¨

ãòBnä éðôì–ãòBna í÷Lé àG;íéîëçåäæáe äæa ïéøézî. ¦§¥©¥©§¥©¥©£¨¦©¦¦¨¤¨¤
ãïálä äãOîe ïìéàä äãOî íéøaëòä úàå úeLéàä úà ïéãö,Bkøãk àHL,úéòéáMáe ãòBna.íéîëçåíéøîBà: ¨¦¤¨¦§¤¨©§¨¦¦§¥¨¦¨¦§¥©¨¨¤§©§©¥©§¦¦©£¨¦§¦

a.dn`d:äîà íåøá äîà áçåø ïäù éôì ,äîà ïééåø÷ ,äãùì äãùîå äãùä áéáñ íéëìåä íéîä ïäáù ò÷ø÷á íéùåòù íéöéøç.dlgzaíìåòî äúéä àì íà
:àçøè íåùî ,ãòåîá äìçúá äúåà ïéùåò ïéà.ziriayae:úéòéáùá ò÷ø÷á øôåçë äàøðù éðôî.zlwlewnd z` mipwzne,úçì÷î äðéàå øôò äëåúì ìôð íà

:íéîëçë äëìäå .ãòåîá äìçúá äúåà íéùåò ïéà ìáà ,äúåà íéð÷úî.mind ilewlw mipwzneíéñðåëîä íéî:ïäî úåúùì úåîåâá.oihhegeïéø÷ðîå ïé÷ðî
:ïäá ìôðù úéøåøôòå ïéîñ÷å úåøåøö ïëåúî ïéàéöåîå.oipiivneåøáòé àìù íéëøã éëìåäì ïîéñ àåäå ,øá÷ä ìò ïéëôåùå ãéñ ïéçîî åéäù .úåøá÷ä ìò ïéðåéö ïéùåò

:äàîåè íå÷îá.oi`veieéðôî ,ìåæá íéøëùð ãòåîä éîéáå ,äëùìä úîåøúî êë ìò øëù ïéìèåðù éôì .íúåà øå÷òì ,íéàìë åòøæðù úåãùä ïééòì ãòåîá ã"á éçåìù
:íéìèá ïäù

b.mind z` mikyenàìà ,åì ïé÷éôñî íéîùâ éîù ,éãñô àìã ,éøééà ìòáä úéá äãùáå .äãùä ìë ä÷ùé àì ìáà .àçøè àëéìã ,øçà ïìéàì äæ ,ïìéà úçúù
:éôè äçååøä éåä åúåà ïé÷ùîùëù.ezy `ly:éãñô àìã.dfae dfa,é"á øæòéìà éáøë äëìäå.íéîëç åøù äçååøä íåùîã ,ìòáä äãù åìéôàå åúù àì åìéôà

:åîã ãòåîä éðôì åúùù íéòøæëã é"áàøì åìéôà ãòåîá äúå÷ùäì øúåî èéè åîë äìù ò÷ø÷äù äçì äãù åäéîå .äéúååë ìéòìã ïéçìùä úéá ïé÷ùî ïéúéðúî íúñã
c.zeyi`d:úåãùä úà úãñôîå ,íéðéò äì ïéàù äéøá àéäå .úîùðú.oald dcyae:úåðìéà åá ïéàå äàåáúì åúåà ïéòøåæå ïéùøåçù.ekxck oli`d dcya

`xephxa yexit

ב ה נ ש מ ר ו א ב

‰n‡‰ ˙‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯תעלה – «ƒ∆¿»»∆¬«¿»≈≈ƒ∆»«»
שכרגיל לפי "אמה", ונקראת לתוכה; המי� את להמשי� השדה, סביב

אמה, ועמוקה אמה רחבה לפניlÁza‰היתה היתה כשלא היינו – «¿ƒ»
בתחילה, לעשותה אסור שישÚBna„כ� משו� המועד, בחול – «≈

הרבה, טורח שנראהÈÚÈ·M·e˙בעשייתה מפני השמיטה, בשנת – «¿ƒƒ
בשביעית. שאסור בקרקע, ‡˙כעודר ÔÈNBÚ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒƒ∆

˙ÈÚÈ·Ma ‰lÁza ‰n‡‰הואיל כעודר, נראה אינו שלדעת� – »«»«¿ƒ»«¿ƒƒ
לחו� העפר את זורק ÚBna„(גמרא).והוא ˙BÏ˜Ï˜n‰ ˙‡ ÔÈ�w˙Óe¿«¿ƒ∆«¿À¿»«≈

המועד, בחול אות� לתק� מותר בעפר ונסתמו שנתקלקלו המי� אמות –

אמת את עושי� שאי� חכמי� מודי� אבל בה�; יקלחו שהמי� כדי

במועד. בתחילה minkgk.המי� dkldeÌÈn‰ ÈÏe˜Ï˜ ˙‡ ÔÈ�w˙Óe¿«¿ƒ∆ƒ¿≈««ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯aLאפילו שנתקלקלו, הרבי� שברשות המי� צינורות – ∆ƒ¿»«ƒ

לה� צריכי� רבי� המועד,(גמרא)אי� בחול לתקנ� מותר ,ÔÈËËBÁÂ¿¿ƒ
Ô˙B‡�מפרשי יש בה�. שנצטברו ומהצרורות מהרפש אות� ומנקי� – »

שתיה מי של בצינורות כא� שמדובר(ברטנורא);שמדובר מפרשי�, ויש

שופכי� ‰¯B·BÁ˙(המאירי).בביבי ˙‡Â ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ ÔÈ�w˙Óe– ¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿∆»¿
הגשמי�, בימות ‰ÌÈnשנתקלקלו ˙BÂ˜Ó ˙‡Âהמקוואות את מנקי� – ¿∆ƒ¿««ƒ

הגשמי�, ימות של הרפש ‰¯ÌÈaמ� ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚÂבגמרא – ¿ƒ»»¿≈»«ƒ
לשתות. לע� מצויי� שיהיו מכונסי�, מי� של בורות שפותחי� מבואר,

בדיני עוסקי� הדי� שבית לרבות, באה זו שפיסקה מבואר, ובירושלמי

והקדשות וחרמי� ערכי� ובפדיית מלקות, ובדיני נפשות ובדיני ממונות

מצורע, ובטהרת עברי עבד וברציעת פרה ובשריפת סוטה ובהשקאת

ה�. רבי� צרכי הללו הדברי� ‰B¯·w˙שכל ˙‡ ÔÈ�iˆÓe�שופכי – ¿«¿ƒ∆«¿»
ונושאי כוהני� עליה� יאהילו שלא כדי ולסימ�, לציו� סיד סביב�

‰ÌÈ‡Ïkטהרות, ÏÚ Û‡ ÔÈ‡ˆBÈÂ�א יוצאי� די� בית שליחי – ¿¿ƒ«««ƒ¿«ƒ
בגמרא ה�. יעקרו� עקרו, לא וא� הכלאי�, את עקרו א� לראות,

הלשכה, מתרומת שכר� נוטלי� די� בית שליחי והיו שהואיל מבואר,

ממלאכה אז שבטלי� מפני המועד, חול בימי אות� שולחי� היו לפיכ�

ב זול.ונשכרי�

(א, שקלי� במסכת כבר נישנתה ואיל�, הדרכי�" את מ"ומתקני� הסיפא כל

להשמיע, באה שמשנתנו אלא באדר, עשר בחמשה אלו דברי� שעושי� א),

כא� ששנינו מה על שואלי� בגמרא מקו� מכל המועד. בחול לעשות� שמותר

ששנינו (כמו באדר עשר בחמשה יצאו כבר והלא – הכלאי�" על א� "ויוצאי�

האפילות, על יוצאי� פסח המועד שבחול ומתרצי�, א)? א, שקלי� במסכת

עשר חמשה עד בה� ניכרי� הכלאי� שאי� זריעת�, שנתאחרה הזרעי� היינו

בניס�.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ÌÈn‰ ˙‡ ÌÈÎLBÓ :¯ÓB‡ ·˜ÚÈ Ôa ¯ÊÚÈÏ‡ Èa«̄ƒ¡ƒ∆∆∆«¬…≈¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»¿ƒ»
המועד בחול אות� למשו� מותר אחד איל� תחת שהתכנסו רבי� מי� –

טירחה, בזה שאי� אחר, ‡˙לאיל� ‰˜LÈ ‡HL „·Ï·e‰„O‰ Ïk ƒ¿«∆«¿∆∆»«»∆
הבעל בית בשדה כא� שמדובר מפרשי�, יש –ina zwtzqnd dcy)

,(minybהתכנסו א� כ� פי על וא� אותה, משקי� כשאי� הפסד שאי�

אחרי� אילנות להשקות כדי בה� ויש אחד איל� תחת מי� הרבה

מועטת שטירחה לאיל�, מאיל� המי� את למשו� מותר לו, הסמוכי�

כל את ישקה לא אבל הפסד, במקו� שלא א� חכמי� התירוה כזו

יתירה טירחה בזה שיש משו� ברטנורא)השדה, מבארי�,(רש"י; ויש .

א), למשנה (כהמש� השלחי� בית בשדה לעסוק מוסיפה שמשנתנו

אלא זרעי� ולא ירקות לא בה ואי� להשקאה, הזקוקה איל� בשדה היינו

מאיל� המי� את בה למשו� התירו הפסד בה שיש וכיו� בלבד, אילנות

dcyd,לאיל�, lk z` dwyi `ly calaeאלא איננה השדה כל שהשקאת

בשדה אבל המועד. בחול כ� לש� לטרוח ואסור יתירה, הרווחה משו�

אסור ולכ� אסורה מועטת טירחה א� הפסד, בה ואי� הואיל הבעל, בית

לאיל� מאיל� המי� את בה למשו� אב�אפילו יצחק ה"ר בש� משנה (מגיד

יוס�; נימוקי ‰ÚBn„המאירי).גיאת; È�ÙÏ e˙L ‡HL ÌÈÚ¯Êשלא – ¿»ƒ∆»ƒ¿≈«≈
החג, לפני אות� ÚBna„השקו Ì˜LÈ ‡G,�השלחי בבית אפילו – «¿≈«≈

השקו� ולא הואיל המועד, בחול ישק� לא א� הפסד אי� זה שבכגו�

לכ� קוד� והרמב"�ג� למי�(רש"י). צריכי� שה� "מפני הטע�: כותב

יתירה" טירחה בהשקאה ויש ד)רבי� ח, טוב יו� מפרשי�:(הל' ויש .

התחילו וכבר שתו, ולא המועד קוד� השקאת� עונת שהגיעה זרעי�

משקי� אי� באונס, שלא הניח� אלא בחול עליה� חס ולא להיפסד,

מותר המועד, עד השקאת� עונת הגיעה לא א� בר�, במועד. אות�

המועד קוד� שתו שלא פי על א� ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ(המאירי).להשקות�,
‰Ê·e ‰Êa ÔÈ¯ÈzÓשלא זרעי� ולהשקות האיל�, שדה כל להשקות – «ƒƒ»∆»∆

להשקות מותר הרווחה משו� א� חכמי� שלדעת המועד, לפני שתו

המועד. awri.בחול oa xfril` iaxk dkldeלחה שבשדה אמרו, ובגמרא

("zppehn"),במועד להשקותה שמותר מודה, יעקב ב� אליעזר רבי א�

המועד. לפני ששתו כזרעי� שדינה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈ„ˆ,המועד בחול לצוד מותר –˙eLÈ‡‰ מבואר:‡˙ בגמרא – »ƒ∆»ƒ
והיא (הח�לד), החפרפרת שהיא סוברי� ויש עיניי�, לה שאי� ברייה

לשדות, מאד ‰ÌÈ¯aÎÚמזיקה ˙‡Âאת המכרסמי� השדה עכברי – ¿∆»«¿»ƒ

izdw - zex`ean zeipyn
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øîà ãBòåøéàî éaø:Bnàå åéáà úBîöò íãà èwìî,Bì àéä äçîOL éðtî.éñBé éaøøîBà:Bì àeä ìáà.øøBòé àG §¨©©¦¥¦§©¥¨¨©§¨¦§¦¦§¥¤¦§¨¦©¦¥¥¥¤§¥
epãétñé àGå Búî ìò íãà,GL ìâøì íã÷íBé íéL. ¨¨©¥§©§¦¤Ÿ¤¨¤¤§¦

:äãåöî äá äìåúå åëøãë àîåâ øôåç êëéôì .åùùç äáåøî ãñôäìå ,éôè éãñôîã.ekxck `lyàîåâ úàöîðå ,àéöåîå êìéàå êìéà òðòðîå ÷æåçá ò÷ø÷á ãåôù õòåð
:úåðìéàä åáéøçéå ïáì äãùî åàöé àîù ,åëøãë øôåç ,ïìéà äãùì äëåîñä ïáì äãùáå .íéîëçë äëìäå .äøéôç é"ò àì ìáà .äéìàî úéùòð.dvxtd z` oixwne

:íéáðâä éðôî ,åëøãë äðåá ,ìôðù øöç ìúåë ìáà ,éøééî äðéâ ìù äöøôáå .èéèá çè åðéàå ,ïéðá êøãë åæ ìò åæ íéðáàä úà ïéøãñî
d.lwdl crena mirbpd z` oi`ex:åì àéä äçîùù ,äúà øåäè ïäëä åì øîåà àåä øåäè íàù.xingdl `l la`åðàîèé àìå ,÷åúùé ,àåä àîè íàù

:äðçîì õåç úàöì åðëéøöéå.xingdl `le lwdl `làîè åì øîåì êéøö àîè àåä íàù ,øéîçäì ÷÷æð àåä ,åéìò ì÷äì éãë øåäè àåä íà åúåàøì ÷÷æðù êåúî
áéúëãë ,äúà(â"é àø÷éå):ììë ïäëä åäàøé àìù åì áèåîå ,÷åúùì éàùø ïäë ïéàù ,åàîèì åà åøäèì.en`e eia` zenvr mc` hwlníå÷îá íøá÷ì éãë ,ãòåîá

:ïåâä.el `id dgnyy:ïäéúùá î"øë äëìä ïéàå .[åéúåáà éøá÷á ïøáå÷ù] íúåà äàåøùë.ezn lr xrxri `líéîé äæ úîù åúî ìò øòøòì ïãôñ àéáé àì
:åáåø÷ ìò ãéôñîå êìåä åéìò äåã åáìù éîå .áì éøî ìë éîò åëá åàåá øîåàå ÷òåöù ïãôñä øæåçù êøãë úîä éáåø÷ ìò øåæçì ,íéáø.epcitqi `lïãôñ øåëùé àì

:äòù äúåàá åì úîù åúî ìò.mei miyly lbxl mcewòîù éëî íåé 'ì ìâøì íãå÷ ìâøä êøåöì úåòî ñåðëì íãà éðá êøãù àøîâá àîòè éøîàã .ãéîú
:åãôñä øçà íåé 'ì øçàì àìà áìä ïî çëúùî úîä ïéàù éøîàã úéàå .ìâøä úçîùî òðîéå ïãôñì ìâøä êøåöì ñðëù úåòîä ïúé àîùå ,ìâøä úåëìäá íéùøåãù

`xephxa yexit

אות�, ומפסידי� ‰Ô·lהצמחי� ‰„OÓe ÔÏÈ‡‰ ‰„OÓומשדה – ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿≈«»»
Bk¯„kתבואה, ‡HL;בשינוי אלא בחול אות� שצדי� כדר� שלא – ∆¿«¿

גורסי�: שינוי,ekxckויש בלא –„ÚBna�משו המועד, בחול – «≈
לשדות, הפסד פיÈÚÈ·M·e˙שגורמי� על וא� השמיטה; ובשנת – «¿ƒƒ

נראה יהא שמא גוזרי� אי� גומות חפירת ידי על נעשית שצידת�

בשביעית. Bk¯„kכחורש ÔÏÈ‡‰ ‰„OÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ– «¬»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ»¿«¿
מותר גדול הפסד והעכברי� האישות גורמי� האיל� ובשדה הואיל

בחול, אות� שצדי� כדר� המועד בחול ‰Ô·lלצוד� ‰„OÓeאבל – ƒ¿≈«»»
קט�, הפסד אלא ש� גורמי� שאינ� תבואה, Bk¯„kמשדה ‡HL– ∆¿«¿

מבואר: בגמרא בברייתא בשינוי. אלא המועד בחול אות� צדי� אי�

?ekxck cvik".מצודה בה ותולה גומא ekxck?חופר `ly cvik�נוע

נעשית גומא (ונמצאת מתחתיה" האדמה ומרדד בקורדו� ומכה שפוד

"כשאמרו ברייתא: מובאת כ� ekxck"מאליה). `ly oal dcyn"לא

לשדה הסמוכה לב� בשדה אבל לעיר, הסמוכה לב� בשדה אלא אמרו

את ויחריבו הלב� משדה העכברי� יצאו שמא כדרכו, אפילו – האיל�

ÚBna„האילנות". ‰ˆ¯t‰ ˙‡ ÔÈ¯˜Óeבגינתו פירצה נעשתה א� – ¿»ƒ∆«ƒ¿»«≈
זו אבני� לסדר כגו� המועד, בחול ארעי בגדר ולגדרה לסתמה מותר

הגנבי� מפני כדרכו, בונהו שנפל, חצר כותל בר�, טיט. בלא זו על

בגינתו,ÈÚÈ·M·e˙(גמרא). פירצה יש א� השמיטה, בשנת –‰�Ba «¿ƒƒ∆
Bk¯„kבונה מקו� מכל הפרי, את לשמור כמכוו� שנראה פי על א� – ¿«¿
יידרס(גמרא)כדרכו שלא הקרקע לשמירת אלא מתכוו� ואינו הואיל ,

(המאירי).

ה ה נ ש מ ר ו א ב

לאד�. צער שגורמי� מפני המועד, בחול לעשות� שאי� בדברי� ללמד באה משנתנו

Ï˜‰Ï ‰lÁza ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ :¯ÓB‡ ¯È‡Ó Èa¯כתוב – «ƒ≈ƒ≈ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒ»¿»≈
א�ח):בתורה יג, ספחת...(ויקרא או שאת בשרו בעור יהיה כי "אד�

צרעת... לנגע בשרו בעור `eze.והיה `nhe odkd ed`xeלבנה בהרת וא�

בשרו... בעור mini.היא zray rbpd z` odkd xibqde�ביו הכה� וראהו

בעיניו... עמד הנגע והנה zipy.השביעי mini zray odkd exibqdeוראה

בעור, הנגע פשה ולא הנגע כהה והנה שנית השביעי ביו� אותו הכה�

...odkd exdhe...�הכה אל שנית ונראה בעור... המספחת תפשה פשה וא�

מאיר: רבי ואומר היא"; צרעת הכה� ±וטמאו mirbpd z` oi`exמותר

המועד, בחול הנגעי� את לראות בתחילה,dligzaלכה� אפילו כלומר –

"בתחילה" תיבת גורסי� שאי� ויש עליו; טומאה שו� אי� שעדיי�

איגר), עקיבא רבי ותוספות טוב" יו� "תוספות ועיי� ברטנורא; lwdl(רש"י;

טהור, שהוא לו יאמר טהרה, סימני בו רואה הכה� שא� –‡G Ï·‡¬»
¯ÈÓÁ‰Ïיטמאנו ולא יסגירנו לא טומאה, סימני בו רואה הוא שא� – ¿«¿ƒ

רבי שלדעת במועד, יצערנו שלא כדי ישתוק, בידאלא הרשות מאיר

לשתוק. ÈÓÁ‰Ï¯הכה� ‡GÂ Ï˜‰Ï ‡G :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ– «¬»ƒ¿ƒ¿»≈¿¿«¿ƒ
הכה� שנזקק שמתו� , המועד בחול הנגעי� את כלל רואי� אי� כלומר

בו רואה הוא שא� להחמיר, נזקק הוא הרי עליו, להקל כדי לראותו

אי� חכמי� שלדעת טמא, שהוא לו לומר הוא צרי� טומאה, סימני

לטמאו", או "לטהרו נט): יג, (ויקרא שנאמר לשתוק, רשאי הכה�

הוא א� יצערנו שלא כדי במועד, כלל הכה� יראנו שלא מוטב הלכ�

È‡Ó¯טמא. Èa¯ ¯Ó‡ „BÚÂ:אחרת קולה –˙BÓˆÚ Ì„‡ ËwÏÓ ¿»««ƒ≈ƒ¿«≈»»«¿
Bn‡Â ÂÈ·‡המת את תחילה לקבור היו שנוהגי� המועד; בחול – »ƒ¿ƒ

וקוברי� העצמות את מלקטי� היו הבשר שנתעכל ולאחר ארעי, בקבר

עצמות ללקט שמותר מאיר, רבי וסובר המשפחה, בקבר בארו� אות�

המועד, בחול ואמו, אביו של אפילו ‰È‡המתי�, ‰ÁÓOL È�tÓƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ
BÏ:מבואר ובגמרא המשפחה. לקבר אבותיו עצמות שמביא –iptn

el `id dgnyyיצטער שמא לחוש אי� ולכ� עליו, הרגל ששמחת –

העצמות איגר).בליקוט עקיבא רבי ותוספות ברטנורא ÈÒBÈ(עיי� Èa«̄ƒ≈
BÏ ‡e‰ Ï·‡ :¯ÓB‡ללקט אסור הלכ� העצמות, ליקוט יו� – ≈≈∆

B˙Óבמועד. ÏÚ Ì„‡ ¯¯BÚÈ ‡G,המועד בחול מת לו שמת מי – ¿≈»»«≈
במספד להרבות שאי� עמו, שיבכו נפש, מרי שה� אחרי� יעורר לא

במועד, ep„ÈtÒÈובבכי ‡GÂמתו שיספוד ספד� אחר יחזר ולא – ¿«¿ƒ∆
זמ�, מלפני לו GLשמת Ï‚¯Ï Ì„˜ÌBÈ ÌÈLמבואר הטע� – …∆»∆∆¿ƒ

משתכח המת שאי� לפי כלומרבגמרא, יו�, שלשי� עד הלב מ�

משתכח אינו ושוב המת, לו שמת כיו� הצער את עליו מחדש שההספד

ברגל מצטער ונמצא יו�, שלושי� עד המאירי).ממנו יוס�; ויש(נימוקי

לצור� מעות לחסו� אד� בני שדר� הגמרא), (לפי הטע� מבארי�

המעות אות� לספד� ית� שמא וחוששי� לרגל, קוד� יו� שלושי� הרגל

מפרשי�: ויש הרגל. משמחת ויימנע הרגל, לצור� xxeriשחס� `l

ezn lr mc`לא המועד קוד� חדשיי� או חודש מת לו מת א� –

נפש", מרי כל עמי "בכו לומר קרוביו על לחזור ספד� le`ישכור

epcitqiישכור לא הרגל לפני יו� שלשי� בתו� מת לו מת שא� –

והפיסקה להספידו; mei"ספד� miyely lbxl mcew"על שניה�.מוסבה

יו�", שלושי� הלב מ� משתכח המת שאי� "לפי בגמרא שאמרו והטע�

מספידו א� יו�, שלושי� הלב מ� נשכח אינו והמת הואיל פירושו:

שכחו לא שעדיי� ברגל, להספידו יבוא הרגל לפני יו� משלושי� פחות

(רש"י).

izdw - zex`ean zeipyn
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:äãåöî äá äìåúå åëøãë àîåâ øôåç êëéôì .åùùç äáåøî ãñôäìå ,éôè éãñôîã.ekxck `lyàîåâ úàöîðå ,àéöåîå êìéàå êìéà òðòðîå ÷æåçá ò÷ø÷á ãåôù õòåð
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:íéáðâä éðôî ,åëøãë äðåá ,ìôðù øöç ìúåë ìáà ,éøééî äðéâ ìù äöøôáå .èéèá çè åðéàå ,ïéðá êøãë åæ ìò åæ íéðáàä úà ïéøãñî
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:ïåâä.el `id dgnyy:ïäéúùá î"øë äëìä ïéàå .[åéúåáà éøá÷á ïøáå÷ù] íúåà äàåøùë.ezn lr xrxri `líéîé äæ úîù åúî ìò øòøòì ïãôñ àéáé àì
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:äòù äúåàá åì úîù åúî ìò.mei miyly lbxl mcewòîù éëî íåé 'ì ìâøì íãå÷ ìâøä êøåöì úåòî ñåðëì íãà éðá êøãù àøîâá àîòè éøîàã .ãéîú
:åãôñä øçà íåé 'ì øçàì àìà áìä ïî çëúùî úîä ïéàù éøîàã úéàå .ìâøä úçîùî òðîéå ïãôñì ìâøä êøåöì ñðëù úåòîä ïúé àîùå ,ìâøä úåëìäá íéùøåãù

`xephxa yexit

אות�, ומפסידי� ‰Ô·lהצמחי� ‰„OÓe ÔÏÈ‡‰ ‰„OÓומשדה – ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿≈«»»
Bk¯„kתבואה, ‡HL;בשינוי אלא בחול אות� שצדי� כדר� שלא – ∆¿«¿

גורסי�: שינוי,ekxckויש בלא –„ÚBna�משו המועד, בחול – «≈
לשדות, הפסד פיÈÚÈ·M·e˙שגורמי� על וא� השמיטה; ובשנת – «¿ƒƒ

נראה יהא שמא גוזרי� אי� גומות חפירת ידי על נעשית שצידת�

בשביעית. Bk¯„kכחורש ÔÏÈ‡‰ ‰„OÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ– «¬»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ»¿«¿
מותר גדול הפסד והעכברי� האישות גורמי� האיל� ובשדה הואיל

בחול, אות� שצדי� כדר� המועד בחול ‰Ô·lלצוד� ‰„OÓeאבל – ƒ¿≈«»»
קט�, הפסד אלא ש� גורמי� שאינ� תבואה, Bk¯„kמשדה ‡HL– ∆¿«¿

מבואר: בגמרא בברייתא בשינוי. אלא המועד בחול אות� צדי� אי�

?ekxck cvik".מצודה בה ותולה גומא ekxck?חופר `ly cvik�נוע

נעשית גומא (ונמצאת מתחתיה" האדמה ומרדד בקורדו� ומכה שפוד

"כשאמרו ברייתא: מובאת כ� ekxck"מאליה). `ly oal dcyn"לא

לשדה הסמוכה לב� בשדה אבל לעיר, הסמוכה לב� בשדה אלא אמרו

את ויחריבו הלב� משדה העכברי� יצאו שמא כדרכו, אפילו – האיל�

ÚBna„האילנות". ‰ˆ¯t‰ ˙‡ ÔÈ¯˜Óeבגינתו פירצה נעשתה א� – ¿»ƒ∆«ƒ¿»«≈
זו אבני� לסדר כגו� המועד, בחול ארעי בגדר ולגדרה לסתמה מותר

הגנבי� מפני כדרכו, בונהו שנפל, חצר כותל בר�, טיט. בלא זו על

בגינתו,ÈÚÈ·M·e˙(גמרא). פירצה יש א� השמיטה, בשנת –‰�Ba «¿ƒƒ∆
Bk¯„kבונה מקו� מכל הפרי, את לשמור כמכוו� שנראה פי על א� – ¿«¿
יידרס(גמרא)כדרכו שלא הקרקע לשמירת אלא מתכוו� ואינו הואיל ,

(המאירי).

ה ה נ ש מ ר ו א ב

לאד�. צער שגורמי� מפני המועד, בחול לעשות� שאי� בדברי� ללמד באה משנתנו

Ï˜‰Ï ‰lÁza ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ :¯ÓB‡ ¯È‡Ó Èa¯כתוב – «ƒ≈ƒ≈ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒ»¿»≈
א�ח):בתורה יג, ספחת...(ויקרא או שאת בשרו בעור יהיה כי "אד�

צרעת... לנגע בשרו בעור `eze.והיה `nhe odkd ed`xeלבנה בהרת וא�

בשרו... בעור mini.היא zray rbpd z` odkd xibqde�ביו הכה� וראהו

בעיניו... עמד הנגע והנה zipy.השביעי mini zray odkd exibqdeוראה

בעור, הנגע פשה ולא הנגע כהה והנה שנית השביעי ביו� אותו הכה�

...odkd exdhe...�הכה אל שנית ונראה בעור... המספחת תפשה פשה וא�

מאיר: רבי ואומר היא"; צרעת הכה� ±וטמאו mirbpd z` oi`exמותר

המועד, בחול הנגעי� את לראות בתחילה,dligzaלכה� אפילו כלומר –

"בתחילה" תיבת גורסי� שאי� ויש עליו; טומאה שו� אי� שעדיי�

איגר), עקיבא רבי ותוספות טוב" יו� "תוספות ועיי� ברטנורא; lwdl(רש"י;

טהור, שהוא לו יאמר טהרה, סימני בו רואה הכה� שא� –‡G Ï·‡¬»
¯ÈÓÁ‰Ïיטמאנו ולא יסגירנו לא טומאה, סימני בו רואה הוא שא� – ¿«¿ƒ

רבי שלדעת במועד, יצערנו שלא כדי ישתוק, בידאלא הרשות מאיר

לשתוק. ÈÓÁ‰Ï¯הכה� ‡GÂ Ï˜‰Ï ‡G :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ– «¬»ƒ¿ƒ¿»≈¿¿«¿ƒ
הכה� שנזקק שמתו� , המועד בחול הנגעי� את כלל רואי� אי� כלומר

בו רואה הוא שא� להחמיר, נזקק הוא הרי עליו, להקל כדי לראותו

אי� חכמי� שלדעת טמא, שהוא לו לומר הוא צרי� טומאה, סימני

לטמאו", או "לטהרו נט): יג, (ויקרא שנאמר לשתוק, רשאי הכה�

הוא א� יצערנו שלא כדי במועד, כלל הכה� יראנו שלא מוטב הלכ�

È‡Ó¯טמא. Èa¯ ¯Ó‡ „BÚÂ:אחרת קולה –˙BÓˆÚ Ì„‡ ËwÏÓ ¿»««ƒ≈ƒ¿«≈»»«¿
Bn‡Â ÂÈ·‡המת את תחילה לקבור היו שנוהגי� המועד; בחול – »ƒ¿ƒ

וקוברי� העצמות את מלקטי� היו הבשר שנתעכל ולאחר ארעי, בקבר

עצמות ללקט שמותר מאיר, רבי וסובר המשפחה, בקבר בארו� אות�

המועד, בחול ואמו, אביו של אפילו ‰È‡המתי�, ‰ÁÓOL È�tÓƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ
BÏ:מבואר ובגמרא המשפחה. לקבר אבותיו עצמות שמביא –iptn

el `id dgnyyיצטער שמא לחוש אי� ולכ� עליו, הרגל ששמחת –

העצמות איגר).בליקוט עקיבא רבי ותוספות ברטנורא ÈÒBÈ(עיי� Èa«̄ƒ≈
BÏ ‡e‰ Ï·‡ :¯ÓB‡ללקט אסור הלכ� העצמות, ליקוט יו� – ≈≈∆

B˙Óבמועד. ÏÚ Ì„‡ ¯¯BÚÈ ‡G,המועד בחול מת לו שמת מי – ¿≈»»«≈
במספד להרבות שאי� עמו, שיבכו נפש, מרי שה� אחרי� יעורר לא

במועד, ep„ÈtÒÈובבכי ‡GÂמתו שיספוד ספד� אחר יחזר ולא – ¿«¿ƒ∆
זמ�, מלפני לו GLשמת Ï‚¯Ï Ì„˜ÌBÈ ÌÈLמבואר הטע� – …∆»∆∆¿ƒ

משתכח המת שאי� לפי כלומרבגמרא, יו�, שלשי� עד הלב מ�

משתכח אינו ושוב המת, לו שמת כיו� הצער את עליו מחדש שההספד

ברגל מצטער ונמצא יו�, שלושי� עד המאירי).ממנו יוס�; ויש(נימוקי

לצור� מעות לחסו� אד� בני שדר� הגמרא), (לפי הטע� מבארי�

המעות אות� לספד� ית� שמא וחוששי� לרגל, קוד� יו� שלושי� הרגל

מפרשי�: ויש הרגל. משמחת ויימנע הרגל, לצור� xxeriשחס� `l

ezn lr mc`לא המועד קוד� חדשיי� או חודש מת לו מת א� –

נפש", מרי כל עמי "בכו לומר קרוביו על לחזור ספד� le`ישכור

epcitqiישכור לא הרגל לפני יו� שלשי� בתו� מת לו מת שא� –

והפיסקה להספידו; mei"ספד� miyely lbxl mcew"על שניה�.מוסבה

יו�", שלושי� הלב מ� משתכח המת שאי� "לפי בגמרא שאמרו והטע�

מספידו א� יו�, שלושי� הלב מ� נשכח אינו והמת הואיל פירושו:

שכחו לא שעדיי� ברגל, להספידו יבוא הרגל לפני יו� משלושי� פחות

(רש"י).

izdw - zex`ean zeipyn
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æãòBna íéLð ïéàNBð ïéà,úBðîìà àGå úBìeúa àG;ïéîaéî àGå,éðtîBì àéä äçîOL.BúLeøb úà àeä øéæçî ìáà. ¥§¦¨¦©¥§§©§¨§§©§¦¦§¥¤¦§¨¦£¨©£¦¤§¨
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åìéôàå ïåøà åì ïéùåò íñøåôî íãà ìáà ,íñøåôî åðéàù íãàá àìà åðù àìå .äùåò àåä úøçà äëàìî åøîàé àìù ,àì úøçà øöçá ìáà. ïåøà åì úåùòìå íéøñðä
:íñøåôî éåä íãà ìë ,øôñî éúî åðàù ïãéãìå .÷åùá.xqe` i"x:é"øë äëìä ïéàå .è"åé íãå÷ úåøñåðî ë"à àìà ïåøàä êøåöì äìçúá íéøñð úåùòì íéöò àéáäì

f.el `id dgnyy iptnáéúëã ,ìâøä úçîùá úøçà äçîù íéáøòî ïéàå(æ"è íéøáã):êúùàá àìå êâçá ,êâçá úçîùå.ezyexb z` `ed xifgn la`
:íìåòî åì äúéä àìù äùãç äùàá àìà ë"ë äçîù äðéàã.dihiykz dy` dyereòáö úøáòîå ,øæôúé àìù äùàø øòù úååùäìå ,äéðéòá ìåçë úúì ïåâë

:äæá àöåéë ìë ïëå ,äèî ìù äéðô ìò ïéëñ úøáòîå ,äéðô ìò íåãà.dl `ed leeipy:é"øë äëìä ïéàå .äì àåä øòö
g.ekxck xtez heicddíå÷îá øö÷å äæ íå÷îá áçø åäùåòå ïàëìå ïàëì í÷òî àìà ,åá úðååëîå äåù àäúù ãâáì äôù ïéåëì òãåé åðéàù ìë éø÷î èåéãä

:øçà.ailkn:äèîì úçàå äìòîì úçà àìà åæ ãâðë åæ ïéåù ïðéàù ,áìëä éðéù ïéòë úåøéôú äùåò.zehnd z` oibxqn:áøòå éúù ïéìáçá ïúåà ïéâøåà

`xephxa yexit
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„ÚBna ˙B¯·˜e ÔÈÎek ÔÈ¯ÙBÁ ÔÈ‡�מתי לצור� המועד, בחול – ≈¿ƒƒ¿»«≈
היא יתירה שטירחה מבואר:(רש"י)שימותו, בגמרא .oikekבחפירה –

המערות), בקירות שחופרי� שבוני�zexaw(קברי� (קברי� בבניי� –

– הקרקע גבי היא:רמב"�).על משנתנו כוונת זה פירוש `oiולפי

.zexaw mipea oi`e oikek oixteg„ÚBna ÔÈÎek‰ ˙‡ ÌÈÎpÁÓ Ï·‡¬»¿«¿ƒ∆«ƒ«≈
המועד, בחול לתקנ� מותר טוב, יו� מערב שנעשו כוכי� כלומר –

כ� כל טירחה זו שאי� להרחיב�, או להאריכ� ישראל").כגו� ("תפארת

לקברות הדי� והוא "כוכי�", כא� נקטה טוב").משנתנו יו� ("תוספות

„ÚBna ˙Î¯·� ÔÈNBÚÂ:�מפרשי יש –zkxap�כובסי של בריכה – ¿ƒƒ¿∆∆«≈
ברטנורא) רמב"�; דברי�(רש"י; לצור� המועד בחול אותה ועושי� ,

לכבס נקטה(תוספות),שמותר קרקע בחפירת המשנה שעוסקת וכיו�

זה עני� יוס�").ג� המת("נימוקי לרחיצת הראויה בריכה מפרשי�: ויש

ידיה�(ש�),והתכריכי� את המת מלווי בה שירחצו כדי (המאירי).או

אותה עושי� היו וה� בזמנינו, שעושי� כמו קבר, חפירת מבארי�: ויש

קבר לו יבנו או כו� לו שיחפרו עד למת, ארעי ויש(הראב"ד).כקבר

לפיכ� "חינו�", עני� המשנה נקטה כוכי� ולגבי שהואיל מבארי�,

בניי� תוספת והיא נברכת, עשיית עני� קברות לגבי ללמד היא מוסיפה

בקברות Áaˆ¯(רמב"�).שמוסיפי� ˙n‰ ÌÚ ÔB¯‡Âלוחות מנסרי� – ¿»ƒ«≈∆»≈
שעושי� חצר באותה נמצא כשהמת המועד, בחול למת ארו� ועושי� ע�

אבל המת. בשביל נעשה שהארו� יודעי� שהכל מפני הארו�, את בה

אותו שעושה יחשדוהו שמא הארו�, את לעשות אסור אחרת בחצר

אפילו ארו� לו עושי� מפורס� אד� הוא המת א� בר�, אחר. לצור�

‡ÒB¯(ירושלמי).בשוק ‰„e‰È Èa¯באותה אפילו למת ארו� לעשות – «ƒ¿»≈
בה, נמצא שהמת �ÌÈ¯Òחצר BnÚ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡�קרשי – ∆»ƒ≈≈ƒ¿»ƒ

אסור. המועד בחול עצי� לנסר אבל טוב, יו� מערב מוכני�

לתק� שמותר הרמב"�, מבאר במועד" הכוכי� את מחנכי� "אבל ששנינו בעני�

ה� והרי רבי� כצרכי שעשאו� לפי לה�, צריכי� שאי� פי על א� הכוכי� את

המועד בחול שהתירוה בורות aeh").כחטיטת mei zetqez" oiir)

הרישא: את מבאר מברטנורא crenaהרב zexawe oikek oixteg oi`בו להיקבר –

"נימוקי בעל אבל חננאל. ורבנו הרי"� כותבי� וכ� המועד. לאחר שימות מת

כותב: oixtegיוס�" oi`לחפור היה שדרכ� במועד, שימותו מתי� לצור� – וכו'

להשמיענו, המשנה ובאה מת, לו שמת למי מזומני� להיות וקברות כוכי�

ימותו שלא אפשר שאי ירושלי�, בעיר כגו� במועד, לזה שיצטרכו פי על שא�

מכל המועד, חול ימי בארבעת ג� ומה וקטני�, גדולי� רבי�, יו� בכל בה

אסור. עושה, הוא מת לאיזה שחופר בשעה יודע שאינו כיו� oikpgnמקו� la`

oikekd z`�להארי כגו� לתק�, מעט בה� ונשאר טוב, יו� מערב שנעשו אות� –

המועד. בחול יצטרכו שבוודאי כיו� לגמור, מותר לקצר, או להרחיב או

ז ה נ ש מ ר ו א ב

„ÚBna ÌÈL� ÔÈ‡NB� ÔÈ‡– במועד בחול –‡GÂ ˙BÏe˙a ‡G ≈¿ƒ»ƒ«≈¿¿
ÔÈÓaÈÓ ‡GÂ ;˙B�ÓÏ‡�בני בלא שמת האח אשת כה,– (דברי� «¿»¿¿«¿ƒ

BÏה), ‡È‰ ‰ÁÓOL È�tÓשמחה המועד בשמחת מערבי� ואי� – ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ
הטע�(גמרא)אחרת מבארי� ויש הרגל(ש�), שמחת שמניח מפני :

כותב וכ� אשתו. בשמחת טז)ועוסק ז, טוב יו� (הל' "אי�הרמב"� :

החג שמחת תשתכח שלא כדי במועד, מייבמי� ולא נשי� נושאי�

בחג�" "ושמחת הפסוק מ� זה למדי� ויש הנישואי�. (דברי�בשמחת

יד) באשת�.טז, ולא בחג� –Le¯b ˙‡ ‡e‰ ¯ÈÊÁÓ Ï·‡B˙– ¬»«¬ƒ∆¿»
כ�. כל שמחה שאינה ÚBna„במועד, ‰ÈËÈLÎz ‰M‡ ‰NBÚÂ– ¿»ƒ»«¿ƒ∆»«≈

פניה. על צבע ולהעביר שערותיה, את ולסרק עיניה, את לכחול כגו�

„eÒz ‡G :¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa¯כדי במועד בשרה על סיד תת� לא – «ƒ¿»≈»
השערות, את dÏלהסיר ‡e‰ ÏeepL È�tÓעל שהסיד זמ� שכל – ƒ¿≈∆ƒ»

אמרו, ובגמרא בו. מתנוולת שהיא לפי צער, לה גור� זה הרי גופה

במועד, שטופלתו במועד, לקפלו שיכולה בסיד יהודה רבי שמודה

כלומר זמ�, לאחר לה היא שמחה עכשיו, היא שמצירה פי על שא�

רבי לדעת א� בסיד, עצמה שטופלת ממה במועד עוד תיהנה שא�

פוסק וכ� לסוד. היא מותרת כ).יהודה ז, טוב יו� (הל' הרמב"�

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ËBÈ„‰‰,התפירה במלאכת מומחה שאינו –¯ÙBz,המועד בחול – «∆¿≈
Bk¯„kנקרא שהדיוט מבואר, בגמרא בחול. –`ivedl leki epi`y lk" ¿«¿

,"zg` zaa hgn `elnהרבה תחיבות המחט את תוחב האומ� שכ�

הרבה תפירות ונמצאו התפר ממקו� ומושכה המחט אור� כמלוא

לעני� הדיוט נקרא זו בדר� לתפור יודע שאינו אחת,וכל במשיכה

אומרי�: ויש ewelg",תפירה. ztga `xni` oeekl leki epi`y lk"כלומר

אלא ומכוונת שווה שתהא החלוק בשולי שפה לעשות יכול שאינו

אחר. במקו� וצרה אחד במקו� רחבה אותה המומחהÔn‡‰Âעושה – ¿»À»
מÈÏÎÓ·בתפירה, יש בגמרא:– דר�riqtn,פרשי� תופר כלומר «¿ƒ

ביניה�. רווחי� מניח אלא זו, אחר זו התפירות את עושה שאינו דילוג,

(ש�): מפרשי� zalk`,ויש ipiy�כעי התפירות את שעושה כלומר

שתפירה וכיו� אחת, בשורה ולא למטה, ואחת למעלה אחת הכלב, שיני

המועד. בחול לעשותה מותר המומחה א� אומ�, מלאכת אינה כזאת

˙Bhn‰ ˙‡ ÔÈ‚¯ÒÓe�החבלי את המועד בחול לארוג מותר – ¿»¿ƒ∆«ƒ
שדווקא הגמרא מסוגיית מוכיחי� יש וערב. שתי המיטות שבתחתית

מותר המועד א).לצור� י, קט� מועד ותוספות גמרא כותבי�(עיי� יש אבל

האבד דבר שהוא משו� הוא בכל(הרא"ש)שהטע� שמותר ונמצא ,

izdw - zex`ean zeipyn
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.xivd:çúô ìù äðåúçúä äôå÷ñàä øåç êåúá úááåñä úìãä ìâø.xepiv:äôå÷ñàáù øåçä.dxewde:è"åé íãå÷ åìéôà åøáùðù ùîî úéáä úåøå÷calae
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ÔÈÁzÓÓאופ�. Û‡ :¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯�א נתרפו, א� החבלי� את – «ƒ≈≈«¿«¿ƒ
כגו� מתיחה, בלא שה� כמות בחבלי� להשתמש עוד שאפשר פי על

המועד בחול אות� למתוח מותר מקו� מכל ובכסתות, בכרי� למלאות�

ישראל"). וה�("תפארת "א�", תיבת גורסי� אינ� המפרשי� רוב בר�,

החבלי� את שממתחי� וסובר קמא תנא על חולק יוסי שרבי מבארי�,

מסרגי�. אי� אבל iqei.שנתרפו, iaxk dkld oi`e

ט ה נ ש מ ר ו א ב

„ÚBna ÌÈÁ¯Â ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÔÈ„ÈÓÚÓ:�מפרשי יש המועד. בחול – «¬ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ«≈
'eke oicinrn�שה מפני וכיריי�, תנור ומתקני� ומושיבי� בוני� –

בה�. ולבשל לאפות המועד, לטחו�miigixeצור� יד, של ריחיי� היינו

המועד ברטנורא).לצור� שלה�(רש"י; והתנורי� שהואיל מפרשי�, ויש

וכש למקו�, ממקו� מיטלטלי� בה�היו לבשל או לאפות צריכי� היו

הקרקע מושב ע� בטיט אות� וטחי� אחד במקו� אות� קובעי� היו

שמותר ללמדנו, המשנה באה לפיכ� חומ�, שיחזיקו כדי שתחתיה�,

מחוליות, מורכבי� היו א� וא� המועד, בחול אות� ולקבוע להעמיד�

ובישול אפייה לצור� טיחה, ידי על ולחבר� לתקנ� או להרכיב�, מותר

אסור המועד לצור� אפילו לכתחילה, לעשות� אבל (תוספות).במועד.

dxikd,קדירות שתי לשפיתת מקו� בה ויש כלמטה למעלה רחבה

xepzde�ומשתמשי מכירה, גדול יותר והוא למטה ורחב למעלה צר

ב). ג, שבת (עיי� לאפייה ‡˙בו ÔÈLaÎÓ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ∆
‰lÁza ÌÈÁ¯‰אבני את במועד מנקרי� אי� חדשי�, כשהריחיי� – »≈«ƒ«¿ƒ»

בעבודה שיש לפי לחדד�, כדי יפה, טוחנות ואינ� חלקות כשה� הריחיי�,

מותר מועט בניקור ודי הואיל ישני�, בריחיי� אבל הרבה. טורח זו

במועד. dcedi.לעשותו iaxk dkld oi`e

י ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈNBÚ,המועד בחול –˙Òt¯nÏÂ ‚bÏ ‰˜ÚÓ–zqtxnהיינו ƒ«¬∆««¿««¿∆∆
העלייה שלפני ziaay),גזוזטרה dpeilrd dnewd)בני יורדי� וממנה

לחצר, במדרגות ‰„ËBÈהעלייה ‰NÚÓטיט בלא באבני� כגו� – «¬≈∆¿
‡Ôn(רמב"�), ‰NÚÓ ‡G Ï·‡.גמור מעקה –ÔÈ˜„q‰ ˙‡ ÔÈÙL ¬»«¬≈À»»ƒ∆«¿»ƒ

לבית, המי� ייכנסו שלא כדי שבגג, הסדקי� את בטיט טחי� –

‰ÏÈbÚna Ô˙B‡ ÔÈÏÈbÚÓeהטיט טיח על עגול בע� מגלגלי� – «¿ƒƒ»««¿≈»
להחליקו, Ï‚¯·eכדי „iaעל ברגל או ביד שמגלגל או כלומר – «»»∆∆

ÌÈˆÏÁnaהטיח, ‡G Ï·‡את בו שמחליקי� הבוני�, של בכלי – ¬»««¿¿«ƒ

mil`ey:הטיט. `xnbaשמותר לומר צור� אי� הרי מותר, במעגילה א�

התנא וכוונת מותר, ברגל או ביד שדווקא ומפרשי�, ברגל? או ביד

מעגילה כעי� אות� ומעגילי� הסדקי� את שפי� היא: כ� משנתנו של

ברגל או miyeryביד enk lbxa e` cia gihd lr milblbny xnelk)

,(dlibrnaמלאכת שהיא במעגילה שאסור שכ� (וכל במחלצי� לא אבל

– יתירה טירחה בה ויש יוס�אומ�, הדלת,‰Èv¯).נימוקי של – «ƒ
¯Bpv‰Â,בו מסתובב הדלת שציר החור –‰¯Bw‰Â,הדלת שמעל – ¿«ƒ¿«»

e¯aLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚ�n‰Âטוב יו� מערב נשברו אפילו (המאירי;– ¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿
מרדכי), ÚBna„טור; Ô�w˙Óשהיא לפי המועד, בחול לתקנ� מותר – ¿«¿»«≈

מפני שבורה, הדלת את להשאיר אפשר אי שהרי האבד, דבר מלאכת

ÚBna„הגנבי�, BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÈ ‡HL „·Ï·eבערב יתכוו� שלא – ƒ¿«∆¿«≈¿«¿«≈
המועד, בחול לעשותו כדי התיקו�, מלאכת את להשהות טוב יו�

עסקיו. משאר פנוי שהוא ÔÈL·kבשעה ÏÎÂ�שנוהגי דברי� – ¿»¿»ƒ
ובמלח, בחומ� ÚBna„לכבוש Ô‰Ó ÏBÎ‡Ï ÏBÎÈ ‡e‰L�שנכבשי – ∆»∆¡≈∆«≈

במועד, לאכילה עוד ראויי� ויהיו אות�ÔL·Bkמהר לכבוש מותר – ¿»
המועד. בחול

א ה נ ש מ ר ו א ב

ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ CÙ‰L ÈÓשהוא במעט�, הזיתי� את לצבור היה דרכ� – ƒ∆»«∆≈»
מהפכי� היו זמ� ולאחר ויתבשלו. שיתחממו כדי לזיתי�, המיוחד כלי

כול� שיתרככו כדי ג), יז, שבת משנה (עיי� לכ� העשוי בקנה אות�

לא וא� שמנ�, את לעצור הבד לבית אות� נותני� היו כ� ואחר יפה,

ששנינו וזהו נפסדי�. היו הבד, לבית שהפכו�, לאחר אות�, נתנו

eizifבמשנתנו: z` jtdy in,�שמנ לעצירת והכינ� במעט�, –BÚ¯‡Â¿≈¿
Ï·‡החג לפני אסור(המאירי)– שאבל לעצר�, היה יכול ולא , ≈∆

‡�Òבמלאכה, B‡האפשרות את ממנו שמנע אחר, אונס שאירעו או – …∆
זיתיו, את ÌÈÏÚBtלדרו� e‰eÚË‰L B‡לבוא שהבטיחוהו – ∆ƒ¿¬ƒ

המועד, והגיע באו, ולא ¯‡BL�‰למלאכתו ‰¯B˜ ÔÚBËלו מותר – ≈»ƒ»
שיזוב כדי ראשונה, פע� הזיתי� על הבד בית קורת את במועד לטעו�

גדול, הפסד יהא לא ושוב שמנ� עלdÁÈpÓeמקצת הקורה את – «ƒ»
גורסי�: ויש הזיתי�,mgipneהזיתי�, את כלומר –„ÚBn‰ ¯Á‡Ï– ¿«««≈

החג. לאחר e‰È„‰עד Èa¯ È¯·c�שדברי ממשנתנו למדי� בגמרא – ƒ¿≈«ƒ¿»
אחרי� אבל אבלו, בימי בעצמו לעשות� לאבל אסור במועד המותרי�

המועד, עד והתעכב אבל ארעו שא� במשנתנו שנינו שכ� לו, עושי�

קורה אפילו טוע� אינו אבלו בימי אבל במועד, ראשונה קורה שטוע�

izdw - zex`ean zeipyn
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.la` erx`e:äëàìîá øåñàù.milret edrhdy e`:ãòåîä òéâäå .åúëàìîì åàá àìù.orehåáåæéù éãë ,ãéáëîå äðåùàø íòô ãáä úéá ìù äøå÷ íéúéæä ìò

`xephxa yexit

ÔÈÁzÓÓאופ�. Û‡ :¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯�א נתרפו, א� החבלי� את – «ƒ≈≈«¿«¿ƒ
כגו� מתיחה, בלא שה� כמות בחבלי� להשתמש עוד שאפשר פי על

המועד בחול אות� למתוח מותר מקו� מכל ובכסתות, בכרי� למלאות�

ישראל"). וה�("תפארת "א�", תיבת גורסי� אינ� המפרשי� רוב בר�,

החבלי� את שממתחי� וסובר קמא תנא על חולק יוסי שרבי מבארי�,

מסרגי�. אי� אבל iqei.שנתרפו, iaxk dkld oi`e

ט ה נ ש מ ר ו א ב

„ÚBna ÌÈÁ¯Â ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÔÈ„ÈÓÚÓ:�מפרשי יש המועד. בחול – «¬ƒƒ«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ«≈
'eke oicinrn�שה מפני וכיריי�, תנור ומתקני� ומושיבי� בוני� –

בה�. ולבשל לאפות המועד, לטחו�miigixeצור� יד, של ריחיי� היינו

המועד ברטנורא).לצור� שלה�(רש"י; והתנורי� שהואיל מפרשי�, ויש

וכש למקו�, ממקו� מיטלטלי� בה�היו לבשל או לאפות צריכי� היו

הקרקע מושב ע� בטיט אות� וטחי� אחד במקו� אות� קובעי� היו

שמותר ללמדנו, המשנה באה לפיכ� חומ�, שיחזיקו כדי שתחתיה�,

מחוליות, מורכבי� היו א� וא� המועד, בחול אות� ולקבוע להעמיד�

ובישול אפייה לצור� טיחה, ידי על ולחבר� לתקנ� או להרכיב�, מותר

אסור המועד לצור� אפילו לכתחילה, לעשות� אבל (תוספות).במועד.

dxikd,קדירות שתי לשפיתת מקו� בה ויש כלמטה למעלה רחבה

xepzde�ומשתמשי מכירה, גדול יותר והוא למטה ורחב למעלה צר

ב). ג, שבת (עיי� לאפייה ‡˙בו ÔÈLaÎÓ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ∆
‰lÁza ÌÈÁ¯‰אבני את במועד מנקרי� אי� חדשי�, כשהריחיי� – »≈«ƒ«¿ƒ»

בעבודה שיש לפי לחדד�, כדי יפה, טוחנות ואינ� חלקות כשה� הריחיי�,

מותר מועט בניקור ודי הואיל ישני�, בריחיי� אבל הרבה. טורח זו

במועד. dcedi.לעשותו iaxk dkld oi`e

י ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈNBÚ,המועד בחול –˙Òt¯nÏÂ ‚bÏ ‰˜ÚÓ–zqtxnהיינו ƒ«¬∆««¿««¿∆∆
העלייה שלפני ziaay),גזוזטרה dpeilrd dnewd)בני יורדי� וממנה

לחצר, במדרגות ‰„ËBÈהעלייה ‰NÚÓטיט בלא באבני� כגו� – «¬≈∆¿
‡Ôn(רמב"�), ‰NÚÓ ‡G Ï·‡.גמור מעקה –ÔÈ˜„q‰ ˙‡ ÔÈÙL ¬»«¬≈À»»ƒ∆«¿»ƒ

לבית, המי� ייכנסו שלא כדי שבגג, הסדקי� את בטיט טחי� –

‰ÏÈbÚna Ô˙B‡ ÔÈÏÈbÚÓeהטיט טיח על עגול בע� מגלגלי� – «¿ƒƒ»««¿≈»
להחליקו, Ï‚¯·eכדי „iaעל ברגל או ביד שמגלגל או כלומר – «»»∆∆

ÌÈˆÏÁnaהטיח, ‡G Ï·‡את בו שמחליקי� הבוני�, של בכלי – ¬»««¿¿«ƒ

mil`ey:הטיט. `xnbaשמותר לומר צור� אי� הרי מותר, במעגילה א�

התנא וכוונת מותר, ברגל או ביד שדווקא ומפרשי�, ברגל? או ביד

מעגילה כעי� אות� ומעגילי� הסדקי� את שפי� היא: כ� משנתנו של

ברגל או miyeryביד enk lbxa e` cia gihd lr milblbny xnelk)

,(dlibrnaמלאכת שהיא במעגילה שאסור שכ� (וכל במחלצי� לא אבל

– יתירה טירחה בה ויש יוס�אומ�, הדלת,‰Èv¯).נימוקי של – «ƒ
¯Bpv‰Â,בו מסתובב הדלת שציר החור –‰¯Bw‰Â,הדלת שמעל – ¿«ƒ¿«»

e¯aLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚ�n‰Âטוב יו� מערב נשברו אפילו (המאירי;– ¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿
מרדכי), ÚBna„טור; Ô�w˙Óשהיא לפי המועד, בחול לתקנ� מותר – ¿«¿»«≈

מפני שבורה, הדלת את להשאיר אפשר אי שהרי האבד, דבר מלאכת

ÚBna„הגנבי�, BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÈ ‡HL „·Ï·eבערב יתכוו� שלא – ƒ¿«∆¿«≈¿«¿«≈
המועד, בחול לעשותו כדי התיקו�, מלאכת את להשהות טוב יו�

עסקיו. משאר פנוי שהוא ÔÈL·kבשעה ÏÎÂ�שנוהגי דברי� – ¿»¿»ƒ
ובמלח, בחומ� ÚBna„לכבוש Ô‰Ó ÏBÎ‡Ï ÏBÎÈ ‡e‰L�שנכבשי – ∆»∆¡≈∆«≈

במועד, לאכילה עוד ראויי� ויהיו אות�ÔL·Bkמהר לכבוש מותר – ¿»
המועד. בחול

א ה נ ש מ ר ו א ב

ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ CÙ‰L ÈÓשהוא במעט�, הזיתי� את לצבור היה דרכ� – ƒ∆»«∆≈»
מהפכי� היו זמ� ולאחר ויתבשלו. שיתחממו כדי לזיתי�, המיוחד כלי

כול� שיתרככו כדי ג), יז, שבת משנה (עיי� לכ� העשוי בקנה אות�

לא וא� שמנ�, את לעצור הבד לבית אות� נותני� היו כ� ואחר יפה,

ששנינו וזהו נפסדי�. היו הבד, לבית שהפכו�, לאחר אות�, נתנו

eizifבמשנתנו: z` jtdy in,�שמנ לעצירת והכינ� במעט�, –BÚ¯‡Â¿≈¿
Ï·‡החג לפני אסור(המאירי)– שאבל לעצר�, היה יכול ולא , ≈∆

‡�Òבמלאכה, B‡האפשרות את ממנו שמנע אחר, אונס שאירעו או – …∆
זיתיו, את ÌÈÏÚBtלדרו� e‰eÚË‰L B‡לבוא שהבטיחוהו – ∆ƒ¿¬ƒ

המועד, והגיע באו, ולא ¯‡BL�‰למלאכתו ‰¯B˜ ÔÚBËלו מותר – ≈»ƒ»
שיזוב כדי ראשונה, פע� הזיתי� על הבד בית קורת את במועד לטעו�

גדול, הפסד יהא לא ושוב שמנ� עלdÁÈpÓeמקצת הקורה את – «ƒ»
גורסי�: ויש הזיתי�,mgipneהזיתי�, את כלומר –„ÚBn‰ ¯Á‡Ï– ¿«««≈

החג. לאחר e‰È„‰עד Èa¯ È¯·c�שדברי ממשנתנו למדי� בגמרא – ƒ¿≈«ƒ¿»
אחרי� אבל אבלו, בימי בעצמו לעשות� לאבל אסור במועד המותרי�

המועד, עד והתעכב אבל ארעו שא� במשנתנו שנינו שכ� לו, עושי�

קורה אפילו טוע� אינו אבלו בימי אבל במועד, ראשונה קורה שטוע�

izdw - zex`ean zeipyn



bקכח dpyn ipy wxt ohw cren zkqn

éaøäãeäé.éñBé éaøøîBà:âå øîBâå óìBæBkøãk ó. ©¦§¨©¦¥¥¥§¥§¨§©§
áøBaä CBúa Bðéé äéäL éî ïëå,ìáà BòøàåíéìòBt eäeòèäL Bà ñðà Bà–âå øîBâå óìBæBkøãk ó;éøácéaø §¥¦¤¨¨¥§©§¥§¥¤Ÿ¤¤¦§£¦¥§¥§¨§©§¦§¥©¦

éñBé.äãeäé éaøøîBà:íéãenì Bì äNBò,õéîçé àHL ìéáLa. ¥©¦§¨¥¤¦¦¦§¦¤©§¦
âíéápbä éðtî åéúBøt íãà ñéðëî,äøLnä ïî BðzLt äìBLå,ãáàz àHL ìéáLa,Bzëàìî úà ïeëé àHL ãáìáe ©§¦¨¨¥¨¦§¥©©¨¦§¤¦§¨¦©¦§¨¦§¦¤Ÿ©¦§©¤§©¥¤§©§

ãòBna.ãòBna ïzëàìî eðek íà ïlëå–eãáàé. ©¥§ª¨¦¦§§©§¨©¥Ÿ¥

úîçîå ìáà åòøàå éðú÷ãî ,åìáà éîéá åãéá íúåùòì ìáàì øåñà ãòåîá íéøúåîä íéøáãã ïðéòîù àëäîå .éãñô àì åúã íåùî äéðù íòôá àì ìáà åãéñôé àìå úö÷
:åì íéðòåè íéøçà ìáà .äðåùàø äøå÷ åìéôà åãéá ïåòèì øåñà äéä åìáà éîéá ìáà ,ãòåîá äðåùàø äøå÷ ïòåè ,ãòåîä ãò áëò ìáàä.sleféáâ ìò íéúéæä êôåù

:óåìéæ éåø÷ êéôùã éãéî ìëå .ãáä úéá.xnebe:ãáä úéáá íøåöéòå íúèéçñ.sbe:éñåé éáøë äëìäå .úåéáçä éô íúåñ
a.xead jeza:ïééä ìá÷ì ãéñá úãééåñî úâä úçúù äøéôç.micenläëìäå .øåáä ïî åäìùé àìå ,õéîçé àìù íéøñðá íù åúåà äñëî øîåìë .õò ìù íéøñð

:éñåé 'øë
b.epzyt dleye:äìåù éåø÷ íéîä ïî äìòîù äî ìë.eca`i crena ozk`ln epeek m`:ø÷ôä åúåà íéùåòå ,ïåîî åúåà íéãáàî ã"á

`xephxa yexit

dpyd).רש"י(oiireראשונה zeni x`ya "la` erx`e" yxtnyÈÒBÈ Èa«̄ƒ≈
ÛÏBÊ :¯ÓB‡הבד בית גבי על הזיתי� את שופ� ברטנורא),– (רש"י; ≈≈
מפרשי�: הבורslefויש מ� השמ� את מוציא רמב"�),– (המאירי;

¯ÓB‚Â,�שמנ כל מה� שיצא עד הזיתי� סחיטת –Û‚Âאת וסות� – ¿≈¿»
במגופות, שאי�Bk¯„kהחביות ויש בחול. עושה שהוא כדר� – ¿«¿

"וג�". תיבת iqei.גורסי� iaxk dklde

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בזיתי� ששנינו די� שאותו ללמד מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המש� היא משנתנו

ענבי�. בדריכת ג� נוהג

¯Ba‰ CB˙a B�ÈÈ ‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ,הגת מ� היי� יורד שלתוכו – ¿≈ƒ∆»»≈¿«
לבור, וירד הגת מ� היי� ויצא החג, קוד� ענביו נדרכו שכבר כלומר

ÌÈÏÚBt e‰eÚË‰L B‡ Ò�‡ B‡ Ï·‡ BÚ¯‡Âשבארנו כמו – ¿≈¿≈∆…∆∆ƒ¿¬ƒ
עלול הבור מ� היי� את יוציא לא וא� המועד, והגיע הקודמת, במשנה

להחמי�, בחולÛÏBÊהיי� הבור מ� היי� את ומוציא שופ� הריהו – ≈
חביות,ÓB‚Â¯המועד, לתו� היי� כל את ונות� הענבי�, דריכת את – ¿≈
Û‚Â,במגופות החביות את וסות� –Bk¯„k;בחול –Èa¯ È¯·c ¿»¿«¿ƒ¿≈«ƒ
ÈÒBÈשאפילו רבותא, להשמיע המשנה באה שבזיתי� אמרו, בגמרא – ≈

עושה שאינו יהודה רבי סובר מקו� מכל מרובה, שהפסד� בזיתי�

רבי לדעת רבותא להשמיע משנתנו באה ובענבי� כדרכו. במועד בה�

סובר הוא מקו� מכל כ�, כל רב אינו שהפסד� בענבי� שאפילו יוסי,

כדרכו. וגומר ÌÈ„enÏשזול� BÏ ‰NBÚ :¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa¯– «ƒ¿»≈∆ƒƒ
נסרי� נות� אלא הבור מ� היי� את מוציא שאינו כלומר ע�, של נסרי�

שבתוכו, היי� את לכסות הבור פי ıÈÓÁÈעל ‡HL ÏÈ·Laוגומר – ƒ¿ƒ∆«¿ƒ
החג. לאחר הענבי� דריכת iqei.את iaxk dklde

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÂÈ˙B¯t Ì„‡ ÒÈ�ÎÓ,�הפרדסי ומ� הגנות מ� המועד, בחול –È�tÓ «¿ƒ»»≈»ƒ¿≈
ÌÈ·pb‰עד בצנעא זה שיעשה אמרו, ובגמרא אות�; יגנבו שלא – ««»ƒ

שאפשר; ‰Ln¯‰כמה ÔÓ B�zLt ‰ÏBLÂ�הפשת את מוציא – ¿∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»
שתתרכ�, עד בה� אותה ששורי� המשרה, z‡·„ממי ‡HL ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆…«

להרקיב. היא עשויה מדי, יותר המשרה במי הפשת� תישאר שא� –

„ÚBna BzÎ‡ÏÓ ˙‡ ÔeÎÈ ‡HL „·Ï·e,מלאכתו את ישהה שלא – ƒ¿«∆¿«≈∆¿«¿«≈
האחרי�. מעסקיו פנוי שהוא בשעה במועד, לעשותה כלÔlÎÂכדי – ¿À»

האבד, דבר משו� במועד שהתירו המלאכות ÔzÎ‡ÏÓאות� e�ek Ì‡ƒƒ¿¿«¿»
„ÚBna,המועד בחול לעשותה בכוונה המלאכה את השהה א� – «≈
e„·‡Èמפני מלאכה שו� לו מתירי� ואי� שיאבדו לדברי� מניחי� – …≈
הגאוני�).אבידת� בש� הרמ"� מפרשי�:(המאירי; די�eca`iויש בית –

קנס משו� לכל אות� ומפקירי� הדברי� את יו�מאבדי� הל' (רמב"�

ורש"י ד). ז, מה�eca`iכותב:טוב ליהנות שאסור יו�– "תוספות (עיי�

ש�). הרמב"� על משנה" "מגיד ועיי� טוב";

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zezixk(iriax meil)

éøö àìc ïåék øáñ øéàî.déì Léc÷î àì déì Cdn lk ,xnelk ¥¦¨©¥¨§Ÿ¨¦¥Ÿ©§¦¥
did `l el jixv did `l m`e ,el jixvy xaqy meyn did yicwdy
did `ly rxtnl dlbzde `hg `ly xxazdy dzr ok m` ,yicwn

.yecw oaxwd oi` ,el jixvBô÷Bð BalL CBzî ,éøáñ ïðaøå± §©¨¨¨§¦¦¤¦§
,`hg `ny `xiiznyøîBbezrcaLéc÷îedligzkln dndad z` ¥©§¦

,dyecw dilr dlg jkitle ,`hg `ly xxaziy cvd lr mb ,oaxwl
jixv dincae ,xknize men da letiy xg`l wx oilegl z`vei `ide

.xg` oaxw `iadl
:minkge xi`n iax zwelgna dpcd `ziixa d`ian `xnbdàðz- ¨¨

aiig epi`y xxazde ,ielz my`l dnda yicwnd ,`ziixaa epipy
,e`iadlïéaici lr ok xxazd m`àèçL Bì òãBpLaiig `linne ¥¤©¤¨¨

,ielz my` `le z`hgïéáey ici lr ok xxazd m`àlL Bì òãBð ¥©¤Ÿ
ïðaøå øéàî éaø éâéìt ,àèçcr drxi e` oilegl `vei oaxwd m`d ¨¨§¦¦©¦¥¦§©¨¨
:`xnbd zx`an .a`zqiyàèçL Bì òãBða`ziixaa dxkfed §©¤¨¨

ick ,mzwelgnBçk EòéãBäì[ezrc wfeg-]ìò óàc ,øéàî éaøc §¦£Ÿ§©¦¥¦§©©
òãéc ábseqalàèçclkn ,oaxwa `ed aiegn dyrnly xxazde ©§¨©§¨¨

mewndéLøôàc àðcéòác ïåékoaxwl ef dnda yixtdy onfa ±àì] ¥¨¦§¦§¨§©§§¥Ÿ
òãé,jka wteqn did `l` `hgy.øãòa äòøúå àöz`ly meyn ¨©¥¥§¦§¤¨¥¤

my`l wx `l` ,i`ced lr z`hgl axwezy zrc lr dze` yicwd
.wtqd lr `ad ielz,àèç àlL Bì òãBðáeick mzwelgn dxkfed §©¤Ÿ¨¨

áb ìò óàc ,ïðaøc ïçk EòéãBäìxxazdy,àèç àìcdxe`kle §¦£Ÿ¨§©¨¨§©©©§Ÿ¨¨
lkn ,oaxwn xeht `ed ixdy ,dndad z` yicwd `l ok zrc lr

mewndéLøôàc àðcéòác ïåékoaxwl dze` yixtdy onfa ±àì ¥¨¦§¦§¨§©§§¥Ÿ
òãéz`fäåä Bô÷Bð Baì ,[,[did±]Léc÷îe øîb Ckìä`ed ± ¨©¦§£¨¦§¨¨©©§¦

xxaziy cvd lr mb ,hlgen ote`a dze` yicwdl ezrca hilgn
.df oaxwa aiegn epi`y

my`l yxtendy minkgl xi`n iax dcen eay ote` d`ian `xnbd
:a`zqiy cr drxi ielzíéîëçì øéàî éaø äãBî ,úLL áø øîà̈©©¥¤¤©¦¥¦©£¨¦
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המשך ביאור למס' כריתות ליום רביעי עמ' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב: עמ' כב והפיסו':גמראדף בואו לקטורת 'חדשים במשנה לאשנינו מעֹולם ֵָָָֹּתנא,
ּבּה אדם הגמרא:ׁשנה מבארת בחייו. פעמיים קטורת אדם הקטיר לא טעמא,- מאי ֲַַָָָָָָ

ׁש מּפני חנינא רּבי אלוּמעׁשרת,הקטורתאמר את לברור מקפידים היו שכך, וכיון ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
יתעשרו. הם שגם כדי זכו שלא

מעשירה: שקטורת לכך המקור את מבארת מאיהגמרא לאּבּיי, ּפּפא רב ליּה ְֵֵַַַַַָָָאמר
מעשרת,טעמא שהקטורת מנין ּדכתיב- מּׁשּום י)בהאילימא לג 'יׂשימּו(דברים ְֲִִִִִֵַָָָ

ּבתריּה ּוכתיב ּבאּפָך' יא)קטֹורה חילֹו',(שם ה' מביאה'ּברְך שהקטורת ומכאן ְְְְִֵֵֵֶַַָָ
המקטיר, של בנכסיו נּמיברכה עֹולה הכי, דאי בה, העוסק את בהמשךהּכתיבתעשיר ְִִִִַָָָ

הראשון מזּבחָך',הפסוק על נאמר'וכליל זה על וגם כליל, עולה שהיא לעולה והכוונה ְְְִִֶַָ
בית מאותו 'חדשים', לכהנים רק גורל יעשו ה'עולה' הקרבת על גם כן ואם חילו', ה' 'ברך

הגמרא: משיבה מעולם. זכו שלא ליּהאב פפא,אמר לרב עולההאאביי הקרבת - ֵַָָ
בנדבה,ׁשכיחא גם באה היא שהרי ביום, פעמים כמה נעשית היא שכן מצויה, -והא- ְְִָָ

קטורת ׁשכיחא,הקטרת העשירותלא שברכת ומסתבר ביום, פעמיים רק נעשית שהיתה ְִָֹ
שכיחה. שאינה לעבודה רק מתייחסת

בענין מאמר הגמרא מביאה באפך', קטורה 'ישימו הפסוק את הגמרא שהביאה כך אגב

זה: פסוק מרּבנןתחילת צֹורבא מׁשּכחת לא רבא, חכםאמר תלמיד נמצא לא - ְְֵַַַַַָָָָָָֹ
בישראל,ּדמֹורי ּדאתיהוראה שבאאּלא יׂששכר.- מּׁשבט אֹו לוי, שבטמּׁשבט ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
לויּדכתיבמלוי, לשבט משה י)בברכת לג ליעקב',(דברים מׁשּפטיָך ושבט'יֹורּו ְְְֲִִִִֵֶַָֹ

לג)ּדכתיבמיׂששכר יב א' הימים לעּתים(דברי ּבינה יֹודעי יׂששכר 'ּו[מ]ּבני ְְְִִִִִִִִֵֵָָָָָָ
יׂשראל'. ּיעׂשה מה הגמרא:לדעת ּדכתיבמשבטואימאשואלת נּמי, ט)יהּודה ס מחקקי',(תהילים שהם'יהּודה והיינו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

רבא: השיב הוראה. ומורים החוקים את קאמינאאומרים ּדהילכתא אּליּבא ׁשמעּתא לאאּסּוקי שבטים ששאר היתה כוונתי - ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ
וכהלכה. כדת להורות זכו

הסוכות:גמרא בחג המים ניסוך זמן את המשנה דברי מתוך לומדת ואיתימאהגמרא חמא, ּבר רמי ואיתימא אּבא, רּבי ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָאמר
ּבחג מים מנּסכין אין יֹוחנן, ׁשחר,הסוכותרּבי ׁשל ּבתמיד מבארתאּלא מים. מנסכים היו לא הערבים בין של בתמיד אבל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

זאת,מּמאיהגמרא: יודעים מהיכן מים'במשנה,מּדקּתני- ׁשל צלֹוחית אחד ּביד החג ׁשּבתֹוְך זו'ּובּׁשּבת שבשבת והיינו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
כהנים, עשר משנים בפחות קרב התמיד היה הסוכות ימי שבשאר ומשמע כהנים, עשר שנים ּדעּתְךהיו סלקא ׁשלשאףואי ּבתמיד ְְְְִִֶַָָָָ

הערּבים כןמנּסכיןהיוּבין אם המים, הּבאת הסוכותחֹולימות חג לּהשל מׁשּכחת עסוקיםנּמי כהנים עשר שנים שיהיו נמצא - ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָ
המים]. לצלוחית ואחד עצים, לגזרי נוספים שנים עצמו, התמיד את מוליכים [תשעה התמיד בהקרבת

נוספת: ממשנה לכך מסייעת ּתנינאהגמרא נּמי אנן אף אּׁשי, רב המיםאמר בניסוך הדנה מח:)במשנה הול,(סוכה מנּסְךכהן ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָ
ידיָך'היה 'הגּבּה לֹו משוםאֹומר כן לומר והזקיקו המזבח, שעל הספל לתוך המים את יוצק שהנך שיראו אחדכדי היהׁשּפעם ְֵֶֶֶַַַַָָ

ש המיםנּסְךצדוקי ּבאתרֹוגיהןאת העם ּכל ּורגמּוהּו רגליו, ּגּבי מיּנּה,על להשמיענוׁשמע שבאה זו ממשנה ללמוד יש - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
בשחרית. דהיינו הלולב שנוטלים בזמן דווקא הוא המים שניסוך
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קכט `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב: עמ' כב והפיסו':גמראדף בואו לקטורת 'חדשים במשנה לאשנינו מעֹולם ֵָָָֹּתנא,
ּבּה אדם הגמרא:ׁשנה מבארת בחייו. פעמיים קטורת אדם הקטיר לא טעמא,- מאי ֲַַָָָָָָ

ׁש מּפני חנינא רּבי אלוּמעׁשרת,הקטורתאמר את לברור מקפידים היו שכך, וכיון ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
יתעשרו. הם שגם כדי זכו שלא

מעשירה: שקטורת לכך המקור את מבארת מאיהגמרא לאּבּיי, ּפּפא רב ליּה ְֵֵַַַַַָָָאמר
מעשרת,טעמא שהקטורת מנין ּדכתיב- מּׁשּום י)בהאילימא לג 'יׂשימּו(דברים ְֲִִִִִֵַָָָ

ּבתריּה ּוכתיב ּבאּפָך' יא)קטֹורה חילֹו',(שם ה' מביאה'ּברְך שהקטורת ומכאן ְְְְִֵֵֵֶַַָָ
המקטיר, של בנכסיו נּמיברכה עֹולה הכי, דאי בה, העוסק את בהמשךהּכתיבתעשיר ְִִִִַָָָ

הראשון מזּבחָך',הפסוק על נאמר'וכליל זה על וגם כליל, עולה שהיא לעולה והכוונה ְְְִִֶַָ
בית מאותו 'חדשים', לכהנים רק גורל יעשו ה'עולה' הקרבת על גם כן ואם חילו', ה' 'ברך

הגמרא: משיבה מעולם. זכו שלא ליּהאב פפא,אמר לרב עולההאאביי הקרבת - ֵַָָ
בנדבה,ׁשכיחא גם באה היא שהרי ביום, פעמים כמה נעשית היא שכן מצויה, -והא- ְְִָָ

קטורת ׁשכיחא,הקטרת העשירותלא שברכת ומסתבר ביום, פעמיים רק נעשית שהיתה ְִָֹ
שכיחה. שאינה לעבודה רק מתייחסת

בענין מאמר הגמרא מביאה באפך', קטורה 'ישימו הפסוק את הגמרא שהביאה כך אגב

זה: פסוק מרּבנןתחילת צֹורבא מׁשּכחת לא רבא, חכםאמר תלמיד נמצא לא - ְְֵַַַַַָָָָָָֹ
בישראל,ּדמֹורי ּדאתיהוראה שבאאּלא יׂששכר.- מּׁשבט אֹו לוי, שבטמּׁשבט ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
לויּדכתיבמלוי, לשבט משה י)בברכת לג ליעקב',(דברים מׁשּפטיָך ושבט'יֹורּו ְְְֲִִִִֵֶַָֹ

לג)ּדכתיבמיׂששכר יב א' הימים לעּתים(דברי ּבינה יֹודעי יׂששכר 'ּו[מ]ּבני ְְְִִִִִִִִֵֵָָָָָָ
יׂשראל'. ּיעׂשה מה הגמרא:לדעת ּדכתיבמשבטואימאשואלת נּמי, ט)יהּודה ס מחקקי',(תהילים שהם'יהּודה והיינו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

רבא: השיב הוראה. ומורים החוקים את קאמינאאומרים ּדהילכתא אּליּבא ׁשמעּתא לאאּסּוקי שבטים ששאר היתה כוונתי - ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ
וכהלכה. כדת להורות זכו

הסוכות:גמרא בחג המים ניסוך זמן את המשנה דברי מתוך לומדת ואיתימאהגמרא חמא, ּבר רמי ואיתימא אּבא, רּבי ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָאמר
ּבחג מים מנּסכין אין יֹוחנן, ׁשחר,הסוכותרּבי ׁשל ּבתמיד מבארתאּלא מים. מנסכים היו לא הערבים בין של בתמיד אבל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

זאת,מּמאיהגמרא: יודעים מהיכן מים'במשנה,מּדקּתני- ׁשל צלֹוחית אחד ּביד החג ׁשּבתֹוְך זו'ּובּׁשּבת שבשבת והיינו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
כהנים, עשר משנים בפחות קרב התמיד היה הסוכות ימי שבשאר ומשמע כהנים, עשר שנים ּדעּתְךהיו סלקא ׁשלשאףואי ּבתמיד ְְְְִִֶַָָָָ

הערּבים כןמנּסכיןהיוּבין אם המים, הּבאת הסוכותחֹולימות חג לּהשל מׁשּכחת עסוקיםנּמי כהנים עשר שנים שיהיו נמצא - ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָ
המים]. לצלוחית ואחד עצים, לגזרי נוספים שנים עצמו, התמיד את מוליכים [תשעה התמיד בהקרבת

נוספת: ממשנה לכך מסייעת ּתנינאהגמרא נּמי אנן אף אּׁשי, רב המיםאמר בניסוך הדנה מח:)במשנה הול,(סוכה מנּסְךכהן ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָ
ידיָך'היה 'הגּבּה לֹו משוםאֹומר כן לומר והזקיקו המזבח, שעל הספל לתוך המים את יוצק שהנך שיראו אחדכדי היהׁשּפעם ְֵֶֶֶַַַַָָ

ש המיםנּסְךצדוקי ּבאתרֹוגיהןאת העם ּכל ּורגמּוהּו רגליו, ּגּבי מיּנּה,על להשמיענוׁשמע שבאה זו ממשנה ללמוד יש - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
בשחרית. דהיינו הלולב שנוטלים בזמן דווקא הוא המים שניסוך
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היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני 
ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:
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המשך בעמוד טנד

oifge` mipy` cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

äøåîç äàîåè ïäá ïéàù íéöøù íã àéöåà`nhl mc` oi`nhn mivxy oi`y Ð

.micbaøúéä åìåëù.(a cenr) onwl yxtn Ðäîäáìå óåòì?mdipy exn`p dnl Ð

.hxtd oirk oc iziid odn cg`n ixdy'åë óåò äî éà`l` xn`p `l m` ,xnelk Ð

oi` serd zvepc ,xnvd i`lkÐ onwl yxtn .mi`lk ea oi`y ser dn :xne` iziid ser

.mi`lk meyn odaäøîöá ïéàù äîäá óà
íéàìëla` .onc lr oiaiigÐ fre xey oebkÐ

.mi`lk oxnva ixdy ,o`v mc lr `lóåò óà
íéðáä ìò íàá åðéàùepi`y `nh ser oebkÐ

zeter la` ,enc lr oiaiig Ð geliy oerh

.`l oixedhéììë éðééãã ìàòîùé éáø éáã
àðååâ éàä éë éèøôå"zetxh el`" idlya Ð

`nw `llk inc `lc ab lr s`e ,(`,eq oileg)

.`xza `llkléåë ééåúàì`l dige Ð

wxta ,dnda llka digc ,zeaxl jixhvi`

iax yxtnck (`,`r oileg) "dywnd dnda"

.dinwl opgeià÷éôñ øñéîì àø÷ êéøèöéàÐ

?dil opincn i`nlc .dinzadnc Ð digl i`

!xeq` dnc Ð dndal i` ,xeq`ïìðî åúìáð
?olpn ezlap zlik` xeqi` Ðêøéä óëá

àðîçø äééìúoixewy sk dil zi`c lkc Ð

bdep epi`c i`de .dypd cib ea bdep `"tlet

,yxtn (`,av my) "dypd cib" wxta ,sera

.dicic sk libr `lcåúàîåè`nhzy Ð

opiqxb "xykde daygn oikixv" .ezlap

.oivwer zkqnaäáùçî åìù äëéúç äùòú
dia drbp i`c ,diayg` dikzgc oeikc Ð

.d`neh lawn d`nehìëá äîäá úìáð
íå÷îmr aex my yiy miweeya elit`e Ð

z`neh lawl dlik`l daygn dkixv

.dlke`l jxc oi`c li`ed ,oilke`úìáð ïëå
íéøôëá øåäè óåòoikixv ,mihren mrdy Ð

.oilke` z`nehl daygnøùëä ïéëéøö ïéàå
zlapc ,dxeng d`neh oi`nhnc meyn Ð

xedh ser zlape ,`yna d`nhn dnda

onwl opixn`e .drilad zia` micba `nhn

jixv epi` dxeng d`neh `nhl eteqy lkc

ab lr s`e ."algde" opiqxb `l `kd .xykd

mixtka `d :rnync ,miweey iab dl `pipzc

`lc ,`yixa dil opz `l Ð daygn jixv

dlap alga i`c ,xykd jixv epi` dil ipzin

d`neh d`nhn dpi`c ,xykd jixv Ð

mixtkac oeik ,dhegyc alga i`e ,dxeng

xykdc ,dhigy mca xykzin `l Ð i`w

opixn`ck ,`ed xykd e`l daygn mcewc

oiyler :(`,gkw oileg) "ahexde xerd"a

Ð mc`l odilr jlnpe dndal ohwily

zkqn idliya ef dpyn .ipy xykd mikixv

.oivweríå÷î ìëá äøåäè äîäá úìáðÐ

oikixv opi` Ð hren mrdy ,mixtka elit`e

oke ,zcner mieb lk`nl `nzqc ,daygn

.xedh ser zlapíé÷ååùá äéçå äîäá áìçå
.oiaexn mrdy Ðàìå äáùçî ïéëéøö ïðéà

øùëäd`neh oi`nhn sere dnda zlapc Ð

ixdy ,ixiinw dhegy alga Ð alge .dxeng

.dhigy mca xykedäàîè äôåâ àéä àäå
àéä.zeliap z`neh Ðúéæëî úåçôáÐ

dlik`l dilr aiyg ike ,zeliap z`neh `kil

dviakn zegt oilke` icdal sxhvn Ð

.oilke` z`nehléëä éàzifkn zegtc Ð

,zeliap z`neh icil mlerl iz` `le ,`ed

l`rnyi iax iac `pz `dc ,xykd inp iraip

!'ek
é÷åôàì
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àéöåà`yna ,rbna `nhnc ab lr s`e Ð dxeng d`neh oda oi`y mivxy mc

.micba `le ,`nhn `l `din

àéöåàlkd ixiin `lc ,jexa epiaxl dniz Ð xya oin epi`y ser ly mivia mc

oi`y hrnl ivn ded miabge mivia mce xzide xeqi` oda yie ,cv cga

xzei heyt i`d `l` .dxeng d`neh oda

.`cenlz xne`y xzidl mdléåëipta dixa

(`,t oileg) "epa z`e eze`" wxta Ð dnvr

erixkd `le `id dnvr ipta dixa iek :ipzwc

`idde .`id dnda oin e` dig oin i` minkg

dixa ixdy ,`kdc dixa enk ied `l dixa

,dig oin e` dnda oin e` ied mzdc

la` .'ek minkg ea erixkd `le :xn`wcn

dpi`y dnvr ipta dixa :xnel dvex `kd

e` dnda e` ied i`c ,dnda `le dig `l

`idd oke .enc iieaxl jixhvi` `l dig

ivge iek zeaxl "alg lk" :(`,cr `nei)

epi` Ð dnvr ipta dixa iek :xn`we ,xeriy

ok m`c ,dnda e` dig e` wtq `diy xne`

.ealg xeq`l `xw jixv `l

åëúåçáivn dedc oicd `ed Ð alkl

`l` .d`etxl ekzega :iiepyl

ira alkl ekzega elit`c ,ol rnyn `w `d

.daygnïåâëdliap zifkn zegt `ki`c

:xninl `kil dtxive zifk la` Ð dtxive

oilke` dviak i`d `nhiy daygn `ipdne

,sexiva wx oilke`d erbi `l elit` mixg`

ayiin `l ok m`c .dliapa erbiy jixv `le

rnync ,dlw d`neh dl yiy dnda dn

,oilke` z`neh wx dilr oi`y dliap yiy

.dxeng d`neh dia ded Ð zifk da ded i`e

oizipzna hwpc rnync :xnel yi cere

ser zlape mewn lka 'ek dnda :dlr iziinc

zlapc `inec dnda zlap :rnyn ,'ek xedh

,ser lr enk daygn dkixvc xnelk ,ser

.zifkn zegt hwp jkle
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`oifgeקלב mipya cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

úî é÷åôàìd`neh oda oi`y mizy ikldn e`vi :lirl opixn` ikdl ,xnelk Ð

`l Ð znd on zifkn zegtn oilke` dviakn zegtl ilnnc ab lr s`c ,dlw

.mc` lk lv` ezrc dlhac ,oilke` z`nehl dicda sxhvn÷öáá åäôçùÐ

.sexiv dil ipdn `nh diteb `edc ab lr s`c .dviakl enilyn dfe ,dviakn zegt

l `zydc,`ed dqekn `dc ,rbna `nhn `

z`nehl Ð wva icda sxhvnc xn` ike

,oi`nh oilke` dviak `ki`c ,oilke`

.oda mirbepd mixg` oilke` oi`nhneéà
éëä`nhl eteq oi`e `ed dqeknc Ð

!iraip inp xykd ,dxeng d`nehé÷åôàì
úîoi` mizy ikldn :lirl ipzw ikdl Ð

Ð wvaa edtig m`c ,dlw d`neh oda

ld` lkc .dlere zrwea dxeng d`neh

d`neh Ð gth llg ea oi`y znd lry

"ahexde xerd"a opixn`ck ,dlere zrwea

.(`,dkw oileg)'åë íéöøù åàöé øî øîà
.`zlin `dl opiqxb `lc ipira d`xp Ð

,`nhn `l `din `yna :dil ipyn `wc

lirl xn`e ,`yna `nhn `l inp ser `dc

.dxeng d`neh `nhncàöåéë óåòå äéç
ïäáz` gbpy xey" wxta `nw `aaa Ð

dnda lk cg`e xeyd cg` :(a,cp) "dxtd

dig oke ,zayle mi`lkle 'ek xead zlitpl

.oda `veik sereåéìò ïé÷åì`wlq `w Ð

.mc meyn jzrcäùòú àìá]zxka `le Ð

.[ytpd mc epi`yåéìò ïéáééç ïéàåÐ

.zewlnàùéø åðééäã àãçdn ok m`c Ð

mcl [mivxy] (mizy ikldn) mc oia yxtd

.ilin izxzl edpiblt i`n`e ,mixa`dãåòå
äéì èòîî éîð åàìî ìéòìã àðú éàäÐ

`l"c mc llkn mivxy mc `vi :ipzwc

."elk`zä÷åì õøù íåùî åá åøúäÐ

dfe" :(a,c zezixk) `nw wxta opixn`ck

exyae uxyd mc lr cnil Ð "`nhd mkl

mc `nl` .dlik`l zifkl oitxhvny

.oxyak mivxyøåñà éìëá åñðëùÐ

xzen xne` d`exde ,dnda mca slginc

.mc lek`läìçúëì øúåî íéáâçå íéâã íã
mc :lirl ipzwc `ziixa jdc `tiq epiid Ð

.'ek ald mc leghdéëìäî éáâ äúååëã
íéúùoi`e xeq` `zrivn jda ipzwc Ð

`dc ,eqpk `lya inp znwen ,eilr oiaiig

.`ziixac `tiql zvxz ikdøëëä ìòù íã
`kile ,inc eqpkk e`lc ab lr s` Ð

ly la` .ea yi yext zevn edin ,`xeqi`

elit` Ð `ed xaegn izk`c mipiyd oia

`le ,yyeg epi`e evvene ,ea oi` yext zevn

.inc eqpkkíéù÷ù÷ íãá äéá úéàãÐ

mca itelgi`l iz` `lc ,dlgzkl xzen

.sere dig dndaíéúù éëìäî.mc` Ð

åá ïéà ùåøô úåöîyextl devn epi`c Ð

.`nlra dyixt zevn meyn elit` epnn
ùøéôã
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áøwgecc ,`iig iax `nwe`ck inwe`l dil `gip `l Ð 'ek `niz elit` xn` `ippg

ivn inp ikdc .xykd ira `l ikd meyn zifkl dil sxvn eli`c oeik xnel `ed

iaxck uxzl dvx `le .'ek xykd ira `l wvaa dtgn `l i`c oeik dzr xninl

,`iig iaxc dizlina `ed wgecc ,cere .`yna `nhn inp `zyd :ipyn `l` ,`iig

,izkec ixza dlw d`nehe dxeng d`nehc

zegt dlw d`nehe zifka dxeng d`neh

cga dil gkyn `ippg ax la` .zifkn

dxengc ,wvaa edtigae zifka Ð `zkec

elit` :xn`wc `de .erbna dlwe `yna

rnync ,oeekn oeyld oi` Ð zifk iedc `niz

`zile ,zifkn zegta xity dcenc

.epyxitck

äúååëãkldn mc iabeqpik `lya mizy i

mcc `ziixa `iddac :yexit Ð

xeq` ine .xeq` mizy ikldn mc :ipzw ,mibc

mipiyd oiay mc 'ek `ipz `de ?oira `lya

elit` :qxhpewd yxite ,yyeg epi`e evven

,qxhpewd yxit jkle .ea oi` yext zevn

oiay mca inp ikd ?jixt i`n ok `l m`c

.yxit `le d`xp epi`c meyn Ð mipiyd

,eqpik `l elit` xeq` Ð yxity mzd la`

jkl .exxeb xkkd iab lry mc :xn`wck

s` ,'ek exxeb xkkd lry mc :qxhpewd yxit

.ea yi yext zevn Ð xeqi` `kilc ab lr

rnyn `kde ,xeq` ax xn`wc ,jixt `dine

d`xpc ab lr s` yext zevn wx `kilc

Ð yext zevn ixdy :dyw la` .yxite

wx jixt `l ok m`e ,`ed `ilrn xeqi`

oiay mca mzd ip`y ?jixt i`ne ,`tiqn

ikldn mc la` ,yxit `lc mc meyn mipiyd

,eqpik `l elit` xeq` Ð yxity mizy

.yxit elit` xzenc bcd lry mc dzeekce

epiid Ð erleae evven :xn`wc `d `ny e`

xn`wc `de .ez` mzdnc rcep `edy meyn

`lya ixiin ,xeq` `edy mizy ikldn mca

Ð mc shthn erav` la` ,iz` `kidn rcep

`l iwetql `kile ,iz`w mzdnc meyn ,ixy

,jexa epiax uxize !dig mca `le dnda mca

mizy ikldn mc iab dzeekc :jixt ikdc

zxn` i` :yexit ?xeq` in eqpik `lya

dzeekce ,eqpika s` ixy mibc mcc `nlya

`yecig ok m`e ,edpip xeq` mizy ikldn

,xnelk ,eqpika s` xeq` mizy ikldnc

xeqi` opireny`l jixhvi` inp eqpikac

Ð mizy ikldncxzid ipz `lc `gip

xwir ixdy ,yxit `l oebk ,mizy ikldnn

eqpikc xn`c oeik `l` .eqpikn ied dizlin

mc ipzc `d ok m`e ,mibc mca xeq`

`dac ,eqpik `la ixiin xeq` mizy ikldn

eqpikac xzen mibc mcc xn`wcn ixii`

ikldn mc xeqi` ipzc `dc oeike .xeq`

cv ipzinl dil ded ,eqpik `lya mizy

hwpc mibc mc `pzc enk ,eay xzid

ikldn mca xzid ea yic `zi` m` ,xzidd

ded ok m`e ,xzenc dpin rny ok m`e ,yyeg epi`e evven mipiyd oiaye 'ek `ipz `de :jixt jkle .yxit `l elit`e ,llk xzid ea oi`c dpin rny `l` .mizy

`kdne .oiywyw dia jiiy `lc ,mizy ikldn iab xzid ipz `lc `gipe ,'ek oiywyw dia zi`c Ð `zipzn `ipz ik `l` :ipyne !mizy ikldn mc iab ibelti`l dil

.oiywyw `lae eqpika wx `xeqi` `kil mibc mcac rnynéáéúéî.`kil zxk la` :jixt `dine Ð dyrz `la el` ixd 'ek leghd mcjiiy][`,ak sclàìerxw

oeik dwel epi` la` ,xeq` ikd meyne .dxezd on xeq` xeriy ivg (a,br `nei) xn`c o`nl `xeqi` `ki` mewn lkne ,zifk `kilc ser ala dil `nwen Ð eilr xaer epi`

.zifk dia zilcéë`icda ixdy ?`ziixan jixte ,oizipznn jixt `l i`n` :xn`z m`e .dil ipzw `l al iab `dc ,"eilr oiaiig oi` ipzw ik" :opiqxb `le Ð dilic mca ipzw

.dyrz `la el` ixd :ipzw ixdy ,[sera inwe`l `kil `ziixa la`] .ser ala inewe`l `ki`c :xnel yie !eilr oiaiig oi` Ð ald mc leghd mc :oizipzn ipzw
mc
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zezixk(ipy meil)

`ziixad aeyi z` `xnbd zniiqn `iig iax ixaca x`eand itle
xaecn zn`ay ,mc`a `le dlw d`neh yi dndaa wxy dxn`y
oeik dliap ly dxeng d`neh dndaa oi` mewn lkne ,dzin xg`l
milke`l etxivy oeik dlw d`neh ea yie ,zifkn zegta xaecny
d`neh mda yi sexivd zngny df oice ,dviak xeriya md cgiae

,dndaa wx `ed dlwé÷etàìmc`úîz` df oic llkn `ivedl - §©¥¥
ea yiyk epiide ,dxeng d`neh ea oi`y ote`a s`y ,znd mc`d

e ,dlw d`neh exyaa oi` ,zifkn zegtdéì àéìîîc áb ìò óà- ©©©¦§©§¨¥
,dviakl enilynd xeriya lke` xya eze`l sxivy s`ànèî àìŸ§©¥

Bzòc äìèác íeMî ,ïéìëBà úàîeèznd xya lr ayegd ly §©¨¦¦§¨§¨©§
dlik`l,íãà ìk ìöàexn`y dne ,lke`k aygp znd xya oi`e ¥¤¨¨¨

xyaa epiid ,milke` z`neh `nhn mc` xyay oivwera dpyna
.ig mc`

dlapdy ick daygn jixv ote` dfi`a ztqep drc d`ian `xnbd
:`nhzúéfk éåäc àîéz eléôà ,øîà àéððç áøx`al dz` leki - ©£©§¨¨©£¦¥¨§¨¥©©¦

`nhl `ed ie`xe zifk xyaa yiy ote`a s` oivwera dpynd z`
yiy hewpl dpynd dkxved ok it lr s`e ,dliap ly dxeng d`neh

c ,dlw d`neh xyaaïðé÷ñò éàîa àëädna ,dpyna ,o`k - ¨¨§©¨§¦©
,xaecn÷öáa eätéçL ïBâk,wvaa xyadn zifkd z` dqiky - §¤¦¨§¨¥

lkn ,dliap z`neh xyad lr yiy s`e ,dviakl enilyn wvade
elek dqekn `edy oeik ,erbna mixg` mixac `nhl leki epi` mewn
aygdl wval sxhvn `edy meyn wxe ,mda rbep epi`e wvaa

k`nkmr xyad ly] cgia lk`nd lk ixd ,dlw d`neh ea yie l
.dlw d`neh erbna `nhn [wvad

:`xnbd dywnéëä éàcizr epi`e wvaa dqekn xyady ,jk m` - ¦¨¦
,dxeng d`neh llk ze`nhléòáéð énð øLëäxykeiy jxev `di - ¤§¥©¦¦§¥

`nhn epi`y lk`n lkk ,miwyn rbn ici lr d`neh lawl xyad
x`ean dpyna eli`e ,miwyn eilr e`ay ixg` `l` dlw d`neh

:`xnbd zvxzn .xykda jxev oi`e daygna icyéléî éðäxac - ¨¥¦¥
epiid ,xykd jixv dlw d`nehly ,dféðéøçà ïéìëBàamilk`na - §¨¦©£¦¥

,mixg`enèî àìcdxeng d`neh mi`nhn mpi`y -àìå òbîa àì §Ÿ§©Ÿ§©¨§Ÿ
,àOîa,d`neh zlawl xykd md mikixv ,jky oeike,àëä ìáà §©¨£¨¨¨

,wvaa dtegnd dliap xyaaòbîa ànèî àìc éäðepi`y s` - §¦§Ÿ§©¥§©¨
,erbn ici lr mixg` mixac `nhnétçî÷cdqekn `ed ixdy - §¨§©¥

÷öáa,mda rbep epi`eànèéì úäéî àOîa`ed mewn lkn - §¨¥§©¨¦©¦©¥
,e`yepd z` `nhndéì ïeòè àäcp `ed ixdy -`edyk s` e`ye §¨¨¥

cv ea yiy oeike ,dxeng d`neh `id ef d`nehe ,wvaa dqekn
lirl .dlw d`neh `nhl xykd jixv epi` ,dxeng d`neh(`"r)

dlw d`neh oi` mc`ay `ziixad dwligy dny `xnbd dx`ia
cvik x`azn `ippg ax ixac itle ,dzin xg`l xaecn ,yi dndaae
recn `xnbd zx`an zrk ,dlw d`neh dzin xg`l dndaa jiiy

:mc`a jiiy df oi`é÷etàìmc`d xya z` df llkn `ivedl - §©¥
dànèî ,÷öáa eätéçc áb ìò óàc ,úîwvaa rbepd z`äàîeè ¥§©©©§¦¨§¨¥§©¥§¨

,äøeîçoeikäàîeèczn ly,úãøBéå úò÷Ba äìBòå úò÷Baonf lk £¨§§¨©©§¨©©§¤¤
d`nehd zrwea eiab lry ieqikd oial znd oia gth geex oi`y

.eieqika rbepd z` z`nhne
:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbd)øî øîà,`ziixaaeàöé ¨©©¨§

íéöøL,mc zlik` xeqi` llkn.[äøeîç] äàîeè ïäa ïéàLddnz §¨¦¤¥¨¤§¨©¨
:`xnbdàìåixde ,mivxya dxeng d`neh oi` ike -ànèî õøL §Ÿ¤¤§©¥

mc`.òbîamewn lkn :`xnbd zvxzn,ànèî àì àOîajkae §©¨§©¨Ÿ§©¥
`yna z`nhnd dnda zlapn `ed dpey.(

øî øîà,`ziixaaíéáâç íãå íéâc íc àöézlik` xeqi` llkn ¨©©¨¨©¨¦§©£¨¦
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abgd e` bcd,øzeîokzi `l ,mcd z` dxezd ea dxq` `l mb okle ¨
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àlàå`ziixad zpeeky xn`z m`eäa úéìc íeMîmibca oi`y - §¤¨¦§¥§
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:`xnbd zx`an'øzéä Blek' éàî àlà,`ziixad dxn`yéòa àìc ¤¨©¤¥§Ÿ¨¥

äèéçLibc oi`y -mixzen zeidl ick dhigy mikixv miabge m §¦¨
miperh mdy sere dig dndan mipey md df xacae ,dlik`a
`le ,sere dig dndan mipey md mc xeqi` iabl s` `linne ,dhigy

.mcd z` dxezd mda dxq`
øî øîà`l ,sera wx mc xeqi` zazek dxezd dzid m` ,`ziixaa ¨©©

mixne` epiid `l` ,dnda jkn micnl epiidBa ïéàL óBò äîxeqi` ¨¤¥
äîäa óà ,íéàìkmeyn mda oi`y mze`a wx mc xeqi` da yi ¦§©¦©§¥¨
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zezixk(ipy meil)

`ziixad aeyi z` `xnbd zniiqn `iig iax ixaca x`eand itle
xaecn zn`ay ,mc`a `le dlw d`neh yi dndaa wxy dxn`y
oeik dliap ly dxeng d`neh dndaa oi` mewn lkne ,dzin xg`l
milke`l etxivy oeik dlw d`neh ea yie ,zifkn zegta xaecny
d`neh mda yi sexivd zngny df oice ,dviak xeriya md cgiae

,dndaa wx `ed dlwé÷etàìmc`úîz` df oic llkn `ivedl - §©¥¥
ea yiyk epiide ,dxeng d`neh ea oi`y ote`a s`y ,znd mc`d

e ,dlw d`neh exyaa oi` ,zifkn zegtdéì àéìîîc áb ìò óà- ©©©¦§©§¨¥
,dviakl enilynd xeriya lke` xya eze`l sxivy s`ànèî àìŸ§©¥

Bzòc äìèác íeMî ,ïéìëBà úàîeèznd xya lr ayegd ly §©¨¦¦§¨§¨©§
dlik`l,íãà ìk ìöàexn`y dne ,lke`k aygp znd xya oi`e ¥¤¨¨¨

xyaa epiid ,milke` z`neh `nhn mc` xyay oivwera dpyna
.ig mc`

dlapdy ick daygn jixv ote` dfi`a ztqep drc d`ian `xnbd
:`nhzúéfk éåäc àîéz eléôà ,øîà àéððç áøx`al dz` leki - ©£©§¨¨©£¦¥¨§¨¥©©¦

`nhl `ed ie`xe zifk xyaa yiy ote`a s` oivwera dpynd z`
yiy hewpl dpynd dkxved ok it lr s`e ,dliap ly dxeng d`neh

c ,dlw d`neh xyaaïðé÷ñò éàîa àëädna ,dpyna ,o`k - ¨¨§©¨§¦©
,xaecn÷öáa eätéçL ïBâk,wvaa xyadn zifkd z` dqiky - §¤¦¨§¨¥

lkn ,dliap z`neh xyad lr yiy s`e ,dviakl enilyn wvade
elek dqekn `edy oeik ,erbna mixg` mixac `nhl leki epi` mewn
aygdl wval sxhvn `edy meyn wxe ,mda rbep epi`e wvaa

k`nkmr xyad ly] cgia lk`nd lk ixd ,dlw d`neh ea yie l
.dlw d`neh erbna `nhn [wvad

:`xnbd dywnéëä éàcizr epi`e wvaa dqekn xyady ,jk m` - ¦¨¦
,dxeng d`neh llk ze`nhléòáéð énð øLëäxykeiy jxev `di - ¤§¥©¦¦§¥

`nhn epi`y lk`n lkk ,miwyn rbn ici lr d`neh lawl xyad
x`ean dpyna eli`e ,miwyn eilr e`ay ixg` `l` dlw d`neh

:`xnbd zvxzn .xykda jxev oi`e daygna icyéléî éðäxac - ¨¥¦¥
epiid ,xykd jixv dlw d`nehly ,dféðéøçà ïéìëBàamilk`na - §¨¦©£¦¥

,mixg`enèî àìcdxeng d`neh mi`nhn mpi`y -àìå òbîa àì §Ÿ§©Ÿ§©¨§Ÿ
,àOîa,d`neh zlawl xykd md mikixv ,jky oeike,àëä ìáà §©¨£¨¨¨

,wvaa dtegnd dliap xyaaòbîa ànèî àìc éäðepi`y s` - §¦§Ÿ§©¥§©¨
,erbn ici lr mixg` mixac `nhnétçî÷cdqekn `ed ixdy - §¨§©¥

÷öáa,mda rbep epi`eànèéì úäéî àOîa`ed mewn lkn - §¨¥§©¨¦©¦©¥
,e`yepd z` `nhndéì ïeòè àäcp `ed ixdy -`edyk s` e`ye §¨¨¥

cv ea yiy oeike ,dxeng d`neh `id ef d`nehe ,wvaa dqekn
lirl .dlw d`neh `nhl xykd jixv epi` ,dxeng d`neh(`"r)

dlw d`neh oi` mc`ay `ziixad dwligy dny `xnbd dx`ia
cvik x`azn `ippg ax ixac itle ,dzin xg`l xaecn ,yi dndaae
recn `xnbd zx`an zrk ,dlw d`neh dzin xg`l dndaa jiiy

:mc`a jiiy df oi`é÷etàìmc`d xya z` df llkn `ivedl - §©¥
dànèî ,÷öáa eätéçc áb ìò óàc ,úîwvaa rbepd z`äàîeè ¥§©©©§¦¨§¨¥§©¥§¨

,äøeîçoeikäàîeèczn ly,úãøBéå úò÷Ba äìBòå úò÷Baonf lk £¨§§¨©©§¨©©§¤¤
d`nehd zrwea eiab lry ieqikd oial znd oia gth geex oi`y

.eieqika rbepd z` z`nhne
:`ziixad z` x`al dkiynn `xnbd)øî øîà,`ziixaaeàöé ¨©©¨§

íéöøL,mc zlik` xeqi` llkn.[äøeîç] äàîeè ïäa ïéàLddnz §¨¦¤¥¨¤§¨©¨
:`xnbdàìåixde ,mivxya dxeng d`neh oi` ike -ànèî õøL §Ÿ¤¤§©¥

mc`.òbîamewn lkn :`xnbd zvxzn,ànèî àì àOîajkae §©¨§©¨Ÿ§©¥
`yna z`nhnd dnda zlapn `ed dpey.(

øî øîà,`ziixaaíéáâç íãå íéâc íc àöézlik` xeqi` llkn ¨©©¨¨©¨¦§©£¨¦
oeik ,mc.øzéä ïlekL¤¨¤¥

:`xnbd zxxanéàîy dxn`y dna `ziixad zpeek dn -Blek' ©
,'øzéämiabge mibcae xeq` `ed miig ilra x`yay xacd `ed dn ¤¥

.xzen `edàîéìéàjkl `ziixad zpeeky xn`z m` -Baìçcly ¦¥¨§¤§
abgd e` bcd,øzeîokzi `l ,mcd z` dxezd ea dxq` `l mb okle ¨

c ,ok xneläiç éøädxedhå ,øzeî daìçcok it lr s`.øeñà dîã £¥©¨§¤§¨¨§¨¨¨

àlàå`ziixad zpeeky xn`z m`eäa úéìc íeMîmibca oi`y - §¤¨¦§¥§
miabge,äLpä ãéb øeqéà déa úéìc óBò éøäå ,äLpä ãéb øeqéà¦¦©¨¤©£¥§¥¥¦¦©¨¤

åok it lr s`.øeñà Bîã §¨¨
:`xnbd zx`an'øzéä Blek' éàî àlà,`ziixad dxn`yéòa àìc ¤¨©¤¥§Ÿ¨¥

äèéçLibc oi`y -mixzen zeidl ick dhigy mikixv miabge m §¦¨
miperh mdy sere dig dndan mipey md df xacae ,dlik`a
`le ,sere dig dndan mipey md mc xeqi` iabl s` `linne ,dhigy

.mcd z` dxezd mda dxq`
øî øîà`l ,sera wx mc xeqi` zazek dxezd dzid m` ,`ziixaa ¨©©

mixne` epiid `l` ,dnda jkn micnl epiidBa ïéàL óBò äîxeqi` ¨¤¥
äîäa óà ,íéàìkmeyn mda oi`y mze`a wx mc xeqi` da yi ¦§©¦©§¥¨

,mi`lkøîBì ãeîìzle'.'äîäa ©§©§©§¥¨
:`xnbd zxxanéàîc íéàìkzpeek mi`lk xeqi` dfi`l - ¦§©¦§©

,`ziixadäòaøäc íéàìk àîéìéàoin riaxdl dxezd dxq`y - ¦¥¨¦§©¦§©§¨¨
,epin epi`yaäLéøçc íéàìëåipin ipya yexgl dxezd dxq`y - §¦§©¦©£¦¨
,miig ilraïðúäådpyna(:cp w"a)s`y mi`lk xeqi` iablóBòå äiç §¨§©©¨¨
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ok oi`y dn ,dxez dxq`y 'xnv' llka epi`y meyn ,ozyt mr cgi
.mi`lk meyn mda yiy miyak ly xnva
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:`xnbd zvxzn .mivxy mc zlik`a zewln aiignd ax ixackéàî©
y dxn`y dna `ziixad zpeek dn -,åéìò ïéáéiç ïéàepiid,úøk ¥©¨¦¨¨¨¥

,áéiçî [åàl ìáà] (åàìà)dzr dxaqe .ax ixacke ,eilr miwele £¨¨¦©©
.zxk oiprl wx `ed 'dndale serl' ly weqtdn herindy `xnbd

:uexizd z` `xnbd dgecàãç,zg` `iyew -àLéø eðééäcm`y - £¨§©§¥¨
xen`d mixa` mcl dey epic ok m` ,e`la xaer j` zxk aiig epi`
mc oia `ziixad dwlig recne ,eilr miwely ,`ziixad ly `yixa

.dey mpic ixd ,miynxe mivwy mcl mixa`dãBòåc ,dywàpz §©¨
déì èòîî à÷ énð åàlîlirl d`aedy `ziixaa ixdy -(.`k) ¦¨©¦¨§©¥¥

,dyrz `l xeqi`n s` hrenn mivxy mcy x`eanéðz÷c,`ziixaa §¨¨¥
xn`py dnny(ek f `xwie)sFrl mkizaWFn lkA Elk`z `l mC lke'§¨¨ŸŸ§§Ÿ§Ÿ¥¤¨

,xeqi` ea yi dndae serl dnecy dn `weecy micnl ep` 'dndAle§©§¥¨
,äøeîç äàîeè ïäa ïéàL íéöøL íc àöéxeqi`d llka `ed oi`e ¨¨©§¨¦¤¥¨¤§¨£¨

.ea oi` e`l s` ok m`e ,df weqta xen`d
ote`a `xnbd zvxzn ,mcewd uexizd z` `xnbd dzgcy xg`n

:ax lr `ziixadn `iyewd z` xg`,àøéæ éaø øîàax xn`y dn ¨©©¦¥¨
m`y `id ezpeek ,uxyd mc lr miwelyíeMî Ba eøúäxeqi` ¦§¦

zlik`,ä÷Bì ,õøLax s` j` exyak xeq` uxyd ly ency oeik ¤¤¤
ea exzd m`y xaeqíeMîzlik` xeqi`,ä÷Bì Bðéà ,ícx`eanke ¦¨¥¤

.e`l elit` dfa oi`y `ziixaa
:mibc mc zlik` oic z` zx`an `xnbdBñpékL íéâc íc ,áø øîà̈©©©¨¦¤¦§

,envr ipta ilkaøeñà.dlik`a ¨
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyíéâc íceøzeî ,íéáâç íc ¥¦¥©¨¦©£¨¦¨

,dlik`a,älçzëì eléôàå.mibc mc xqe`d ax ixack `lye ©£¦§©§¦¨
:`xnbd zvxznääàézwqer ,ef `ziixa -Bñpék àlLaipta mcl ©¦§¤Ÿ¦§

ly mc edfy xacd xkipy oeike ,bcd mr `edyk elk` `l` ,envr
,dligzkl elit` xeqi` jka oi` ,dlik`a xzen `edy ,bcà÷ ék- ¦¨

y dneáø øîàedf ,xeq`y,BñpékLabc mc edfy xkip oi`y oeiky ¨©©§¤¦§
.xeq`d dnda mc mb xizdl e`eaiy yygn ,minkg edexq`

m` ,qepk epi`y mca `ziixad z` cinrn dz` m` :`xnbd dywn
okdúååëc,jkl dneca -éabmcíézL éëläî`ziixad dxn`y ¦§¨¨©¥§©§¥§©¦
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zezixk(iyily meil)

Løéôce ,mc`d sebn mcd yxty ote`a -[úLL] áø øîà÷ ékmcy §¥©¦¨¨©©¥¤
epiid ,dligzkl xzen mc`Løét àìãadf welige .etebn mcd oiicr ¦§Ÿ¥©

`edàéðúãk,`ziixaaícmc`BøøBb ,økk éab ìòLmclBìëBàå ¦§©§¨¨¤©©¥¦¨§§§
mc la` .xkkl.LLBç Bðéàå òìBáe õöBî ,íépéMä ïéa ìL¤¥©¦©¦¥¥©§¥¥
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,da epipy jky ,ef `ziixaìBëéiabl xnel ziidíézL éëläî áìç ¨£¥§©§¥§©¦
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eðL àì ,áø,xaer epi` ald mc z` lke`dy ,df oic dpyp `l - ©Ÿ¨
áìa àlàlyBa ïéàå ìéàBä ,óBò[enca-],úéfkaiig epi` okle ¤¨§¥¦§¥©©¦
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mca zwqer `ziixady xnel ozip cvik :uexizd lr `xnbd dywn
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ïBLàø,gelwd iptl `veiyåmc,ïBøçà,geliwd xg`lyéðtî ¦§©£¦§¥

,úúBL àeäLeLé÷ì Léøc déúáeézyix ixac lr o`kn dywe - ¤¥§§¥§¥¨¦
dnypdy mck aygp geliwd mcewy mec`d mcdy xne`d yiwl
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,dwynçelé÷ íãì èøtea z`vei ytpdyLokle ,dwyn iexw epi` §¨§©¦©¤
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déì øîàa ielz `di dpexg`d qekd ly df oic ,`xif iaxàzâeìt ¨©¥§§¨
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קלה oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

ùøéôã.xkk iab lr e` ilka ,mc`d on yxity Ðíéúù éëìäî áìçalg Ð

.dy`cäòâîá úì÷éä.zecpe zeaif da oi`y Ðìëá äåù åðéàùxzen dxedhac Ð

.xeq` d`nh dndaaeåðù àì.zifk enca oi`c ,ser ala `l` ,eilr xaer epi`c Ð

äéìéã íã.mixa`a rlapd mc x`yk ,ald xyaa rlapd Ðàîìòî äéì éúàãÐ

.ald llga `vnpd eze`éøù óøùéîóÐ

eqpeke ,ezniypa dhigyd zian mcd jyen

.ealaéøùó.sxyin :oeilb .x"ined frla Ð

yixa opixn` ytpd mc`e ,ytpd mc `ede

.ddbd o`k cr .zxk eilr oiaiigy oiwxitíã
äæ÷ä,mec` `vei jk xg`e xegy dlgza Ð

xg`e .wegxa geliw `la dzizya odizye

zzey Ð hrnzn mcdyk seqe ,glwn jk

.jenqa cxeieçì÷îù ïîæ ìëepiid Ð

.irvn`êìéàå úøçùîä äôéèîdlkyn Ð

mc `ed mic`dl ligzde oey`xd xigyn

.ytpdïåøçàå ïåùàøiptly mic`n Ð

iptn `nrh hwpcn oexg` lye geliwd

.oizzey inp ipde zzey `edyéèåòîì àì
øéçùîä íãmck inp `edy iptn Ð

.zivnzdäúùé íéììç íãåon `veid mc Ð

.dwyn iexw Ð dzin xg`l xnelk ,millgd
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úéöîúä íãå.miycwa Ðàéä äãåäé éáø
`l zivnzd mcc dil `xiaq `nl` Ð

."lkn" iieaxl jixhvi`cn ,xtknäðùî
åúìéòî úà àéáî åðéàùjixv epi` Ð

.oennd z` `iadläìéòî àéáîoennd Ð

.eynegeoeilibxy` z`e" :aizkc epiid Ð

dpdpy dn dey `iany ,"ycwd on `hg

zernde ,xafbd odkl exqene zerna eynege

.zetqez .gafnd uiwl dacpl eltiéðùá
íéòìñ`xwie) aizkc ,mirlq ipya gwpd Ð

.'ebe "sqk jkxra" :(d'åë àéáîù ïéîîùÐ
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opixn`ck ,xiykn epi` dnyp z`ivi xg`ly
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epktyz"n epivnc dhigy mc wx ,dztbn
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כריתות.  פרק חמישי - דם שחיטה דף כב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zezixk(iyily meil)

àøîâ
minkge ,ielz my` dlirn wtq lr aiign `aiwr iax :dpyna epipy

:df oipra `ziixa `xnbd d`ian .mixhetïðaø eðzxn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
ielz my` iabl weqta(fi d `xwie)zg` dzUre `hgz iM Wtp m`e'§¦¤¤¦¤¡¨§¨§¨©©

yie ,'FpFr `Upe mW`e rci `le dpiUrz `l xW` 'd zFvn lMn¦¨¦§£¤Ÿ¥¨¤¨§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£
xn`py dnn yexcl,'Lôð íàå'weqtd `ay÷ôñ ìò áéiçì §¦¤¤§©¥©§¥

íéîëçå .àáé÷ò éaø éøác ,éeìz íLà úBìéòîe miwlegíéøèBô §¦¨¨¨¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦
.ielz my`n elit` zelirn wtqa

:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ àäa àîéìdf xacay xn`p `ny - ¥¨§¨¨¦§§¦
,minkge `aiwr iax ewlgpïBéìò ïéãîì ,øáñ àáé÷ò éaøc§©¦£¦¨¨©§¥¦¤§

,ïBzçzîzelirn zyxt dligz dxeza dxn`py oeike(fh-ci d my) ¦©§
ielz my` zyxt dixg` dxn`pe ,my` aiig ycwda lrendymy)

(gi-fi ddyxtd z` micnel ,ielz my` `ian `hg m` wteqndy ,
yi zelirn wtqay ,ielz my` ly dpezgzdn zelirn ly dpeilrd

.ielz my`åeli`ñ ïðaøéøáy,ïBzçzî ïBéìò ïéãîì ïéà`ly oeike §©¨¨¨§¦¥§¥¦¤§¦©§
.ielz my` ea miaiig oi` ,dlirn wtqa ielz my` oic yexita xn`p

:`xnbd dgecàîìò éleëc ,àtt áø øîàlka ,lkd ixacl - ¨©©¨¨§¥¨§¨
dxezd,ïBzçzî ïBéìò ïéãîì,jkl di`xdeïk íàcm` ixdy - §¥¦¤§¦©§§¦¥

,oezgzn oeilr micnel oi` minkg zrcly xn`pàì ø÷a ïáa ïBôö̈§¤¨¨Ÿ
eäì úçkLîmi`ad miycw iycwy ,df oic micnel minkg eid `l - ©§©©§

cnlp df oic ixdy ,gafnd ly oetv cva mihgyp xwad oanmigaf)

(.gn,oezgzn oeilr ly cenilaïðaøc àîòè eðééä àëä ,àlà¤¨¨¨©§©£¨§©¨¨
éøèôcwtq mixhety minkg ly mnrh edf ,`ziixaa ,o`k - §¨§¦

,ielz my`n zelirnéøéîâcdey dxifba df oic micnel mdy oeik - ¦§¦¦
,úàhçî 'úBöî' 'úBöî'z`hg iabl mbe ielz my` iabl mby ¦§¦§¥©¨

,yexcl yie ,'zevn' zaiz dxn`p,ïläì äî,z`hg aeig iabl ©§©¨
a xaecnB÷éôñ ìòå) úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL øáã̈¨¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨§©§¥

ìk óà ,(éeìz íLàxac(å÷ôñ) ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL ¨¨¨©¨¤©¨¦©§¨¥§©
,éeìz íLà [B÷éôñ ìò àéáî] (åúââù ìòå) ,úàhç [BúââL]¦§¨©¨¥¦©§¥¨¨¨

é÷etàìwtq df llkn `ivedl -dðBãæ ìò ïéáéiç ïéàc ,äìéòî §©¥§¦¨§¥©¨¦©§¨
àéðúc ,úøky mc` ,`ziixaa ok epipy ixdy -éaø ,äìéòîa ãéæä ¨¥§©§¨¥¦¦§¦¨©¦
äúéîa ,øîBà,miny icia dzin aiig -äøäæàa ,íéøîBà íéîëçå ¥§¦¨©£¨¦§¦§©§¨¨

aeig oi` mdipy ixacl mipt lk lre ,e`l xeqi` lr `l` xaer epi` -
.ielz my` ewitq lr miaiig oi`y minkg mixaeq okle ,zxk

:`aiwr iax ly enrh z` dzr x`an `tt axàáé÷ò éaøåaiignd §©¦£¦¨
,ielz my`a dlirn wtqøáñielz my` oic z` miyxec mpn`y ¨©
j` ,z`hgn dey dxifbaïðéôìé ékielz my` micnely dn - ¦¨§¦©

ly dey dxifbaïðéôìéc àeä éëäì ,áìç úàhçî 'úBöî' 'úBöî'¦§¦§¥©©¥¤§¨¦§¨§¦©
,eze` micnel cala df oiprl -ïläl äîd`a alg z`hgy enk - ©§©¨

äòeá÷ami`ian mlek `l` ,xiyrl ipr oia dz`ada welig oi` - ¦§¨
,dyak e` mifir zxiry,ïàk óà`ed eaeig ,ielz my`a,äòeá÷a ©¨¦§¨

,reaw ezbby ypery `hga xnelkàìc ãøBéå äìBò é÷etàì- §©¥¤§¥§Ÿ
,cxeie dler oaxw mzbby lr mi`iany mi`hg hrnle `ivedl
,iehia zreaye zecrd zreay oebk ,iprdn xzei `ian xiyrdy

.ielz my` mwitq lr mi`ian oi`y ,eiycwe ycwn z`nehe
:zx`ane `xnbd dkiynnåi`eläåL äøéæb ïéà ,éøáñ ïðaøzyxcp §©¨¨¨§¦¥§¥¨¨¨

,äöçîìyi ,ielz my`l dreaw z`hg dxezd dzeeydy oeik `l` §¤¡¨
xac lr `l` ielz my` aeig oi`y df oiprl s`e ,oipr lkl mzencl

.zxk dpecf lr oi`y dlirna `le ,zxk epecf lr miaiigy
:`xnbd ddnzììkî,jixacn rnyn -øáñ àáé÷ò éaøcyLé ¦§¨§©¦£¦¨¨©¥

,äöçîì äåL äøéæbdxifb oi` lkd ixacl `l` ,ok xacd oi` ixde §¥¨¨¨§¤¡¨
,`xnbd zvxzn .dvgnl zyxcp deyàîìò éleëc ,àlàixacl - ¤¨§¥¨§¨

dxezd lka ,lkdïéàmiyxec,äöçîì äåL äøéæbcenll ie`x dide ¥§¥¨¨¨§¤¡¨
,dlirn wtq lr `a ielz my` oi`y z`hgnàîòè eðééä àlà- ¤¨©§©£¨

enrh edfàáé÷ò éaøc,dvgnl wx dey dxifbd d`a o`ky xaeqd §©¦£¦¨
oeikàø÷ øîàcielz my` zyxta(fi d my)Lôð íàå','`hgz iMå"éå §¨©§¨§¦¤¤¦¤¡¨¨

dyxtd zligza xen`déñBî,ïBLàø ïéðò ìò ózyxt lr epiide ¦©¦§¨¦
,ok iptl dxen`d zelirnïBzçzî ïBéìò ãîìéåzyxt cnlz - §¦§©¤§¦©§

,ielz my` aeig yi zelirn wtqay ,ielz my` zyxtn zelirn
wx d`ae ,dvgnl wx dey dxifbd dxn`p o`ky giken df ywide
`le ,cxeie dler oaxwa ozbbyy mixacn ielz my` aeig hrnl

.zxk dpecfa oi`y s` ,dlirn wtqa ielz my` oi`y cnll
:x`al `xnbd dkiynnåeli`øîâc àeä ïBzçz ,éøáñ ïðaø §©¨¨¨§¦©§§¨©

ïBéìòî,zelirn zyxtn ielz my` zyxt z` cenll yi -ìdf oipr ¥¤§§
yíLà`wec dpwp ielzíéì÷L óñëaenke ,sqk ilwy ipya - ¨¨§¤¤§¨¦

xn`py ,zelirn ly i`ce my` iabl dxezd dazky(eh d my)Wtp'¤¤
li` 'dl FnW` z` `iade 'd iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz iM¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥§¥¦¤£¨©©¦
'milwy'e ,'mW`l WcTd lwWA milwW sqM LMxrA o`Sd on minŸ¦¦©Ÿ§¤§§¤¤§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¨¨
yiy oeike .milwy ipya dpwp my`dy jkn cenll yie ,miax oeyl ef
z` cenll sicry minkg mixaeq ,siqend e"iedn cenll xg` xac
z` yexcl jxhvp f`y ,dlirna ielz my` epnn cenll xy`n df

.dvgnl dey dxifbdåeli`øáñ àáé÷ò éaøy,äöçîì Lwéä ïéà §©¦£¦¨¨©¥¤¥§¤¡¨
`weec ielz my` z`ad aiigl oeilrn oezgzd z` micnely enke
ielz my` aeig yiy oezgzn oeilr cenll yi jk ,sqk ilwy ipya

.zelirn wtqa
:`xnbd ddnzììkîjixacn rnyn -éøáñ ïðaøcyLwéä Lé ¦§¨§©¨¨¨§¦¥¤¥

ïì àîéé÷ àäå ,äöçîìepicia laewn ixde -.äöçîì Lwéä ïéàc §¤¡¨§¨¨§¨¨§¥¤¥§¤¡¨
`l` :`xnbd zvxznàîìò éleëcdxezd lkay ,mixaeqLwéä ïéà §¥¨§¨¥¤¥

,àëäå ,äöçîì,dlirn wtq iablàîòè eðééäïðaøcywidd oi`y §¤¡¨§¨¨©§©£¨§©¨¨
oeik ,dlirn wtq lr ielz my` yiy cnlnéøéîâcmicnel mdy - ¦§¦¦

ly dey dxifba ielz my`'úBöî' 'úBöî'oi`y ,dreaw z`hgn ¦§¦§
x`azdy enke ,zxk epecf lr miaiigy xac lr `l` `a ielz my`

ef dey dxifbe ,lirlàLéwäî dé÷tàllkn dfd oicd z` d`ived - ©§¥¥¤¥¨
ielz my` aeig oi`y zcnlne ,efl ef zeiyxtd izy ly ywidd
cnll ick wx ywidd x`ype ,zxk epecfa oi`y oeik ,zelirn wtqa
ly i`ce my` enk milwy sqka zepwdl jixv ielz my`y oicd z`

.zelirn
:zx`ane `xnbd dkiynn,àáé÷ò éaøåcnll `a ywiddy xaeqy §©¦£¦¨

jixv ielz my`y cnll `le ,ielz my` aeig dlirn wtqa yiy
oic ,milwy sqka ezepwlíLàdpwpy ielzà÷ôð ,íéì÷L óñëa ¨¨§¤¤§¨¦¨§¨

déìcnel `ed -îweqtd(` f my),'íLàä úøBz úàæ'd`a ef oeyle ¥¥Ÿ©¨¨¨
y cnllúçà äøBz`ed dey oic -,úBîLàä ìëìcnllìlkíLà ¨©©§¨¨£¨§¨¨

íéì÷L óñëác.llka ielz my` s`e ,`a `ed ¦§¤¤§¨¦
:minkg zrc z` `xnbd zx`an,ïðaøå,ywidn df oic micneld §©¨¨

c ,ecal df weqtn z`f cenll xyt` i`y mixaeqáéúëc áb ìò óà©©©¦§¦
éøèöéà ,'íLàä úøBz úàæ'ázëîì Cmb aezkl dxezd dkxved - Ÿ©¨¨¨¦§§¦§¦§©

'Lôð íàå'y miyxec ep` jkneéñBî å"éåãîìéå ,ïBLàø ïéðò ìò ó §¦¤¤¨¦©¦§¨¦§¦§©
å ,ïBéìòî ïBzçzc ,jkl mrhdéàyiy df oic cenll mi`a epiid ©§¥¤§§¦

wx milwy sqka my` zepwlàðéîà äåä ,'íLàä úøBz úàæ'î- ¦Ÿ©¨¨¨£¨¨¦¨
,xnel mileki epiidàðéîà ékyiy df weqtn micnel ep`y dn - ¦¨¦¨

,úBîLà ìëì úçà äøBz,milwy sqka zepwpyéléî éðäedf - ¨©©§¨£¨¨¥¦¥
`wec,ïéàcå úBîLà øàLadf oic xn`p eay zelirn my` lr sqep ¦§¨£¨©¨¦

,zelifb my` oebke ,yexitaáìç ÷ôñ ìòc ïåék ,éeìz íLà ìáà£¨¨¨¨¥¨§©§¥¥¤
éúà÷zlik` oebk ,z`hg ezbbyy xac wtq lr `a `edy oeik - ¨¨¥
,algàîéày xn`p `ny -Bàce äî ,Bàceî øeîç B÷éôñ àäé àì ¥¨Ÿ§¥§¥¨¦©¨©©¨

,alg zlik` xeqi` lr bbeya xary xexiaa el reciyky myke -
`l` `ian epi`à÷ðc úa úàhçrahna elit` diepwd z`hg - ©¨©©§¨

,'`wpc' dnyy ,xzeia dphwB÷éôñ óà`ianíLàielz,à÷ðc øa ©§¥¨¨©©§¨
,milwy sqka my` zepwl jixv epi`eàðîçø áúk éëäàokl - ©¨¦¨©©£¨¨

ielz my` zyxta aezkl dxezd dkxvedéñBî å"éå ,'Lôð íàå'ó §¦¤¤¨¦
,ïBLàø ïéðò ìò,milwy sqka zepwl yi ielz my` z` s`y cnll ©¦§¨¦

.zncewd dyxta xen`d i`ce my`a enk
:`xnbd dywnàçéð àäz` cnel epi` `aiwr iaxy ,df xe`ia - ¨¦¨

oaen ,llk ywiddLéøãc ïàîìyexcl ozipy xaeqy in zrcl - §©§¨¦
weqtdn'íLàä úøBz úàæ',zeny`d lkl dey oic yiyàlà Ÿ©¨¨¨¤¨

øîéîì àkéà éàî ,'íLàä úøBz úàæ' Léøc àìc ïàîìcvik - §©§Ÿ¨¦Ÿ©¨¨¨©¦¨§¥©
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קלז oifge` mipya cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

àøîâíãà ùôð íàåixiinw zelirn my`a dipin lirle ,aizk ielz my`a Ð

."`xwie"aéåìú íùà úåìéòî ÷ôñ ìò áééçìiab edpiazkcn oizrc `wlq `w Ð

.iccdïåéìò.zelirn Ðïåúçúîoeilb .ielz my` Ðepiid `kd `l` :opiqxb ikd

.ytp m`e aizkc `aiwr iaxc `nrhéâìôéî à÷ àäá àîéì`yiwd xaq xnc Ð

.sicr dey dxfb xaq xne ,sicréìåëã àì
éãò àùé÷ä àîìòólr oiaiyn oi` ixdy Ð

oezgzc ,ywid epiid :opax jl ixn`e .ywidd

.milwy sqkl oeilrn cnløáñ àáé÷ò éáøå
úøåú úàæî äéì à÷ôð íéì÷ù óñëì íùà
oeilr cenll Ð `z` ikdl ywid `l` Ð

`ed `ede .`pngx yxit ikde ,oezgzn

o`k cr ,ahid x`ean k"r `l` ,qxhpeway

.oeilbdïë íà`l Ð oicnl oi` opaxlc Ð

edi dlere z`hgc ,xwa oaa oetv ogky`

o`v oaa aizk oetvc .oetva dhigy oiperh

oa sili (`,`n) migaf zkqnae ,"`xwie"a

ielz my`a .oezgzn oeilra `pic i`da xwa

."zevn" aizk z`hgae ,"zevn" aizkúàèç
áìçÐ alg hwp ikdle ,z`hg mzq epiid Ð

lk" :"`xwie"a aizkc ,algl dkenqc meyn

ik ytp" :dil jinqe ,"elk`z `l mc lke alg

.'ebe "`hgzäúéîá.miny icia Ðé÷åôàì
ãøåéå äìåòiehiae lew zriny oebk Ð

iziin `lc ,eiycwe ycwn z`nehe mizty

.ielz my` ewitq lréñåî å"éåïéðò ìò ó
'åë ïåùàødiwt`e ywid `z` jklid Ð

dxfb oigxk lre ,`zlin `dl dey dxifbn

.dvgnl ef deyíéì÷ù óñë áéúë ïåéìòá
`le ,`z`c `ed oeilrn oezgzl `yiwde Ð

dey dxfb diieeyl) oezgzn oeilr slinl

.(dvgnläöçîì ù÷éä ïéà àáé÷ò éáøåÐ

.dvgnl ywid epiid e`lc ,dl opiqxb `l

"onewn edfi`" wxta miycw zhigyae

`le ,`zrny `d dlekl `zi` (`,gn)

`aiwr iaxe :opiqxb ikd `l` ,`dl opiqxb

lr jklid .'ek dil `pn milwy sqka my`

,`z` dey dxifbn iwet`l `yiwd jigxk

ikdl e`l i`c ,dvgnl dey dxifb iedinl

.dil yexcz i`nl `yiwid `z`àçéðä
úøåú ùéøãã ïàîì`ziinw `zrnya Ð

Ð "dgpnd zxez z`fe" :(a,b) zegpnc

.zegpnd lkl zg` dxezïàîì àçéðä
ùéøãã`l :ikd xninl `aiwr iax ivn Ð

,milwy sqka my`l `yiwid jixhvi`

Ð `yiwid jixhvi` ike .`wtp `kdne

.ielz my`l zelirn wtqlêëøòá êëøòá
.zelirn my`n ielz my` Ðäçôù íùà

éìé äôåøçìéà ìéàî óxifp my` Ð

my`a `dc ,`ed yeay mixtqa aizkc

,aizk ezpy oa yak (e xacna) xifp

"dxtk ixqegn drax`" wxta opixn`e

ipya mipy izy oa li`cn (a,i zezixk)

.rlqa ezpy oa yak Ð mirlqøîà÷ éàî?"wtq m`e" Ð!el `ed wtqc `hiyt `dóåñ óåñe ezlirn zhren dlirna `iad ik Ð`l izk` ,i`pza eny`

ik ,ielz my` dwitq lr `iady z`hge ,z`hgc `inec my` oizrc `wlq `wc .i`ce my` iiezi` ira Ð lrn i`cec dil rcizn ikc ,zeny` ipy icin witp

.z`hg iiezi` ira Ð i`ce dil rcizníäéðù éøáãî.zhren dlirna ecenc ,oetxh iaxe `aiwr iaxc Ðäìçúá äòéãé éòá àìlr wtqn diiz` ik ,jklid Ð

.dil rciizn ik i`ce my`l el dler Ð i`pzäðùîóåòä úàèç`ed aeig oin m` :dpzne d`ian dlerd .dpiw d`ian ,aeig oin e` xeht oin dcli wtq Ð

.zlk`p dpi`e wtqn d`ian z`hg la` .dacp `dz Ð e`l m`e ,dzler ef Ðéàãå äùòéú.mipdkl lk`ie Ðáééçî àáé÷ò éáøaiignc ,dinrhl `aiwr iax Ð

.zelirn wtqa ielz my`ãçà íùà ïéàéáî ïäéðù.jilr elek my` `die ,[jl] legn iwlg `di Ð ycw ly dkizg zlk` m` :dfl df xn`ie ,zetzeya Ð
ïéà

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

íà.z`hg x`yk lk`ze :yexit Ð i`ce dyere 'ek rced dwlnp `ly cr

dwlnpy xg`l elit` ?dwlnpy mcew dl rcepy `ixi` i`n :xn`z m`e

opixn` `d Ð dwiln zrya drici `ied `lc meyn i`c .mipdkl lk`z inp

epi`c oeikc ,dxtk xqegna iqei iax dcen :(`,f zezixk) oizliknc `nw wxta

ira `lc Ð miycwa iiexzyi`l wx `ian

`ny dxifb ied `nrh i`e !dlgza drici

zlk`p wtqd lr `ad serd z`hg exn`i

wxta onwl xn`c opgei iaxl `gipd Ð

el rcep dwlnpyn m`c (a,ek) "`iand"

axl `l` .'ek dxifb ,xeq` Ð i`ce dcliy

,dwlnpyn el rcep elit`c onwl xn`c

,dlik`a xzen d`fd mcew el rcepy oeik

:xnel yie ?dwlnpyn hwp `l i`n` ok m`

iwet`l `z` `le .dwiln xg`l oicd `edc

xninl ez` i`ce f`c ,d`fd xg` wx

.zlk`p wtqd lr `ad serd z`hg
ine
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16

àøîâ"Lôð íàå" :ïðaø eðz¯÷ôñ ìò áéiçì ¨©¨©§¦¤¤§©¥©§¥
.íéøèBt íéîëçå ,àáé÷ò éaø éøác ,éeìz íLà úBìéòî§¦¨¨¨¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦
ïBéìò ïéãîì :øáñ àáé÷ò éaøc ,éâìtéî à÷ àäa àîéì¥¨§¨¨¦©§¦§©¦£¦¨¨©§¥¦¤§
øîà ?ïBzçzî ïBéìò ïéãîì ïéà :éøáñ ïðaøå ,ïBzçzî¦©§§©¨©¨§¦¥§¥¦¤§¦©§£©
,ïk íàc ,ïBzçzî ïBéìò ïéãîì àîìò éleëc :àtt áø©©¨§¥¨§¨§¥¦¤§¦©§§¦¥
àîòè eðééä àëä àlà .eäì zçkLî àì ø÷a ïáa ïBôö̈§¤¨¨¨©§©©§§¤¨¨¨©§©§¨

éøèôc ïðaøc¯äî ,úàhçî "úBöî" "úBöî" éøéîâc §©¨©§¨§¦¦§¦¦¦§¦§¥©¨©
úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL øác ïläl¯ §©¨¨¨¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨

úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL ìk óà ,éeìz íLà B÷éôñ ìòå§©§¥¨¨¨©¨¤©¨¦©§¨¥
úàhç B÷ôñ ìòå¯é÷etàì ;éeìz íLà BúââL ìòå §©§¥©¨§©¦§¨¨¨¨§©¥

äìéòîa ãéfä :àéðúc ,úøk BðBãæ ìò ïéáéiç ïéàc äìéòî¯íéîëçå ,äúéîa :øîBà éaø §¦¨§¥©¨¦©§¨¥§©§¨¦¦¦§¦¨©¦¥§¦¨©£¨¦
áìç úàhçî "úBöî" "úBöî" ïðéôìé ék :øáñ àáé÷ò éaøå .äøäæàa :íéøîBà¯àeä éëäì §¦§©§¨¨§©¦£¦¨¨©¦¨§¥©¦§¦§¥©©¥¤§¨¦

äòeá÷a ïläl äî :ïðéôìéc¯ïéà :éøáñ ïðaøå .àìc ãøBéå äìBò é÷etàì ,äòeá÷a ïàk óà §¨§¦©©§©¨¦§¨©¨¦§¨§©¥¤§¥§¨§©¨©¨§¦¥
.äöçîì äåL äøéæb¯àîìò éleëc ,àlà !?äöçîì äåL äøéæb Lé :øáñ àáé÷ò éaøc ììkî §¥¨¨¨§¤¡¨¦§¨§©¦£¦¨¨©¥§¥¨¨¨§¤¡¨¤¨§¥¨§¨

"Lôð íàå" :àø÷ øîàc ,àáé÷ò éaøc àîòè eðééä àlà .äöçîì äåL äøéæb ïéà¯å"éå ¥§¥¨¨¨§¤¡¨¤¨©§©§¨§©¦£¦¨§¨©§¨§¦¤¤
éñBîíLàì ïBéìòî øîâc àeä ïBzçz :éøáñ ïðaøå .ïBzçzî ïBéìò ãîìéå ,ïBLàø ïéðò ìò ó ¦©¦§¨¦§¦§©¤§¦©§§©¨©¨§¦©§§¨©¥¤§§¨¨

.äöçîì Lwéä ïéà :øáñ àáé÷ò éaøå .íéì÷L óñëa¯?äöçîì Lwéä Lé :éøáñ ïðaøc ììkî §¤¤§¨¦§©¦£¦¨¨©¥¤¥§¤¡¨¦§¨§©¨©¨§¦¥¤¥§¤¡¨
!äöçîì Lwéä ïéàc ïì àîéé÷ àäå¯àîòè eðééä àëäå ,äöçîì Lwéä ïéà àîìò éleëc §¨©§¨¨§¥¤¥§¤¡¨§¥¨§¨¥¤¥§¤¡¨§¨¨©§©§¨

ïðaøc¯dé÷tà "úBöî" "úBöî" éøéîâc÷ò éaøå .àLéwäîà÷ôð íéì÷L óñëa íLà ,àáé §©¨©¦§¦¦¦§¦§©§¥¥¤¥¨§©¦£¦¨¨¨§¤¤§¨¦¨§¨
"íLàä úøBz úàæ"î déì¯óà ,ïðaøå .íéì÷L óñëác íLàì ,úBîLàä ìëì úçà äøBz ¥¦Ÿ©¨¨¨¨©©§¨¨£¨§¨¨¦§¤¤§¨¦§©¨©©

éøèöéà ,"íLàä úøBz úàæ" áéúëc áb ìòéñBî å"éå ,"Lôð íàå" ázëîì CïBLàø ïéðò ìò ó ©©¦§¦Ÿ©¨¨¨¦§§¦§¦§©§¦¤¤¦©¦§¨¦
ìëì úçà äøBz àðéîà ék :àðéîà äåä ,"íLàä úøBz úàæ"î éàå ;ïBéìòî ïBzçz ãîìéå§¦§©©§¥¤§§¦¦Ÿ©¨¨¨£¨¨¦¨¦¨¦¨¨©©§¨

úBîLà¯éúà÷ áìç ÷ôñ ìòc ïåék ,éeìz íLà ìáà ,ïéàcå úBîLà øàLa éléî éðä¯àîéà £¨¨¥¦¥¦§¨£¨©¨¦£¨¨¨¨¥¨§©§¥¥¤¨¨¥¥¨
à÷ðc úa úàhç Bàce äî ,Bàceî øeîç B÷éôñ àäé àì¯éëäà ,à÷ðc øa íLà B÷éôñ óà ¨§¥§¥¨¦©¨©©¨©¨©©§¨©§¥¨¨©©§¨©¨¦

éñBî å"éå ,"Lôð íàå" :àðîçø áúk.ïBLàø ïéðò ìò ó¯úøBz úàæ" Léøãc ïàîì àçéð àä §©©£¨¨§¦¤¤¦©¦§¨¦¨¦¨§©§¨¥Ÿ©
?øîéîì àkéà éàî "íLàä úøBz úàæ" Léøc àìc ïàîì àlà ,"íLàä¯éìé"Ekøòa" ó ¨¨¨¤¨§©§¨¨¥Ÿ©¨¨¨©¦¨§¥©¨¥§¤§§

.äìéòî íLàî "Ekøòa"¯!"Ekøòa" da áúk àì äôeøç äçôL íLà¯"ìéà"a ïðéôìé §¤§§¥£©§¦¨£©¦§¨£¨¨¨©¨§¤§§¨§¥©§©¦
ãîBò B÷éôña íà :éðz ,àáø øîà ?øîà÷ éàî ."÷ôñ íàå 'åë àáé÷ò éaø äãBî" ."ìéà"©¦¤©¦£¦¨§¦¨¥©¨¨©£©¨¨§¥¦¦§¥¥

íìBòì¯òcéúî ék óBñ óBñ .òãBä àlL ìò Bàéáî òãBä ìò àéáäL ïénnL ,éeìz íLà àäé §¨§¥¨¨¨¤¦¦¤¥¦©©§¦©¤Ÿ©¦¦§©©
äòéãé éòa àì éàcå íLà :ãîìð íäéðL éøácî ,àáø øîà !éàcå íLà ééeúéàì éòa déì¥¨¥§¦¥¨¨©©£©¨¨¦¦§¥§¥¤¦§©¨¨©©¨¨¥§¦¨

.älçzëìäðùîéàcå äãìiL dì òãBð ä÷ìîð àlL ãò ,óBòä úàhç äàéáäL äMàä §©§¦¨¨¦¨¤¥¦¨©©¨©¤Ÿ¦§§¨©¨¤¨§¨©©
¯.òãBä àì ìò äàéáî òãBä ìò äàéáî àéäL ïénnL ,éàcå äðéNòúïéleç ìL äëéúç ©£¤¨©©¤¦¦¤¦§¦¨©©§¦¨©Ÿ©£¦¨¤¦

ìëà ïäî äæéà òãBé ïéàå ïäî úçà ìëà ,Lc÷ä ìL äëéúçå¯éaø ,øeèt ©£¦¨¤¤§¥¨©©©¥¤§¥¥©¥¤¥¤¨©¨©¦
äiðMä úà ìëà ;éeìz íLà áéiçî àáé÷ò¯úà ãçà ìëà .éàcå íLà àéáî £¦¨§©¥¨¨¨¨©¤©§¦¨¥¦¨¨©©¨©¤¨¤

äiðMä úà ìëàå øçà àáe äðBLàøä¯éeìz íLà àéáî äæíLà àéáî äæå ¨¦¨¨©¥§¨©¤©§¦¨¤¥¦¨¨¨§¤¥¦¨¨
:øîBà éñBé éaø ;ãçà íLà ïéàéáî ïäéðL :øîBà ïBòîL éaø ;àáé÷ò éaø éøác ,éeìz̈¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¥§¥¤§¦¦¨¨¤¨©¦¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zezixk(iyily meil)

àøîâ
minkge ,ielz my` dlirn wtq lr aiign `aiwr iax :dpyna epipy

:df oipra `ziixa `xnbd d`ian .mixhetïðaø eðzxn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
ielz my` iabl weqta(fi d `xwie)zg` dzUre `hgz iM Wtp m`e'§¦¤¤¦¤¡¨§¨§¨©©

yie ,'FpFr `Upe mW`e rci `le dpiUrz `l xW` 'd zFvn lMn¦¨¦§£¤Ÿ¥¨¤¨§Ÿ¨©§¨¥§¨¨£
xn`py dnn yexcl,'Lôð íàå'weqtd `ay÷ôñ ìò áéiçì §¦¤¤§©¥©§¥

íéîëçå .àáé÷ò éaø éøác ,éeìz íLà úBìéòîe miwlegíéøèBô §¦¨¨¨¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦
.ielz my`n elit` zelirn wtqa

:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ àäa àîéìdf xacay xn`p `ny - ¥¨§¨¨¦§§¦
,minkge `aiwr iax ewlgpïBéìò ïéãîì ,øáñ àáé÷ò éaøc§©¦£¦¨¨©§¥¦¤§

,ïBzçzîzelirn zyxt dligz dxeza dxn`py oeike(fh-ci d my) ¦©§
ielz my` zyxt dixg` dxn`pe ,my` aiig ycwda lrendymy)

(gi-fi ddyxtd z` micnel ,ielz my` `ian `hg m` wteqndy ,
yi zelirn wtqay ,ielz my` ly dpezgzdn zelirn ly dpeilrd

.ielz my`åeli`ñ ïðaøéøáy,ïBzçzî ïBéìò ïéãîì ïéà`ly oeike §©¨¨¨§¦¥§¥¦¤§¦©§
.ielz my` ea miaiig oi` ,dlirn wtqa ielz my` oic yexita xn`p

:`xnbd dgecàîìò éleëc ,àtt áø øîàlka ,lkd ixacl - ¨©©¨¨§¥¨§¨
dxezd,ïBzçzî ïBéìò ïéãîì,jkl di`xdeïk íàcm` ixdy - §¥¦¤§¦©§§¦¥

,oezgzn oeilr micnel oi` minkg zrcly xn`pàì ø÷a ïáa ïBôö̈§¤¨¨Ÿ
eäì úçkLîmi`ad miycw iycwy ,df oic micnel minkg eid `l - ©§©©§

cnlp df oic ixdy ,gafnd ly oetv cva mihgyp xwad oanmigaf)

(.gn,oezgzn oeilr ly cenilaïðaøc àîòè eðééä àëä ,àlà¤¨¨¨©§©£¨§©¨¨
éøèôcwtq mixhety minkg ly mnrh edf ,`ziixaa ,o`k - §¨§¦

,ielz my`n zelirnéøéîâcdey dxifba df oic micnel mdy oeik - ¦§¦¦
,úàhçî 'úBöî' 'úBöî'z`hg iabl mbe ielz my` iabl mby ¦§¦§¥©¨

,yexcl yie ,'zevn' zaiz dxn`p,ïläì äî,z`hg aeig iabl ©§©¨
a xaecnB÷éôñ ìòå) úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL øáã̈¨¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨§©§¥

ìk óà ,(éeìz íLàxac(å÷ôñ) ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL ¨¨¨©¨¤©¨¦©§¨¥§©
,éeìz íLà [B÷éôñ ìò àéáî] (åúââù ìòå) ,úàhç [BúââL]¦§¨©¨¥¦©§¥¨¨¨

é÷etàìwtq df llkn `ivedl -dðBãæ ìò ïéáéiç ïéàc ,äìéòî §©¥§¦¨§¥©¨¦©§¨
àéðúc ,úøky mc` ,`ziixaa ok epipy ixdy -éaø ,äìéòîa ãéæä ¨¥§©§¨¥¦¦§¦¨©¦
äúéîa ,øîBà,miny icia dzin aiig -äøäæàa ,íéøîBà íéîëçå ¥§¦¨©£¨¦§¦§©§¨¨

aeig oi` mdipy ixacl mipt lk lre ,e`l xeqi` lr `l` xaer epi` -
.ielz my` ewitq lr miaiig oi`y minkg mixaeq okle ,zxk

:`aiwr iax ly enrh z` dzr x`an `tt axàáé÷ò éaøåaiignd §©¦£¦¨
,ielz my`a dlirn wtqøáñielz my` oic z` miyxec mpn`y ¨©
j` ,z`hgn dey dxifbaïðéôìé ékielz my` micnely dn - ¦¨§¦©

ly dey dxifbaïðéôìéc àeä éëäì ,áìç úàhçî 'úBöî' 'úBöî'¦§¦§¥©©¥¤§¨¦§¨§¦©
,eze` micnel cala df oiprl -ïläl äîd`a alg z`hgy enk - ©§©¨

äòeá÷ami`ian mlek `l` ,xiyrl ipr oia dz`ada welig oi` - ¦§¨
,dyak e` mifir zxiry,ïàk óà`ed eaeig ,ielz my`a,äòeá÷a ©¨¦§¨

,reaw ezbby ypery `hga xnelkàìc ãøBéå äìBò é÷etàì- §©¥¤§¥§Ÿ
,cxeie dler oaxw mzbby lr mi`iany mi`hg hrnle `ivedl
,iehia zreaye zecrd zreay oebk ,iprdn xzei `ian xiyrdy

.ielz my` mwitq lr mi`ian oi`y ,eiycwe ycwn z`nehe
:zx`ane `xnbd dkiynnåi`eläåL äøéæb ïéà ,éøáñ ïðaøzyxcp §©¨¨¨§¦¥§¥¨¨¨

,äöçîìyi ,ielz my`l dreaw z`hg dxezd dzeeydy oeik `l` §¤¡¨
xac lr `l` ielz my` aeig oi`y df oiprl s`e ,oipr lkl mzencl

.zxk dpecf lr oi`y dlirna `le ,zxk epecf lr miaiigy
:`xnbd ddnzììkî,jixacn rnyn -øáñ àáé÷ò éaøcyLé ¦§¨§©¦£¦¨¨©¥

,äöçîì äåL äøéæbdxifb oi` lkd ixacl `l` ,ok xacd oi` ixde §¥¨¨¨§¤¡¨
,`xnbd zvxzn .dvgnl zyxcp deyàîìò éleëc ,àlàixacl - ¤¨§¥¨§¨

dxezd lka ,lkdïéàmiyxec,äöçîì äåL äøéæbcenll ie`x dide ¥§¥¨¨¨§¤¡¨
,dlirn wtq lr `a ielz my` oi`y z`hgnàîòè eðééä àlà- ¤¨©§©£¨

enrh edfàáé÷ò éaøc,dvgnl wx dey dxifbd d`a o`ky xaeqd §©¦£¦¨
oeikàø÷ øîàcielz my` zyxta(fi d my)Lôð íàå','`hgz iMå"éå §¨©§¨§¦¤¤¦¤¡¨¨

dyxtd zligza xen`déñBî,ïBLàø ïéðò ìò ózyxt lr epiide ¦©¦§¨¦
,ok iptl dxen`d zelirnïBzçzî ïBéìò ãîìéåzyxt cnlz - §¦§©¤§¦©§

,ielz my` aeig yi zelirn wtqay ,ielz my` zyxtn zelirn
wx d`ae ,dvgnl wx dey dxifbd dxn`p o`ky giken df ywide
`le ,cxeie dler oaxwa ozbbyy mixacn ielz my` aeig hrnl

.zxk dpecfa oi`y s` ,dlirn wtqa ielz my` oi`y cnll
:x`al `xnbd dkiynnåeli`øîâc àeä ïBzçz ,éøáñ ïðaø §©¨¨¨§¦©§§¨©

ïBéìòî,zelirn zyxtn ielz my` zyxt z` cenll yi -ìdf oipr ¥¤§§
yíLà`wec dpwp ielzíéì÷L óñëaenke ,sqk ilwy ipya - ¨¨§¤¤§¨¦

xn`py ,zelirn ly i`ce my` iabl dxezd dazky(eh d my)Wtp'¤¤
li` 'dl FnW` z` `iade 'd iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz iM¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥§¥¦¤£¨©©¦
'milwy'e ,'mW`l WcTd lwWA milwW sqM LMxrA o`Sd on minŸ¦¦©Ÿ§¤§§¤¤§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¨¨
yiy oeike .milwy ipya dpwp my`dy jkn cenll yie ,miax oeyl ef
z` cenll sicry minkg mixaeq ,siqend e"iedn cenll xg` xac
z` yexcl jxhvp f`y ,dlirna ielz my` epnn cenll xy`n df

.dvgnl dey dxifbdåeli`øáñ àáé÷ò éaøy,äöçîì Lwéä ïéà §©¦£¦¨¨©¥¤¥§¤¡¨
`weec ielz my` z`ad aiigl oeilrn oezgzd z` micnely enke
ielz my` aeig yiy oezgzn oeilr cenll yi jk ,sqk ilwy ipya

.zelirn wtqa
:`xnbd ddnzììkîjixacn rnyn -éøáñ ïðaøcyLwéä Lé ¦§¨§©¨¨¨§¦¥¤¥

ïì àîéé÷ àäå ,äöçîìepicia laewn ixde -.äöçîì Lwéä ïéàc §¤¡¨§¨¨§¨¨§¥¤¥§¤¡¨
`l` :`xnbd zvxznàîìò éleëcdxezd lkay ,mixaeqLwéä ïéà §¥¨§¨¥¤¥

,àëäå ,äöçîì,dlirn wtq iablàîòè eðééäïðaøcywidd oi`y §¤¡¨§¨¨©§©£¨§©¨¨
oeik ,dlirn wtq lr ielz my` yiy cnlnéøéîâcmicnel mdy - ¦§¦¦

ly dey dxifba ielz my`'úBöî' 'úBöî'oi`y ,dreaw z`hgn ¦§¦§
x`azdy enke ,zxk epecf lr miaiigy xac lr `l` `a ielz my`

ef dey dxifbe ,lirlàLéwäî dé÷tàllkn dfd oicd z` d`ived - ©§¥¥¤¥¨
ielz my` aeig oi`y zcnlne ,efl ef zeiyxtd izy ly ywidd
cnll ick wx ywidd x`ype ,zxk epecfa oi`y oeik ,zelirn wtqa
ly i`ce my` enk milwy sqka zepwdl jixv ielz my`y oicd z`

.zelirn
:zx`ane `xnbd dkiynn,àáé÷ò éaøåcnll `a ywiddy xaeqy §©¦£¦¨

jixv ielz my`y cnll `le ,ielz my` aeig dlirn wtqa yiy
oic ,milwy sqka ezepwlíLàdpwpy ielzà÷ôð ,íéì÷L óñëa ¨¨§¤¤§¨¦¨§¨

déìcnel `ed -îweqtd(` f my),'íLàä úøBz úàæ'd`a ef oeyle ¥¥Ÿ©¨¨¨
y cnllúçà äøBz`ed dey oic -,úBîLàä ìëìcnllìlkíLà ¨©©§¨¨£¨§¨¨

íéì÷L óñëác.llka ielz my` s`e ,`a `ed ¦§¤¤§¨¦
:minkg zrc z` `xnbd zx`an,ïðaøå,ywidn df oic micneld §©¨¨

c ,ecal df weqtn z`f cenll xyt` i`y mixaeqáéúëc áb ìò óà©©©¦§¦
éøèöéà ,'íLàä úøBz úàæ'ázëîì Cmb aezkl dxezd dkxved - Ÿ©¨¨¨¦§§¦§¦§©

'Lôð íàå'y miyxec ep` jkneéñBî å"éåãîìéå ,ïBLàø ïéðò ìò ó §¦¤¤¨¦©¦§¨¦§¦§©
å ,ïBéìòî ïBzçzc ,jkl mrhdéàyiy df oic cenll mi`a epiid ©§¥¤§§¦

wx milwy sqka my` zepwlàðéîà äåä ,'íLàä úøBz úàæ'î- ¦Ÿ©¨¨¨£¨¨¦¨
,xnel mileki epiidàðéîà ékyiy df weqtn micnel ep`y dn - ¦¨¦¨

,úBîLà ìëì úçà äøBz,milwy sqka zepwpyéléî éðäedf - ¨©©§¨£¨¨¥¦¥
`wec,ïéàcå úBîLà øàLadf oic xn`p eay zelirn my` lr sqep ¦§¨£¨©¨¦

,zelifb my` oebke ,yexitaáìç ÷ôñ ìòc ïåék ,éeìz íLà ìáà£¨¨¨¨¥¨§©§¥¥¤
éúà÷zlik` oebk ,z`hg ezbbyy xac wtq lr `a `edy oeik - ¨¨¥
,algàîéày xn`p `ny -Bàce äî ,Bàceî øeîç B÷éôñ àäé àì ¥¨Ÿ§¥§¥¨¦©¨©©¨

,alg zlik` xeqi` lr bbeya xary xexiaa el reciyky myke -
`l` `ian epi`à÷ðc úa úàhçrahna elit` diepwd z`hg - ©¨©©§¨

,'`wpc' dnyy ,xzeia dphwB÷éôñ óà`ianíLàielz,à÷ðc øa ©§¥¨¨©©§¨
,milwy sqka my` zepwl jixv epi`eàðîçø áúk éëäàokl - ©¨¦¨©©£¨¨

ielz my` zyxta aezkl dxezd dkxvedéñBî å"éå ,'Lôð íàå'ó §¦¤¤¨¦
,ïBLàø ïéðò ìò,milwy sqka zepwl yi ielz my` z` s`y cnll ©¦§¨¦

.zncewd dyxta xen`d i`ce my`a enk
:`xnbd dywnàçéð àäz` cnel epi` `aiwr iaxy ,df xe`ia - ¨¦¨

oaen ,llk ywiddLéøãc ïàîìyexcl ozipy xaeqy in zrcl - §©§¨¦
weqtdn'íLàä úøBz úàæ',zeny`d lkl dey oic yiyàlà Ÿ©¨¨¨¤¨

øîéîì àkéà éàî ,'íLàä úøBz úàæ' Léøc àìc ïàîìcvik - §©§Ÿ¨¦Ÿ©¨¨¨©¦¨§¥©
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zezixk(iriax meil)

,ãçà íLà ïéàéáî íéðL ïéàzeyrl xyt` i`y xaeq `edy oeik ¥§©¦§¦¦¨¨¤¨
`pz zrcke ,ielz my` `iadln xehty e` `l` ,zepaxwa i`pz

.`aiwr iax zrcke ,ecal e`iany e` ,`nw
eiptl eid :alg wtq lke`a dzr dpc dpyndáìç úëéúçdxeq`d £¦©¥¤

dlik`aúëéúçåznda ly oney,ïéleçe ,dlik`a zxzendìëà ©£¦©¦¨©
,ìëà ïäî äæéà òãBé Bðéàå ïäî úçàlkd ixacl,éeìz íLà àéáî ©©¥¤§¥¥©¥¤¥¤¨©¥¦¨¨¨

wtqae ,z`hg dzbbyy dxiar lr xar algd z` lk` m` ixdy
dkizgd z` lk`y ixg` m`e .ielz my` dxezd daiig efk dxiar

e xfg dpey`xdìëàmb,äiðMä úàly dkizg i`cea lk`y `vnpe ¨©¤©§¦¨
,odn efi` rcei epi`y `l` ,alg,úàhç àéáîlr xaerd oick ¥¦©¨

.bbeya dyrz `l xeqi`
m`ìëàmc`úà ãçàdkizgdàáe ,äðBLàøämc`ìëàå øçà ¨©¤¨¤¨¦¨¨©¥§¨©
úàdkizgd,éeìz íLà àéáî äæå éeìz íLà àéáî äæ ,äiðMä ¤©§¦¨¤¥¦¨¨¨§¤¥¦¨¨¨

alg zlik` xeqi` lr xar m`d wteqn mdn cg` lky oeikéøác)¦§¥
.(àáé÷ò éaø,`l e` cg` oaxw `iadl mileki m`d ewlgp dfa s`e ©¦£¦¨

,úçà úàhç ïéàéáî íäéðL ,øîBà ïBòîL éaømdipia mipzne ©¦¦§¥§¥¤§¦¦©¨©©
.algd z` lk`y cg` eze`l iepw elek oaxwd `diyéñBé éaøwleg ©¦¥

e,úçà úàhç ïéàéáî íéðL ïéà øîBài`pz miyer oi`y oeik ¥¥§©¦§¦¦©¨©©
.zepaxwa

eid :`ed xeqi` dfi` rcei epi`e ,xeqi` xac lke`a dzr dpc dpynd
eiptláìç úëéúçdwitq lre ,z`hg bbeya dzlik` lr miaiigy £¦©¥¤

,ielz my`úëéúçåly oney,LãB÷lr aiig `aiwr iax zrcly ©£¦©¤
e ,xeht minkgle ,ielz my` dwitqìëàdkizgBðéàå ,ïäî úçà ¨©©©¥¤§¥

,ìëà ïäî äæéà òãBélkd ixacl,éeìz íLà àéáîzngn ixdy ¥©¥¤¥¤¨©¥¦¨¨¨
e xfg m`e .ielz my`a `ed aiigzn ecal algd zlik` wtqìëàmb ¨©

úàdkizgdàéáî ,äiðMämbå úàhçmb,éàcå íLàreci ixdy ¤©§¦¨¥¦©¨§¨¨©©
,z`hg zaiign alg zlik`e ,bbeya mixeqi` ipy lr xary el

.my` zaiign ycew zlik`e
e ,ycew ly dkizge alg ly dkizg my eidy ,df ote`aãçà ìëà̈©¤¨

úàdkizgdíLà àéáî äæ ,äiðMä úà ìëàå øçà àáe ,äðBLàøä ¤¨¦¨¨©¥§¨©¤©§¦¨¤¥¦¨¨
,éeìz íLà àéáî äæå éeìzcg` mc` lk`y ote`a x`azdy itke ¨§¤¥¦¨¨¨

.ielz my` aiigy ,zg` dkizg,øîBà ïBòîL éaømiaiig md oi` ©¦¦§¥
z`hg aiignd xeqi` lr exar cgi mdipyy oeik ,ielz my` `iadl
okl ,zepaxwa i`pz zeyrl xyt`y oeike ,my` aiignd xeqi` lre

,íLàå úàhç ïéàéáî ïäéðLdiepw didz z`hgdy ,i`pz miyere §¥¤§¦¦©¨§¨¨
.ycwd z` lk`y eze`l my`de ,algd z` lk`y eze`léñBé éaø©¦¥

e o`k s` wleg,ãçà íLàå úàhç ïéàéáî íéðL ïéà ,øîBàlk okle ¥¥§©¦§¦¦©¨§¨¨¤¨
lk` m` rcei epi`y mc` oick ,ielz my` `iadl jixv mdn cg`

.ycw e` alg
e` libx alg lk` m` wteqnd ly epic z` dpynd zx`an dzr

eiptl eid :ycew algáìç úëéúç,z`hg dilr miaiigy oileg ly £¦©¥¤
áìç úëéúçålyLãB÷mbe alg meyn z`hg mb dilr miaiigy ©£¦©¥¤¤
,dlirn my`àéáî ,ìëà ïäî Bæéà òãBé ïéàå ïäî úçà ìëà̈©©©¥¤§¥¥©¥¥¤¨©¥¦

,úàhçg lk` i`ce ixdylr my` `ian epi`e ,z`hga eaiignd al ©¨
minkg zrck ,dlirn wtq lr `a ielz my` oi`y oeik ,ycewd

lirl dpynay(.ak).àáé÷ò éaøe wleg,øîBà`ian z`hgd calny ©¦£¦¨¥
df mc`,éeìz íLà óàlk`y okzi ixdy ,el yiy dlirnd wtq lr ©¨¨¨

m`e .ielz my`a aiign dlirn wtqy lirl ezhiyke ,ycw ly alg
e xfgìëàmbúàdkizgdäiðMä,algd ly,úBàhç éðL àéáîlr ¨©¤©§¦¨¥¦§¥©¨

,algd zelik` izyéàcå íLàå.lk`y ycewd alg lr §¨¨©©
,ycwd ly alg zkizge oileg ly alg zkizg my eidy ,df ote`a

ìëàmc`äæ ,äiðMä úà ìëàå øçà àáe äðBLàøä úà ãçà ¨©¤¨¤¨¦¨¨©¥§¨©¤©§¦¨¤
,úàhç àéáî äæå úàhç àéáî,alg lk` i`ce mdn cg` lk ixdy ¥¦©¨§¤¥¦©¨

wtq lr ielz my` mi`ian oi`y oeik ,ielz my` mi`ian mpi` j`
lirl dpyna minkg zrcke ,dlirn(.ak).àáé÷ò éaøezhiyk] wleg ©¦£¦¨

e [my dpynaïéàéáî äæå äæ ,øîBàmb,éeìz íLàwtq meyn ¥¤¨¤§¦¦¨¨¨
.dlirn,úàhç àéáî äæå úàhç àéáî äæ ,øîBà ïBòîL éaøixdy ©¦¦§¥¤¥¦©¨§¤¥¦©¨

,alg lk` i`ce mdn cg` lk,ãçà íLà ïéàéáî ïäéðLemipzne §¥¤§¦¦¨¨¤¨

.my`a ewlg z` exiagl dpwi ycewd z` lk` `ly eze`yéaø©¦
éñBée oerny iax lr wleg,øîBày,ãçà íLà ïéàéáî ïäéðL ïéà ¥¥¥§¥¤§¦¦¨¨¤¨

mdipy minkgle ,ielz my` `ian cg` lk `aiwr iax zrcl `l`
.mixeht

ly alg e` mzq alg lk` m` wteqnd ly epic z` zxxan dpynd
eiptl eid :xzepáìç úëéúç,mzqáìç úëéúçåly,øúBð £¦©¥¤©£¦©¥¤¨

,xzep meyne alg meyn ,ze`hg izy aiig elke`dyïäî úçà ìëà̈©©©¥¤
úàhç àéáî ,ìëà ïäî äæéà òãBé ïéàå,elk` i`cey ,alg lr §¥¥©¥¤¥¤¨©¥¦©¨

éeìz íLàåyi minkg ixacl s`e ,elk` m` rcei epi`y ,xzep lr §¨¨¨
.xzepa ielz my`ìëàmb,úBàhç ùìL àéáî ,äiðMä úàmizy ¨©¤©§¦¨¥¦¨Ÿ©¨

.xzep meyn zg`e alg meynøçà àáe äðBLàøä úà ãçà ìëà̈©¤¨¤¨¦¨¨©¥
úàhç àéáî äæ ,äiðMä úà ìëàåalgd lréeìz íLàå,xzepd lr §¨©¤©§¦¨¤¥¦©¨§¨¨¨

úàhç àéáî äæ ,øîBà ïBòîL éaø .éeìz íLàå úàhç àéáî äæå§¤¥¦©¨§¨¨¨©¦¦§¥¤¥¦©¨
úàhç àéáî äæå,alg zlik` lr i`cea miaiig mdipyy oeikïäéðLe §¤¥¦©¨§¥¤

ïéàéáîcer,úçà úàhçeze`l zkiiy ef z`hg didzy mipzne §¦¦©¨©©
.xzep ly algd z` lk`yäàa àéäL úàhç ìk ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨©¨¤¦¨¨

dúBà ïéàéáî íéðL ïéà ,àèç ìòcg` lk lr okle ,i`pz ici lr ©¥§¥§©¦§¦¦¨
.ielz my`e z`hg `iadl

àøîâ
dpey`xd z` cg` lk` ,oileg zkizge alg zkizg :dpyna epipy
.ielz my` `ian dfe ielz my` `ian df ,dipyd z` lk`e xg` `ae
oi` ,xne` iqei iax .zg` z`hg oi`ian mdipy ,xne` oerny iax

.zg` z`hg oi`ian mipy
:df oica zehiy yly exn`py ,dpynd zernyn lr dywn `xnbd

,ïîçð áøì àáø déì øîàixdìzrc,éñBé éaøwxy rnynúàhç ¨©¥¨¨§©©§¨§©¦¥©¨
ïäéðL eúééî àìc àeäoeik ,zg` z`hg mi`ian mdipy oi` - §Ÿ©§§¥¤

,eixacn wiicl yi j` ,i`pz lr d`a dpi`yàäla` -,éeìz íLà ¨¨¨¨
íäéðL eúééîm` wtq yi cg` lkly oeik ,`iadl mdipy miaiig - ©§§¥¤

ok m`e ,`l e` alg lk` `edeðééäzrc `id ef -,àn÷ àpzdne ©§©¨©¨
:ayiil `ax dqpn .eixaca iqei iax siqedàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨

y xneläëéúçzg`eäééðéa àkéà úBëéúç ézMîzwelgn yiy - £¦¨¦§¥£¦¦¨¥©§
eidy ote`a wx ielz my` aeig yi iqei iax zrcly jka mdipia
epzpyn ly oecpa `linne ,odn zg` lk`e zekizg izy eiptl

` lk` ipydyaiigzi `l ,eiptl dcal dzidy dipyd dkizgd z
da yiy ,dcal zg` dkizga s`y xaeq `nw `pz eli`e ,ielz my`

:`ax dgec .ielz my` aiig ,oney e` alg `id m` wtqàéðúäå§¨©§¨
,epzpyn ly df ote` iabl `ziixaaíLà àéáî äæ ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¤¥¦¨¨

,éeìz íLà àéáî äæå éeìzielz my` aeig yi mdipy ixacly ixd ¨§¤¥¦¨¨¨
dne ,zekizg izyn zg` dkizg ef oi` ipyd iably s` mdipy lr

.iqei iax ixaca ycgzd
:`xnbd zvxzndéì øîàoia zwelgn oi` zn`a ,`axl ongp ax ¨©¥

,daxc`e ,iqei iaxl `nw `pzïì òîLî à÷ àäd`a df xac - ¨¨©§©¨
,eprinydl dpyndàn÷ àpz ïàîcly `nw `pz `ed iny - §©©¨©¨

edf ,ielz my`a mdn cg` lk aiignd epzpyn.éñBé éaø©¦¥
:dpyna epipyáìç úëéúç ,['åë] Lã÷ úëéúçå áìç úëéúç£¦©¥¤©£¦©Ÿ¤£¦©¥¤

,'åë øúBð áìç úëéúçå áìç úëéúç ,'åë LãB÷ áìç úëéúçålk` ©£¦©¥¤¤£¦©¥¤©£¦©¥¤¨
lk` .ielz my`e z`hg `ian ,lk` odn dfi` rcei oi`e odn zg`

.ze`hg yly `ian ,dipyd z`
:`xnbd dywn,ïîçð áøì àáø déì øîàz` mb lk`y ote`a ¨©¥¨¨§©©§¨

,ze`hg ylya xhtp recn ,xzepd ly algd z` mbe libxd algd
énð éúéìåmb `iadl epaiigp `l recn -øúBðc éàcå íLàlr - §©§¥©¦¨¨©©§¨

,xzep zlik`cxzepd xya,àeä Lã÷.ezlik` lr my` miaiige §Ÿ¤
:`xnbd zvxzndéì øîàote`a dpyna xaecn ,ongp axdéa úéìc ¨©¥§¥¥

xzep xya eze`a oi`y -,äèeøt äåLzegta dlirn oi`y oeike ¨¤§¨
z`hg wx `l` ,zelirn my` aiig df xya lke`d oi` dhext deyn

.xzep zlik` meyn
:ongp axl dywde `ax jiyndàøwéòî àäåzligza ixde - §¨¥¦¨¨
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קלט oifge` mipy` cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

ãçà íùà ïéàéáî íéðù ïéàminkg ixack m` `l` ,zepaxwa i`pz dil zilc Ð

.ielz my` `ian cg` lk Ð `aiwr iax ixack m`e ,oixeht Ðéåìú íùà àéáî äæ
éåìú íùà àéáî äæå.zekizg izyn dkizg ira `lc Ðúçà úàèç,i`pzae Ð

.algd zkizg meyn cg`e cg` lk iziin ielz my` la` .ziyixtckáìç úëéúç
úëéúçå.'ek lk` ,ycwc oney Ðàéáî

éåìú íùà.alg wtq meyn Ð'åë àéáî äæ
`aiwr iax bilt `l `dae .alg meyn Ð

oi`y itl ,oda oiielz zeny` ipy diaeigl

.ycw wtq alg wtq ,zg` dxiar `l` o`k

íùàå úàèçip` m` :epzie ,zetzeya Ð

iwlg `di Ð ycwd dz`e alg izlk`

.il legn z`hga jwlge ,jl legn my`a

úàèç àéáî.lk` alg jytp dnnc Ðéáø
øîåà àáé÷òmr (lr) ielz my` Ð

.zelirn meyn ,ze`hgdáìç úëéúç
'åë øúåð áìç úëéúçåzg` ,mizy `ian Ð

.xzep meyn zg`e alg meynúàèç ìë
àèç ìò äàá àéäùserd z`hg iwet`l Ð

i`pzae ,dze` ze`ian mizyy ,zclei ly

iax xn` :(a,f zezixk) `nw wxta opixn`ck

.'ek axrnl dfe gxfnl df ekldy izni` iqei

àøîâ:opiqxb ikdéëå àî÷ àðú åðééä
'åë úåëéúç éúùî úçà äëéúç àîéúÐ

z`hg oi`ian mipy oi` :xn`w ikd iqei iaxc

ipyde ,ielz my` `ian oey`xd `l` ,zg`

.zekizg izyn zg` dkizg opirac ,xeht

éàãå íùà éúéðåmy` icda dlirn Ð

.z`hgeäåù äá úéàãá àø÷éòî àäå
éðú÷ã ïðé÷ñò äèåøôly dkizg :`yix Ð

Ð dipyd z` lk` 'ek alg ly dkizge ycw

.my`e z`hg `ianúçà äìéëà ìëåàù ùé
ipzwc (a,bi zezixk) "el exn`" wxta Ð

xzep `ki` `nl` ,zelirn my` ipzwe xzep

!dhext deyäñâálk`y ,dqb dlik` Ð

x`yk .`ed d`pd xeqi`c ab lr s`e .daxd

,oda oilreny d`pda mixeq`d miycwd lk

.ecxi `l elr m`y deabl ifg inp i`dc

äîçä úåîéá`dc ,xzep xya zgxqn Ð

`iey `le ,`dzyp dlile mei e` mini ipy

.dhext (dwc) dlik`øåñéà ìò ìç øåñéà
xzep xeqi` liigc ,xzep` z`hg aiiginc Ð

.alg xeqi``øåèô`lc ,mixetikd mei` Ð

xeqi`` liige mixetikd mei xeqi` iz`

oia `xeqi` ded ,meid dlapzp elit`e .dlap

`le ,igd on xa` meyn lenz`c zeynyd

.liige mixetikd mei xeqi` iz`àéìåë
äáìçá,xeqi` lr lg xeqi` `kilc Ð

meyn xzep`e ,alg meyn aiig alg`c

.`ilekïéìåò øåñéàã.`wlq deablc Ð

úåáøì 'äì øùà íéîìùä çáæ øùáî ìëàå
ïéøåîéàaiig sebd z`neha olk` m`y Ð

ediilr i`w ,zeilk oebk oixeni` `de .zxk

.oiler xeqi`a
áìçå
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éîå`l mixetikd mei iab `wec ?jixt i`n :xn`z m`e Ð 'eke oerny iaxl dil zi`

xeqi` ixdy ,alg xeqi` lr xity lg xzep xeqi` la` .dlap xeqi` lr lg

lk Ð (`,fl oileg) "hgeyd" wxt `zi`ck ,alg xeqi` lr lg dtxh xeqi`e dlap

`xiaqc :xnel yie !alg xeqi` lr lgc `vnpe ,dlapn ith xingc ,xzep xeqi` oky

xeqi`c mixetikd mei iab opifgc oeik ,dil

iab oicd `ed Ð lw xeqi` lr lg `l xeng

s` alg xeqi` lr legi `l ,xeng epi`c xzep

?jixt i`n :xn`z m`e .ellkn xzedc ab lr

`l ikd meyn ,mixetikd mei iab ip`y `nlc

xeqi` wx epi`c meyn Ð dlap xeqi` lr lg

,siqen xeqi` ied xzep iab `kd la` ,llek

oerny iaxl dil zilc ab lr s` :`nipe

!dil zi` `din siqen xeqi` ,llek xeqi`

xeqi` dil zilc ,inp iqei iaxl ogky` ikde

opixn`ck .dil zi` siqen xeqi`e ,llek

"oiqgei dxyr" wxt oke (a,ci zezixk) lirl

lr `ad lecb odk :xn`wc (a,fr oiyecw)

lr lg dpnl` xeqi` oi` Ð dpnl` ezeg`

Ð ipn `d :zyy ax xn`we ,ezeg` xeqi`

lr lg xeqi` oi` xn`c `id oerny iax

mixetikd meia dlap lke`d :`ipzc ,xeqi`

mei iab ip`y `nlc ?iziin i`ne .xeht

xeqi`a la` ,`ed llek xeqi`c mixetikd

zilc ,iqei iax enk ,oerny iax dcen siqen

ziyrpe ezengc `iddk llek xeqi` dil

xeqi`a iqei iax dcen :xne`e ,'ek yi` zy`

oerny iaxc rci `cenlzc xnel yie !siqen

wxt `ipzc ,siqen xeqi` s` dil zil

zy` lr `ad :(`,al zenai) "oig` drax`"

`idy eig``l` aiig epi` Ð ezy` zeg`

oia ,ig `yp jk xg`e zn `yp oia ,zg`

m` :xn`z m`e .zn `yp jk xg`e ig `yp

`l i`n` (a,fr) oiyeciwc `iddae `kd ,ok

`kdc :xnel yie ?`cenlz dze` `iad

xeqi` lr xeng xeqi` (`kde mzdc `ian)

iab siqen xeqi` `kdc meyn i`e .`ed lw

ikd ,llek xeqi` mixetikd mei iabe xzep

zilc oerny iaxl `pgky`c oeik :iziin

oiae lw xeqi`a oia ,llek xeqi` dil

`pgky` inp `nlra ok m` ,xeng xeqi`a

elit` [ok m`] Ð siqen xeqi` dil zilc

,dil zil inp lw xeqi` lr xeng xeqi`a

xeqi` lr xzep xeqi` liig i`n` ok m`e

wxt inp oke ?ellkn xzedy wx alg

igeke`l dil jixhvi` (my) "oiqgei dxyr"

.lw xeqi` lr lg xeng xeqi` oi`c

izii` ikd ab`e ,mzd ipz ixn`c `ki`lc
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éøödéì C¯.Léc÷îe øîBb Bô÷Bð BalL CBzî :éøáñ ïðaøå ,déì Léc÷î àì §¦¥¨©§¦¥§©¨©¨§¦¦¤¦§¥©§¦
;ïðaøå øéàî éaø éâéìt àèç àlL Bì òãBð ïéáe àèçL Bì òãBpL ïéa :àðz̈¨¥¤©¤¨¨¥©¤Ÿ¨¨§¦¦©¦¥¦§©¨©

àèçL Bì òãBða¯ïåék ,àèçc òãéc áb ìò óàc ,øéàî éaøc Bçk EòéãBäì §©¤¨¨§¦£Ÿ§©¦¥¦§©©©§¨©§¨¨¥¨
òãé àì] déLøôàc àðcéòác¯àèç àlL Bì òãBðáe ;øãòa äòøúå àöz¯ ¦§¦¨¨§©§§¥¨§©¥¥§¦§¤¨¥¤§©¤Ÿ¨¨

[òãé àì déLøôàc àðcéòác ïåék ,àèç àìc áb ìò óàc ,ïðaøc ïçk EòéãBäì§¦£Ÿ¨§©¨©§©©©§¨£¨¥¨¦§¦¨¨§©§§¥¨§©
¯:úLL áø øîà .Léc÷îe øîb Ckìä ,äåä Bô÷Bð Baìéaø äãBîíéîëçì øéàî ¦§£¨¦§¨¨©©§¦£©©¥¤¤©¦¥¦©£¨¦
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כריתות.  פרק חמישי - דם שחיטה דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zezixk(iriax meil)

:dxezd z`f dzaix okid `xnbd zx`anàéðúcxn`p ,`ziixaa §©§¨
weqta(k f `xwie)'dl xW` minlXd gaGn xUA lk`Y xW` WtPde'§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦£¤©

oeyldne ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe''äì øLà'yi §ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨£¤©
ïéøeîéàä úà úBaøìenk ,gafnd lr mixhwend oaxwd ixai`-] §©¤¨¥¦

,zxk aiig d`neha mlke`dy ,[dil`de algdåixd ,dyw dxe`kl §
ïéìBò øeqéàa eäééìò éà÷ ,ïéøeîéàzngn mc`d mdilr aiig - ¥¦¨¥£©§§¦¦

,gafnd iab lr milerd mixac lek`l xeqi`áìçåoixeni`ayéà÷ §¥¤¨¥
eäééìòmbå ,úøk øeqéàac dxezd dxn` ok it lr s`éúà÷`ay - £©§§¦¨¥§¨¨¥

äàîeè øeqéàe,déìò ìééçgkene ,d`neh meyn zxka eaiigne ¦§¨¨¦£¥
xeqi` lg epzpyna okle ,xeqi` lr lg xeqi` miycw ixeqi` iably

.oiler xeqi` lr xzep
:df xaca zwelgn oi`y gikedl `xnbd dtiqenàeä ïkL òãz- ¥©¤¥

,xeqi` lr lg xeqi` miycwa lkd ixacly ,xacl di`xéaø àäc§¨©¦
déì àøéáñc mewn lka xaeq iax ixdy -,øeqéà ìò ìç øeqéà §¦¨¥¦¨©¦

éléî éðäå (àîéàå)a wx epiide -øeîç øeqéàlgy,ì÷ øeqéà ìò §¥¨§¨¥¦¥¦¨©¦©
,øeîç (øeqéà àeäå) øeqéà ìò (ìç) ì÷ øeqéà ìáàiax xaeq £¨¦©¨©¦§¦¨

yàì,lgemewn lkndéì ïðéòîL íéLã÷aiaxl eprny -øîàc Ÿ§¨¨¦¨§¦©¥§¨©
yìééç énð øeîç øeqéà ìò ì÷ øeqéà`xnbd zx`ane .lg ok mb - ¦©©¦¨©¦¨¦

:z`f epivn okid,àeä ì÷ äìéòî øeqéà àäccifna ea yiyäúéî §¨¦§¦¨©¦¨
,ezbby lr z`hg miaiig oi`e miny iciaøeqéà íéLã÷ øeqéàå§¦¨¨¦¦

øeîçepecf lr yiy ,`edúøk,z`hg ezbby lreåxaeq ok it lr s` ¨¨¥§
c iaxéúà`ay -äúéî øeqéàe dlirn lyúøk øeqéà ìò ìééç ¨¥¦¦¨¨¦©¦¨¥

,miycw lyàéðúc,`ziixaa,øîBà éaøzxhwd iabl weqta xn`p §©§¨©¦¥
dX` mgl dgAfOd odMd mxihwde' minly oaxw ly mixeni`d§¦§¦¨©Ÿ¥©¦§¥¨¤¤¦¤

ggip gixl''äì áìç ìk(fh b my)d`a ef oeyle ,éøeîéà úBaøì §¥©¦Ÿ©¨¥¤©§©¥¥
äìéòîì íél÷ íéLã÷dlirna xn`py ,dlirn xeqi` mda yiy - ¨¨¦©¦¦§¦¨

''d iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz iM Wtp'(eh d my)oeylne , ¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥
mda yiy ''d iycw' llka alg s`y micnel ''dl alg lk' weqtd

,dlirnäìéòîeda yiäúéî øeqéà,lw xeqi` `edy miny icia §¦¨¦¦¨
,z`hg ezbby lr miaiig oi` ixdyìééç à÷ådf xeqi` lge -ìò §¨¨¦©
,àeä úøk øeqéàc ,áìç øeqéàlr miaiig ixdy ,xzei xeng `ede ¦¥¤§¦¨¥

.z`hg ezbbydpéî òîLiax zrcly ef `ziixan gkene -íéLã÷a §©¦¨§¨¨¦
àø÷ élblr lg xeqi`y dxezd dzlib -.xeqi` ©¥§¨

dywn .zxg` `ziixaa envr oerny iax ixacn dywn `xnbd
lr xzep xeqi` lg oerny iax zrcly xnel ozip cvik :`xnbd

,oiler xeqi`àéðz àäå,jk `l `ziixaaïéà ,øîBà ïBòîL éaø §¨©§¨©¦¦§¥¥
ïéìBòa ìebét,gafnd iab lr milerd mixa`a -ïéàåxeqi`øúBð ¦¨¦§¥¨

,ïéìBòa.lw xeqi` lr lg epi` xeng xeqi` elit`y gkene ¨¦
:`xnbd zvxznïBòîL éaøc àaélàå àéä éàpz àlàzwelgn - ¤¨©¨¥¦§©¦¨§©¦¦§

,oerny iax zrca `id mi`pzéøîàc àkéàcezrca exn`y yiy - §¦¨§¨§¦
y,øeqéà ìò ìç øeqéà íéLã÷a,epizpyn ly `pzd zrc `id efe §¨¨¦¦¨©¦

éøîàc àkéàåy oerny iax zrca exn`y yie -énð íéLã÷amb - §¦¨§¨§¦§¨¨¦©¦
ok,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéàzrc efe ,dxezay mixeqi`d lka enke ¥¦¨©¦

.`ziixaay `pzd
:`xnbd dywnøîàc ïàîìexne`d ,`ziixaa `pzd zrcle - §©§¨©
oerny iaxly,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà énð íéLã÷aweqtdìk' §¨¨¦©¦¥¦¨©¦¨

déì ãéáò éàî ,''äì áìçleki epi` ixde ,df weqtn yxec `ed dn - ¥¤©©¨¦¥
ixeni` lr lg dlirn xeqi`y `ziixaa iax yxcy itk eyxecl
s` eixacl ixdy ,alg oicn mixeq` xak mdy s` ,milw iycw

:`xnbd zvxzn .xeqi` lr lg xeqi` oi` miycwadéì íé÷Bî`pz - ¦¥
weqtd z` cinri dfíéLã÷ éãìåamiig ilran zeclepy zecle - §©§¥¨¨¦

,gafnl miyecwd[øáñ÷å] (éøáñ÷ã)y xaeq df `pze -éãìå §¨¨©©§¥
,íéLã÷mewn lkn ,mnvr ipta eycwed `ly s`eäé ïúééåäa ¨¨¦©£¨¨¨§
,íéLBã÷weqtd oeyln md miyxcp ,xnelk(ek ai mixac)LiWcw wx' §¦©¨¨¤

ixd oaxw znda irna `vnpd cley eyxc 'Ll Eidi'ne ,'Ll Eidi xW £̀¤¦§§¦§§
ok m` `vnpe ,yecw `ed en` irna xake ,dzenk yecw `ed

eúà éããäa eäééåøúczaa milg ,miycwe alg ,mixeqi`d ipyy - §©§©§©£¨¥¨

s`y dxezd dzaixe ,mixeqi` ipy legl mileki dfk ote`ae ,zg`
.dlirn xeqi` yi mixeni`a

äèéçù íã êìò ïøãä

íùà àéáîä ¯ éùù ÷øô

äðùî
dpic dn zx`ane ,zendaa mibdepd miaeig dnk iabl dpc epizpyn
:lhazd aeigdy xxazn xy`k ,aeigd meiwl d`aedy dndad ly

àèç àlL Bì òãBðå ,éeìz íLà àéánä,ea wtzqdy `hg eze`a ©¥¦¨¨¨§©¤Ÿ¨¨
,oaxwd z` `iad ezngnyíàel rcepèçLð àlL ãòiptl-] ¦©¤Ÿ¦§©

,[oaxwd zhigyøãòa äòøéå àöé`ed xzene ,zendad x`y mr ¥¥§¦§¤¨¥¤
,mixenb oilegk d`pda,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácoi` ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

,eaixwdl xyt` i`y oeikne ,lhazn ycwddáàzñiL ãò äòøé± ¦§¤©¤¦§¨¥
,men ea letiy cräáãðì åéîc eìtéå øënéåziipwl einc eynyi ± §¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨

.dacp zleráø÷é ,øîBà øæòéìà éaø,ielz my`l envr oaxwd ©¦¡¦¤¤¥¦§©
meyn.øçà àèç ìò àa àeä éøä äæ àèç ìò àa Bðéà íàL¤¦¥¨©¥§¤£¥¨©¥§©¥

i`cea j` ,ielz my` aiigzd `ly xxazd dzry s` lr ,xnelk
df wtq zngne ,edylk `hga mrt `hg `ny wtzqdl mc`l yi

.ielz my`l df oaxw aixwdl `ed leki
j`èçLpMî íà[oaxwd hgyp xaky xg`l±]Bì òãBð,`hg `ly ¦¦¤¦§©©

ícä CôMé,dxfray mind zn`läôéøOä úéáì àöé øNaäå± ¦¨¥©¨§©¨¨¥¥§¥©§¥¨
.my sxyie ,elqtpy zepaxwd mitxyp eay mewnl

xak m`eícä ÷øæðoaxwd ,`hg `ly el rcepy mcew gafnd lr ¦§©©¨
xyk,(íéi÷ øNaäå)eìëàé.ielz my` oick ,mipdkl xyadéaø §©¨¨©¨¥¨¥©¦

eléôà ,øîBà éñBém`ícäoaxwd lyñBkaedelaiw ea ilka ± ¥¥£¦©¨©
,gafnd lr wxfp `l oiicre dndad x`eevn÷øfé,dzr eilrøNaäå ¦¨¥§©¨¨

ìëàé.mipdkl ¥¨¥
el rcepe daxwdl i`ce my` `iand ly epic dn zx`an dpynd

:`hg `lyéàcå íLàïk Bðéàjka ielz my`n dpey epic ± ¨¨©©¥¥
my` `iade `hgy mc` xaq m`y ,ea miwleg mpi` minkgy

`hg `ly el rcepe ,daxwdl,èçLð àlL ãòmlek itläòøéå àöé ©¤Ÿ¦§©¥¥§¦§¤
.øãòa`hg `ly el rcep m`eèçLpMî,hgyp xaky xg`l ±éøä ¨¥¤¦¤¦§©£¥

øáwé äæm`e .ícä ÷øæð,el rcep okn xg`l wxeúéáì àöé øNaä ¤¦¨¥¦§©©¨©¨¨¥¥§¥
äôéøOä. ©§¥¨
:sqep oicì÷ñpä øBLlwqidl epic xnbpy ±,ïk Bðéàdpey epic - ©¦§¨¥¥

epi`y rcep m`y ,ea miwleg mpi` minkgy jka ielz my` oicn
dliwq aiig.øãòa äòøéå àöé ,ì÷ñð àlL ãòxacd rcep m`e ©¤Ÿ¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤
ì÷ñpMî,lwqp xaky xg`l ±øzeîexya,äàðäalibx xey enk ¦¤¦§©¨©£¨¨

.zny
:sqep oicäôeøò äìâò,dtixrl d`aedy dlbr ±ïk Bðéàdpic ± ¤§¨£¨¥¥

e`iad m`y ,ea miwleg mpi` minkgy jka ielz my` oicn dpey
gvexd `vnpe ,dtixrl dlbräôøòð àlL ãòxak oi`e ,dlbrd ©¤Ÿ¤¤§¨

,dz`ada jxevøãòa äòøúå àözgvexd `vnp m` la` . ¥¥§¦§¤¨¥¤
äôøòpMî,dtxrp xaky xg`l ±dîB÷îa øáwzea mewna ± ¦¤¤¤§¨¦¨¥¦§¨

meyn `ed jkl mrhde .d`pda dxeq`e ,dtxrpäàa ÷ôñ ìòL¤©¨¥¨¨
,älçzî,gvexd in wtq yiy ote`a `ed dz`ad oicy oeik epiidc ¦§¦¨

ok lr ,gvexd `ed in reci did `l detxre de`iady drya ok`e
.dì äëìäå d÷ôñ äøtékdilr didy dn z` dzyr ,xnelk ¦§¨§¥¨§¨§¨¨

,gvexd `ed in xxazd eiykry s`e .wtqd z` dxtiky ,zeyrl
.oick dtxrpy oeik dxeq` mewn lkn

àøîâ
:`xnbd zxxan .minkge xi`n iax ewlgp dna zx`an `xnbd

éâéìt éàîa:`xnbd daiyn .minkge xi`n iax ewlgp dna ±éaø §©§¦¦©¦
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zezixk(iriax meil)

:dxezd z`f dzaix okid `xnbd zx`anàéðúcxn`p ,`ziixaa §©§¨
weqta(k f `xwie)'dl xW` minlXd gaGn xUA lk`Y xW` WtPde'§©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦£¤©

oeyldne ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe''äì øLà'yi §ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨£¤©
ïéøeîéàä úà úBaøìenk ,gafnd lr mixhwend oaxwd ixai`-] §©¤¨¥¦

,zxk aiig d`neha mlke`dy ,[dil`de algdåixd ,dyw dxe`kl §
ïéìBò øeqéàa eäééìò éà÷ ,ïéøeîéàzngn mc`d mdilr aiig - ¥¦¨¥£©§§¦¦

,gafnd iab lr milerd mixac lek`l xeqi`áìçåoixeni`ayéà÷ §¥¤¨¥
eäééìòmbå ,úøk øeqéàac dxezd dxn` ok it lr s`éúà÷`ay - £©§§¦¨¥§¨¨¥

äàîeè øeqéàe,déìò ìééçgkene ,d`neh meyn zxka eaiigne ¦§¨¨¦£¥
xeqi` lg epzpyna okle ,xeqi` lr lg xeqi` miycw ixeqi` iably

.oiler xeqi` lr xzep
:df xaca zwelgn oi`y gikedl `xnbd dtiqenàeä ïkL òãz- ¥©¤¥

,xeqi` lr lg xeqi` miycwa lkd ixacly ,xacl di`xéaø àäc§¨©¦
déì àøéáñc mewn lka xaeq iax ixdy -,øeqéà ìò ìç øeqéà §¦¨¥¦¨©¦

éléî éðäå (àîéàå)a wx epiide -øeîç øeqéàlgy,ì÷ øeqéà ìò §¥¨§¨¥¦¥¦¨©¦©
,øeîç (øeqéà àeäå) øeqéà ìò (ìç) ì÷ øeqéà ìáàiax xaeq £¨¦©¨©¦§¦¨

yàì,lgemewn lkndéì ïðéòîL íéLã÷aiaxl eprny -øîàc Ÿ§¨¨¦¨§¦©¥§¨©
yìééç énð øeîç øeqéà ìò ì÷ øeqéà`xnbd zx`ane .lg ok mb - ¦©©¦¨©¦¨¦

:z`f epivn okid,àeä ì÷ äìéòî øeqéà àäccifna ea yiyäúéî §¨¦§¦¨©¦¨
,ezbby lr z`hg miaiig oi`e miny iciaøeqéà íéLã÷ øeqéàå§¦¨¨¦¦

øeîçepecf lr yiy ,`edúøk,z`hg ezbby lreåxaeq ok it lr s` ¨¨¥§
c iaxéúà`ay -äúéî øeqéàe dlirn lyúøk øeqéà ìò ìééç ¨¥¦¦¨¨¦©¦¨¥

,miycw lyàéðúc,`ziixaa,øîBà éaøzxhwd iabl weqta xn`p §©§¨©¦¥
dX` mgl dgAfOd odMd mxihwde' minly oaxw ly mixeni`d§¦§¦¨©Ÿ¥©¦§¥¨¤¤¦¤

ggip gixl''äì áìç ìk(fh b my)d`a ef oeyle ,éøeîéà úBaøì §¥©¦Ÿ©¨¥¤©§©¥¥
äìéòîì íél÷ íéLã÷dlirna xn`py ,dlirn xeqi` mda yiy - ¨¨¦©¦¦§¦¨

''d iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz iM Wtp'(eh d my)oeylne , ¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥
mda yiy ''d iycw' llka alg s`y micnel ''dl alg lk' weqtd

,dlirnäìéòîeda yiäúéî øeqéà,lw xeqi` `edy miny icia §¦¨¦¦¨
,z`hg ezbby lr miaiig oi` ixdyìééç à÷ådf xeqi` lge -ìò §¨¨¦©
,àeä úøk øeqéàc ,áìç øeqéàlr miaiig ixdy ,xzei xeng `ede ¦¥¤§¦¨¥

.z`hg ezbbydpéî òîLiax zrcly ef `ziixan gkene -íéLã÷a §©¦¨§¨¨¦
àø÷ élblr lg xeqi`y dxezd dzlib -.xeqi` ©¥§¨

dywn .zxg` `ziixaa envr oerny iax ixacn dywn `xnbd
lr xzep xeqi` lg oerny iax zrcly xnel ozip cvik :`xnbd

,oiler xeqi`àéðz àäå,jk `l `ziixaaïéà ,øîBà ïBòîL éaø §¨©§¨©¦¦§¥¥
ïéìBòa ìebét,gafnd iab lr milerd mixa`a -ïéàåxeqi`øúBð ¦¨¦§¥¨

,ïéìBòa.lw xeqi` lr lg epi` xeng xeqi` elit`y gkene ¨¦
:`xnbd zvxznïBòîL éaøc àaélàå àéä éàpz àlàzwelgn - ¤¨©¨¥¦§©¦¨§©¦¦§

,oerny iax zrca `id mi`pzéøîàc àkéàcezrca exn`y yiy - §¦¨§¨§¦
y,øeqéà ìò ìç øeqéà íéLã÷a,epizpyn ly `pzd zrc `id efe §¨¨¦¦¨©¦

éøîàc àkéàåy oerny iax zrca exn`y yie -énð íéLã÷amb - §¦¨§¨§¦§¨¨¦©¦
ok,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéàzrc efe ,dxezay mixeqi`d lka enke ¥¦¨©¦

.`ziixaay `pzd
:`xnbd dywnøîàc ïàîìexne`d ,`ziixaa `pzd zrcle - §©§¨©
oerny iaxly,øeqéà ìò ìç øeqéà ïéà énð íéLã÷aweqtdìk' §¨¨¦©¦¥¦¨©¦¨

déì ãéáò éàî ,''äì áìçleki epi` ixde ,df weqtn yxec `ed dn - ¥¤©©¨¦¥
ixeni` lr lg dlirn xeqi`y `ziixaa iax yxcy itk eyxecl
s` eixacl ixdy ,alg oicn mixeq` xak mdy s` ,milw iycw

:`xnbd zvxzn .xeqi` lr lg xeqi` oi` miycwadéì íé÷Bî`pz - ¦¥
weqtd z` cinri dfíéLã÷ éãìåamiig ilran zeclepy zecle - §©§¥¨¨¦

,gafnl miyecwd[øáñ÷å] (éøáñ÷ã)y xaeq df `pze -éãìå §¨¨©©§¥
,íéLã÷mewn lkn ,mnvr ipta eycwed `ly s`eäé ïúééåäa ¨¨¦©£¨¨¨§
,íéLBã÷weqtd oeyln md miyxcp ,xnelk(ek ai mixac)LiWcw wx' §¦©¨¨¤

ixd oaxw znda irna `vnpd cley eyxc 'Ll Eidi'ne ,'Ll Eidi xW £̀¤¦§§¦§§
ok m` `vnpe ,yecw `ed en` irna xake ,dzenk yecw `ed

eúà éããäa eäééåøúczaa milg ,miycwe alg ,mixeqi`d ipyy - §©§©§©£¨¥¨

s`y dxezd dzaixe ,mixeqi` ipy legl mileki dfk ote`ae ,zg`
.dlirn xeqi` yi mixeni`a

äèéçù íã êìò ïøãä

íùà àéáîä ¯ éùù ÷øô

äðùî
dpic dn zx`ane ,zendaa mibdepd miaeig dnk iabl dpc epizpyn
:lhazd aeigdy xxazn xy`k ,aeigd meiwl d`aedy dndad ly

àèç àlL Bì òãBðå ,éeìz íLà àéánä,ea wtzqdy `hg eze`a ©¥¦¨¨¨§©¤Ÿ¨¨
,oaxwd z` `iad ezngnyíàel rcepèçLð àlL ãòiptl-] ¦©¤Ÿ¦§©

,[oaxwd zhigyøãòa äòøéå àöé`ed xzene ,zendad x`y mr ¥¥§¦§¤¨¥¤
,mixenb oilegk d`pda,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácoi` ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

,eaixwdl xyt` i`y oeikne ,lhazn ycwddáàzñiL ãò äòøé± ¦§¤©¤¦§¨¥
,men ea letiy cräáãðì åéîc eìtéå øënéåziipwl einc eynyi ± §¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨

.dacp zleráø÷é ,øîBà øæòéìà éaø,ielz my`l envr oaxwd ©¦¡¦¤¤¥¦§©
meyn.øçà àèç ìò àa àeä éøä äæ àèç ìò àa Bðéà íàL¤¦¥¨©¥§¤£¥¨©¥§©¥

i`cea j` ,ielz my` aiigzd `ly xxazd dzry s` lr ,xnelk
df wtq zngne ,edylk `hga mrt `hg `ny wtzqdl mc`l yi

.ielz my`l df oaxw aixwdl `ed leki
j`èçLpMî íà[oaxwd hgyp xaky xg`l±]Bì òãBð,`hg `ly ¦¦¤¦§©©

ícä CôMé,dxfray mind zn`läôéøOä úéáì àöé øNaäå± ¦¨¥©¨§©¨¨¥¥§¥©§¥¨
.my sxyie ,elqtpy zepaxwd mitxyp eay mewnl

xak m`eícä ÷øæðoaxwd ,`hg `ly el rcepy mcew gafnd lr ¦§©©¨
xyk,(íéi÷ øNaäå)eìëàé.ielz my` oick ,mipdkl xyadéaø §©¨¨©¨¥¨¥©¦

eléôà ,øîBà éñBém`ícäoaxwd lyñBkaedelaiw ea ilka ± ¥¥£¦©¨©
,gafnd lr wxfp `l oiicre dndad x`eevn÷øfé,dzr eilrøNaäå ¦¨¥§©¨¨

ìëàé.mipdkl ¥¨¥
el rcepe daxwdl i`ce my` `iand ly epic dn zx`an dpynd

:`hg `lyéàcå íLàïk Bðéàjka ielz my`n dpey epic ± ¨¨©©¥¥
my` `iade `hgy mc` xaq m`y ,ea miwleg mpi` minkgy

`hg `ly el rcepe ,daxwdl,èçLð àlL ãòmlek itläòøéå àöé ©¤Ÿ¦§©¥¥§¦§¤
.øãòa`hg `ly el rcep m`eèçLpMî,hgyp xaky xg`l ±éøä ¨¥¤¦¤¦§©£¥

øáwé äæm`e .ícä ÷øæð,el rcep okn xg`l wxeúéáì àöé øNaä ¤¦¨¥¦§©©¨©¨¨¥¥§¥
äôéøOä. ©§¥¨
:sqep oicì÷ñpä øBLlwqidl epic xnbpy ±,ïk Bðéàdpey epic - ©¦§¨¥¥

epi`y rcep m`y ,ea miwleg mpi` minkgy jka ielz my` oicn
dliwq aiig.øãòa äòøéå àöé ,ì÷ñð àlL ãòxacd rcep m`e ©¤Ÿ¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤
ì÷ñpMî,lwqp xaky xg`l ±øzeîexya,äàðäalibx xey enk ¦¤¦§©¨©£¨¨

.zny
:sqep oicäôeøò äìâò,dtixrl d`aedy dlbr ±ïk Bðéàdpic ± ¤§¨£¨¥¥

e`iad m`y ,ea miwleg mpi` minkgy jka ielz my` oicn dpey
gvexd `vnpe ,dtixrl dlbräôøòð àlL ãòxak oi`e ,dlbrd ©¤Ÿ¤¤§¨

,dz`ada jxevøãòa äòøúå àözgvexd `vnp m` la` . ¥¥§¦§¤¨¥¤
äôøòpMî,dtxrp xaky xg`l ±dîB÷îa øáwzea mewna ± ¦¤¤¤§¨¦¨¥¦§¨

meyn `ed jkl mrhde .d`pda dxeq`e ,dtxrpäàa ÷ôñ ìòL¤©¨¥¨¨
,älçzî,gvexd in wtq yiy ote`a `ed dz`ad oicy oeik epiidc ¦§¦¨

ok lr ,gvexd `ed in reci did `l detxre de`iady drya ok`e
.dì äëìäå d÷ôñ äøtékdilr didy dn z` dzyr ,xnelk ¦§¨§¥¨§¨§¨¨

,gvexd `ed in xxazd eiykry s`e .wtqd z` dxtiky ,zeyrl
.oick dtxrpy oeik dxeq` mewn lkn

àøîâ
:`xnbd zxxan .minkge xi`n iax ewlgp dna zx`an `xnbd

éâéìt éàîa:`xnbd daiyn .minkge xi`n iax ewlgp dna ±éaø §©§¦¦©¦
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zezixk(iying meil)

úBîLà éðL Léøôîamiielzúeéøçàìoey`xd ca`i m`y ick §©§¦§¥£¨§©£¨
,ipyd z` `iaiïäî úçàa øtkúðåokn xg`le ,eaixwdy ici lr §¦§©¥§©©¥¤

,`hg `ly el rcepåéîc eìtéå øënéå ,áàzñiL ãò äòøé éðLc§¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨
.äáãðì:zyy ax yxtnàîòè éàîdcen df ote`ay mrhd dn ± ¦§¨¨©©£¨

y meyn ,xi`n iax[âéìt] (éâéìô) àì ïàk ãòwlg `l ±øéàî éaø ©¨Ÿ¨¦©¦¥¦
ïðaøc ïBäéìò,minkg lr ±dézòc élb àìc íeMî àlàdlib `l ± £¥§©¨¨¤¨¦§Ÿ©¥©§¥

ezrc z` yicwndBô÷Bð Baìcxnel daiq oi`e ,`hg `ny §¦§
okle ,ea aiegn epi`y xxaziy cvd lr mb oaxwd z` yicwdy

,oilegl `vei `ed dfk dxwnaàëä ìáà,o`k ±àeä ãç éãkî £¨¨¨¦§¦©
éLeøôàì déì éòaéàc,yixtdl jixv did `ed cg` my` ixd ± §¦¨¥¥§©§¥
éøz Léøôà àîòè éàîdyry gxkda `l` ,mipy yixtd recne ± ©©£¨©§¦§¥

meyn okøáñc,envrl ayg ±àãç ñkøéî éàmdn cg` ca`i m` ± §¨©¦¦§©£¨
déøáç Cãéàa àðøtkéî,ipya xtkz` ±dézòc élâc ïåéëå± ¦©©§¨§¦¨©§¥§¥¨§©¥©§¥

ezrc dlibyäéä Bô÷Bð Baìc,ezxtkl `ed yyegy ±Cëå ìéàBä §¦§¨¨¦§¨
,äéäy ezrca micne`BLéc÷äå øîbdyecwd eilr legzy zrc lr ¨¨¨©§¦§¦

.ea aiig epi`y xxazi m` mb
yxtendy xi`n iaxl minkg micen eay ote` d`ian `xnbd

:oilegl `vei ielz my`líéîëç íéãBî ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¦£¨¦
,åéãò enæeäL éeìz íLàa øéàî éaøìmipy eilr ecirdy oebk §©¦¥¦§¨¨¨¤©¥¨

mixg` e`ae ,ielz my` mdixac it lr yixtde ,alg wtq lk`y
mzecr gkne ,xg` mewna onf eze`a mzi` eid mipey`xdy ecirde

,dpey`xd zecrd dlhazd.øãòa äòøéå àöéc:`xnbd zyxtn §¥¥§¦§¤¨¥¤
àîòè éàîc meyn ,minkg micen dfay mrhd dn -àì ïàk ãò ©©£¨©¨Ÿ

déìò ïðaø éâéìt,xi`n iax lr ±déLøôàc àëéä àlàoaxwlìò §¦¦©¨¨£¥¤¨¥¨§©§§¥©
Bîöò ét,envra wtzqdy dn gkn ±,Bô÷Bð Baì ïðéøîàåxnbe ¦©§§¨§¦©¦§

,ea aiig epi` m` mb eyicwdl ezrcac àëéä ìáàwxíéãò ét ìò £¨¥¨§©¦¥¦
,déLøôà,alg wtq lk` `l zn`ay rci envr oial epiaeäåä àì ©§§¥Ÿ£¨

íéãòc éåléò Ceîñmeyn ,micrd ixac lr jneq epi` ±ñc,øá ¨¦¨¥§¥¦§¨©
eäì énæîe íéøçà eúà àîìcenifie mixg` micr e`eai ile` - ¦§¨¨£¥¦§¥¦§

xxaziy cvd lr dndad z` yicwdl ezrca xneb epi`e ,mze`
.`hg `ly

:ax lr epizpynn dywn `ax,àáø áéúîepzpyna epipyøBL ¥¦¨¨
ïk Bðéà ì÷ñpä`l` ,ielz my`a ewlgpy itk zwelgn ea oi` -íà ©¦§¨¥¥¦

dliwq aiig epi`y rcep.øãòa äòøéå àöé ,ì÷ñð àlL ãò©¤Ÿ¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤
dxe`kleéîc éëéä,xaecn dna ±éøz éa eúàc àîéìéàm` ± ¥¦¨¥¦¥¨§¨¥§¥

,mipy e`ay xn`péøîàexn`e -âøä,mc` df xeyéøz éáemipye ± ¨§¦¨©¥§¥
mixg`éøîàexn` -éàøúáì úééöc úéæç éàî ,âøä àìdn ± ¨§¦Ÿ¨©©¨¥§¨¦§©§¨¥

,mipexg`d ixac z` lawl zi`xéàn÷ì eäì úéiöixac z` law ± ©¥§§©¨¥
.mipn`p xzei mipexg`dy xnel daiq oi` ixdy ,mipey`xdàlà¤¨

åàìdpyna xaecn i`ce `l` ±äîæä éãòaz` mipexg`d enifdy ± ¨§¥¥£¨¨
,hlgen ote`a mdixac elawzd okle ,mipey`xddéúååëãå- §¦§¨¥

l x`al yi df dnecae,éeìz íLà éabxaecnye ,äîæä éãòalka ©¥¨¨¨§¥¥£¨¨
z`féâéìôdyecw dlgy mixaeqe ,xi`n iax lr minkg miwleg - §¦¦

xaeqd ,ax ixack `ly gken ok m`e ,etwep ealy jezn oaxwd lr
dfae etwep eal oi` minnef micr ici lr ielz my`a aiigzd xy`ky

minkg ewlg `l.
:`ax ziiyew z` ayiin iia`ééaà déì øîà,`axlàîìãåile`e - ¨©¥©©¥§¦§¨

iablì÷ñpä øBL`l` ,dnfd icira xaecn `lïBâk ,éîc éëéä ©¦§¨¥¦¨¥§
åéìâøa âeøä àaLxeydy ecird eilry mc` eze` epiptl `ay ± ¤¨¨§©§¨

,eilr ecird xwyy xxazd ixdy ,xeyd xhtp jk meyne ,ebxd
déúååëãål x`al yi dfl dnecae -,éeìz íLà éabxaecnyïBâk §¦§¨¥©¥¨¨¨§

,äëéúç äøkeäczg`e alg ly zg` zekizg izy eidy ,xnelk §§¨£¦¨
z` lk` m` mircei mpi`e mdn zg` lk`y micirn micre ,oney ly
dxked okn xg`le ,mdit lr ielz my` yixtde ,dxeq`d dkizgd
z` lk`y xxazn `linne ,alg ly `idy zxzepd dkizgd
oaxwdy minkg ewlg df ote`a ,`hg `le zxzend dkizgd

,a`zqiy cr drxi yixtdyìò éeìz íLàì déLøôàc àëéä ìáà£¨¥¨§©§§¥§¨¨¨©
íéãò ét,enfedeàì`veiy micen `l` ,xi`n iax lr minkg ewlg ¦¥¦Ÿ

.ax ixacke ,oilegl oaxwd
eilr wlegy x`ean ,ax mya dcedi ax ixac lr dywd `axy jkn
d`ian `xnbd .eicr enfedy ielz my`a s` miwleg minkgy xaeqe

:`xnbd zxne` .dfa ewlgp opgei iaxe xfrl` iax s`yàúâeìôa± ¦§§¨
ep mi`xen` ewlgp `axe dcedi ax zwelgnaziaa xn`p jky ,mitq

,yxcnd,øîBà øæòìà éaø ,åéãò enæeäL éeìz íLàdndad ¨¨¨¤©¥¨©¦¤§¨¨¥
dycwedyàéðúc ,úBàð÷ úçðîk àéä éøäm`y ,dabl `ziixaa £¥¦§¦§©§¨§©§¨

äéãò eàöîð[dxzqp dy`dy exn`y micrd±]dúçðî ,ïéîîBæ ¦§§¥¤¨§¦¦§¨¨
,ïéleçì àözdycwedy xxazny meyn dyecw mey da oi`e ¥¥§¦

dze`n oilegl z`vei eicr enfedy ielz my`d znda oke .zerha
e .daiq,øîà ïðçBé éaø`l` ,df ote`a oilegl `vei ielz my`d oi` ©¦¨¨¨©

.äáãðì åéîc eìtéå øënéå áàzñiL ãò äòøé¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨
:`xnbd zl`ey,ïðçBé éaøå,ok xaeq recnúBàð÷ úçðîì déénãð §©¦¨¨§©§¨§¦§©§¨

iax ixack ze`pw zgpnl ielz my` zencl yi zn`a `ld -
daiyn .jk lr wleg opgei iax recne ,oilegl e`ivedle ,xfrl`

:`xnbdéîc àìy meyn ,minec mpi` ±äøtëì àì úBàð÷ úçðî Ÿ¨¦¦§©§¨Ÿ§©¨¨
àééúà÷,d`a `id ±øøáì àlàd z`ïBòxxal xnelk ,d`a `id ¨¨§¨¤¨§¨¥¨

`l llky xxazn xy`k okle ,zcygpy itk dzpif dy`d ok` m`d
zrc lre ,dzgpna jxev oi` mb `linn da ceygl daiq oi`e dxzqp

.oilegl z`vei okle dycwed `l i`cea okäøtëìc éeìz íLà ìáà£¨¨¨¨¦§©¨¨
ea `hg ile`y `hgd lr,Bô÷Bð BalL CBzî ,éúà`edøîBb ¨¥¦¤¦§¥

BLéc÷îecvd lr mb.`hg `ly ©§¦
sqep oic `xnbd d`ian ,eicr enfedy lwqpd xey lirl xkfedy ab`

:ea xn`pyì÷ñpä øBL ,ïðçBé éaø øîà éàãtñeøk éaø øîà̈©©¦§§§©¨©©¦¨¨©¦§¨
åéãò enæeäL,dliwql epic xnbpy xg`lBa ÷éæçnä ìk,ezepwl ¤©¥¨¨©©£¦

,Ba äëæ.epic xnb xg`l xwtd `edy oeiknàøazñî ,àáø øîà ¨¨¨©¨¨¦§©§¨
ïðçBé éaøc àîòèote`a wx eixac xn`y d`xpe enrh xazqn-] ©£¨§©¦¨¨

,[dfBøBL òaøð déì éøîàc ïBâklr raxp xeydy micrd exn`y - §§¨§¦¥¦§©
rceiy oeik exey z` xiwtd ,mdl oin`dy jezny ,xg` mc` ici

,lwqidl eteqyìáàm`eøîàenvr `edy micrdòáøz`,BøBL £¨¨§¨©
òéãé òãéî Bîöòa àeäzn`d z` rcei -ø÷ôî àìå ,òáø àìc §©§¥©§¦©§Ÿ¨©§Ÿ©§©

déì,xeyd z` xiwtn epi`e ±íéãò éúééîe çøèågxeh `l` ± ¥§¨©©§¥¥¦
.dliwqn exey z` exhtie mipey`xd z` enifiy micr `iane

ixac lr wleg `edy `vnp ,ok wqt `axy jka m`d zxxan `xnbd
:zgcpd xir iabl yiwl yixàðL éàîedf oic dpey dne ±àäî ©§¨¥¨

úçcpä øéò ,Lé÷ì Léø øîà ézéà øa äaø øîàcecirdy xir ± §¨©©¨©¦©¨©¥¨¦¦©¦©©
day oennd lky `ed oicdy ,dxf dcear ecary diayez aex lr

,d`pda xq`päéãò enæeäLlr ecirdy micrd enfed jk xg`e ± ¤©¥¤¨
,jkda ÷éæçnä ìk,day oennd z` zepwlda äëæmeyn ,oenna - ¨©©£¦¨¨¨¨

z` diayez exiwtd 'zgcpd xir' aygidl dpic xnbpy xg`ly
,dxe`kle .d`pda xq`idl cizr `linny daygn jezn mpenn
xnel epl did `ax itle ,e`hg `ly miayezd mircei my mb ixd
z` enifiy micr `evnl egxhi `l` mpenn z` exiwti `ly

.mdilr micirnd
:`xnbd daiyneäðéð íéaøc úçcpä øéò,miax diayezy ±ãç ìk ¦©¦©©§©¦¦§¨©
dézòãa øîàenvrl xne` mdn cg` lk ±àðéøçà éàèç àì àðà ¨©§©§¥£¨Ÿ£©©£¦¨

àèç,e`hg ok mixg`d la` iz`hg `l ip` mpn` ±déðBîî ø÷ôîe £¨©§©¨¥
miayezd aex xy`ky rceiy oeik ,epenn z` xiwtn `ed okle ±

.e`hg `ly xird iayez ly mpenn mb xq`p e`hgàëä ìáà± £¨¨¨
,exey z` raxy eilr ecirdy mc`a ,o`kàúléî àéìz déãéãác± ¦§¦¥©§¨¦§¨
,rax zn`a m`d xacd ielz cala eayàìc òãé òãéî Bîöòa àeä§©§¥©¨©§Ÿ

e ,déì ø÷ôî àìå ,òáødf ote`a i`cea.íéãò éúééîe çøè ¨©§Ÿ©§©¥¨©©§¥¥¦
miqkpa wifgndy yiwl yix xaeq ea sqep dxwn d`ian `xnbd

:mda dkefälä øîàå ,Bøéáçì äðzî ïúBpä ,Lé÷ì Léø øîà± ¨©¥¨¦©¥©¨¨©£¥§¨©©¨
,lawndda éLôà éà,da dvex ippi` ±da ÷éæçnä ìk,dzepwl ¦¤§¦¨¨©©£¦¨
.da äëæzeyxl dqpkp `le ozepd zeyxn dpznd d`viy meyn ¨¨¨

.xwtd `idy `vnp ,lawnd
:`xnbd zxxanàðL éàîedpey df dnae ±àäîoicdn -øîàc ©§¨¥¨§¨©
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קמג oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

.diycw` `l `witqn opixn`úåéøçàì.exiagl aixwi cg`d ca`i m`y Ðéãëî
éùåøôàì äéì äåä ãçded `lc ,etwep ealc dizrc ilbc opirci `dc ,xnelk Ð

.ixz yixtd `ede cg `l` iyext`l dilåéãò åîæåäù éåìú íùàáel exn`y Ð

mixg` micr e`ae ,mdit lr ielz my` yixtde ,bbeya alg wtq zlk` :mipy

mziid epnr meid eze` `ld :exn`e menifde

`ly envra rcei `dc ,micr` jnq `l Ð

`vie ,edl infne icdq `piziin :xaqe ,lk`

.oilegl eny`äîæä éãòá åàì àìàÐ

xi`n iaxl minkg micenc ,lwqpd xeya

eal xninl `kilc meyn ielz my`a epi`c

.xcra drxie `vi jklid ,etwepäéúååëãåÐ

,ibilt dnfd icra Ð ielz my`a biltc `d

yecwc opax ixn` micr enfedc ab lr s`c

.etwep ealc `edì÷ñðä øåù àîìãÐ

`ay oebk Ð inc ikide ,bxd `ly rcepc

df xeyy eilr exn`y yi`d eze` ,bexd

`da Ð mlye `ixa eilbxa epiptl `a ebxd

.xcra drxie xeyd `vic opax ecen

äëéúç äøëåäã íùàá éâéìô äéúååëãåÐ

lk`y dze`e alg `idy `vnpe ,zxzepd

ixn`e opax ibilt `idda Ð oney dzid

opixn`c ,`ed yecwcxnb etwep ealy jezn

.eyicwneíéãò éáâ ìáàxninl `ki`c Ð

edl infne icdq `piziin :xaqc ,eal etwp `l

.opax ibilt `l `idda Ðàúâåìôáik Ð

:xn`c lirl dcedi axe `ax ibiltc ikid

bilte ,eicr enfedy ielz my`a minkg oicen

inp ikd Ð lwqpd xey diaze`e `ax dilr

.yiwl yixe opgei iax ibiltúåàð÷ úçðîÐ

.dheq zgpnïéîîåæ äéãò åàöîðoze` Ð

.yi`d mr dxzqpy exn`yïåò øøáìm` Ð

.xwy m` zn`åîæåäååéãòxnbpy xg`l Ð

.lwqil epicåá äëæxnbpyn `ed xwtdc Ð

.epicåøåù òáøðlr dliwqa epic exnbe Ð

xaqc ,dipin dixwt` `nzqn i`cec .mdit

.`ed xwtd jklid ,od zn` icréúééàå çøèå
íéãò.mnifdl Ð'åë úçãðä øéòlr s`e Ð

`ki`e ,`hg `ly rci cge cg lkc ab

`zaeize .dixwt` `le `ed dipenn xninl

.`axcåàèç éðéøçà"wlg"a opixn`e Ð

zgcpd xiray miwicv :(a,`iw oixcdpq)

.ca` mpenne oinexr dpnn oi`veiøîàå
äìä.lawn Ðäëæ äá ÷éæçîä ìëÐ

.`id xwtdcäðúî ìá÷îzpzn xhy Ð

xhy `ay xg`l lawnd xn`y ,rwxw

:opiqxb ikd .ecil dpzndéà úìèåáî ìèáú
äðéà àéä äìèá íåìë øîà àì äá éùôà

ïéîéé÷ åéøáã äðúîdl opiqxb ikd Ð

yxtn `nrhe .[`,al oihb] "hb gleyd"a

iyt` i`" "zlhean" "lhaz"c meyn Ð mzd

,dlaw xak `ede ,rnyn `adl Ð "da

aeg lra eilr yi m`e ,melk xn` `l jkitl

diaeze`l `kil `dne .epnid dze` daeb Ð

zpzna Ð yiwl yix xn` ikc ,yiwl yixl

Ð dxiwtde dicil iz`c oeikc ,oilhlhn

,dcyd z` xiwtd `l df la` ,xwtd `ied

`l` ,zniiw dpznd `dzy utg epi` `l`

d`nk oic lra z`cede .dizlaiw dpzn myl e`l ,dizlawyk :xn`w ikde ,rnyn xarylc ,oiniiw eixac Ð "dpzn dpi`" "`id dliha" :ipzwc ,yiwl yixc` ol dinz `tiq
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erxi Ð `hg e` `hg `ly el rcep m` ,miig oiicr mdipy elit`c ,jixv

.ea`zqiy críàm`e Ð 'eke zifg i`n 'ek xcra drxie `vi lwqp `ly cr:xn`z

oi`c oeike ,xeyd zzin jk milra zzink :(`,eh) oixcdpq opixn` `d ?jixt i`n

xeyd Ð zygken zecra mibxdp milrad

zecr `la Ð d`pda exqe`l i`e !bxdi `l

yexitl ,d`pda xeq` epi` inp mipexg`

(a,fp) oiyecw `nlra yxtny mz epiax

cr d`pda miign xeq` epi` lwqpd xeyc

iziinc :xnel yie !hgyiy epic xnbiy xg`l

xzen lwqpyn :ipzwc ,`tiq meyn dil

!d`pda exqe`l i`nwl ziiv ?i`n` .d`pda

ivn `l la` .'ek dnfd icra e`l `l`

xeyae :ipzc ,oizipznc dihytn jxtinl

dzeekce ,micr it lr epiidc ,ok epi` lwqpd

!dcedi axl dywe ,micr it lr ielz my`a

,dygkd icra ixiin oizipznc :xninl `ki`

mdit lr `iany micrd eygkedy xnelk

,my`ixg` e`aiy micr` jinq `l `iddac

ixiin dcedi ax la` .oyigkdl mipey`xd

jkle ,dnfda jinq micr`e ,micrd enfedy

?inc ikid :wiicck wcinl `cenlzl jixv

itn .'ek bxd ixn`e ixz ia ez`c `nili`

.iax

åøîàãdyw o`kn Ð exey raxp el

:xne` didy ,mixt` epiax yexitl

opixnb `lc ,d`pda xeq` epi` raxpe raex

jixv ixdy ?dil oipne .lwqpd xeyn dil

`le ,dylye mixyra raxpe raex iab `xw

rnyn `kde .lwqpd xeyn dil opixnb

dkf ea wifgnd lk :xn`wcn ,d`pda xeq`c

`de .d`pda xzen i`cec :ayiil yie !ea

rnync ,ea dkf ea wifgnd lk :`kd xn`wc

e`l Ð d`pda xeq` `edy meyn dixwt`c

,xeyd inca Ð ea dkf `l` .eyexit ikd

`lc ,dzin xg`n xzei eiiga deyy dna

la` ,oic zia zzin el dyriy wx dixwt`

idliyc `iddn dyw la` .dlapd incn `l

:`cenlz xn`w (`,fp oiyecw) "ycwn yi`d"
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`oifgeקמד mipya cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

äøîì àøãäå ïéîéé÷ åéøáã åàì éàî.dxnl `xcd eixac ipd`c `kid `nl` Ð

äì éð÷ àìå ïéîéé÷ åéøáã àìivn inp dedc oicd `ede .'ek `xcd `l inp dxnle Ð

iw dpzn myl `l xn`c oeikc `kdc ,yiwl yixcl inc `l :ivexzl`ied Ð dizla

dpzn e`l ilawn `l i`e ,dipin dl ilawnc dizrc` dpzn yipi` aidi ikc ,dxnl

zxeza dlawy xg`l ,yiwl yixc la` .`id

onwl opivxzn ikde .dxiwtd dpzn

`iywa edine ,izixg` `iyw oizrnya

ivn `lc onwle ,`peeb i`d ik diigc `ziinw

.ikd diipy diiegclåøéáçì øîåàädidy Ð

.ef dcya enr szeyìò éì ïéà íéøáãå ïéã
íåìë øîà àì åæ äãù.ezekf ca` `le Ð

íåìë øîà àì éðú÷åe`l "da iyt` i`"c Ð

`zaeiz .`ed dpzn oeyl `le xwtd oeyl

.oiniiw eixac :exn`c zyy axe yiwl yixc

äéùôð ÷ìéñ íéøáãå ïéãî,opiwqr ikdae Ð

jklid ,cgia elld zepeyld lk xn`c

ikde .eniiw mixace oicn edlek opixn`

mr ef dcy lr xac` `le oic` `l :xn`w

wqr il oi`e ,`id ily zwfgen ik ,mc` mey

zewleqn icie ,mixace oica mc` mey mr da

.mixace oica dpnidåéñëð áúåëäaiky Ð

(a,hl) oileg zhigyc ipy wxta .rxn

lr dpzn xhy el dkifya `zbelt opinwen

:ixaq opax ,geev seqale wzye ,xg` ici

`zyde ,d`pwe dil `gip gpin wizyi`cn

eteq giked :xaq oerny iaxe ,dia xcdc `ed

.dlgza dvxzp `ly ezlgz lràîìùáÐ

oeikc ,yiwl yixl `iyw `l oerny iaxcn

e`vi `l ezlgz lr eteq giked dil zi`c

la` .'ek dpzn yipi` aidi ik ,oey`xd cin

.dxiwtd d`pwyn yiwl yixlàðúì àìà
àî÷dil zilc oeik :yiwl yixl `iyw Ð

"iyt` i`" zxn` i` ,ipy e`pwe eteq giked

iyt` i`" ipy xn` ik `d ,`ed xwtd oeyl

,yiwl yixck ,dkf oda wifgnd lk Ð "oda

,edpip xwtdc ,xwtdd on oixeg ipa onvr epwe

`l` !dnexz mixf micar ilk`c gkzyi`e

xn` `l :dpin rny dnexza ilk`cn e`l

`zaeize ,`ed xwtd oeyl e`lc ,melk ipy

miniiw eixac :exn`c zyy axce yiwl yixc

envra dkef `dc ,zexigl `vie ,xwtd iede

.`xiwtdn÷ôñä úéáì`xeqi` zvwc Ð

.zxk i` e`l i` dyr i` ,`iraíùà (àìà
éàãårci ded i` diycw` `l `nzqn Ð

.`ed zerh ycwd jklid ,dil jixv `lc

dede ,dil `ed wtq `d Ð ielz my` la`

,diycw` ikd elit`e `hg `l `nyc xeaq

xnbe etwep ealc dizrc` ilb jklid

,dxfra ehgypy oileg ied `le .eyicwde

,leqt oda rxi`y miycw x`yk `l`

"dry lk" wxta migqta opixn`ck dtxyae

:opiqxb ikd .(a,ck)íåùî øîà éùà áø
ìåñô çáæë éæçéîãuxzn `w i`ce my`e Ð

ea rxi` dwixf xg`ly ifginc :iy` ax

.mixawp elqtpy miycw xninl iz`e ,leqt

äòéãé äéì äåärci `le :xn` `pngxe Ð

.`l Ð rci i` `d ,ielz my` `ianc `edäçéìñ.'ebe "gafnd lr mkl eizzp ip`e" :(fi `xwie) aizkc ,dxtk xwir epiid ,dwixf Ðéîã ÷åøæë ÷øæéì ãîåòä ìë`aaa Ð

.(a,er) "daexn" wxta `nw÷øæéì ãîåò åðéà àä.wxfil cner epi`c rxtnl `zlin i`lbi`e ,dwixf mcew rceedl eteqe ,`hg `l `dc Ðúøù éìëlawzpc ,`kd oebk Ð
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mcew el rcep ik s` ielz my` ixdy ,jixt `l opaxlc wgvi

,ied dtixyac `hiyt dhigy xg`l ok m`e ,eincl yecw `l` oileg epi` Ð dhigy

ik ,ielz my` s` :xn`c ,jixt `wec xi`n iaxl `l` ?dxfra oileg dil ixw i`n`e

mr xcra drxi Ð dhigy mcew el rcep

ikd elit`e ,ied oixenb oilegc ,ep`v x`y

`gipe .dtixyd zial `vi xyad :xn`w

.xity jixt jkle ,dxfra oileg dil ixwc

Ð ici`e ici` dax xn` ,'ek `xaz :ipyne

i`ce iab xn`wc `de .xity iz` xi`n iaxl

ixdy ,ied mixenb oilegc meyn Ð xawi

drhy `zlin i`lbi` ike ,i`ced lr eyixtd

eyixtd `l ielz my` la` ,ied oileg Ð

zil xi`n iaxc ab lr s`e .wtqd lr `l`
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oeikc ,xawi Ð oiicr wxfp `le hgypync

my` la` .leqt gafk d`xp `l wxfp `lc

,sxyi dwixf iptl mb Ð wtqd lr `ac ielz

.leqt gafk xzei ifgincøáñ÷iqei iax

Ð axwil dlgza leqtd oiycwn zxy ilk

migaf) "ycwn gafnd" wxtac :xn`z m`e

:opgei iaxn yiwl oa oerny iax ira (`,ft

hyte ?dlgzkl eycwiy edn zxy ilk

`nipe .oiycwn oi` :dilyie !iqei iaxk `lc

oi` dil zi` oileqt x`ya `nlrac :xnel

,jk lk leqt df oi`c ,ip`y `kde .oiycwn

epi`e ,al ztiwp lr `ae oaxw ezlgz didy

ixn`c opaxe .eilr my` my oiicre ,oileg
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déLôð¯.déLôð ÷éìñ àì äãNc dôebî ,íéøáãe ïécî ©§¥¦¦§¨¦¦¨§¨¤¨¨¥©§¥
øîàå ,íéãáò ïäa eéäå íéøçàì åéñëð áúBkä :éáéúéî¥¦¥©¥§¨¨©£¥¦§¨¨¤£¨¦§¨©

ïäk éðL Baø äéä íà ,"ïäa éLôà éà" älä¯ïéìëBà ©¨¦¤§¦¨¤¦¨¨©¥¦Ÿ¥§¦
éà" øîàL ïåék :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ;äîeøúa¦§¨©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨¤¨©¦

"ïäa éLôà¯ïBòîL ïaøì àîìLa .ïéLøBé ïäa eëæ øák ¤§¦¨¤§¨¨¨¤§¦¦§¨¨§©¨¦§
äðzî Léðéà áéäé ék :øáñ÷ ,ìàéìîb ïa¯àzòcà ¤©§¦¥¨¨©¦¨¥¦¦©¨¨©©§¨

dépéî dì ïéìa÷î àì ék ,dépéî dì ïéìa÷îc¯àøãä ¦§©§¦¨¦¥¦¨§©§¦¨¦¥¨§¨
ìk "ïäa éLôà éà" øîà ék éà ,àn÷ àpúì àlà ;døîì§¨¨¤¨§©¨©¨¦¦¨©¦¤§¦¨¤¨
"ïäa éLôà éà" éðL øîàc àëä ,ïäa äëæ ïäa ÷éæçnä©©£¦¨¤¨¨¨¤¨¨§¨©¥¦¦¤§¦¨¤

¯!äîeøz íéøæ éìëà÷å ,íéøæ eäì eåä¯øé÷ônä :øáñ÷ ¨§¨¦§¨¨§¦¨¦§¨¨¨©©©§¦
Bãáò¯éøöå úeøéçì àöé:øáñ÷å ,Baøî øeøçL èb C ©§¨¨§¥§¨¦¥¦§¥©§¨¨©

:øîBà øæòéìà éaø" .äîeøúa ìëBà øeøçL èâì ákeòî§¨§¥¦§¥¦§¨©¦¡¦¤¤¥
éaø øîà àä ?àèç éì änì øæòéìà éaøì .'åë "áø÷é¦§©§©¦¡¦¤¤¨¨¦¥§¨¨©©¦
øæòéìà éaø ,ïðúc ,éúà äáãða éeìz íLà :øæòéìà¡¦¤¤¨¨¨¦§¨¨¨¥¦§©©¦¡¦¤¤
:éLà áø øîà !íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî :øîBà¥¦§©¥¨¨¨¨¨§¨£©©©¦
ïzîä Bì íéøîBà àlà :ïðúc ,àeä Bì eøîàc øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§¨§¦§©¤¨§¦©§¥
:éðú÷ .'åë "òãBð èçLpMî íà" .÷ôqä úéáì ñðkzL ãò©¤¦¨¥§¥©¨¥¦¦¤¦§©©¨¨¥
äøæòa eèçLpL ïéleç àîìà ,äôøOä úéáì àöé øNaä©¨¨¥¥§¥©§¥¨©§¨¦¤¦§£©£¨¨

,ïë Bðéà éàcå íLà :éäðéîøe .äôéøNa ¯àlL ãò íà ¦§¥¨§¦§¦¨¨©©¥¥¦©¤Ÿ
èçLð¯èçLpMî ,øãòa äòøéå àöé¯!øáwé äæ éøä ¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¦§©£¥¤¦¨¥

øîà .Bæ äðL àì Bæ äðML éî ,àøáz :øæòìà éaø øîà£©©¦¤§¨¨©§¨¦¤¨¨Ÿ¨¨£©
éøö àìc ïåék ,éàcå íLà ?úéîø÷ éeìz íLà ìò éàcå íLà :äaødéì C¯;déì Léc÷î àì ©¨¨¨©©©¨¨¨¨¨¥¨¨©©¥¨§¨§¦¥¨©§¦¥

éàcå íLà ìò éàcå íLà ,àéL÷ éà àlà !BLc÷îe øîBb ¯ Bô÷Bð BalL CBzî ,éeìz íLà̈¨¨¦¤¦§¥§©§¤¨¦©§¨¨¨©©©¨¨©©
éî ,àøáz éàcå àä !äôéøOä úéáì àöé øNaäå :àôéñ àîéà ;øáwé äæ éøä :éðú÷c ,àéL÷©§¨§¨¨¥£¥¤¦¨¥¥¨¥¨§©¨¨¥¥§¥©§¥¨¨©©©§¨¦
,äôéøOä úéáì àöé øNaäå :éeìz íLàa éðú÷c àLéø :øîà éLà áø .Bæ äðL àì Bæ äðML¤¨¨Ÿ¨¨©©¦£©¥¨§¨¨¥§¨¨¨§©¨¨¥¥§¥©§¥¨

àéL÷ àì¯ícä ÷øæð" .ìeñt çáæk éæçúéîc íeMî¯déì àéåä àä ?éànàå ."ìëàé øNaä ¨©§¨¦§¦§£¥§¤©¨¦§©©¨©¨¨¥¨¥§©©¨¨§¨¥
úòLa äòéãé déì àéåä àì àäå ,"Bì çìñðå òãé àì àeäå" :àø÷ øîà ,àáø øîà !äòéãé§¦¨£©¨¨¨©§¨§Ÿ¨©§¦§©§¨¨¨§¨¥§¦¨¦§©
äòéãé déì àéåä àä ?÷øfé éànà éñBé éaøì .'åë "ñBka ícä eléôà :øîBà éñBé éaø" .äçéìñ§¦¨©¦¥¥£¦©¨©§©¦¥©©¦¨¥¨¨§¨¥§¦¨
.éîc ÷eøæk ÷øféì ãîBòä ìk :øîàc ,ïBòîL éaøk dì øáñ éñBé éaø :àáø øîà !äçéìñ úòLa¦§©§¦¨£©¨¨©¦¥¨©¨§©¦¦§§¨©¨¨¥¦¨¥§¨¨¥

¯ïBòîL éaø øîàc øîéà¯,àáøòîa éøîà !÷øféì ãîBò ïéà éàä ìáà ,÷øféì ãîBòc éãéîa ¥©§¨©©¦¦§§¦¥§¥§¦¨¥£¨©¥¥¦¨¥¨§¦§©§§¨
.áøwéì älçúa ìeñtä úà Ba ïéLc÷î úøL éìk :éñBé éaø øáñ÷.'åë "ïë Bðéà éàcå íLà" ¨¨©©¦¥§¦¨¥§©§¦¤©¨¦§¦¨¦¨¥¨¨©©¥¥

.äôéøò øçàì :øîà àáø ,íéiçî :øîà àðeðîä áø ?úøñàð éúîéà äôeøò äìâò :øîzéà¦§©¤§¨£¨¥¨©¤¡¤¤©©§¨¨©¥©¦¨¨¨©§©©£¦¨
àáøì àîìLa¯?éúîéàî àðeðîä áøì àlà ,äNòî da ãéáòúéàc àðcéòî ¦§¨¨§¨¨¥¦¨¨§¦§£¥¨©£¤¤¨§©©§¨¥¥¨©
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zezixk(iying meil)

åàì éàîïéîéi÷ åéøác'xn`y dna zyy ax zpeek oi` m`d ± ' ©¨§¨¨©¨¦
'oiniiw eixac'døîì àøãäc[ozepd-] dilral dpznd zxfegy ± §¨§¨§¨¨

.yiwl yix ixack `lye ,xwtd dpi`e
:`xnbd zvxznàìdpeekd `l` ,milral zxfegy dpeekd oi` - Ÿ

e ozepd zeyxn d`vi dpzndyåéøáclawnd lyénð àeäå ,ïéîéi÷ §¨¨©¨¦§©¦
dì éð÷ àìxwtd `idy `vnpe ,da dkef `l `ed s`e ±÷éæçnä ìëå Ÿ¨¥¨§¨©©£¦

,da äëæ ,da.yiwl yix zxaqke ¨¨¨¨
:`ziixan yiwl yix lr dywn `xnbdéáéúéî,daiyid ipa eywd ± ¥¦¥

,`ziixaa epipyBøéáçì øîBàä,dcya enir szey didyïéc ¨¥©£¥¦
,Bæ äãN ìò éì ïéà íéøáãeel xn` m` okeå ,da ÷ñò éì ïéàm` ok §¨¦¥¦©¨¤¥¦¥¤¨§

xn`íeìk øîà àì ,äpîéä ú÷leñî éãéezekf z` cai` `l - ¨¦§¤¤¥¤¨Ÿ¨©§
:`iyewd z` `xnbd zx`an .dcyaàäåoeyl zernyn ixde ±éãé §¨¨¦
éîc éLôà éàk ,äpîéä ú÷leñîiyt` i` oeyl zernynk `id ± §¤¤¥¤¨§¦¤§¦¨¥

,xaca dvex epi`y xne` wx odizyay ,da,íeìk øîà àì éðz÷å§¨¨¥Ÿ¨©§
lr dywe ,dcya ezekf z` ca`l el znxeb `l efk dxin`y ,epiidc
ezekf ca`l lawnl znxeb 'iyt` i`' zxin`y xn`y yiwl yix

.dpzna
:`xnbd zvxzníúä éðàL,`ziixaa my xacd dpey ±(øîàã) ¨¦¨¨

ïðéøîàã]déLôð ÷élñ ék [,dcydn envr wlqny xn` xy`ky ± §¨§¦¨¦©¥©§¥
envr wlqny dzid ezpeek,íéøáãe ïécîoeci `ly xne`y epiidc ¦¦§¨¦

zepeyld zyely z` xn`y ote`a xaecne .mc` mey mr dilr
oic' dligza xn`y dn lr zeyxtzn zepeyld lk okle ,cgia

la` ,'mixaceäãNc dôebîdnvr dcya ezekfn ±÷élñ àì ¦¨§¨¤Ÿ©¥
déLôð,yiwl yix ixac lr o`kn zeywdl oi`e .envr wliq `l ± ©§¥

.dpznd sebn envr wliq lawndy ote`a wqry
:zxg` `ziixan yiwl yix lr zeywdl dtiqen `xnbdéáéúéî± ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,daiyid ipa eywd¯ íéøçàì åéñëð áúBkäaiky ©¥§¨¨§£¥¦
,dpzn xhy ici lr mixg`l eiqkp dkfnd rxnïäa eéäåoia-] §¨¨¤

[miqkpd,íéãáòxfg okn xg`le ,lawnd wzy dligzaeälä øîàå £¨¦§¨©©¨
,lawnd ±éðL Baø äéä íà ,ïäa éLôà éà[dpznd lawn-],ïäk ¦¤§¦¨¤¦¨¨©¥¦Ÿ¥
ïéìëBàmicard,äîeøzael dlired `le mda mb dkfy oeik §¦©§¨

.eicar md ixde ezxin`øîàL ïåék ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨¤¨©
lawndïäa eëæ øák ,ïäa éLôà éàdïéLøBé.dpznd ozep ly ¦¤§¦¨¤§¨¨¨¤§¦

mil`xyi ozepd iyxei m`e ,mda dkfi `ly ezxin` dlired ,xnelk
oilega `xnbd zx`ane .dnexza milke` micard oi` ,md(:hl)

,da dvex epi`y seqal geevy dn m`d ,`id mi`pzd zwelgny
ea xfeg dzr wx `ny e` ,zepwl oeekzd `ly ezligz lr giken

:`xnbd zxne` .liren df oi`eìàéìîb ïa ïBòîL ïaøì àîìLa± ¦§¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
oa oerny oax ixacn yiwl yix lr zeywdl oi`y xacd oaen

c meyn `ed l`ilnb oa oerny oax ly enrhy oeik ,l`ilnbøáñ÷̈¨©
dépéî dì ïéìa÷îc àzòcà äðzî Léðéà áéäé ékmc` xy`k ± ¦¨¦¦¦©¨¨©©§¨¦§©§¦¨¦¥

`linne ,epnn dze` elawiy zrc lr `id ezpizp dpzn ozepàì ék¦Ÿ
døîì àøãä dépéî dì ïéìa÷î,dpzna dvex epi` lawnd xy`k ± §©§¦¨¦¥¨§¨§¨¨

oa oerny oax xaeqy oeike ,ozepd zeyxl zxfege zlhazn `id
`vnp ,dlawl dvx `l llky ezligz lr eteq gikedy l`ilnb
zeywdl oi`e ,milral zxfeg okle dpznd dpzip ok zrc lr `ly

.xwtd oeyl `id 'iyt` i`'y xaeqd yiwl yix lr eixacnàlà¤¨
àn÷ àpúìlr giken eteq oi`y xaeqy `nw `pz itl la` ± §©¨©¨

ixdy ,yiwl yix lr dyw ok m` ,ipyd e`pwe ,ezligzøîà ék éà¦¦¨©
xn` xy`ky dpzn lk iabl xaeq m` ±,ïäa éLôà éà`ed oicd ¦¤§¦¨¤

y,ïäa äëæ ïäa ÷éæçnä ìkok m` ,yiwl yixkàëäiabl o`k - ¨©©£¦¨¤¨¨¨¤¨¨
,micar zpznéðL øîàc[lawnd-],ïäa éLôà éàexwted jkae §¨©¥¦¦¤§¦¨¤

mi`veie mnvra mikefe mnvra micard miwifgn cine ,micard
ok m` ,zexiglíéøæ eäì eåä,dnexza mixeq`y milibx mil`xyi ± ¨§¨¦

,odk ly eicar mpi` dzr ixdyéìëà÷å[milke`y `vnpe-]íéøæ §¨¨§¦¨¦
,äîeøz`pz xaeq jgxk lr `l` ,ok xn`i `pzdy okzi `l ixde §¨

llk dliren dpi` iyt` i` zxin`e ,yiwl yix ixack `ly `nw
.dnexza milke` md odk `edy oeike ,micara dkef lawnde

:`xnbd zvxznøáñ÷y `nw `pz xaeq ±àöé Bcáò øé÷ônä ¨¨©©©§¦©§¨¨
úeøéçì,ea carzydl xeq`eéøöåBaøî øeøçL èb Caygiy ick §¥§¨¦¥¦§¥©

,eilr milgy mipicd lk iabl xxgeyn carøáñ÷å,xaeq mbe ± §¨¨©
`ede zexigl `viy caryøeøçL èâì ákeòîexxgy `l oiicry ± §¨§¥¦§

,xhya eaxäîeøza ìëBà`nw `pz zn`ay ,epiidc .odk eax m` ¥©§¨
daiygdl dliren dpzn iabl 'iyt` i`' zxin`y yiwl yixk xaeq
mdy oeiky `l` ,zexigl e`vie mixwten el` micar ok`e ,xwtd
lek`l md mileki ,mxiwtdy lawndn xexgy xhyl miwewf

.odk icar oick dnexza
:dpyna epipy'åë áø÷é øîBà øæòéìà éaø`hg lr `a epi` m`y ©¦¡¦¤¤¥¦§©

.xg` `hg lr `a `ed ixd df
:`xnbd dywn .xfril` iax zhiy z` zxxan `xnbdøæòéìà éaøì§©¦¡¦¤¤

àèç éì äîìleki xg` `hga `hgy meyn wxy xn` recn ± ¨¨¦¥§
,my`l eaixwdlàä[ixde-]äáãða ,éeìz íLà ,øæòéìà éaø øîà ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨¨¦§¨¨

éúà.`hg `ll mb ,`a dacpa ±ïðúcdpyna epipy oky ±(.dk oldl) ¨¥¦§©
,íBé ìëa éeìz íLà íãà ácðúî ,øîBà øæòéìà éaø,epiidc ©¦¡¦¤¤¥¦§©¥¨¨¨¨¨§¨

.`hg `ly el xexayk mb dacpa df oaxw `iadl lekiy
:`xnbd zvxzn,àeä Bì eøîàc øæòéìà éaø ,éMà áø øîàxnelk ¨©©©¦©¦¡¦¤¤§¨§

oa `aal egipd `ly minkgd mze` zrcl ok hwep o`k xfril` iax
,xetik mei xg`ly meia ielz my` `iadl `heaïðúcepipy oky ± ¦§©

oldl dpyna(my),ielz my` mei lk aixwdl dvx `hea oa `aay
,`iadl dvx mixetikd mei xg`ly meia s`eàlàeidyBì íéøîBà ¤¨§¦

,minkgd÷ôqä úéáì ñðkzL ãò ïzîäwtq jlv` xxerziy cr ± ©§¥©¤¦¨¥§¥©¨¥
oi` oiicry xetik mei xg`l cin la` ,`iadl lkez f`e z`hg `ny
lr xtik xak mixetikd meiy oeik ,`iadl oi` z`hg `ny wtzqdl

zewtqd lkwx my`d zaxwd z` xfril` iax o`k xizd ef drcle .
minkg mze` itly oeik ,xg` `hga `hgy wtzqdl el yiy meyn

.ielz my` `iadl leki didiy ick `hg wtq jixv
:dpyna epipy'åë òãBð èçLpMî íà`vi xyade ,mcd jtyi ,el ¦¦¤¦§©©
.dtixyd zial

:dpynd ixaca dxizq dywn `xnbdéðz÷m`y ,dpyna epipy ± ¨¨¥
dhigy xg`l rcepàîìà ,äôøOä úéáì àöé øNaäo`kn gken ± ©¨¨¥¥§¥©§¥¨©§¨

yäøæòa eèçLpL ïéleçmpic,äôéøNa`ianl rcepy ote`a ixdy ¦¤¦§£¨£¨¨¦§¥¨
yie zerha dzid oaxwd ly ezycwdy xxazn ,`hg `ly my`d

.oilegk eaiygdléäðéîøeepipyy dnn ,jk lr zeywdl yie ± §¦§¦
,dpynd jynda,ïk Bðéà éàcå íLà`l`íà`hg `ly el rcep ¨¨©©¥¥¦

,øãòa äòøéå àöé ,èçLð àlL ãòxacd rcep m`eéøä èçLpMî ©¤Ÿ¦§©¥¥§¦§¤¨¥¤¦¤¦§©£¥
.øáwé äæoilegk eaiygdl yie zerha ycwed df my` mb ixde ¤¦¨¥

.dxeawa epicy dpynd zxne` recne ,dxfra ehgypy
:`xnbd zvxznàøáz ,øæòìà éaø øîàef dpyn ipic ok` ± ¨©©¦¤§¨¨©§¨

miywny xnel jixv jkle ,dfl df mixayneäðML éîdkldàì Bæ ¦¤¨¨Ÿ
äðLdkldBæepizpyne ,mi`pz zwelgna iepy df oic xnelk . ¨¨

.mipey mi`pz ipy ici lr dzpyp
:sqep uexizúéîø÷ éeìz íLà ìò éàcå íLà ,äaø øîàdz` ike ± ¨©©¨¨¨©©©¨¨¨¨¨¥

my`a zwqerd `tiqd lr ielz my`a zwqery `yixdn dywn
c ,mdipa wlgl yi `lde ,i`ceéøö àìc ïåék ,éàcå íLààì déì C ¨¨©©¥¨§Ÿ¨¦¥Ÿ

,déì Léc÷îote`ae ,`hg i`cey xaqy meyn wx eyicwd xnelk ©§¦¥
,oaxw `iadl jixv epi`e `hg `ly xxaziy cvd lr eyicwd `l df
oileg zndal zaygpe ,`ed zerha ycwdy xxazn dzr ok m`e

la` ,dxeawa zn`a dpice dxfra dhgypyéeìz íLàlr `ay ¨¨¨
,wtqd.BLc÷îe øîBb Bô÷Bð BalL CBzîs` yicwdy jka ,epiidc ¦¤¦§¥§©§

,etwep eaily meyn yicwny ezrca dlib ,`hg `l ile`y rciy
xy`k s` jkitle ,`hg `ly cvd lr s` eyicwdl ezrca xnbe
rxi`y miycwk aygp `l` ,zerha ycwd df oi` `hg `ly xxazn

.dtixya mpicy leqt mda
:dax jiynnàéL÷ éà àlàepizpyn lr zeywdl z`a m` ±íLà ¤¨¦©§¨¨¨

àéL÷ éàcå íLà ìò éàcåiabl epipyy dnn zeywdl jl yi - ©©©¨¨©©©§¨
,i`ce my` iabl epipyy dn lr i`ce my`éðz÷ciabl epipyy - §¨¨¥
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zezixk(iyiy meil)

:`xnbd daiynda ézòîL ìeáb ,éàpé éaø øîàizeaxn izrny ± ¨©©¦©©§¨©§¦¨
,zxq`p `id ea onfd z`ézçëLå,izrny dnàéiøáç ïéáñðå §¨©§¦§¨§¦©§©¨

øîéîìy ,mzrcn xnel daiyid icinlz mixeaqe ±dúãéøéici lr §¥©§¦¨¨
xird ipwfïúéà ìçðìmy sxridldzøñBà.d`pda §©©¥¨©§¨

dlbrd ly xeqi`d onf z` `pepnd ax cnl okidn d`ian `xnbd
:dtexrddì àðéîà àðî ,àðeðîä áø øîàizcnl okidn - ¨©©©§¨§¨£¦¨¨

.miign zxq`p dlbrdyïðúcdpyna epipyy ±(:`t oileg)xeqi` iabl ¦§©
'cg` meia ehgyz `l epa z`e eze`'(gk ak `xwie),úøt èçBMä©¥¨©

úàhç,mei eze`a dni` dhgyp xak xy`k ,dnec` dxt ±åm` ok ©¨§
hgyì÷ñpä øBLen` dhgyp ea mei eze`a ,lwqidl epic xnbpy ± ©¦§¨
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zezixk(iyiy meil)

äìápä ìò àa éeìz íLàs`e ,dliap zlik` ly xeqi` wtq lr - ¨¨¨¨©©§¥¨
.e`l xeqi` wx `l` ,zxk yper dliapa oi`y

:`xnbd dywndéì øîà,`iig iaxl `axïðz ïðàäåepipy ixde - ¨©¥§¨£©§©
,dpynaìò àlà éeìz íLà àéáî Bðéà ,íéøîBà íéîëçåwtqøác ©£¨¦§¦¥¥¦¨¨¨¤¨©¨¨
BðBãfLaiignBúââLå ,úøkzaiign,úàhçoi` dliap xeqi`a eli`e ¤§¨¥§¦§¨©¨

.e`l xeqi` `l` ,z`hge zxkéàåk `id ef `ziixay xn`péaø §¦©¦
øæòéìà,z`hg ezbbye zxk epecfy xac jixvn epi`y ,epzpyn ly ¡¦¤¤

eixacl ixdéúà énð äáãða,dacpa mb ielz my` `iadl xyt` - ¦§¨¨©¦¨¥
dzpyp in zrck ,dyw ok m`e .dliap xeqi` wtq `ll elit`

.`ziixad
:`xnbd zvxzndéì øîà,`iig iaxúéðúî àì àîòè éàîrecn - ¨©¥©©£¨Ÿ©§¥

yxtl rcei ziid dax iptl cnel ziid eli`y ,dax iptl zcnl `l
.ipenk ef `ziixaøî én÷ dúéðz ïéàébñ ïéðîéæizipy zeax minrt - ¦§¦©¦¦§¥¨©¥©

,xn iptl ef `ziixaepîeedf ,'xn' edine -éì øîàå ,äaø,daxàä ©©¨§¨©¦¨
épîzhiya dzpyp ef `ziixa -'Bì eøîà'c àéä øæòéìà éaø`aal ©¦©¦¡¦¤¤¦§¨§

,`hea oaïðúcs` ielz my` aixwdl `hea oa `aa dvxy epzpyna ¦§©
,mixetikd mei zxgnlàlàminkgyïzîä ,Bì íéøîBà`iadln ¤¨§¦©§¥

,my`÷ôqä úéáì ñðkzL ãò,`hga ea wtzqdl jl yiy onfl - ©¤¦¨¥§¥©¨¥
xeng xeqi` wtq jixv oi` la` ,dacpa `a ielz my` oi`y exaqy
my` `iadl leki lw xeqi` wtq lr s` `l` ,zxk aeig ea yiy
`ian dliap enk e`l xeqi` lry ef `ziixa epyy el` mde .ielz

.ielz my`
:minkg lye 'el exn`'c minkg ly mnrh z` x`an `ax,àáø øîà̈©¨¨

àîòè éàîminkg ly,'Bì eøîà'cielz my` oi`y s`y mixaeqd ©©£¨§¨§
c oeik .lw `hg lr s` e`iadl leki mewn lkn ,dacpa `aàø÷ øîà̈©§¨

ielz my` zyxta(fi d `xwie)lMn zg` dzUre `hgz iM Wtp m`e'§¦¤¤¦¤¡¨§¨§¨©©¦¨
'd zFvn(äââLá) äðéNòú àì øLàrci `le,'íLàåcenll yie ¦§£¤Ÿ¥¨¤¨¦§¨¨§Ÿ¨©§¨¥

`l' wx `ed exeqi`y xaca `ed `hgd m` elit`y weqtdn
.ielz my`a aiig ,e`l xeqi` epiide ,'dpiyrz

e jiynd,ïðaøc àîòè éàî ,àáø øîàexn`c minkg lr miwlegd ¨©¨¨©©£¨§©¨¨
,eléøîàcyìò àlà ,éeìz íLà ïéàéáî ïéàwtqúøk BðBãfL øác §¨§¦¥§¦¦¨¨¨¤¨©¨¨¤§¨¥

éôìé .úàhç BúââLådey dxifba df xac ecnl -'úBöî' 'úBöî' §¦§¨©¨¨§¦¦§¦§
áìç úàhçîzevn x`y e` alg zlik` zbby lr d`ad z`hg - ¥©©¥¤

,jk eyxce ,'zevn' xn`p ielz my`a mbe z`hga mby ,dyrz `l
ïläl äîxac lr wx oaxw `ian ,z`hgaðBãfLBúââLå úøk B ©§©¨¤§¨¥§¦§¨

ïàk óà ,úàhçlr wx ea aiigzn ,ielz my`aúøk BðBãfL øác ©¨©¨¨¨¤§¨¥
.úàhç BúââLå§¦§¨©¨

:i`ce my`e ielz my` oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaúBîLà äMîç,i`ced lr ze`adéeìz íLà ,ïéøtëî £¦¨£¨§©§¦¨¨¨

.äøeîb äøtk øtëî ïéà¥§©¥©¨¨§¨
:`xnbd zxxanøîà÷ éàîzx`an .ef `ziixaa `pzd zpeek dn - ©¨¨©

:`xnbdäøtk ïéøtëî úBîLà äMîç ,øîà÷ éëä ,óñBé áø øîà̈©©¥¨¦¨¨©£¦¨£¨§©§¦©¨¨
,äøeîb,sqep oaxw mdixg` `iadl jixv oi`yåeli`ïéà éeìz íLà §¨§¨¨¨¥

,äøeîb äøtk øtëî`iadl aiigzi `hgy el rceeiy xg`l `l` §©¥©¨¨§¨
.z`hge`id ef `ziixaøæòéìà éaøk àìã,'el exn`'cíLà ,øîàc §Ÿ§©¦¡¦¤¤§¨©¨¨

àa éeìzs`,äìápä ìòyi eixacly ,e`l xeqi` `l` dpi`y ¨¨©©§¥¨
lr sqep oaxw `ian epi`y ,dxenb dxtk xtkn ielz my`y minrt
`l ,`hgy el rceei m` s`e ,z`hg aeig oi` dliapa ixdy ,df `hg

.z`hg `iai
:xg` ote`a `ziixad z` yxtn `piax,éðz÷ éëä ,øîà àðéáø©¦¨¨©¨¦¨¨¥

úBîLà äMîçy odïéàxacøçàyøtëîz`,ïúøtkoi`y ,xnelk £¦¨£¨¥©¥§©¥©¨¨¨
,mdilr xtkn mixetikd meiéúééî déì òãééúî éëcel rceeiyky - §¦¦§§©¥©§¥

mei eilr xar xaky s` ,my`d z` `iadl `ed jixv `hgy
la` .mixetikd,éeìz íLàxac yiøçàyøtëîz`,Búøtkedfe ¨¨¨©¥§©¥©¨¨

,ielz my`k xtkny mixetikd meiéúééî àì òãééúî éëìcm`y - ¦§¦¦§§©Ÿ©§¥
,mixetikd mei mcew `hg m` wtq yiy mixetikd mei xg`l el rcep

:`piax z`f giken .ielz my`n xehtïðúãk,epzpynaéáéiç §¦§©©¨¥
àéáäì ïéáéiç ,íéøetkä íBé ïäéìò øáòL ïéàcå úBîLàå úBàhç©¨©£¨©¨¦¤¨©£¥¤©¦¦©¨¦§¨¦

l mpaxw z`.íéøetkä íBé øçàeli`eïééeìz úBîLà éáéiçxary ©©©¦¦©¨¥£¨§¦
,mixetikd mei mdilr.ïéøeèt§¦

:dpyna epipy.'åë ïéàcå úBîLàå úBàhç éáéiç©¨¥©¨©£¨©¨¦
:df oicl xewnd z` `xnbd zxxanéðz÷,epzpynaúBàhç éáéiç ¨¨¥©¨¥©¨

àéáäì ïéáéiç ,íéøetkä íBé ïäéìò øáòL ïéàcå úBîLàåz` ©£¨©¨¦¤¨©£¥¤©¦¦©¨¦§¨¦
mpaxw,íéøetkä íBé øçàì,mixetikd meia m`hg mdl xtkzp `le §©©©¦¦

j`ïééeìz úBîLà éáéiç,mixetikd mei mdilr xary,ïéøeètoeik ©¨¥£¨§¦§¦
:`xnbd zl`ey .oaxwn mze` xhet mixetikd meiyéléî éðäðî- §¨¨¥¦¥

mixhtp mpi` mi`ce zeny` iaiigy ,el` mixac epcnl okidn
.mixetikd meia maeign

:`xnbd daiynàúà ék`ayk -éîéc áølaal l`xyi ux`n ¦£¨©¦¦
øîà énà éaø ,øîàmya,àðéðç éaøc jkn cnlp df xacàø÷ øîà ¨©©¦©¦¨©©¦£¦¨¨©§¨

mipta dyrpd xirya mixetikd meia lecb odk zcear iablfh `xwie)

(fhìëì íäéòLtîe ìàøNé éða úàîehî LãBwä ìò øtëå'§¦¤©©¤¦§Ÿ§¥¦§¨¥¦¦§¥¤§¨
,'íúàhçd`neha ycwnl miqpkpd lr xtkn df xiryy(:f zereay), ©Ÿ¨

lr epiid 'mz`hg lkl'e ,cifna miqpkpd lr epiid 'mdirytn'e
cenll yi bbeyde cifnd cgi exn`py dnne .bbeya miqpkpd

y'íéòLô'c àéîec 'íéàhç'dneca epiid xtkznd bbeydy - ©¨¦§¨¦§¨¦
,cifnlïaø÷ éða åàìc 'íéòLt' äî`id cifnd lr dxtkdy enk - ©§¨¦§¨§¥¨§¨

,cifnd lr oaxw mi`ian oi` ixdy ,oaxw eilr aiig epi`y xacaóà©
a'íéàhç'zexiar lr wxy ,ok xnel yiïaø÷ éða åàìcxiryd ©¨¦§¨§¥¨§¨

,øtëîea oi`e e`l xeqi` `l` df oi`y ,dliap zlik` lr oebke §©¥
,oaxwìáàlríéàhçmdy,øtëî àì ,ïaø÷ éðadxn` okle £¨©¨¦§¥¨§¨Ÿ§©¥

xtkn mixetikd mei oi` mi`ce zeny`e ze`hg iaiigy dpynd
.mdilr

:`xnbd ddnzééaà déì øîà,inic axlàø÷ ïéãä áéúk ék àäå ¨©¥©©¥§¨¦§¦¨¥§¨
,'mirytc `inec mi`hg' zcnl epnny ,df weqt xn`py dn ixde -

aly mcd ze`fd,áéúëc àeä íéðôa äNòpä øéòN`a df xiryy §¨¦©©£¤¦§¦¦§¦
,eiycwe ycwn z`neh lräòeãé äåöîc úBøéáò ìò øtëî àìc- §Ÿ§©¥©£¥§¦§¨§¨

`l` ,ycwnl d`neha qpkpe `hgy el rcepyk llk xtkn epi`y
ezxtky oeik ,ea `weecy okzie ,`hgy el rcep `l oiicr m` wx

,oaxw aeig yiy ote`a xtkn epi`y xn`p ,zhrenøéòN ìáà£¨¨¦
çlzLnä,lf`frløtëîcs`äòeãé äåöîc úBøéáò ìòlr - ©¦§©¥©¦§©¥©£¥§¦§¨§¨

,daexn ezxtke ,`hgy el rcepy zexiarCì àîéàxnel il yi - ¥¨¨
y jleäðéð ïaø÷ éðác íéàhç ìò eléôà,oaxw mdilr miaiigy - £¦©©¨¦¦§¥¨§¨¦§
,øtëî.i`ce zeny`e ze`hg lr xtkn epi`y dpynl oipne §©¥

:xg` cenil iia` x`an eziiyew zngnàëäî ,ééaà øîà àlà- ¤¨¨©©©¥¥¨¨
ze`hg iaiig lr xtkn mixetikd mei oi`y cenll yi df weqtn

glzynd xiry iabl xn`py ,oi`ce zeny`e(`k fh `xwie)äcåúäå'§¦§©¨
,'íúàhç ìëì íäéòLt ìk úàå ìàøNé éða úBðBò ìk [úà] åéìò̈¨¤¨£§¥¦§¨¥§¤¨¦§¥¤§¨©Ÿ¨

e'íéàhç'wx md o`k mixen`dåàìc íéòLt äî ,'íéòLô'c àéîec ©¨¦§¨¦§¨¦©§¨¦§¨
,ïaø÷ éða,cifnd lr oaxw mi`ian oi` ixdyíéàhç óàexn`py §¥¨§¨©©¨¦

zexiar lr wx ,o`kïaø÷ éða åàìc,xtkn xirydìáàlríéàhç §¨§¥¨§¨£¨©¨¦
,øtëî àì ,eäðéð ïaø÷ éðácze`hgn xhet mixetikd mei oi` okle ¦§¥¨§¨¦§Ÿ§©¥

.zeny`eàø÷ déèòéîemiaiigy mi`hgd z` weqtd hrine - ¦£¥§¨
oaxw mdilràøîéîì ,çlzLnä øéòNa,eprinydl -íéàhç ìòc §¨¦©¦§©¥©§¥§¨§©©¨¦

eäðéð ïaø÷ éðácxiryd ,oaxw mdilr `iadl miaiigy -,øtëî àì ¦§¥¨§¨¦§Ÿ§©¥
.daexn ezxtky s`

:`xnbd dywnéîéc áø déì øîà,iia`låàì 'íéòLt' éðäc éànî ¨©¥©¦¦¦©§¨¥§¨¦¨
eäðéð ïaø÷ éðamiryt md ,weqta exn`py el` miryty epl oipn - §¥¨§¨¦§

md 'mi`hg'd s`y miyxec ep` df gkny ,oaxw mdilr miaiig oi`y
,oaxw mdilr miaiig oi`y ote`aeäðéð ïaø÷ éðác éðä àîìc`ny - ¦§¨¨¥¦§¥¨§¨¦§

,oaxw mdilr miaiigy miryt el`ïðúãklirl dpyna(.h)yiy , §¦§©
äòaøàyïéàéáîoaxw.äââLk ïBãfä ìò`edy weqtdn cnlpe ©§¨¨§¦¦©©¨¦§¨¨

lr xtkn `ed ok enke ,oaxw mdilr miaiigy miryt lr s` xtkn
lr xtkn epi`y epzpynl oipne ,oaxw mdilr miaiigy 'mi`hg'

.zeny`e ze`hg
yiy `xnbd d`ian ,inic ax ziiyewa oecl `xnbd jiynzy mcew
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xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zezixk(ycew zay meil)

déèLôîìecnll jl oi` -î àìezyxcî àìå ,éîéc áøcezyxc §¦§§¥Ÿ¦§©¦¦§Ÿ¦
àäî àlà ,ééaàcy ,ef dyxcn -,íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL àèç §©©¥¤¨¥¨¥§¤¥©¦¤¨©¨

,`hgy rcei epi` `hegd eli`edpéîe ,øtëî íéøetkä íBédfne - ©¦¦§©¥¦¨
`weecy ,cenll yiä àlà Ba øékî ïéàL àèçíBéc àeä ,íB÷n ¥§¤¥©¦¤¨©¨§

ìáà ,øtëî íéøetkä`hgäa òãéc,`hgy `hegd rceiy -àì ©¦¦§©¥£¨§¨©¨Ÿ
øtëîoi`ce zeny` e` ze`hg iaiig jk meyne ,mixetikd mei §©¥

oi` m`hga mixikn md mby oeik ,mixetikd mei mcew m`hg rcepy
.mdilr xtkn mixetikd mei

:zewlnn xhet mixetikd mei m` dpc `xnbdàôéìçz áø øîàå§¨©©©£¦¨
íBé ïäéìò øáòL úBi÷ìî éáéiç ,àáøc déîMî àðeä áøc deáà£©§©¨¦§¥§¨¨©¨¥©§ª¤¨©£¥¤

íéøetkäoiicr ,ewly mcew[ïé]áéiçmixetikd mei oi`e ,zewlna ©¦¦©¨¦
.mdilr xtkn

:`xnbd dywnàèéLt,`ed heyt oic -àðL éàîdidi recn - §¦¨©§¨
zewln iaiig oic dpey,ïéàcå úBîLàå úBàhç éáéiçîmei oi`y ¥©¨¥©¨©£¨©¨¦

oic eprinydl `ax jxved :`xnbd zvxzn .mdilr xtkn mixetikd
c meyn ,dfàðéîà Czòc à÷ìñwxy ,xnel jzrca dler didy - ¨§¨©§¨£¦¨

,íúäoeik ,mxhet mixetikd mei oi` ,zeny`e ze`hg iaiiga ¨¨
càeä àðBîî`edy oeike ,'dl mpennn oaxw `iadl md miaiigy - ¨¨

dxtk jiiy `ly oeik ,xtkn mixetikd mei oi` ,enlyl xyt`y xac
,oenn inelyza,àëä ìáà,zewln iaiigaàeä àôeâcjixv `edy - £¨¨¨§¨
,eteba zewllàì àîéàmeie ,zepaxw iaiign dpey epicy xn`p - ¥¨Ÿ

,eilr xtkn mixetikdïì òîLî à÷mpi` zewln iaiig s`y ,`ax ¨©§©¨
.mixetikd meia mixhtp

iaiign xhet mixetikd mei oi`y xnel okzi ji` :`xnbd dywn
,zewlnïðz ïðà àäådpyna epipy ixde -(:a zereay)xiryy §¨£©§©

lr xtkn glzyndòãBä àìå òãBälre e`hg el rcepy zexiar - ©§Ÿ©
lr ,el rcep `ly zexiarå äNòlr,äNòú àìiaiig lk ixde £¥§Ÿ©£¤

xirydy dpyna xn`pe ,dyrz `l zevn lr xaerl md zewln
.dyrz `l xeqi` lr xtkn

:`xnbd zvxzndéa eøúàc àä ,àéL÷ àìepic z` xn` `ax ± Ÿ©§¨¨§©§¥
,lreta zewln aiig `edy ,ea exzde dyrz `l xeqi` lr xaera

e ,exhet mixetikd mei oi` okledéa eøúà àìc àädpynde ± ¨§Ÿ©§¥
aiig epi`y ,d`xzd `ll e`l xeqi` lr xaera zwqer zereaya

.e`hg lr xtkn mixetikd mei okle ,zewln
ea xikn oi`y `hg lky ,lirl xn`py llka oecl zxfeg `xnbd
dywn .mixac dnkn jk lr dywne ,xtkn mixetikd mei 'd `l`

:`xnbd,äzòî àlàea xikn oi`y `hg lr xtkn mixetikd meiy ¤¨¥©¨
,'d `l`,(ä"ìâòa ä"èBñ ø"éæð ò"øBöî ú"ãìBé ïîéñ)`idy dy` ¦¨¤¤§¨¨¦¨§¤§¨

,úãìBé ÷ôñ,oaxw zaiignd dxev wtq `edy ltp dlitdy ,xnelk §¥¤¤
,zaiign dpi`y dxev wtqíéøetkä íBé äéìò øáòLmcew ¤¨©¨¤¨©¦¦

,dpaxw z` d`iadyéúééz àì,oaxwd z` cer `iaz `l -àäc- Ÿ©§¦§¨
ixdy,íéøetkä íBé déìò øtkoeikàlà Ba øékî ïéàL àèçc ¦¥£¥©¦¦§¥§¤¥©¦¤¨

,àeä íB÷näepzpyna eli`e .oaxw zaiig `id m` reci oi` ixdy ©¨
(.dk)zvxzn .mixetikd mei xg`l dpaxw z` `iadl dkixvy x`ean

:`xnbd,àéòLBä áø øîàglzynd xiry iabl xn`p(`k fh `xwie) ¨©©©§¨
mdirWR lM z`e 'ebe eilr dCezde','íúàhç ìëìlr wxy rnyne §¦§©¨¨¨§¤¨¦§¥¤§¨©Ÿ¨

,xiryd xtkn ze`hg,'íúàîeè ìëì' àìå,z`heg dpi` zcleie §Ÿ§¨§Ÿ¨
xhet mixetikd mei oi`e ,dz`nehn xdhdl ick wx oaxw d`iane

.df oaxwn
:dywne `xnbd dkiynnøîàc éçBé ïa ïBòîL éaøìedcp zkqna §©¦¦§¤©§¨©

(:`l)y meyn `ed ,oaxw `iadl dkixv zcleiy dny ,úàèBç úãìBé¤¤¥
,àéä`ly dxrv zngn `id zrayp ,zcll zrxek `idy dryay ¦

,oaxw d`ian `id ef iehia zreay lre ,dlral cer wwfzàkéà éàî©¦¨
øîéîì,`hg lr `a dpaxwy oeik ixde ,df oic xe`iaa xnel yi dn - §¥©

:`xnbd zvxzn .mixetkd mei xtki df aeig wtqay xnel ie`x did
,úãìBé,`id z`hegy s`éúééî à÷ ékd`ian `idy dn -,ïaø÷ ¤¤¦¨©§¦¨§¨

ééeøzLéàìdxizdl -àéúî äøtëì àìå ,àeä íéLã÷ úìéëàa- §¦§§¥©£¦©¨¨¦§Ÿ§©¨¨©§¨
xtkzp xak d`hg lry oeik ,xtkl liaya oaxwd z` d`ian dpi`e
mei oi` ,xtkl `a oaxwd oi`y oeike ,dcild ilag xrva dl

.dxhet mixetikd
:df uexizl epzpynn zriiqn `xnbdénð ïðà óà ,éMà áø øîà̈©©©¦©£©©¦

àðéðzoaxw xhet mixetikd mei oi`y mrhdy x`ean dpyna s` - ¨¦¨
epipy jky ,miycwa dxizdl `a dpaxwy meyn `ed zclei wtq ly

,daäéìò LiL äMàä`iadl aeigóBòä úàhçnäéìò øáòå ,÷ôñ ¨¦¨¤¥¨¤¨©©¨¨¥§¨©¨¤¨
àéáäì úáéiç ,íéøetkä íBédf oaxwéðtî ,íéøetkä íBé øçàì ©¦¦©¤¤§¨¦§©©©¦¦¦§¥

Lef z`hg,íéçáfa ìBëàì dzøLënoi`y meyn `ed mrhdy ixd ¤©§©§¨¤¡©§¨¦
.miycwa lek`l dxiykdl d`a `l` ,xtkl d`a z`hgd
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קני oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay
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`oifgeקנב mipya cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

úåðúùäì éåùò àéùð.ied cigi x`yk eze`iypn xar i`c Ðéôìé úåöî úåöî
éããäîdey dxifb jda edlek itlie "zevn" aizk edlekac ,xeave `iype cigi Ð

.z`hg ezbby lr oiaiige zxk epecf lr oiaiigy xacl (a,g) zeixed zkqna iccdn

.iccdn etlil inp `zlin `dl jklidéúà÷ àèç ïéãä ìò åàìlr `l xnelk Ð

.iz`w dicegl oicdäì òãåð ä÷ìîðùî íà
.dcli `ly Ðúøîúùî äðéàùlrc oeik Ð

`l Ð `niiw ded dlik`l `le ,d`a wtqd

`ny zrcd gqda dlqtpe ,dti dexny

.d`nhpàø÷éòî éàdig ,dwiln mcew Ð

.d`neh oilawn opi` oiig ilrae ,zeedïéãáå
äàðäá úøúåîã àåä.`id oixenb oilegc Ð

`lc ,xninl `kil inp dxfra oileg meyne

.`l dwiln la` ,dhigy `l` dxez dxq`

exn`i `ny ,d`pda xeq`c exfb opax la`

.wtq serd z`hgn oipdpáøã øîúéà éëå
øîúéà àäà"dhigy mc" wxta opzc Ð

dlre ,'ek d`iady dy`d :(a,ak zezixk)

ok dl rcep dwlnpyn m` :xn`e ax i`w

z`hg htynk dvene dfn Ð i`ce dcliy

z`hgd mcn dfde" :(d `xwie) aizkck ,serd

.'ebe "dvni mca x`ypde gafnd xiw lr

cixene dlrne serd y`xa fge`y Ð d`fd

zia siwne aixwny Ð ievin ,fzip mcde

.hgeqe gafnd xiwl ezwilnäìéëàá äøåñà
wtqd lr d`ad serd z`hg exn`i `ny Ð

.zlk`päàðäá äøåñàåz`hg x`yk Ð

,`id oileg `ny dlik`a xeq`y ,wtq serd

`nyc Ð dxeq` inp d`pdae .`id dlape

d`pda xeq` lk`p epi`y ycwe ,`id ycw

.eplik`i `l mialkl ixdy ,zxg`ìòù
'åë ÷ôñä.inc rcep `ly ink jklid Ð

äðùîíéòìñ éúù:aizkc ,my` oic edf Ð

."my`l ycwd lwya milwy sqk jkxra"

äòøé éðùäåmyl my` zernn gwpy itl Ð

.my`ïéìåçì íéìéà éðù ïäá ç÷ìÐ

yie .oilegl e`vie zerna lrne ,dlik`l

ynege oxwl fef dxyr ly my` mlyl eilr

my`l mirlq izya my`e ,oey`x my` ly

mirlq izy dti odn cg` did m` .zelirn

mirlq izy dtid Ð fef dxyr odn cg`e

axwi :`xnba yxtn .ezlirnl axwi fef dxyr dtid ipyde ,zelirn my`l axwi

."elifb" ezlirnl ixw `zyde .ynege oxwn xhtp ixde ,oey`x my` liayaãçà
ïéìåçì ãçàå íùàìenyl axwi Ð mirlq izy dti my` ly did m` .rlqa lrn Ð

.el eyxtedy zernne ,gwlp enyl ixdy ,oey`xdéðùäåaxwi ,oileg `edy Ð

ixw `zyde .ezlirn my`l Ð ezlirnl

."ezlirn" zelirn my` ly my`d li`l

äùîåçå òìñ äîò àéáéå,ea lrny oxw Ð

.`a oey`xd my` xzenn ixdy dacpl eltie

åùîåçå òìñ àéáégaiyy dny ,ezian Ð

.`ed ycwd gay Ð mirlq izya my`

àøîâíùà ìéà àîéìéàmy` ly Ð

.zelirníùà ìéà éãäá ùîåçã àøîéîì
äéì éúééîlr dey `edy my` `iad m` Ð

on xhtp Ð oxwd yneg ick mirlq ipy

ynegd?.'ek aizkdeàôéñ éðú÷ãî ãåòåÐ

.ezlirnl axwi ipyde rlqa lrnc `kid

my`l li` "ezlirnl" i`d jgxk lrc

rlq dnr `iaie :ipzw `dc ,`ed zelirn

.ynege oxwl ynegeïø÷ éãäá ùîåç àîìà
äéì éúééî,oizipznn iywne xcdc i`de Ð

wca iycwn dpdpca irzyi` `xw `niz `lc

ik eyneg jklid Ð dler ycwdn e` ziad

,witp `l Ð my` li` icda dil iziin

oxwc i`d la` .iedn ira oxw ik ynegc

my` icda yneg iziin ik ,ded my` diteb

.`tiqn rny `z .inc xity dlirn lyàìà
åìéæâ àùéøã äìéòîì éàîmy`d `ed Ð

izya dicic ycwdn i`d ipdzi`c oey`xd

ipy oda gwlie .onyl eyixtdy mirlq

dil aixwn mirlq izy dtic ,oilegl mili`

ipzwc "eny`l" `ede ,zelirn li`l

i`nl dil aidi fef dxyr dtide .oizipzna

eny`l epaixwi ,xnelk ,ycwdn ipdzi`c

lrny ynege oxwl oinelyz eidie ,oey`xd

.oizipzn ipzwc "eny`l" epiide ,odaàîéà
'åë àôéñ`ed `tiqc ."eny`l" jigxk lr Ð

gwlp enyl df li` ixdy ,oey`x my`

inelyzl `le ,zelirn my` `ed ezlirnle

inelyzl eynege rlq `iai :ipzw `dc .oxwd

ezlirnl elifb ixw `yix .ynege oxw
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éúééî à÷c øúáì òãééúî éëc ,øtkéîc éîð éëä àîéà¥¨¨¦©¦§¦©©§¦¦§§©§¨©§¨©§¥
éeìz íLà¯:àø÷ øîà ,àáø øîà !úàhç éúééî àì ¨¨¨¨©§¥©¨£©¨¨¨©§¨

òãééúî ék :øîàc àzLä .íB÷î ìkî ,"åéìà òãBä Bà"©¥¨¦¨¨¨§¨§¨©¦¦§§©
:àøéæ éaø øîà ?àa änì éeìz íLà ,úàhç éúééî déì¥©§¥©¨¨¨¨¨¨¨£©©¦¥¨

é÷úî .ïBò àìa úî ,úî íàLäúéî ,úî :àáø dì ó ¤¦¥¥§Ÿ¨©§¦¨¨¨¥¦¨
.íéøeqéiä ïî åéìò ïâäì :àáø øîà àlà !ú÷øîî§¨¤¤¤¨£©¨¨§¨¥¨¨¦©¦¦

.øtéëå :áø øîà ."÷ôqä ìò àaä óBòä úàhç"¯éà ©©¨©¨©©¨¥¨©©§¦¥¦
?øáwz éànà ,éëä¯äðéàL éôì.úønzLî¯úîéà ¨¦©©¦¨¥§¦¤¥¨¦§©¤¤¥©

àøwéòî éà ?úønzLî àì¯óBñáì éà ,àéåä äiç ¨¦§©¤¤¦¥¦¨¨©¨¨§¨¦§©
¯,äãìé àìc dì òãBða ïéúéðúî àlà !dì øhðî÷̈§©©¨¤¨©§¦¦§©¨§¨¨§¨

.ïðaøcî ?øáwz éàîe ,äàðäa úøzeîc àeä ïéãáe§¦§¤¤©£¨¨©¦¨¥¦§©¨©
áøc øîzéà éëå¯óBòä úàhç äàéáäL äMàä ìò §¦¦§©§©©¨¦¨¤¥¦¨©©¨

éàcå äãìiL dì òãBð ä÷ìîð àlL ãò íà ,÷ôña§¨¥¦©¤Ÿ¦§§¨©¨¤¨§¨©©
¯äàéáî òãBä àì ìò äàéáäL ïénnL ,éàcå äNòz¥¨¤©©¤¦¦¤¥¦¨©Ÿ©§¦¨

äãìiL òãBð ä÷ìîpMî íà ;òãBä ìò¯:áø øîà ©©¦¦¤¦§§¨©¤¨§¨¨©©
éaø .äìéëàa úøzeî ,äøtëå ,äîc äöBîe dîc äfî©¤¨¨¤¨¨§¦§¨¤¤©£¦¨©¦
:eøîàé ànL äøéæb ,äìéëàa äøeñà :øîà ïðçBé¨¨¨©£¨©£¦¨§¥¨¤¨Ÿ§

éåì éðz .úìëàð ÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhçdéúåk ©©¨©¨¨©©¨¥¤¡¤¤¨¥¥¦§¨¥
ä÷ìîpMî íà ,÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhç :áøc§©©¨¨©¨¨©©¨¥¦¦¤¦§§¨

éàcå äãìiL òãBð¯,äøtëå ,dîc äöBîe dîc äfî ©¤¨§¨©©©¤¨¨¤¨¨§¦§¨
éúååk àéðz .äìéëàa úøzeîäãìé àlL dì òãBð ä÷ìîð àlL ãò íà ,÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhç :ïðçBé éaøc d ¤¤©£¦¨©§¨§¨¥§©¦¨¨©©¨©¨¨©©¨¥¦©¤Ÿ¦§§¨©¨¤Ÿ¨§¨

¯äãìiL dì òãBð ä÷ìîð àlL ãò íà .dzøáçì øënz Bà ïéleçì àözéàcå¯ìò äàéánL ïénnL ,éàcå äNòz ¥¥§¦¦¨¥©£¤§¨¦©¤Ÿ¦§§¨©¨¤¨§¨©©¥¨¤©©¤¦¦¤§¦¨©
.òãBä ìò äàéáî òãBä àìäãìiL òãBð ä÷ìîpMî íà¯äëìäå d÷éôñ äøtk ,dúlçzî äàa ÷ôqä ìòL ,äàðäa eléôà äøeñà Ÿ©§¦¨©©¦¦¤¦§§¨©¤¨§¨£¨£¦©£¨¨¤©©¨¥¨¨¦§¦¨¨¦§¨§¥¨§¨§¨

.dìäðùîíéòìñ ézL äôé ïäî ãçà äéä íà ,íLàì íéìéà éðL ïäa ç÷ìå ,íLàì íéòìñ éðL Léøônä¯éðMäå ,BîLàì áø÷é ¨©©§¦§¥§¨¦§¨¨§¨©¨¥§¥¥¦§¨¨¦¨¨¤¨¥¤¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨§©¥¦
ézL äôiä ,æeæ äøNò äôé ãçàå íéòìñ ézL äôé ãçà ,ïéleçì íéìéà éðL ïäa ç÷ì .äáãðì åéîc eìtéå ,øënéå áàzñiL ãò äòøé¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨¨©¨¤§¥¥¦§¦¤¨¨¤§¥§¨¦§¤¨¨¤£¨¨©¨¤§¥

íéòìñ ézL äôé íLà ìL äéä íà ,ïéleçì ãçàå íLàì ãçà .Búìéòîì éðMäå ,BîLàì áø÷é íéòìñ¯,Búìéòîì éðMäå ,BîLàì áø÷é §¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¦¨¤¨§¨¨§¤¨§¦¦¨¨¤¨¨¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¦¨
.dLîeçå òìñ dnò àéáéåàøîâíLà ìéà àîéìéà ?Búìéòîì éðMäå :àLéø éðú÷c "Búìéòî" éàî¯ìéà éãäa LîBçc àøîéîì §¨¦¦¨¤©§§¨©§¦¨§¨¨¥¥¨§©¥¦¦§¦¨¦¥¨¥¨¨§¥§¨§¤©£¥©¦

:àôéñ éðú÷ ,ãBòå !déì éúééî Bìéæb éãäa àîìà ,"åéìò óñBé BúLéîç úàå ílLé Lãwä ïî àèç øLà úàå" :áéúëäå ?déì éúééî©§¥¥§¨§¦§¤£¤¨¨¦©Ÿ¤§©¥§¤£¦¦¥¨¨©§¨©£¥§¥©§¥¥§¨¨¥¥¨
íéòìñ ézL äôé íLà ìL äéä íà ,ïéleçì ãçàå íLàì ãçà¯àîìà ;dLîeçå òìñ dnò àéáéå ,Búìéòîì éðMäå ,BîLàì áø÷é ¤¨§¨¨§¤¨§¦¦¨¨¤¨¨¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¦¨§¨¦¦¨¤©§§¨©§¨

"Búìéòî" àlà !déì éúééî Bìéæb éãäa LîBç¯íéìéà éðL ïäa ç÷ìå ,íLàì eðLéøôàc íéòìñ ézMî BðLéå .Lc÷äî épäúéàc éàî ¤©£¥§¥©§¥¥¤¨§¦¨©§¦§©¥¥¤§¥§¤§¦§¥§¨¦§©§¦¦§¨¨§¨©¨¤§¥¥¦
éàîe ;BLîeçå Bìéæb déì äåäc ,Lc÷äî épäúéàc éàîì déì áéäé æeæ äøNò äôéå ,íLà ìéà déì áéø÷î íéòìñ ézL äôéc ,ïéleçì§¦§¨¤§¥§¨¦©§¦¥¥¨¨§¨¤£¨¨¨¥¥§©§¦§©¥¥¤§¥©£¨¥§¥§§©

"Búìéòî"¯.Bìéæb¯àLéøc "Búìéòîì" àzîé÷Bà éàîa¯ézL äôé íLà ìL äéä íà ,ïéleçì ãçàå íLàì ãçà :àôéñ àîéà .Bìéæb §¦¨§¥§©¦§¨¦§¦¨§¥¨§¥¥¨¥¨¤¨§¨¨§¤¨§¦¦¨¨¤¨¨¨¤§¥
"Búìéòî" àîìà ,dLîeçå òìñ dnò àéáéå ,äìéòîì éðMäå ,BîLàì áø÷é íéòìñ¯,Bìéæb "Búìéòîì" déì éø÷ àLéø ;íLà ìéà §¨¦¦§©©£¨§©¥¦¦§¦¨§¨¦¦¨¤©§§¨©§¨§¦¨¥¨¨¥¨¨¥¥¦§¦¨§¥

àôéñ

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

כריתות.  פרק שישי - המביא אשם דף כו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                    רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zezixk(ycew zay meil)

éeNòL ,àéNða`edúBpzLäì`ed ixd ,eze`iypn xar m`y ,epicn §¨¦¤¨§¦§©
`iypd oi`y oeike .xkf `le dawp mi`hgd lk lr `iany ,mc` lkk
dricia jxev yiy mdn epic z` cenll ozip `l ,xeaive cigil dnec
,dtebl zkxvp `l` zxzein ea dxn`py dricid oi` ok m`e ,zi`ce
mei xg`l `hgy el rcepy in z`hg aiigl dyxecl ozip `le

.mixetikd
:zxzein zg` 'drici' oeyl yi recn xg` ote`a x`an iia`àlà¤¨

àëäî ,ééaà øîàzericidn zg`y xnel epl yi df mrhn - ¨©©©¥¥¨¨
,`id zxzein ,ze`hga exn`pyéããäî éôìé 'úBöî' 'úBöî' éãkî¦§¦¦§¦§¨§¦¥£¨¥

dey dxifba `iypde xeaivd cigid z`hg z` micnel ep`y oeik -
,ok m` ,mleka dxn`py 'zevn' oeylnéããäî éôìéc ïåékmdy - ¥¨§¨§¦¥£¨¥

,dfn df micnlpáéúëc éì änìaezkl jixv recn -ìL,úBòéãé L ¨¨¦¦§¦¨Ÿ§¦
l,øeaö éaâå àéNð éaâå ãéçé éabecnlie cg` mewna aezkl ic ixde ©¥¨¦§©¥¨¦§©¥¦

,dey dxifba x`ydïäéôeâì ïéðò Bðéà íàmiweqtd oi` m` - ¦¥¦§¨§¥¤
mdl yiyk `l` mi`ian mpi`y xnel ,mnvr lr cnll mikxvp

,e`hgy zi`ce driciïBäì éøîb àäcdxifba cnlp df xac ixdy - §¨¨§¦§
ly deyïéðò eäðz ,'úBöî' 'úBöî'cenll ,df weqt zzl jl yi - ¦§¦§§¥¦§¨
c ,epnnúàhç éúééîc àeä íéøetékä íBé øúa déì òãééúîc àëéä¥¨§¦§§©¥¨©©¦¦§©§¥©¨

,z`hg `iadl jixv ,mixetikd mei xg`l `hgd el rcep m`y -
.mixetikd meia xtkzn epi`e

,ielz my` `iady xg` `hgy el rcep m`y oipn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .z`hg `iadl aiigyàîéà`weecy ,xnel jl yi - ¥¨

øúa déì òãééúî ékxg`l `hgd el rcep m` -àeä ,íéøetkä íBé ¦¦§§©¥¨©©¦¦
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קנג oifge` mipya cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

úåðúùäì éåùò àéùð.ied cigi x`yk eze`iypn xar i`c Ðéôìé úåöî úåöî
éããäîdey dxifb jda edlek itlie "zevn" aizk edlekac ,xeave `iype cigi Ð

.z`hg ezbby lr oiaiige zxk epecf lr oiaiigy xacl (a,g) zeixed zkqna iccdn

.iccdn etlil inp `zlin `dl jklidéúà÷ àèç ïéãä ìò åàìlr `l xnelk Ð

.iz`w dicegl oicdäì òãåð ä÷ìîðùî íà
.dcli `ly Ðúøîúùî äðéàùlrc oeik Ð

`l Ð `niiw ded dlik`l `le ,d`a wtqd

`ny zrcd gqda dlqtpe ,dti dexny

.d`nhpàø÷éòî éàdig ,dwiln mcew Ð

.d`neh oilawn opi` oiig ilrae ,zeedïéãáå
äàðäá úøúåîã àåä.`id oixenb oilegc Ð

`lc ,xninl `kil inp dxfra oileg meyne

.`l dwiln la` ,dhigy `l` dxez dxq`

exn`i `ny ,d`pda xeq`c exfb opax la`

.wtq serd z`hgn oipdpáøã øîúéà éëå
øîúéà àäà"dhigy mc" wxta opzc Ð

dlre ,'ek d`iady dy`d :(a,ak zezixk)

ok dl rcep dwlnpyn m` :xn`e ax i`w

z`hg htynk dvene dfn Ð i`ce dcliy

z`hgd mcn dfde" :(d `xwie) aizkck ,serd

.'ebe "dvni mca x`ypde gafnd xiw lr

cixene dlrne serd y`xa fge`y Ð d`fd

zia siwne aixwny Ð ievin ,fzip mcde

.hgeqe gafnd xiwl ezwilnäìéëàá äøåñà
wtqd lr d`ad serd z`hg exn`i `ny Ð

.zlk`päàðäá äøåñàåz`hg x`yk Ð

,`id oileg `ny dlik`a xeq`y ,wtq serd

`nyc Ð dxeq` inp d`pdae .`id dlape

d`pda xeq` lk`p epi`y ycwe ,`id ycw

.eplik`i `l mialkl ixdy ,zxg`ìòù
'åë ÷ôñä.inc rcep `ly ink jklid Ð

äðùîíéòìñ éúù:aizkc ,my` oic edf Ð

."my`l ycwd lwya milwy sqk jkxra"

äòøé éðùäåmyl my` zernn gwpy itl Ð

.my`ïéìåçì íéìéà éðù ïäá ç÷ìÐ

yie .oilegl e`vie zerna lrne ,dlik`l

ynege oxwl fef dxyr ly my` mlyl eilr

my`l mirlq izya my`e ,oey`x my` ly

mirlq izy dti odn cg` did m` .zelirn

mirlq izy dtid Ð fef dxyr odn cg`e

axwi :`xnba yxtn .ezlirnl axwi fef dxyr dtid ipyde ,zelirn my`l axwi

."elifb" ezlirnl ixw `zyde .ynege oxwn xhtp ixde ,oey`x my` liayaãçà
ïéìåçì ãçàå íùàìenyl axwi Ð mirlq izy dti my` ly did m` .rlqa lrn Ð

.el eyxtedy zernne ,gwlp enyl ixdy ,oey`xdéðùäåaxwi ,oileg `edy Ð

ixw `zyde .ezlirn my`l Ð ezlirnl

."ezlirn" zelirn my` ly my`d li`l

äùîåçå òìñ äîò àéáéå,ea lrny oxw Ð

.`a oey`xd my` xzenn ixdy dacpl eltie

åùîåçå òìñ àéáégaiyy dny ,ezian Ð

.`ed ycwd gay Ð mirlq izya my`

àøîâíùà ìéà àîéìéàmy` ly Ð

.zelirníùà ìéà éãäá ùîåçã àøîéîì
äéì éúééîlr dey `edy my` `iad m` Ð

on xhtp Ð oxwd yneg ick mirlq ipy

ynegd?.'ek aizkdeàôéñ éðú÷ãî ãåòåÐ

.ezlirnl axwi ipyde rlqa lrnc `kid

my`l li` "ezlirnl" i`d jgxk lrc

rlq dnr `iaie :ipzw `dc ,`ed zelirn

.ynege oxwl ynegeïø÷ éãäá ùîåç àîìà
äéì éúééî,oizipznn iywne xcdc i`de Ð

wca iycwn dpdpca irzyi` `xw `niz `lc

ik eyneg jklid Ð dler ycwdn e` ziad

,witp `l Ð my` li` icda dil iziin

oxwc i`d la` .iedn ira oxw ik ynegc

my` icda yneg iziin ik ,ded my` diteb

.`tiqn rny `z .inc xity dlirn lyàìà
åìéæâ àùéøã äìéòîì éàîmy`d `ed Ð

izya dicic ycwdn i`d ipdzi`c oey`xd

ipy oda gwlie .onyl eyixtdy mirlq

dil aixwn mirlq izy dtic ,oilegl mili`

ipzwc "eny`l" `ede ,zelirn li`l

i`nl dil aidi fef dxyr dtide .oizipzna

eny`l epaixwi ,xnelk ,ycwdn ipdzi`c

lrny ynege oxwl oinelyz eidie ,oey`xd

.oizipzn ipzwc "eny`l" epiide ,odaàîéà
'åë àôéñ`ed `tiqc ."eny`l" jigxk lr Ð

gwlp enyl df li` ixdy ,oey`x my`

inelyzl `le ,zelirn my` `ed ezlirnle

inelyzl eynege rlq `iai :ipzw `dc .oxwd

ezlirnl elifb ixw `yix .ynege oxw
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zezixk(ycew zay meil)

éeNòL ,àéNða`edúBpzLäì`ed ixd ,eze`iypn xar m`y ,epicn §¨¦¤¨§¦§©
`iypd oi`y oeike .xkf `le dawp mi`hgd lk lr `iany ,mc` lkk
dricia jxev yiy mdn epic z` cenll ozip `l ,xeaive cigil dnec
,dtebl zkxvp `l` zxzein ea dxn`py dricid oi` ok m`e ,zi`ce
mei xg`l `hgy el rcepy in z`hg aiigl dyxecl ozip `le

.mixetikd
:zxzein zg` 'drici' oeyl yi recn xg` ote`a x`an iia`àlà¤¨

àëäî ,ééaà øîàzericidn zg`y xnel epl yi df mrhn - ¨©©©¥¥¨¨
,`id zxzein ,ze`hga exn`pyéããäî éôìé 'úBöî' 'úBöî' éãkî¦§¦¦§¦§¨§¦¥£¨¥

dey dxifba `iypde xeaivd cigid z`hg z` micnel ep`y oeik -
,ok m` ,mleka dxn`py 'zevn' oeylnéããäî éôìéc ïåékmdy - ¥¨§¨§¦¥£¨¥

,dfn df micnlpáéúëc éì änìaezkl jixv recn -ìL,úBòéãé L ¨¨¦¦§¦¨Ÿ§¦
l,øeaö éaâå àéNð éaâå ãéçé éabecnlie cg` mewna aezkl ic ixde ©¥¨¦§©¥¨¦§©¥¦

,dey dxifba x`ydïäéôeâì ïéðò Bðéà íàmiweqtd oi` m` - ¦¥¦§¨§¥¤
mdl yiyk `l` mi`ian mpi`y xnel ,mnvr lr cnll mikxvp

,e`hgy zi`ce driciïBäì éøîb àäcdxifba cnlp df xac ixdy - §¨¨§¦§
ly deyïéðò eäðz ,'úBöî' 'úBöî'cenll ,df weqt zzl jl yi - ¦§¦§§¥¦§¨
c ,epnnúàhç éúééîc àeä íéøetékä íBé øúa déì òãééúîc àëéä¥¨§¦§§©¥¨©©¦¦§©§¥©¨

,z`hg `iadl jixv ,mixetikd mei xg`l `hgd el rcep m`y -
.mixetikd meia xtkzn epi`e

,ielz my` `iady xg` `hgy el rcep m`y oipn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .z`hg `iadl aiigyàîéà`weecy ,xnel jl yi - ¥¨

øúa déì òãééúî ékxg`l `hgd el rcep m` -àeä ,íéøetkä íBé ¦¦§§©¥¨©©¦¦
éúééîc`iadl aiig `ed df ote`a -íéøetkä íBéc íeMî ,úàhç §©§¥©¨¦§©¦¦

éúà à÷ àèç ïéãä ìò åàì,cala df `hg lr xtkl `a epi` - ¨©¨¥¥§¨¨¥
,df `hg lr xtik `ly xnel ozip jk meyneìáà`hgy el rcep m` £¨

`iady xg`c ,éeìz íLàielz my`éúà÷ àèç ïéãä ìòlr - ¨¨¨§©¨¥¥§¨¨¥
,`a `ed df mieqn `hgøtkéîc énð éëä àîéàxtkzpy xnel yi - ¥¨¨¦©¦§¦©¥

,xak eaéeìz íLà éúééî à÷c øúáì òãééúî éëcel rceeiyke - §¦¦§§©§¨©§¨©§¥¨¨¨
,ielzd my`d z` `iady xg`l `hgd.úàhç éúééî àìdaiyn Ÿ©§¥©¨

:`xnbdàø÷ øîà ,àáø øîàm`y eyxc epnny weqta xn`p - ¨©¨¨¨©§¨
z`hg `iany mixetikd mei xg` el rcep(bk c `xwie),'åéìà òãBä Bà'©¥¨

íB÷î ìkîs`e ,z`hg `ian `hgy el rcepy ote` lkay cnll - ¦¨¨
.ielz my` `iad xak m`

:`xnbd zl`eyøîàc àzLäm` s`y ,mixne` ep`y dzrn - ©§¨§¨©
,ielz my` `iadúàhç éúééî déì òãééúî ék`hgd el rcepyk - ¦¦§§©¥©§¥©¨

,z`hg `ianänì éeìz íLà`ed,àadaiyn .xtkn epi` ixde ¨¨¨¨¨¨
:`xnbd,àøéæ éaø øîà,liren ielz my`úî íàL`iady xg` ¨©©¦¥¨¤¦¥

,ielz my`ïBò àìa úî.my`d eilr xtiky oeik ¥§Ÿ¨
:`xnbd dgecé÷úî,àáø dì óxtkl `a my`y xnel ozip ji` ©§¦¨¨¨

m` ixde ,zeniy dxwnl eilr,úîielz my` `iad `l m` s` ¥
dy oeik ,el xtkzpäúéîdnvr.ú÷øîî ¦¨§¨¤¤

:ielz my` `ian recn xg` ote`a yxtn `axlà,àáø øîà à ¤¨¨©¨¨
ick `a ielz my`,íéøeqéiä ïî åéìò ïâäìcr ,eilr e`eai `ly §¨¥¨¨¦©¦¦

.xtkzie z`hg `iaie ,`hgy el rceeiy
:dpyna epipy['åëå] ÷ôqä ìò àaä óBòä úàhçdwlnpyn m` ©©¨©¨©©¨¥

cle dcli m` zrcei dpi`y dy` ,xnelk .xawz ef ixd dl rcep
zaiig `id m`y ,i`pz dyere oaxw d`ian ,`l e` oaxw aiignd
df lre ,oileg didi zaiig dpi` m`e ,z`hgl df ser didi z`hg

.xawz ef ixd ,dl rcep dwilnd xg`l m`y dpynd dxn`,áø øîà̈©©
øtéëåz`f lka ,xawzy dpic dwlnpy xg`l rcep m`y s` - §¦¥

yxity eixacn x`eane .dzaegl dl dzlre dilr ef z`hg dxtik
zaiige ,cle dlitdy rcepy epiid dpyna xen`d 'dl rcep' oeyly

.ef z`hga dl xtkzpy xn` df lre ,z`hg `iadl
:`xnbd dywnéëä éàdlitdy rcepyk zxacn dpyndy ,ok m` - ¦¨¦

,z`hg `iadl `id zaiigy ,cleéànàrecn -,øáwzxxazd ixde ©©¦¨¥
.serd z`hg lk oick mipdkl lk`iy epice ,dz`hgl axw df sery

`ed xawzy mrhd :`xnbd zvxzn,úønzLî dðéàL éôìoeiky §¦¤¥¨¦§©¤¤

dxnyp `l ,dlik`l zcner dzid `le wtqd lr d`a dligzny
.d`nhp `ny yeygl yiy ,zrcd gqida dlqtpe d`nehn dti

:`xnbd dywnúønzLî àì úîéàexny `ly xnel epl yi izn - ¥©Ÿ¦§©¤¤
,d`nhpe dti ef z`hgàøwéòî éà,dwlnpy mcew dligzn m` - ¦¥¦¨¨

ixdàéåä äiçe ,d`neh lawn epi` ig miig lrae ,dzid -,óBqáì éà ©¨¨§¨¦§©
,dwlnpy xg`ldì øèðî÷mipdky oeiky ,odkd dze` xny ixd - ¨©§©¨

.zlk`p dpi` m` s` `nhiz `ly exny i`ce ,md mifixf
:`xnbd zvxznïéúéðúî ,àlàzwqer epzpyn -ay ote`dì òãBð ¤¨©§¦¦§©¨

,äãìé àìc,oaxwn ixnbl dxeht `idy xxazdeàeä ïéãáe §Ÿ¨§¨§¦
cd`iady 'z`hg'd,äàðäa úøzeîda zaiig dzid `l ixdy §¤¤©£¨¨

,llkéàîey exn`y mrhd dne -,øáwzdxifb ef,ïðaøcîxq`zy ©¦¨¥¦§©¨¨
d`ay serd z`hgn zepdil xzeny xnel erhi `ly ick ,d`pda
.z`hg dpi`y xxazdy oeik xzen o`k `weecy erci `le ,wtqd lr

:zx`ane `xnbd dkiynnáøc øîzéà éëåxtiky ,ax xn`y dne - §¦¦§©§©
`l` ,ef dpyn lr ok xn` `l ,oaxwd dilrìòlirl dpynd(:ak), ©

,da epipy jky,÷ôña óBòä úàhç äàéáäL äMàäm` drci `ly ¨¦¨¤¥¦¨©©¨§¨¥
,`l e` z`hg zaiig `idäãìiL dì òãBð ä÷ìîð àlL ãò íà¦©¤Ÿ¦§§¨©¨¤¨§¨

,éàcå,z`hg `iadl zaiigeäNòzz`hgk dnvr ef z`hg,éàcå ©©¥¨¤©©
oeiknLd eze`äàéáäL ïéndpaxw z` aixwdl'òãBä àì' ìòlr - ¤¥¦¤¥¦¨©Ÿ©

oind eze`n ,dwitq'òãBä' ìò äàéáî`idy zi`ce drici lr - §¦¨©©
z`hg dze`a z`vl dleki dcliy dl rcepyk okle ,oaxwa zaiig

oecl yie .dnvríàwxä÷ìîpMîz`hgdòãBðdl,äãìiLdf lre ¦¦¤¦§§¨©¤¨§¨
äfî ,áø øîàz`dîc,gafnd lräöBîez` dvnne -dîclr ¨©©©¤¨¨¤¨¨

,serd z`hg oick ,gafndäøtëå`iadl dkixv dpi`y ,dilr §¦§¨
ef z`hge ,zxg` z`hg,äìéëàa úøzeîdxtiky mcewy oeiky ¤¤©£¦¨

,i`ce z`hg myl ef z`hg daxw ,i`ce z`hg `id zaiigy rcep
.mipdkl zlk`py serd z`hg x`yk `id ixde

:z`hgd zlik` oiprl ax lr wlegd zrc z` `xnbd d`ianéaø©¦
,øîà ïðçBézxzen `id oicd xwirne ,dxenb z`hg `id zn`ay s` ¨¨¨©

ef z`hg ,dlik`aäìéëàa äøeñà,opaxcneøîàé ànL äøéæblky £¨©£¦¨§¥¨¤¨Ÿ§
,úìëàð ÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhçoeik zlk`p efy erci `le ©©¨©¨¨©©¨¥¤¡¤¤

.i`ced lr d`a `idy xxazdy
:opgei iaxle axl zeriiqnd zeziixa d`ian `xnbddéúåk éåì éðz̈¥¥¦§¨¥

áøc,ax ixack `ziixaa iel dpy -,÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhç §©©©¨©¨¨©©¨¥
,`l e` d`iadl zaiig m` reci oi`yä÷ìîpMî íàxg`l - ¦¦¤¦§§¨

dwlnpyéàcå äãìiL òãBð,z`hga zaiigeäfîz`dîclr ©¤¨§¨©©©¤¨¨
,gafndäöBîez`dîc,serd z`hg oick ,gafnd lräøtëå,dilr ¤¨¨§¦§¨

e ,zxg` z`hg `iadl dkixv dpi`yäìéëàa úøzeîz`hg x`yk ¤¤©£¦¨
.ax ixacke ,mipdkl zlk`py serd

ïðçBé éaøc déúååk àéðz,opgei iax ixack zxg` `ziixaa epipy - ©§¨§¨¥§©¦¨¨
,÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhç,z`hg `iadl zaiig m` reci oi`y ©©¨©¨¨©©¨¥

,äãìé àlL dì òãBð ä÷ìîð àlL ãò íà,oaxwn dxehteàöz ¦©¤Ÿ¦§§¨©¨¤Ÿ¨§¨¥¥
z`hgdBà ,ïéleçìydzøáçì øënze .oaxwa zaiigdàlL ãò íà §¦¦¨¥©£¤§¨¦©¤Ÿ

,éàcå äãìiL dì òãBð ä÷ìîð,z`hg zaiigeäNòzef z`hg ¦§§¨©¨¤¨§¨©©¥¨¤
l,éàcåoeiknLeze`'òãBä àì' ìò äàéánL ïén,wtqd lr - ©©¤¥¦¤§¦¨©Ÿ©

'òãBä' ìò äàéáîe .i`ce aixwdl zaiig `idyk -ä÷ìîpMî íà §¦¨©©¦¦¤¦§§¨
z`hgdòãBðdläfî] äãìiLz`dîc,gafnd lräöîez`,dîc ©¤¨§¨©¤¨¨Ÿ¤¨¨

,serd z`hg oickäøtëå,zxg` z`hg `iadl dkixv dpi`y dilr §¦§¨
äøeñàåef z`hgäìéëàa,m` la` .opgei iax ixackeäöéîz` §£¨©£¦¨¦¨
dîc,gafnd lrãBð Ck øçàåòdl,[äãìiLdxtkd zryay oeik ¨¨§©©©©¤¨§¨

,wtqd lr d`ad serd z`hg x`yk dzidäøeñàef z`hgeléôà £¨£¦
,äàðäa`ny dlik`a dxeq`y ,wtqd lr d`ay serd z`hg oick ©£¨¨

ycew `ny d`pda dxeq`e ,`id dliap oileg zwilne ,`id oileg
oeik ,i`ce dcliy jk xg` rcepy s`e .`idäàa ÷ôqä ìòL¤©©¨¥¨¨

,dúlçzî,miycwa lek`l lkezy dilr xtkl ickd÷éôñ äøtk ¦§¦¨¨¦§¨§¥¨
dì äëìäå,wtq z`hg myl dzid mcd z`fd s` ,dzxtk lk - §¨§¨¨

`ly enk df ixde ,dzxtk dyrn xnbp xak i`ce zaiigy rcepyke
.i`ce z`hg zaiigy llk rcep
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המשך בעמוד טנצ



קנד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zezixk(ipy meil)

,mc` zlik`l ie`x df lk`n did ,d`neh laiwy dryaé÷eqàì§©¥
äàîehîez`nehn dler epi` -.áìk úìéëàî ìñtiL ãòla` ¦§¨©¤¦¨¥¥£¦©¤¤

,àëä,mc`dn xya jzegd iabläàîeè déì éúeçàìmivex ep` - ¨¨§©¥¥§¨
wxy `ed llkd dfae ,d`neh zlawl exiykdle ecixedléæç éà¦£¦

íãàì(alkl ifg) ,mc` zlik`l ie`x xacd m` -ïéà]`ed ixd - §¨¨¦
d`neh lawne lke`k aygp,[la`àì ,íãàì éæç àì éàoi` - ¦Ÿ£¦§¨¨Ÿ

d`neh lawn epi`e ,lke`k aygp xacd.(áìëì éæç)£¦§¤¤
`ziixad lr ef dpynn dziiyew z` zniiqne zxfeg `xnbd

:lirl d`aedyéðz÷ íB÷î ìkîjixv mc` xyay dpyna,äáLçî ¦¨¨¨¨¥©£¨¨
åixd,äáLçîwxàéä äl÷ äàîeèìxyaa yiy gkene ,zkxvp ©©£¨¨§§¨©¨¦

mc z` `ziixad dhrin recn ok m`e ,'lke`' ly dlw d`neh mc`
.dlw d`neh mda oi`y zngn mizy ikldn

:`xnbd zvxznéléî éðä,dlw d`neh mc` xyaa yiy ,df xac - ¨¥¦¥
edfíéiçîdxn` df iable ,elke`l ick exyan jzge ig mc`dyk - ¥©¦

,oilke` z`neh ea yiy oivwera dpyndàîè ,äúéî øçàì ìáà£¨§©©¦¨¨¥
,äøeîç äàîeè àeä,milke` ly dlw d`neh ea oi` ok zngne §¨£¨

mc`a oi`y dxn`y ,mc ixeqi`a dpcy `ziixad zwqer dfae
.mc xeqi`n hrenn `ed okle dlw d`neh

eiably ,zn mc` xyaa `ziixad z` micinrn m` :`xnbd dywn
ok m` ,dlw d`neh oi`y `ziixad dxn`dúååëcdfl dneca ixd - ¦§¨¨

l mby xnel jixv,äîäa éab,dlw d`neh yiy `ziixad dxn`y ©¥§¥¨
xaecn,äúéî øçàì,jytp dnn dyw ok m`eéàd lr xaecn,øNa §©©¦¨¦¨¨

`ed ixdäøeîç äàîeè ànèî,dliap lyíàåa xaecnd,íãixd §©¥§¨£¨§¦¨
`ed mbäøeîç äàîeè ànèî,`xnbd z`f dgikene .dliap ly §©¥§¨£¨
ïðúcdpyna(`"n d"t zeicr),ïéøäèî éànL úéa ,úBìéáð íc ¦§©©§¥¥©©§©£¦

,dliap z`nehn,ïéànèî ìlä úéáejgxk lre ,lld ziak dklde ¥¦¥§©§¦
epiid dlw d`neh z`nhn dnday dxne`a `ziixad zpeeky
mc` xya mb ixd dnec ote`ae ,dlw d`neh da yiy ,diiga dndal
recne ,oivwera dpyna x`azdy enk ,milke` z`neh `nhn ig

.df oiprl dndal mc` oia welig yiy `ziixad dxn`
oi`y ,dzin xg`l mc`a `ziixad zwqer zn`a :`xnbd zvxzn
ziywdy dne ,dzin xg`l xaecn dndaa s`e ,dlw d`neh ea

,dlw d`neh ea oi` ok zngne ,dxeng d`neh yi dzin xg`lyàìŸ
àëøöðdf oic xnel `ziixad dkxved `l -ïðúãëì àlàote`l - ¦§§¨¤¨¦§¦§©

dpyna epipyy df(b"n b"t oivwer),íB÷î ìëa ,äàîè äîäa úìáð¦§©§¥¨§¥¨§¨¨
dpi` ,mc` ipa daxd my yiy mikxka elit`e ,z`vnp `idy

oke ,dlke`l jxc oi`y oeik lk`nk daeygøBähä óBò úìáð¦§©©¨
z`vnp `idyk,íéøôkazaygp dpi` ,mihren mc` ipa my yiy ©§¨¦
`l` ,lk`nkéøöäáLçî C,miebl dlik`l mdilr aeygl -ïéàå ¨¦©£¨¨§¥

éøöøLëä Cly dxeng d`neh `nhl mteqy oeik ,min z`ia ly ¨¦¤§¥
.dliapáìçå øBäè óBò úìáðå íB÷î ìëa äøBäè äîäa úìáð)¦§©§¥¨§¨§¨¨§¦§©¨§¥¤

å ,(øLëä àìå äáLçî àì ïéëéøö ïéà íé÷åMaef dpyn lrøîà ©§¨¦¥§¦¦Ÿ©£¨¨§Ÿ¤§¥§¨©
éì änì äáLçî ,àéiç éaøì áø déì,daygna jxev yi dn myl - ¥©§©¦¦¨©£¨¨¨¨¦

edf ixdäl÷ äàîeèì,dlw d`neha jxev yi o`k recne ,lke` ly §§¨©¨
ixdeàéä äàîeè dôeb àéäly dxeng d`neh yi dnvr da - ¦¨§¨¦

e .dliapdéì øîàoi`y ote`a `ed daygna jxevd ,`iig iax ¨©¥
epiide ,dxeng d`nehàkéàc ïBâkyiy -,äìéáð úéfkî úBçtoi`e §§¦¨¨¦©©¦§¥¨

,dliap z`neh daéåä éàäå éàäc ,ïéìëBà äöéakî úBçôì äôøöå§¥§¨§¨¦©¥¨¨¦§©§©¨¥
äöéakoi`e ,dviak `ed milke`d mr cgi dliapd ly xeriydy - ©¥¨

`id ixd dlik`l dliapd lr ayg m` j` ,dliap z`neh jka
mixg`d milke`d mr ztxhvne ,milke` ly dlw d`neh d`nh

.dviak xeriyl
:`iig iaxl dywde ax jiyndéëä éàoi`y ote`a xaecny ,jk m` - ¦¨¦

oicn dlw d`neh wx ea yie ,dxeng d`nehl ie`xd xeriy xyaa
,lke`øLëä énð éòaéìd`neh lawl xyad xykeiy mb jixvp - ¦¨¥©¦¤§¥

,eixac z` ax gikene .min eilr e`eaiy ici lréaø éác àðz àäc§¨¨¨§¥©¦
ìàòîLé,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa ef `ziixa epy ixdy - ¦§¨¥

weqta xn`pie)(fl `i `xwmzlaPn lRi ike'øLà [òeøæ] òøæ ìk ìò §¦¦Ÿ¦¦§¨¨©¨¤©¥©£¤
òøfé`l mirxfd lr min e`a `ly onf lky epiide ,'`Ed xFdh ¦¨¥©¨

,jk weqtd z` yexcl yie ,d`neh lawl exykedíéòøf äî©§¨¦
ïéãçeéîjkaå ,äøeîç äàîeè ànèì ïôBñ ïéàLdxez dxn` §¨¦¤¥¨§©¥§¨£¨§

yéøöøLëä C,d`neh elawiy ickìk óàmixacdïôBñ ïéàL ¨¦¤§¥©Ÿ¤¥¨
éøö äøeîç äàîeè ànèìøLëä C,d`neh lawl miie`x eidiy ick §©¥§¨£¨¨¦¤§¥

,dxeng d`neh `nhn epi`y ,zifkn zegt dliap xyaa ok m`e
jxev yi ,dlw d`neh `nhl xg` lk`n mr dviakl sxhvne
dpyna eli`e ,d`neh lawl ie`x didiy ick min eilr e`eaiy

.cala daygna `l` xykda jxev oi`y x`ean
déì øîà,`iig iaxéléî éðäd`neh ea oi`y lke`y ,df oic - ¨©¥¨¥¦¥

epiid ,xykd jixv dxengàîìòc ïéìëBàa,milk`n mzqa -úéìc §¨¦§¨§¨§¥
äìáð úéfkî úBçt Ba,dliap zifkn zegt mdil` etxiv `ly - ¨¦©©¦§¥¨

,dxeng d`neh icil e`eai `l mlerle,àëä ìáàx`eand ote`a £¨¨¨
,dpynadéeâa àkéàclke`l sxivy -ïåék ,äìéáð úéfkî úBçt §¦¨§©¥¨¦©©¦§¥¨¥¨

øLëä éòa àì úéfk déì óøöî eléàcsxvn did m`y oeik - §¦§¨¥¥©©¦Ÿ¨¥¤§¥
xykd jixv sxevnd lk`nd did `l ,dliap ly mly zifk lk`nl
s` ok lr ,ynn dliap z`neh ea dzid ixdy ,d`neh lawl ick
xack aygp df ixd mewn lkn ,zifkn zegt wx sxiv eiykry
`nhl ick s` xykd jixv epi`y ,dxeng d`neh icil `eal cizrd

.dlw d`neh
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xcde"המשך ביאור למס' כריתות ליום שני עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zezixk(ipy meil)

xaecn ,xeq` `edy ok iptl,Bñpék àlLa`a `edy xkip oiicre §¤Ÿ¦§
ipta xeqi` edf `l` ,oird zi`xn meyn mrhd oi` ok m`e ,mc`n

,dywe ,envrøeñà éî,dlik`a xeq` qepk epi`y mc` mc ike - ¦¨
àéðz àäå,`ziixaa,økk éab ìòL íceita xkkd z` mc`d jypy §¨©§¨¨¤©©¥¦¨

,ezlik`n yextl opaxcn devn yi ,xkkd lr eipiy oian mc `vie
okleBøøBbxkkdn mclBìëBàåmc la` .xkkl,íépéMä ïéa ìLlk §§§¤¥©¦©¦

`l` ,dyixt zevn elit` ea oi` ,eit jeza `vnpy onfBööBî§
,ùLBç Bðéàå BòìBáex`ean mipt lk lre .z`f d`exy in oi`y oeik §§¥¥

devn wx `l` xenb xeqi` ea oi` ,qepk epi`y xkkd iab lry mcy
xeqi` yi mizy ikldn mcay x`ean `ziixaa eli`e ,epnn yextl

.mc` mc `edy xkipe qepk epi`yk s`e ,ote` lka xenb
z` xg` ote`a zayiine ,oey`xd dvexizn da zxfeg `xnbd

:`xnbd zvxzn .`ziixad oial ax ixac oia dxizqd,àlàzn`a ¤¨
,mibc mc ax xq` okle ,qepk mca miwqer `ziixad oiae ax ixac oia

e ,xzen mc `edy xkip `l ixdyàúéðúî àéää àéðz ékdne - ¦©§¨©¦©§¦¨

ote`a epiid ,dligzkl xzen mibc mcy `ziixaa epipyydéa úéàc§¦¥
mca yiy -,íéO÷N÷xizdl erhi `le ,mibc mc `edy xacd xkipy ©§©¦

,ote` lka `ziixad dxq` mc` mc eli`e ,dnda mc mb ezngn
e .qepk `edyk xkid ea jiiy `ly oeik ,oird zi`xn meynøîà÷ ék¦¨¨©

xn`y dne -áømibc mcy,øeñàote`a epiiddéa úéìcea oi`y - ©¨§¥¥
,íéO÷N÷mb ezngn exizie erhiy yygn xeqi` minkg eilr exfby ©§©¦
.dnda mc

:mc`d mc oic z` zx`an `xnbdéëläî íc ,úLL áø øîà̈©©¥¤©§©§¥
Ba ïéà LBøt úåöî eléôà ,íézLoi` -yextl opaxcn devn elit` §©¦£¦¦§©§¥

.dligzkl xzen `ed `l` ,ezlik`n
,`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyíc ,álä íc ,ìBçhä íc ¥¦¥©©§©©¥©

úBéìkäeíc ,íézL éëläî íc .äNòú àìa elà éøä ,íéøáà íc ©§¨©¥¨¦£¥¥§Ÿ©£¤©§©§¥§©¦©
.åéìò áéiç ïéàå øeñà ,íéNîøe íéöøLyiy `ziixaa x`eane §¨¦§¨¦¨§¥©¨¨¨

:`xnbd zvxzn .zyy ax ixack `lye ,mc` mc zlik`a xeqi`ék¦
àéðzmc` mcy `ziixaa epipyy dn -,øeñà ©§¨¨
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mcd zwixf mcewe hgypy xg`l el rcep,øáwé äæ éøä,ipy cvne £¥¤¦¨¥
àôéñ àîéàwxfpy i`ce my` iabl epipy day `tiqd z` xen` - ¥¨¥¨

,`hg `ly rcep jk xg`e ,enc xakå.äôéøOä úéáì àöé øNaä §©¨¨¥¥§¥©§¥¨
eàøáz éàcå àäxnel jixve ,dpynd iwlg ipy oia dxizq i`ce ef ± ¨©©©§¨
y.Bæ äðL àì Bæ äðML éîdpyy ine ,`id mi`pz zwelgn xnelk ¦¤¨¨Ÿ¨¨

ine ,dxeawa dxfra ehgypy oilegy xaeq dwixf mcew ly oicd z`
.dtixya mdy xaeq dwixf xg`l ly oicd z` dpyy
:i`ce my` lr i`ce my`n `iyewd lr sqep uexiz,øîà éMà áø©©¦¨©

(àéL÷ àì äôéøOä úéáì àöé øNaäå éeìz íLàa éðz÷c àLéø)¥¨§¨¨¥§¨¨¨§©¨¨¥¥§¥©§¥¨Ÿ©§¨
xyad `tiqay dne ,dxeawa mpic dxfra ehgypy oileg mlerl

`ed ,dtixyl `veic íeMîdwixf xg`lìeñt çáæk éæçúéîdnec ± ¦§¦§£¥§¤©¨
exaewl mixne` eid eli` ,oky oeike ,leqt ea rxi`y oaxwl xacd
epwiz ok lre ,elqtpy miycw ly mpic jky zerhl mewn did

.dtixya epic didi dwixf xg`ly
:dpyna epipyícä ÷øæð`ly el rcepy mcew ielzd my`d ly ¦§©©¨

,`hg.ìëàé øNaä©¨¨¥¨¥
:`xnbd zl`eyéànàå,xyad lk`p dwixf xg`l recn ±àéåä àä §©©¨©§¨

äòéãé déìiabl eli`e ,`hg `ly dzr rcei oaxwd `ian ixd ± ¥§¦¨
dxeza xn`p ielz my`(gi d `xwie)my` oicy ,epiidc ,'rci `l `ede'

:`xnbd zvxzn .`hg m` rcei epi`yk wx `ed ielz,àáø øîà̈©¨¨
àø÷ øîàielz my`a wqerd weqta xn`p -(my)òãé àì àeäå' ¨©§¨§Ÿ¨©
,'Bì çìñðåel didz `ly jixv dgilqd zrya `weecy epiidc §¦§©

xwir `idy my`d ly enc zwixf zrya `id dgilqd zrye ,drici
,dxtkdàäå[dfe±]äçéìñ úòLa äòéãé déì àéåä àìdzid `l - §¨Ÿ©§¨¥§¦¨¦§©§¦¨

,`hg `ly dlik` mcew el rcepy s` okle ,dwixf zrya drici el
.dlik`a exya xzene xyk ielz my`k epic

mcd jtyi ,el rcep hgypyn m` :ielz my` iabl dpyna epipy
,'eke dtixyd zial `vi xyadeeléôà ,øîBà éñBé éaøm`ícä ©¦¥¥£¦©¨

'åë ñBka.lk`i xyade gafnd lr dzr mcd wxfi ©
:`xnbd zl`ey .iqei iax zhiy z` zxxan `xnbd,éñBé éaøì§©¦¥

éànà[recn-]÷øfé,mcdäçéìñ úòLa äòéãé déì àéåä àä- ©©¦¨¥¨©§¨¥§¦¨¦§©§¦¨

,dgilqd zry `idy mcd zwixf zrya `hg `ly drici el yi ixd
oi` xy`k wx `a ielz my` oaxwy x`azd zncewd `ibeqa eli`e
:`xnbd zvxzn .dgilqd zry `idy mcd zwixf zrya drici
÷øféì ãîBòä ìk øîàc ,ïBòîL éaøk dì øáñ éñBé éaø ,àáø øîà̈©¨¨©¦¥¨©¨§©¦¦§§¨©¨¨¥¦¨¥

.éîc ÷eøæk.wexfk xak aygp gafnd lr dwixfl okend mc ,xnelk §¨¨¥
aixwnl rcep `l oiicr dwixfl mcd okedy dryay oeik `linne

xyk oaxwde ,dgilq xg`lke wexfk mcd aygp ,`hg `ly.
:`xnbd dywnøîàc øîéà[xn` mpn`±]ïBòîL éaøeixac z` ¥©§¨©©¦¦§

éãéîa[xaca-],÷øféì ãîBòc,zepaxwd x`ya mc oebkéàä ìáà± §¦¦§¥¦¨¥£¨©
zn`a ixd ,df mc,÷øféì ãîBò ïéàcizr ezwixf mcew cer ixdy ¥¥¦¨¥

,wexfk mcd z` oecl epl oi` df ote`ae ,`hg `ly aixwnl rceeidl
xg`l `hg `ly el rcep eli`k ielz my`d z` oecl oi` `linne

.mcd wxfi iqei iax itl recn `iyewd zxfege .dgilq
:`xnbd zvxznàáøòîa éøîà,l`xyi ux`a exn` ±éaø øáñ÷ ¨§¦§©£¨¨¨¨©©¦

áø÷éì älçza ìeñtä úà (Ba) ïéLc÷î úøL éìk ,éñBéxnelk . ¥§¥¨¥§©§¦¤©¨©§¦¨¦§©
z` aiygdle ycwl zxy ilkd liren ,zxy ilka xacd ozipy oeik
s` ,gafnd lr ezelrdl dligzkl xzene ,xykk ekezay dn
oaxwdy xxazd mcd zwixf iptly s` lr okle .leqt `ed zn`ay
xzen ,qeka gped xaky oeik mewn lkn ,leqt mcde oileg `ed
`ed `linn ,wxfidl mcd oicy oeike ,gafnd lr ewxefl dligzkl

.dlik`a xyad z` xizn
:dpyna epipy.'åë ïk Bðéà éàcå íLàdlbr :dpynd dkiynne ¨¨©©¥¥

xawz dtxrpyn ,xcra drxze `vz dtxrp `ly cr ,ok epi` dtexr
.dl dklde dwtq dxtik ,dlgzn d`a wtq lry ,dnewna

dd xeqi` lg izn dpc `xnbd:dtexr dlbra d`pøîzéàxn`p - ¦§©
,yxcnd ziaaúøñàð éúîéà äôeøò äìâòdxeq` onf dfi`n - ¤§¨£¨¥¨©¤¡¤¤

.d`pda.äôéøò øçàì ,øîà àáø ,íéiçî ,øîà àðeðîä áø©©§¨¨©¥©¦¨¨¨©§©©£¦¨
:`xnbd zl`eyàáøì àîìLadxqe`y ,oaen `ax ly epic - ¦§¨¨§¨¨

äNòî da ãéáòúéàc àðcéòî,dtixrd dyrn da dyrpy dryn ± ¥¦§¨§¦§£¦¨©£¤
,miieqn onf `ed df onfeàðeðîä áøì àlàoaen `léúîéàîezpeek ¤¨§©©§¨¥¥¨©

.zxq`p `id diiga miieqn onf dfi`n xnelk ,zxq`py
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קנה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zezixk(ipy meil)

,mc` zlik`l ie`x df lk`n did ,d`neh laiwy dryaé÷eqàì§©¥
äàîehîez`nehn dler epi` -.áìk úìéëàî ìñtiL ãòla` ¦§¨©¤¦¨¥¥£¦©¤¤

,àëä,mc`dn xya jzegd iabläàîeè déì éúeçàìmivex ep` - ¨¨§©¥¥§¨
wxy `ed llkd dfae ,d`neh zlawl exiykdle ecixedléæç éà¦£¦

íãàì(alkl ifg) ,mc` zlik`l ie`x xacd m` -ïéà]`ed ixd - §¨¨¦
d`neh lawne lke`k aygp,[la`àì ,íãàì éæç àì éàoi` - ¦Ÿ£¦§¨¨Ÿ

d`neh lawn epi`e ,lke`k aygp xacd.(áìëì éæç)£¦§¤¤
`ziixad lr ef dpynn dziiyew z` zniiqne zxfeg `xnbd

:lirl d`aedyéðz÷ íB÷î ìkîjixv mc` xyay dpyna,äáLçî ¦¨¨¨¨¥©£¨¨
åixd,äáLçîwxàéä äl÷ äàîeèìxyaa yiy gkene ,zkxvp ©©£¨¨§§¨©¨¦

mc z` `ziixad dhrin recn ok m`e ,'lke`' ly dlw d`neh mc`
.dlw d`neh mda oi`y zngn mizy ikldn

:`xnbd zvxznéléî éðä,dlw d`neh mc` xyaa yiy ,df xac - ¨¥¦¥
edfíéiçîdxn` df iable ,elke`l ick exyan jzge ig mc`dyk - ¥©¦

,oilke` z`neh ea yiy oivwera dpyndàîè ,äúéî øçàì ìáà£¨§©©¦¨¨¥
,äøeîç äàîeè àeä,milke` ly dlw d`neh ea oi` ok zngne §¨£¨

mc`a oi`y dxn`y ,mc ixeqi`a dpcy `ziixad zwqer dfae
.mc xeqi`n hrenn `ed okle dlw d`neh

eiably ,zn mc` xyaa `ziixad z` micinrn m` :`xnbd dywn
ok m` ,dlw d`neh oi`y `ziixad dxn`dúååëcdfl dneca ixd - ¦§¨¨

l mby xnel jixv,äîäa éab,dlw d`neh yiy `ziixad dxn`y ©¥§¥¨
xaecn,äúéî øçàì,jytp dnn dyw ok m`eéàd lr xaecn,øNa §©©¦¨¦¨¨

`ed ixdäøeîç äàîeè ànèî,dliap lyíàåa xaecnd,íãixd §©¥§¨£¨§¦¨
`ed mbäøeîç äàîeè ànèî,`xnbd z`f dgikene .dliap ly §©¥§¨£¨
ïðúcdpyna(`"n d"t zeicr),ïéøäèî éànL úéa ,úBìéáð íc ¦§©©§¥¥©©§©£¦

,dliap z`nehn,ïéànèî ìlä úéáejgxk lre ,lld ziak dklde ¥¦¥§©§¦
epiid dlw d`neh z`nhn dnday dxne`a `ziixad zpeeky
mc` xya mb ixd dnec ote`ae ,dlw d`neh da yiy ,diiga dndal
recne ,oivwera dpyna x`azdy enk ,milke` z`neh `nhn ig

.df oiprl dndal mc` oia welig yiy `ziixad dxn`
oi`y ,dzin xg`l mc`a `ziixad zwqer zn`a :`xnbd zvxzn
ziywdy dne ,dzin xg`l xaecn dndaa s`e ,dlw d`neh ea

,dlw d`neh ea oi` ok zngne ,dxeng d`neh yi dzin xg`lyàìŸ
àëøöðdf oic xnel `ziixad dkxved `l -ïðúãëì àlàote`l - ¦§§¨¤¨¦§¦§©

dpyna epipyy df(b"n b"t oivwer),íB÷î ìëa ,äàîè äîäa úìáð¦§©§¥¨§¥¨§¨¨
dpi` ,mc` ipa daxd my yiy mikxka elit`e ,z`vnp `idy

oke ,dlke`l jxc oi`y oeik lk`nk daeygøBähä óBò úìáð¦§©©¨
z`vnp `idyk,íéøôkazaygp dpi` ,mihren mc` ipa my yiy ©§¨¦
`l` ,lk`nkéøöäáLçî C,miebl dlik`l mdilr aeygl -ïéàå ¨¦©£¨¨§¥

éøöøLëä Cly dxeng d`neh `nhl mteqy oeik ,min z`ia ly ¨¦¤§¥
.dliapáìçå øBäè óBò úìáðå íB÷î ìëa äøBäè äîäa úìáð)¦§©§¥¨§¨§¨¨§¦§©¨§¥¤

å ,(øLëä àìå äáLçî àì ïéëéøö ïéà íé÷åMaef dpyn lrøîà ©§¨¦¥§¦¦Ÿ©£¨¨§Ÿ¤§¥§¨©
éì änì äáLçî ,àéiç éaøì áø déì,daygna jxev yi dn myl - ¥©§©¦¦¨©£¨¨¨¨¦

edf ixdäl÷ äàîeèì,dlw d`neha jxev yi o`k recne ,lke` ly §§¨©¨
ixdeàéä äàîeè dôeb àéäly dxeng d`neh yi dnvr da - ¦¨§¨¦

e .dliapdéì øîàoi`y ote`a `ed daygna jxevd ,`iig iax ¨©¥
epiide ,dxeng d`nehàkéàc ïBâkyiy -,äìéáð úéfkî úBçtoi`e §§¦¨¨¦©©¦§¥¨

,dliap z`neh daéåä éàäå éàäc ,ïéìëBà äöéakî úBçôì äôøöå§¥§¨§¨¦©¥¨¨¦§©§©¨¥
äöéakoi`e ,dviak `ed milke`d mr cgi dliapd ly xeriydy - ©¥¨

`id ixd dlik`l dliapd lr ayg m` j` ,dliap z`neh jka
mixg`d milke`d mr ztxhvne ,milke` ly dlw d`neh d`nh

.dviak xeriyl
:`iig iaxl dywde ax jiyndéëä éàoi`y ote`a xaecny ,jk m` - ¦¨¦

oicn dlw d`neh wx ea yie ,dxeng d`nehl ie`xd xeriy xyaa
,lke`øLëä énð éòaéìd`neh lawl xyad xykeiy mb jixvp - ¦¨¥©¦¤§¥

,eixac z` ax gikene .min eilr e`eaiy ici lréaø éác àðz àäc§¨¨¨§¥©¦
ìàòîLé,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa ef `ziixa epy ixdy - ¦§¨¥

weqta xn`pie)(fl `i `xwmzlaPn lRi ike'øLà [òeøæ] òøæ ìk ìò §¦¦Ÿ¦¦§¨¨©¨¤©¥©£¤
òøfé`l mirxfd lr min e`a `ly onf lky epiide ,'`Ed xFdh ¦¨¥©¨

,jk weqtd z` yexcl yie ,d`neh lawl exykedíéòøf äî©§¨¦
ïéãçeéîjkaå ,äøeîç äàîeè ànèì ïôBñ ïéàLdxez dxn` §¨¦¤¥¨§©¥§¨£¨§

yéøöøLëä C,d`neh elawiy ickìk óàmixacdïôBñ ïéàL ¨¦¤§¥©Ÿ¤¥¨
éøö äøeîç äàîeè ànèìøLëä C,d`neh lawl miie`x eidiy ick §©¥§¨£¨¨¦¤§¥

,dxeng d`neh `nhn epi`y ,zifkn zegt dliap xyaa ok m`e
jxev yi ,dlw d`neh `nhl xg` lk`n mr dviakl sxhvne
dpyna eli`e ,d`neh lawl ie`x didiy ick min eilr e`eaiy

.cala daygna `l` xykda jxev oi`y x`ean
déì øîà,`iig iaxéléî éðäd`neh ea oi`y lke`y ,df oic - ¨©¥¨¥¦¥

epiid ,xykd jixv dxengàîìòc ïéìëBàa,milk`n mzqa -úéìc §¨¦§¨§¨§¥
äìáð úéfkî úBçt Ba,dliap zifkn zegt mdil` etxiv `ly - ¨¦©©¦§¥¨

,dxeng d`neh icil e`eai `l mlerle,àëä ìáàx`eand ote`a £¨¨¨
,dpynadéeâa àkéàclke`l sxivy -ïåék ,äìéáð úéfkî úBçt §¦¨§©¥¨¦©©¦§¥¨¥¨

øLëä éòa àì úéfk déì óøöî eléàcsxvn did m`y oeik - §¦§¨¥¥©©¦Ÿ¨¥¤§¥
xykd jixv sxevnd lk`nd did `l ,dliap ly mly zifk lk`nl
s` ok lr ,ynn dliap z`neh ea dzid ixdy ,d`neh lawl ick
xack aygp df ixd mewn lkn ,zifkn zegt wx sxiv eiykry
`nhl ick s` xykd jixv epi`y ,dxeng d`neh icil `eal cizrd

.dlw d`neh
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zezixk(ipy meil)

xaecn ,xeq` `edy ok iptl,Bñpék àlLa`a `edy xkip oiicre §¤Ÿ¦§
ipta xeqi` edf `l` ,oird zi`xn meyn mrhd oi` ok m`e ,mc`n

,dywe ,envrøeñà éî,dlik`a xeq` qepk epi`y mc` mc ike - ¦¨
àéðz àäå,`ziixaa,økk éab ìòL íceita xkkd z` mc`d jypy §¨©§¨¨¤©©¥¦¨

,ezlik`n yextl opaxcn devn yi ,xkkd lr eipiy oian mc `vie
okleBøøBbxkkdn mclBìëBàåmc la` .xkkl,íépéMä ïéa ìLlk §§§¤¥©¦©¦

`l` ,dyixt zevn elit` ea oi` ,eit jeza `vnpy onfBööBî§
,ùLBç Bðéàå BòìBáex`ean mipt lk lre .z`f d`exy in oi`y oeik §§¥¥

devn wx `l` xenb xeqi` ea oi` ,qepk epi`y xkkd iab lry mcy
xeqi` yi mizy ikldn mcay x`ean `ziixaa eli`e ,epnn yextl

.mc` mc `edy xkipe qepk epi`yk s`e ,ote` lka xenb
z` xg` ote`a zayiine ,oey`xd dvexizn da zxfeg `xnbd

:`xnbd zvxzn .`ziixad oial ax ixac oia dxizqd,àlàzn`a ¤¨
,mibc mc ax xq` okle ,qepk mca miwqer `ziixad oiae ax ixac oia

e ,xzen mc `edy xkip `l ixdyàúéðúî àéää àéðz ékdne - ¦©§¨©¦©§¦¨

ote`a epiid ,dligzkl xzen mibc mcy `ziixaa epipyydéa úéàc§¦¥
mca yiy -,íéO÷N÷xizdl erhi `le ,mibc mc `edy xacd xkipy ©§©¦

,ote` lka `ziixad dxq` mc` mc eli`e ,dnda mc mb ezngn
e .qepk `edyk xkid ea jiiy `ly oeik ,oird zi`xn meynøîà÷ ék¦¨¨©

xn`y dne -áømibc mcy,øeñàote`a epiiddéa úéìcea oi`y - ©¨§¥¥
,íéO÷N÷mb ezngn exizie erhiy yygn xeqi` minkg eilr exfby ©§©¦
.dnda mc

:mc`d mc oic z` zx`an `xnbdéëläî íc ,úLL áø øîà̈©©¥¤©§©§¥
Ba ïéà LBøt úåöî eléôà ,íézLoi` -yextl opaxcn devn elit` §©¦£¦¦§©§¥

.dligzkl xzen `ed `l` ,ezlik`n
,`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyíc ,álä íc ,ìBçhä íc ¥¦¥©©§©©¥©

úBéìkäeíc ,íézL éëläî íc .äNòú àìa elà éøä ,íéøáà íc ©§¨©¥¨¦£¥¥§Ÿ©£¤©§©§¥§©¦©
.åéìò áéiç ïéàå øeñà ,íéNîøe íéöøLyiy `ziixaa x`eane §¨¦§¨¦¨§¥©¨¨¨

:`xnbd zvxzn .zyy ax ixack `lye ,mc` mc zlik`a xeqi`ék¦
àéðzmc` mcy `ziixaa epipyy dn -,øeñà ©§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zezixk(iying meil)

mcd zwixf mcewe hgypy xg`l el rcep,øáwé äæ éøä,ipy cvne £¥¤¦¨¥
àôéñ àîéàwxfpy i`ce my` iabl epipy day `tiqd z` xen` - ¥¨¥¨

,`hg `ly rcep jk xg`e ,enc xakå.äôéøOä úéáì àöé øNaä §©¨¨¥¥§¥©§¥¨
eàøáz éàcå àäxnel jixve ,dpynd iwlg ipy oia dxizq i`ce ef ± ¨©©©§¨
y.Bæ äðL àì Bæ äðML éîdpyy ine ,`id mi`pz zwelgn xnelk ¦¤¨¨Ÿ¨¨

ine ,dxeawa dxfra ehgypy oilegy xaeq dwixf mcew ly oicd z`
.dtixya mdy xaeq dwixf xg`l ly oicd z` dpyy
:i`ce my` lr i`ce my`n `iyewd lr sqep uexiz,øîà éMà áø©©¦¨©

(àéL÷ àì äôéøOä úéáì àöé øNaäå éeìz íLàa éðz÷c àLéø)¥¨§¨¨¥§¨¨¨§©¨¨¥¥§¥©§¥¨Ÿ©§¨
xyad `tiqay dne ,dxeawa mpic dxfra ehgypy oileg mlerl

`ed ,dtixyl `veic íeMîdwixf xg`lìeñt çáæk éæçúéîdnec ± ¦§¦§£¥§¤©¨
exaewl mixne` eid eli` ,oky oeike ,leqt ea rxi`y oaxwl xacd
epwiz ok lre ,elqtpy miycw ly mpic jky zerhl mewn did

.dtixya epic didi dwixf xg`ly
:dpyna epipyícä ÷øæð`ly el rcepy mcew ielzd my`d ly ¦§©©¨

,`hg.ìëàé øNaä©¨¨¥¨¥
:`xnbd zl`eyéànàå,xyad lk`p dwixf xg`l recn ±àéåä àä §©©¨©§¨

äòéãé déìiabl eli`e ,`hg `ly dzr rcei oaxwd `ian ixd ± ¥§¦¨
dxeza xn`p ielz my`(gi d `xwie)my` oicy ,epiidc ,'rci `l `ede'

:`xnbd zvxzn .`hg m` rcei epi`yk wx `ed ielz,àáø øîà̈©¨¨
àø÷ øîàielz my`a wqerd weqta xn`p -(my)òãé àì àeäå' ¨©§¨§Ÿ¨©
,'Bì çìñðåel didz `ly jixv dgilqd zrya `weecy epiidc §¦§©

xwir `idy my`d ly enc zwixf zrya `id dgilqd zrye ,drici
,dxtkdàäå[dfe±]äçéìñ úòLa äòéãé déì àéåä àìdzid `l - §¨Ÿ©§¨¥§¦¨¦§©§¦¨

,`hg `ly dlik` mcew el rcepy s` okle ,dwixf zrya drici el
.dlik`a exya xzene xyk ielz my`k epic

mcd jtyi ,el rcep hgypyn m` :ielz my` iabl dpyna epipy
,'eke dtixyd zial `vi xyadeeléôà ,øîBà éñBé éaøm`ícä ©¦¥¥£¦©¨

'åë ñBka.lk`i xyade gafnd lr dzr mcd wxfi ©
:`xnbd zl`ey .iqei iax zhiy z` zxxan `xnbd,éñBé éaøì§©¦¥

éànà[recn-]÷øfé,mcdäçéìñ úòLa äòéãé déì àéåä àä- ©©¦¨¥¨©§¨¥§¦¨¦§©§¦¨

,dgilqd zry `idy mcd zwixf zrya `hg `ly drici el yi ixd
oi` xy`k wx `a ielz my` oaxwy x`azd zncewd `ibeqa eli`e
:`xnbd zvxzn .dgilqd zry `idy mcd zwixf zrya drici
÷øféì ãîBòä ìk øîàc ,ïBòîL éaøk dì øáñ éñBé éaø ,àáø øîà̈©¨¨©¦¥¨©¨§©¦¦§§¨©¨¨¥¦¨¥

.éîc ÷eøæk.wexfk xak aygp gafnd lr dwixfl okend mc ,xnelk §¨¨¥
aixwnl rcep `l oiicr dwixfl mcd okedy dryay oeik `linne

xyk oaxwde ,dgilq xg`lke wexfk mcd aygp ,`hg `ly.
:`xnbd dywnøîàc øîéà[xn` mpn`±]ïBòîL éaøeixac z` ¥©§¨©©¦¦§

éãéîa[xaca-],÷øféì ãîBòc,zepaxwd x`ya mc oebkéàä ìáà± §¦¦§¥¦¨¥£¨©
zn`a ixd ,df mc,÷øféì ãîBò ïéàcizr ezwixf mcew cer ixdy ¥¥¦¨¥

,wexfk mcd z` oecl epl oi` df ote`ae ,`hg `ly aixwnl rceeidl
xg`l `hg `ly el rcep eli`k ielz my`d z` oecl oi` `linne

.mcd wxfi iqei iax itl recn `iyewd zxfege .dgilq
:`xnbd zvxznàáøòîa éøîà,l`xyi ux`a exn` ±éaø øáñ÷ ¨§¦§©£¨¨¨¨©©¦

áø÷éì älçza ìeñtä úà (Ba) ïéLc÷î úøL éìk ,éñBéxnelk . ¥§¥¨¥§©§¦¤©¨©§¦¨¦§©
z` aiygdle ycwl zxy ilkd liren ,zxy ilka xacd ozipy oeik
s` ,gafnd lr ezelrdl dligzkl xzene ,xykk ekezay dn
oaxwdy xxazd mcd zwixf iptly s` lr okle .leqt `ed zn`ay
xzen ,qeka gped xaky oeik mewn lkn ,leqt mcde oileg `ed
`ed `linn ,wxfidl mcd oicy oeike ,gafnd lr ewxefl dligzkl

.dlik`a xyad z` xizn
:dpyna epipy.'åë ïk Bðéà éàcå íLàdlbr :dpynd dkiynne ¨¨©©¥¥

xawz dtxrpyn ,xcra drxze `vz dtxrp `ly cr ,ok epi` dtexr
.dl dklde dwtq dxtik ,dlgzn d`a wtq lry ,dnewna

dd xeqi` lg izn dpc `xnbd:dtexr dlbra d`pøîzéàxn`p - ¦§©
,yxcnd ziaaúøñàð éúîéà äôeøò äìâòdxeq` onf dfi`n - ¤§¨£¨¥¨©¤¡¤¤

.d`pda.äôéøò øçàì ,øîà àáø ,íéiçî ,øîà àðeðîä áø©©§¨¨©¥©¦¨¨¨©§©©£¦¨
:`xnbd zl`eyàáøì àîìLadxqe`y ,oaen `ax ly epic - ¦§¨¨§¨¨

äNòî da ãéáòúéàc àðcéòî,dtixrd dyrn da dyrpy dryn ± ¥¦§¨§¦§£¦¨©£¤
,miieqn onf `ed df onfeàðeðîä áøì àlàoaen `léúîéàîezpeek ¤¨§©©§¨¥¥¨©

.zxq`p `id diiga miieqn onf dfi`n xnelk ,zxq`py
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קנו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zezixk(iying meil)

áø øîà eäáà éaø øîà dì éøîàå ,úLL áø øîà deáà øa äaø©¨©£©¨©©¥¤§¨§¦¨¨©©¦£¨¨©©
úLL,zyy ax mya z`f xn` eda` iaxy mixne` yie -ìa÷î ¥¤§©¥

Bãéì äðzî úàaL øçàì øîàL ,äðzî,da dkfeBæ äðzî' ©¨¨¤¨©§©©¤¨©¨¨§¨©¨¨
,'ìèaézxn`y e`'ef dpzn,'úìheáîxn`y e`'ef dpznéLôà éà ¦¨¥§¤¤¦¤§¦

ïéîéi÷ åéøác ,'daef dpzn' xn` m` la` .zlhean dpzndeäìéèa ¨§¨¨©¨¦§¥¨
,'[àéä]xn`y e`'ef dpzn,íeìk øîà àì ,'äðzî dðéàdpznde ¦¥¨©¨¨Ÿ¨©§

.egxk lra zniiw
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zezixk(iyily meil)

jixv ielz my`y cnel `ed oipne ,`aiwr iax zhiy z` x`al ozip
,df xn`c o`n ixacl :`xnbd zvxzn .milwy sqka zepwdléìéó ¨¦

dey dxifb `aiwr iax cnel -,äìéòî íLàî 'Ekøòa' 'Ekøòa'§¤§§§¤§§¥£©§¦¨
dlirn my`a xn`py(eh d `xwie)on minY li` 'dl FnW` z` `iade'§¥¦¤£¨©©¦¨¦¦

lkl epnn micnele ,'mW`l WcTd lwWA milwW sqM LMxrA o`Sd©Ÿ§¤§§¤¤§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¨¨
ielz my` mllkae ,ef oeyl mda dxn`py mixg`d zeny`d

ea xn`py(gi d my)l` mW`l LMxrA o`Sd on minY li` `iade'§¥¦©¦¨¦¦©Ÿ§¤§§§¨¨¤
sqka e`iadl yiy yexita xn`p dlirn my`ay enke ,'odMd©Ÿ¥
z` s`e ,milwy sqka `iadl yi zeny`d x`y z` jk ,milwy

.ielz my`
micnele ,'zxez' oeyl miyxec oi`y mixaeqd zrcl :`xnbd dywn

,dywi ok m` ,'jkxra' oeyln df oic,äôeøç äçôL íLàcáúk àì £©¦§¨£¨Ÿ¨©
daoeyl weqtd,'Ekøòa'.milwy sqka my` `iadl yiy oipn ¨§¤§§

:`xnbd zvxznïðéôìéz`f micnel -adey dxifb,'ìéà' 'ìéà' ¨§¦©¦©¦©¦
zelirn my`a xn`py(eh d my)on minY li` 'dl FnW` z` `iade'§¥¦¤£¨©©¦¨¦¦

dtexg dgty my`a xn`pe ,'o`Sd(`k hi my)'dl FnW` z` `iade' ©Ÿ§¥¦¤£¨©
dxez dxn` zelirn my`ay enke ,'mW` li` crFn ld` gzR l ¤̀¤©Ÿ¤¥¥¨¨
sqka `wec e`iadl eilr dtexg dgtya s` ,milwy sqka ep`iaiy

.milwy
e :dpyna epipy'åë àáé÷ò éaø äãBî,'eke ezlirn z` `ian epi`y ¤©¦£¦¨

dlirn `ian `l` ,zeny` izy `ian dfl dn ,oetxh iax xn`
izlirn ef ,izlrn i`ce m` :xn`ie mirlq ipya my` `iaie ,dynege

,iny` efe÷ôñ íàå.ielz my`e dacp zernd ,izlrn §¦¨¥
:`xnbd dywn .oetxh iax hwpy oeyld z` zxxan `xnbdéàî©

øîà÷,'izlrn wtq m`' xne` mc` eze`y oetxh iax zpeek idn - ¨¨©
eilre ,lrn m` wtq el yiy mc`a `ed epzpyn ly oecpd lk ixde
lrny cv yiy rnyn oetxh iax oeyln eli`e ,ielz my` `iadl

:`xnbd zvxzn .i`ceaéðz ,àáø øîàdpyna zepyl yi -íà' ¨©¨¨§¦¦
,'éeìz íLà àäé ,íìBòì ãîBò B÷éôñamlerl x`yi m` ,xnelk ¦§¥¥§¨§¥¨¨¨

.ielz my` oaxwd x`yi ,lrny ze`cea el xxazi `le ewitqa
:dpyna epipyò Bàéáî òãBä ìò àéáäL ïénnL.òãBä àlL ì ¤¦¦¤¥¦©©§¦©¤Ÿ©

cg` my` `iadl lekiy oetxh iax xn` cvik :`xnbd dywn
ixde ,xhtidledéì òãéúî ék ,óBñ óBñ`hgy el xxaziyk - ¦¦§§©¥

,i`ceaééeúéàì éòa`iadl jxhvi -,éàcå íLàm` wteqndy enke ¨¥§¦¥¨¨©©
el xxazn m` j` ,ielz my` `ian ,my` ezbbyy `hg lr xar
xn` cvik ok m`e ,i`ce my` `iane xfeg ,ze`cea `hgy onf xg`l
.cg` oaxwa xhtdle eny` lr zepzdl leki `edy oetxh iax o`k

:`xnbd zvxznãîìð íäéðL éøácî ,àáø øîàixacn cenll yi - ¨©¨¨¦¦§¥§¥¤¦§©
`iadl lekiy zhren dlirn iabl mixaeqd ,`aiwr iaxe oetxh iax

c ,eilr zepzdle cg` oaxwéòa àì ,éàcå íLàjixv epi` -äòéãé ¨¨©©Ÿ¨¥§¦¨
,älçzëìze`cea el rcep `l oiicryk my` `iad m` s` `l` §©§¦¨

xhtp ,i`ce my` df `di `hgy el xxazi m`y dpzde ,`hgy

`iadle xefgl jxhvi `l `hgy onf xg`l el xxaziyke ,ixnbl
.xg` my`

äðùî
dpyna xen`d llkd zngn sqep oic d`ian epzpyn ly `yixd

lirl(.ak)dy` .ielz my`ae i`ce my`a `a oaxw oin eze`y ,
cg`e z`hg cg` ,zepaxw ipy `iadl dkixv cle dlitn e` zcleid
x`eank ,dxeht ,mc` zenc el oi`y cle dlitd m` j` .dler

lirl dpyna(:f),wtqn el` zepaxw d`ian ,dlitd dn wtq yi m` .
didz da zaiig dpi` m`y ,i`pz zeyrl `id dleki dlerd lre
e` daeg zxeza e` ,jytp dnn mipdkl zlk`pe ,dacp dlerd
dpi`y oeik ,zepzdl dleki dpi` z`hgd lr mpn` .dacp zxeza
lek`l xzezy ick wtqn dze` d`ian okle ,dacpa daixw
zhgyp dpi` serd z`hgy oeik ,mipdkl zlk`p dpi` j` ,miycwa
dze` dyer dzwiln ,oileg `ide da zaiig dpi` m`e ,zwlnp `l`

dliap.
óBòä úàhç äàéáäL äMàäcle `ed m` wtq dl dide ,ltp lr ¨¦¨¤¥¦¨©©¨

,`l e` ,oaxw aiignd ,mc` zxev el yiyä÷ìîð àlL ãò [íà]¦©¤Ÿ¦§§¨
z`hgdéàcå äãìiL dì òãBðepiide ,oaxwa daiignd cle dcliy - ©¨¤¨§¨©©

,mc` zxev el yiyéàcå äðéNòzi`ce zxeza z`hgd axwez - ©£¤¨©©
oeik ,jkl mrhde .mipdkl lk`zeòãBä ìò äàéáî àéäL ïénnL- ¥¨¥¤¦¦¤¦§¦¨©©

`id ,zi`ce dcil ly aeig lròãBä àì ìò äàéáî,dcil wtq lr - §¦¨©Ÿ©
.i`cel wtqn ezepyl xyt` oaxwd zaxwd mcew `linne

:ielz my`a mc`d aiigzn mda mipte`a oecl dzr zxaer dpynd
mc`d iptl eidìL äëéúçxyaìL äëéúçå ïéleçxya,Lc÷ä £¦¨¤¦©£¦¨¤¤§¥

eøeèt ,ìëà ïäî äæéà òãBé ïéàå ,ïäî úçà ìëà,ielz my`n ¨©©©¥¤§¥¥©¥¤¥¤¨©¨
lirl dpyna minkg zrcke(`"r)wtq lr `a ielz my` oi`y

.dlirn,éeìz íLà áéiçî àáé÷ò éaødlirn wtqy ,my ezhiyke ©¦£¦¨§©¥¨¨¨
,zg`d z` lk`y xg`l m` j` .ielz my`a aiignìëàmbúà ¨©¤

,äiðMä,ycwdd ly dkizgd z` mb i`cea lk`y `vnpeàéáî ©§¦¨¥¦
,éàcå íLàrcei epi`y s`e ,ycwd lk`y ze`cea el reci ixdy ¨¨©©

.ycwd ly dzid zekizgd izyn efi`
izy z` elk` mipey miyp` ipyy ote`a zwelgn d`ian dpynd

m` :zekizgdúà ãçà ìëàdkizgdàáe ,äðBLàøämc`øçà ¨©¤¨¤¨¦¨¨©¥
úà ìëàådkizgd,äiðMäycwd ly dzid dkizg efi` reci `le §¨©¤©§¦¨

,oileg ly efi`e,éeìz íLà àéáî äæå ,éeìz íLà àéáî äæixdy ¤¥¦¨¨¨§¤¥¦¨¨¨
,ycwd xya lk` m` wteqn mdn cg` lk,àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨

.ielz my` `iadl mc`d aiig dlirn wtq lry lirl ezhiykeéaø©¦
,ãçà íLà ïéàéáî ïäéðL ,øîBà ïBòîLeze`y df mr df mipzne ¦§¥§¥¤§¦¦¨¨¤¨

`vnpe ,oaxwa ewlg lr exiagl lgni oaxwa aiig epi`y cg`
.ea aiigy eze`l jiiy elek oaxwdy,øîBà éñBé éaø©¦¥¥

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

המשך ביאור למס' כריתות ליום שלישי עמ' ב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zezixk(ycew zay meil)

meia dxtkzpy s` okl ,`l e` d`nhp m` xxal ick `ed ,dzgpn
.dzgpn z` `iadl dkixv ,mixetikd

:sqep oicn `xnbd dywn,äzòî àlà`l` ea xikn oi`y `hg lky ¤¨¥©¨
,xtkn mixetikd mei ,'däôeøò äìâò`vnp m` `iadl mikixvy ¤§¨£¨

cr de`iad `le ,edkd in reci oi`e bexdíéøetkä íBé äéìò øáòL¤¨©¨¤¨©¦¦
,'åëå.mixetikd meia extkzp xaky oeik ,llk de`iai `l

:`xnbd zvxzn,ééaà øîàoeik ,mixetikd meia xtkzn df `hg oi` ¨©©©¥
d ixdy ,'d `l` ea xikn oi`y `hg epi`yøékî âøBärceiy ,`hga ¥©¦

:`xnbd zvxzn cer .bxdyàø÷ øîà ,øîà àáøweqta xn`p - ¨¨¨©¨©§¨
(bl dl xacna)'åâå da CtL øLà ícì øteëé àì õøàìå'mcA m` iM §¨¨¤Ÿ§©©¨£¤ª©¨¦¦§©

reciyk bxedd zbixda `l` dgivx oer xtkzn oi`y epiide ,'FktWŸ§
dfn micnele ,ebxd in reci oi`yk dtexr dlbr z`ada e` ebxd in
.xtkn epi` mixetikd mei s` jk meyne ,ea xtkn xg` xac oi`y

:`xnbd zvxzn ceràø÷ øîà ,øîà àtt áødna weqta xn`p - ©¨¨¨©¨©§¨
dlbrd ztixra mipdkd mixne`y(g `k mixac)ìàøNé Enòì øtk'©¥§©§¦§¨¥

'åâåy micnl ep` ,'zict xy`' xn`py dnne ,''d zicR xW`äéeàø £¤¨¦¨§¨
øöî éàöBé ìò øtëzL Bæ äøtk,íés`e ,'d ici lr ectpy el` mdy ©¨¨¤§©¥©§¥¦§©¦

md mikixv oiicr ,mixvnn e`viyn mixetik ini dnk exar xaky
.df oer lr xtkn mixetikd mei oi`y gkene ,llg `vnp m` dxtk

mei xg`l `hgd el rcepy ote`a oicd z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .mixetikdúøîàc àzLäy x`azpy dzr -àèç ©§¨§¨§©¥§

øtëî íéøetkä íBé ,íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL,eilrék àîéà ¤¥©¦¤¨©¨©¦¦§©¥¥¨¦
úàhç éúééî àì énð íéøetkä íBé øúa déì òãééúîxn`p `ny - ¦§§©¥¨©©¦¦©¦Ÿ©§¦©¨

mei xg` cr `hgy el rcep `le ,mixetikd mei mcew `hg m` s`y
df `hga xikd `l mixetikd meia ixdy ,z`hg `iai `l ,mixetikd

.e`hg el xtkzde ,'d `l`
:`xnbd daiynúøîà úéöî àì ,àøéòæ éaø øîàleki dz` oi` - ¨©©¦§¦¨Ÿ¨¥¨§©
oeik ,ok xnelàø÷ áéúëcdxeza xn`py -'äòéãé'oaxw `iany-] ¦§¦§¨§¦¨

l ,minrt yly [`hgy el rcepy xg`l wx `hgd lrúàhç éably ©¥©¨
,cigiéaâåly z`hgå ,àéNðl mbéaâly z`hg,øeaöi`ceay oeike §©¥¨¦§©¥¦

`iadl jixv el rceeiy onf lky dpnn yexcl yi ,zxzein odn zg`
.mixetikd mei xary xg` el rcep m` s` ,z`hg

dywn .ef dyxcl xzein miweqtd zylyn dfi` zxxan `xnbd
ixde ,elld miweqtd cg` xezii z` yxec dz` cvik :`xnbdéëéøö§¦¥

-oi`y xnel ,otebl od zekxvp el` ze`hga exn`py 'zerici'd lk
yi recn `xnbd zx`ane .zi`ce dricia `l` oaxwd z` mi`ian

oeik :mzylya jxevàø÷ áúk éàczazek dxezd dzid m`y - §¦¨©§¨
l wx driciéabz`hgàðéîà äåä ,ãéçéc ,xnel leki iziid -ïBälek ©¥¨¦£¨£¦¨§

ïàúà àì ãéçiî,cigi z`hgn mcnell oi` ze`hgd x`y lky - ¦¨¦Ÿ£¨
meynCøôéîì àkéàcjextl yiy -ãéçél äî,`ed lwyìkL §¦¨§¦§©©§¨¦¤¨
Bðaø÷`ian `ed mi`hgd lk lry -,äá÷ðdcear `hga wx `le ¨§¨§¥¨

,`hgy i`cea rceiyk `l` `ian epi`y eilr eliwd ok enke ,dxf
`iype ,xkf mi`ian md cinzy mdilr exingdy xeaiv la`
,xkf `iadl jixv dxf dcearn ueg zexiard lkay eilr exingdy
mdl oi`yk s` z`hg `iadl mikixve mdilr exingdy xnel yi

.zi`ce drici
y xnel oi`e :`xnbd dkiynnáBzëðl wx driciéúééðå ,àéNð éab ¦§©¥¨¦§©§¥

ðäCxeaive cigi ecnlie -,àéNpîy oeikéúà àì àéNpî ãéçéoi` - ¨¨¦¨¦¨¦¦¨¦Ÿ¨¥
meyn ,cenllàéNðl äî ,Cøôéîì àkéàc`ed lwyïéà ïkL`ed §¦¨§¦§©©§¨¦¤¥¥

oaxw `ianìB÷ úòéîLaoaxw aiig mc` lky ,zecrd zreaya - ¦§¦©
epi` jln ixdy zecra jiiy epi`y oeik ,xeht `iyp j` ,cxeie dler
dricia wx `ed eaeigy dxez dxn` okly okzie ,oic ziaa cirn

m`d ,zi`ceøîàzmb df oic,ãéçéa,`ed xengyBðLé ïkL Ÿ©§¨¦¤¥¤§
,ìB÷ úòéîLa.zi`ce drici el oi`yk s` aiigy xnel yieøeaöå ¦§¦©§¦

àéNpîok mbéúà àìmeyn ,cenll oi` -äî ,Cøôéîì àkéàc ¦¨¦Ÿ¨¥§¦¨§¦§©©
àéNðllw `edyïkLyi,äá÷ð Bðaø÷adcear ly `hg lr ixdy §¨¦¤¥§¨§¨§¥¨

,dawp mpaxwa oi` mlerly xeaiv la` ,dawp `ian `iypd s` dxf
,e`hgy zi`ce drici oi`yk s`e ,xzei mda exingdy xnel yi

y xnel oi` oke .z`hg `iadl miaiigáBzëðl wx drici,øeaö éab ¦§©¥¦
[éúééðå]cnlpe -,dpéî àéNðå ãéçéc oeikøeaöl äî ,Cøôéîì àkéà §©§¥¨¦§¨¦¦¨¦¨§¦§©©§¦

,mda exingd `lyìò àlà ïéáéiç ïéà ïkLici lr `ay dfk `hg ¤¥¥©¨¦¤¨©
äNòî úââL íò øác íìòäici lre ,oic zian dkldd dnlrpy - ¤§¥¨¨¦¦§©©£¤

mda exingdy `iype cigi la` .dbbya dxiard z` xeaivd eyr jk
,dkldd mdn dnlrpy ici lr `a epi`y `hga s` miaiigy ,xzei
.e`hgy zi`ce drici oi`yk s` z`hg maiigl exingdy xnel yi
cg`y xnel ozip cvike ,mikxvp miweqtd zylyy `eti` `vnp
,mixetikd mei xg`l `hgd el rcep m` s`y cnll ick xzein mdn

iig.z`hg `iadl a
:`xirf iax ixac z` `xnbd zvxznàéúà àì äòéãé àãçî- ¥£¨§¦¨Ÿ¨§¨

z`hga dxen`d dricin cenll xyt` i` el` zekxit zngn mpn`
mewn lkn ,zexg`d mizyd z` ,zg`ézøzî äòéãé àãç éúéz- ¥¥£¨§¦¨¦©§¥

wx drici dxezd aezkzy ,zexg`d mizydn zg`d z` cnlp
oiicr ok m`e ,odizyn ziyilyd z`hgd z` cnlpe ,ze`hg izya
rcepe xetik mei mcew `hg m`y yexcl ,zxzein zg` drici epl yi

.z`hg `iadl aiigy mixetikd mei xg`l wx `hgy el
m` :zexg`d zericid izyn cenll ozip drici efi` `xnbd zxxan

y xn`päòéãé áBzëð àìléabz`hgéúéúå ,ãéçéz`hg cnlpe - Ÿ¦§§¦¨©¥¨¦§¥¥
cigi,øeaöå àéNðl äî ,Cøôéîì àkéà ,øeaöå àéNpî,milw mdy ¦¨¦§¦¦¨§¦§©©§¨¦§¦

ïðéà ïkLoaxw miaiigìB÷ úòéîLamc` lky ,zecrd zreaya - ¤¥¥¨¦§¦©
,df oaxwa mikiiy mpi` xeaive `iype ,cxeie dler oaxw aiigøîàzŸ©

,ìB÷ úòéîLa BðLiL ãéçéas` z`hga eaiigl mb ea exingdy okzie §¨¦¤¤§¦§¦©
yxn`p m`e .`hgyzi`ce drici oi`ykäòéãé àø÷ áBzëð àìléab Ÿ¦§§¨§¦¨©¥

éúéúå ,øeaöxeaiva drici jixvy ,cnlpe -,àéNðå ãéçéc äòéãéî ¦§¥¥¦¦¨§¨¦§¨¦
df lr s`,àéNðå ãéçél äî ,Cøôéîì àkéà,mda eliwdyLé ïkL ¦¨§¦§©©§¨¦§¨¦¤¥¥

,äá÷ð ïðaø÷adcearlyz`hga`iyple ,eize`hglkacigil epiide §¨§¨¨§¥¨
,dxfL ,øeaöa øîàzmlerl,äá÷ð ïðaø÷a ïéàexingdy xnel yie Ÿ©§¦¤¥§¨§¨¨§¥¨

.e`hgy zi`ce drici oi`yk s` z`hg `iadl miaiigy mda
,cenild `ed jk `l` :`xnbd zx`anáBzëð àìl drici,àéNð éab Ÿ¦§©¥¨¦

éúéúåepic z` cnlpe -.øeaöå ãéçéc äòéãéîeúëøt éàîdne - §¥¥¦¦¨§¨¦§¦©¨§©
,df cenil lr zeywdl dvxzíeMî éàmiaiig mpi` xeaiv `weecy ¦¦

`lew mda yiy meyn ,zi`ce dricia `l`cmlerl xeaivïðéà §¥¨
ìBwä úòéîLaminrt yi `iyp eli`e ,zecrd zreay oaxw aeiga - ¦§¦©©

cirn jlny ,xg` jln erazy oebk ,lewd zriny lr aiig `edy
.jln dyrp jk xg`e ,el cirdl erazy e` ,jlnlå]lw xeaivd ok §

y jkaïéáéiç ïðéàz`hgìò àlàici lr `a `edy `hgøác íìòä ¥¨©¨¦¤¨©¤§¥¨¨
dkldd mdn dnlrpy -,['åëxnel yiy meyn ,jk jextl oi`

y,çéëBé ãéçéoeik ,el` zelew ea oi`yúòéîLa [äéúéàc] (åðéàã)) ¨¦¦©§¦¥¦§¦©
,(ìBwäm` s` z`hg aiig `ed oke ,zecrd zreay oaxw aiig `edy ©

z`hg `ian epi` ok it lr s`e ,dkldd epnn dnlrp `lyk `hg
`l` z`hg `ian epi` `iyp s`y cenll yie ,dxexa dricia `l`
yiy zelewd z` ea oi`y mbd ,`hgy dxexa drici el yiyk

.xeaivaéàå,cigin `iyp cenll oi`y xn`z m`e -c íeMî`weec §¦¦§
y `lew ea yiy oeik ,zi`ce drici jixv oi` cigiaBðaø÷ ìëa Lé¥§¨¨§¨

äá÷ðwxy `iyp enk `ly ,dawp cigid `ian ei`hg lkay - §¥¨
ixdy ,jk xnel oi` .dawp `ian dxf dceara,çéëBé øeaös`y ¦¦©

mdilr exingdy,äá÷ð ïðaø÷a ïéàcok it lr s`ïBäì úéàc ãò §¥§¨§¨¨§¥¨©§¦§
áéiçî àì äòéãéyie ,zi`ce dricia `l` oaxw miaiig mpi` - §¦¨Ÿ¦©©

jxev yi `iypa s`y drici mda xn`py xeaive cigin cenll
ok m`e .driciaáéúëc éì änìdxn`p dn iptn -äòéãéléab ¨¨¦¦§¦§¦¨©¥

,àéNði`cedéôeâì ïéðò Bðéà íà,`iypl jxvp weqtd oi` m` - ¨¦¦¥¦§¨§¥
àéúà àäccnlp epic ixdy -ïéðò eäðz ,øeaöå ãéçiîcenll yi - §¨¨§¨¦¨¦§¦§¥¦§¨

,xg` xac o`kníéøetkä íBé øúa déì òãééúîc àëéäìinl - §¥¨§¦§§©¥¨©©¦¦
,`hgy mixetikd mei xg`l el rcepyúàhç éúééîc`ed jixvy - §©§¥©¨

xikd `ly mbd ,mixetikd mei eilr xtik `ly ,z`hg `iadl
.mewnd `l` e`hga

:uexizd z` `xnbd dgecáéúk àìc éà ,øîà ééaàdid `l m` - ©©¥¨©¦§Ÿ§¦
xn`päòéãéléúà àì øeaöå ãéçiî ,àéNð éabmiyxec epiid `l - §¦¨©¥¨¦¦¨¦§¦Ÿ¨¥

,zi`ce drici el didzy jixv `iypy xeaive ciginàkéàc íeMî¦§¦¨
Cøôéîì,xeaive cigil dnec `iyp oi`yïéà ïkL øeaöå ãéçél äî §¦§©©§¨¦§¦¤¥¥

mdúBpzLäì ïééeLò,mpicnøîàz £¦§¦§©Ÿ©
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קנז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zezixk(iying meil)

áø øîà eäáà éaø øîà dì éøîàå ,úLL áø øîà deáà øa äaø©¨©£©¨©©¥¤§¨§¦¨¨©©¦£¨¨©©
úLL,zyy ax mya z`f xn` eda` iaxy mixne` yie -ìa÷î ¥¤§©¥

Bãéì äðzî úàaL øçàì øîàL ,äðzî,da dkfeBæ äðzî' ©¨¨¤¨©§©©¤¨©¨¨§¨©¨¨
,'ìèaézxn`y e`'ef dpzn,'úìheáîxn`y e`'ef dpznéLôà éà ¦¨¥§¤¤¦¤§¦

ïéîéi÷ åéøác ,'daef dpzn' xn` m` la` .zlhean dpzndeäìéèa ¨§¨¨©¨¦§¥¨
,'[àéä]xn`y e`'ef dpzn,íeìk øîà àì ,'äðzî dðéàdpznde ¦¥¨©¨¨Ÿ¨©§

.egxk lra zniiw

1
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4

5

6

7

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zezixk(ycew zay meil)

meia dxtkzpy s` okl ,`l e` d`nhp m` xxal ick `ed ,dzgpn
.dzgpn z` `iadl dkixv ,mixetikd

:sqep oicn `xnbd dywn,äzòî àlà`l` ea xikn oi`y `hg lky ¤¨¥©¨
,xtkn mixetikd mei ,'däôeøò äìâò`vnp m` `iadl mikixvy ¤§¨£¨

cr de`iad `le ,edkd in reci oi`e bexdíéøetkä íBé äéìò øáòL¤¨©¨¤¨©¦¦
,'åëå.mixetikd meia extkzp xaky oeik ,llk de`iai `l

:`xnbd zvxzn,ééaà øîàoeik ,mixetikd meia xtkzn df `hg oi` ¨©©©¥
d ixdy ,'d `l` ea xikn oi`y `hg epi`yøékî âøBärceiy ,`hga ¥©¦

:`xnbd zvxzn cer .bxdyàø÷ øîà ,øîà àáøweqta xn`p - ¨¨¨©¨©§¨
(bl dl xacna)'åâå da CtL øLà ícì øteëé àì õøàìå'mcA m` iM §¨¨¤Ÿ§©©¨£¤ª©¨¦¦§©

reciyk bxedd zbixda `l` dgivx oer xtkzn oi`y epiide ,'FktWŸ§
dfn micnele ,ebxd in reci oi`yk dtexr dlbr z`ada e` ebxd in
.xtkn epi` mixetikd mei s` jk meyne ,ea xtkn xg` xac oi`y

:`xnbd zvxzn ceràø÷ øîà ,øîà àtt áødna weqta xn`p - ©¨¨¨©¨©§¨
dlbrd ztixra mipdkd mixne`y(g `k mixac)ìàøNé Enòì øtk'©¥§©§¦§¨¥

'åâåy micnl ep` ,'zict xy`' xn`py dnne ,''d zicR xW`äéeàø £¤¨¦¨§¨
øöî éàöBé ìò øtëzL Bæ äøtk,íés`e ,'d ici lr ectpy el` mdy ©¨¨¤§©¥©§¥¦§©¦

md mikixv oiicr ,mixvnn e`viyn mixetik ini dnk exar xaky
.df oer lr xtkn mixetikd mei oi`y gkene ,llg `vnp m` dxtk

mei xg`l `hgd el rcepy ote`a oicd z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .mixetikdúøîàc àzLäy x`azpy dzr -àèç ©§¨§¨§©¥§

øtëî íéøetkä íBé ,íB÷nä àlà Ba øékî ïéàL,eilrék àîéà ¤¥©¦¤¨©¨©¦¦§©¥¥¨¦
úàhç éúééî àì énð íéøetkä íBé øúa déì òãééúîxn`p `ny - ¦§§©¥¨©©¦¦©¦Ÿ©§¦©¨

mei xg` cr `hgy el rcep `le ,mixetikd mei mcew `hg m` s`y
df `hga xikd `l mixetikd meia ixdy ,z`hg `iai `l ,mixetikd

.e`hg el xtkzde ,'d `l`
:`xnbd daiynúøîà úéöî àì ,àøéòæ éaø øîàleki dz` oi` - ¨©©¦§¦¨Ÿ¨¥¨§©
oeik ,ok xnelàø÷ áéúëcdxeza xn`py -'äòéãé'oaxw `iany-] ¦§¦§¨§¦¨

l ,minrt yly [`hgy el rcepy xg`l wx `hgd lrúàhç éably ©¥©¨
,cigiéaâåly z`hgå ,àéNðl mbéaâly z`hg,øeaöi`ceay oeike §©¥¨¦§©¥¦

`iadl jixv el rceeiy onf lky dpnn yexcl yi ,zxzein odn zg`
.mixetikd mei xary xg` el rcep m` s` ,z`hg

dywn .ef dyxcl xzein miweqtd zylyn dfi` zxxan `xnbd
ixde ,elld miweqtd cg` xezii z` yxec dz` cvik :`xnbdéëéøö§¦¥

-oi`y xnel ,otebl od zekxvp el` ze`hga exn`py 'zerici'd lk
yi recn `xnbd zx`ane .zi`ce dricia `l` oaxwd z` mi`ian

oeik :mzylya jxevàø÷ áúk éàczazek dxezd dzid m`y - §¦¨©§¨
l wx driciéabz`hgàðéîà äåä ,ãéçéc ,xnel leki iziid -ïBälek ©¥¨¦£¨£¦¨§

ïàúà àì ãéçiî,cigi z`hgn mcnell oi` ze`hgd x`y lky - ¦¨¦Ÿ£¨
meynCøôéîì àkéàcjextl yiy -ãéçél äî,`ed lwyìkL §¦¨§¦§©©§¨¦¤¨
Bðaø÷`ian `ed mi`hgd lk lry -,äá÷ðdcear `hga wx `le ¨§¨§¥¨

,`hgy i`cea rceiyk `l` `ian epi`y eilr eliwd ok enke ,dxf
`iype ,xkf mi`ian md cinzy mdilr exingdy xeaiv la`
,xkf `iadl jixv dxf dcearn ueg zexiard lkay eilr exingdy
mdl oi`yk s` z`hg `iadl mikixve mdilr exingdy xnel yi

.zi`ce drici
y xnel oi`e :`xnbd dkiynnáBzëðl wx driciéúééðå ,àéNð éab ¦§©¥¨¦§©§¥

ðäCxeaive cigi ecnlie -,àéNpîy oeikéúà àì àéNpî ãéçéoi` - ¨¨¦¨¦¨¦¦¨¦Ÿ¨¥
meyn ,cenllàéNðl äî ,Cøôéîì àkéàc`ed lwyïéà ïkL`ed §¦¨§¦§©©§¨¦¤¥¥

oaxw `ianìB÷ úòéîLaoaxw aiig mc` lky ,zecrd zreaya - ¦§¦©
epi` jln ixdy zecra jiiy epi`y oeik ,xeht `iyp j` ,cxeie dler
dricia wx `ed eaeigy dxez dxn` okly okzie ,oic ziaa cirn

m`d ,zi`ceøîàzmb df oic,ãéçéa,`ed xengyBðLé ïkL Ÿ©§¨¦¤¥¤§
,ìB÷ úòéîLa.zi`ce drici el oi`yk s` aiigy xnel yieøeaöå ¦§¦©§¦

àéNpîok mbéúà àìmeyn ,cenll oi` -äî ,Cøôéîì àkéàc ¦¨¦Ÿ¨¥§¦¨§¦§©©
àéNðllw `edyïkLyi,äá÷ð Bðaø÷adcear ly `hg lr ixdy §¨¦¤¥§¨§¨§¥¨

,dawp mpaxwa oi` mlerly xeaiv la` ,dawp `ian `iypd s` dxf
,e`hgy zi`ce drici oi`yk s`e ,xzei mda exingdy xnel yi

y xnel oi` oke .z`hg `iadl miaiigáBzëðl wx drici,øeaö éab ¦§©¥¦
[éúééðå]cnlpe -,dpéî àéNðå ãéçéc oeikøeaöl äî ,Cøôéîì àkéà §©§¥¨¦§¨¦¦¨¦¨§¦§©©§¦

,mda exingd `lyìò àlà ïéáéiç ïéà ïkLici lr `ay dfk `hg ¤¥¥©¨¦¤¨©
äNòî úââL íò øác íìòäici lre ,oic zian dkldd dnlrpy - ¤§¥¨¨¦¦§©©£¤

mda exingdy `iype cigi la` .dbbya dxiard z` xeaivd eyr jk
,dkldd mdn dnlrpy ici lr `a epi`y `hga s` miaiigy ,xzei
.e`hgy zi`ce drici oi`yk s` z`hg maiigl exingdy xnel yi
cg`y xnel ozip cvike ,mikxvp miweqtd zylyy `eti` `vnp
,mixetikd mei xg`l `hgd el rcep m` s`y cnll ick xzein mdn

iig.z`hg `iadl a
:`xirf iax ixac z` `xnbd zvxznàéúà àì äòéãé àãçî- ¥£¨§¦¨Ÿ¨§¨

z`hga dxen`d dricin cenll xyt` i` el` zekxit zngn mpn`
mewn lkn ,zexg`d mizyd z` ,zg`ézøzî äòéãé àãç éúéz- ¥¥£¨§¦¨¦©§¥

wx drici dxezd aezkzy ,zexg`d mizydn zg`d z` cnlp
oiicr ok m`e ,odizyn ziyilyd z`hgd z` cnlpe ,ze`hg izya
rcepe xetik mei mcew `hg m`y yexcl ,zxzein zg` drici epl yi

.z`hg `iadl aiigy mixetikd mei xg`l wx `hgy el
m` :zexg`d zericid izyn cenll ozip drici efi` `xnbd zxxan

y xn`päòéãé áBzëð àìléabz`hgéúéúå ,ãéçéz`hg cnlpe - Ÿ¦§§¦¨©¥¨¦§¥¥
cigi,øeaöå àéNðl äî ,Cøôéîì àkéà ,øeaöå àéNpî,milw mdy ¦¨¦§¦¦¨§¦§©©§¨¦§¦

ïðéà ïkLoaxw miaiigìB÷ úòéîLamc` lky ,zecrd zreaya - ¤¥¥¨¦§¦©
,df oaxwa mikiiy mpi` xeaive `iype ,cxeie dler oaxw aiigøîàzŸ©

,ìB÷ úòéîLa BðLiL ãéçéas` z`hga eaiigl mb ea exingdy okzie §¨¦¤¤§¦§¦©
yxn`p m`e .`hgyzi`ce drici oi`ykäòéãé àø÷ áBzëð àìléab Ÿ¦§§¨§¦¨©¥

éúéúå ,øeaöxeaiva drici jixvy ,cnlpe -,àéNðå ãéçéc äòéãéî ¦§¥¥¦¦¨§¨¦§¨¦
df lr s`,àéNðå ãéçél äî ,Cøôéîì àkéà,mda eliwdyLé ïkL ¦¨§¦§©©§¨¦§¨¦¤¥¥

,äá÷ð ïðaø÷adcearlyz`hga`iyple ,eize`hglkacigil epiide §¨§¨¨§¥¨
,dxfL ,øeaöa øîàzmlerl,äá÷ð ïðaø÷a ïéàexingdy xnel yie Ÿ©§¦¤¥§¨§¨¨§¥¨

.e`hgy zi`ce drici oi`yk s` z`hg `iadl miaiigy mda
,cenild `ed jk `l` :`xnbd zx`anáBzëð àìl drici,àéNð éab Ÿ¦§©¥¨¦

éúéúåepic z` cnlpe -.øeaöå ãéçéc äòéãéîeúëøt éàîdne - §¥¥¦¦¨§¨¦§¦©¨§©
,df cenil lr zeywdl dvxzíeMî éàmiaiig mpi` xeaiv `weecy ¦¦

`lew mda yiy meyn ,zi`ce dricia `l`cmlerl xeaivïðéà §¥¨
ìBwä úòéîLaminrt yi `iyp eli`e ,zecrd zreay oaxw aeiga - ¦§¦©©

cirn jlny ,xg` jln erazy oebk ,lewd zriny lr aiig `edy
.jln dyrp jk xg`e ,el cirdl erazy e` ,jlnlå]lw xeaivd ok §

y jkaïéáéiç ïðéàz`hgìò àlàici lr `a `edy `hgøác íìòä ¥¨©¨¦¤¨©¤§¥¨¨
dkldd mdn dnlrpy -,['åëxnel yiy meyn ,jk jextl oi`

y,çéëBé ãéçéoeik ,el` zelew ea oi`yúòéîLa [äéúéàc] (åðéàã)) ¨¦¦©§¦¥¦§¦©
,(ìBwäm` s` z`hg aiig `ed oke ,zecrd zreay oaxw aiig `edy ©

z`hg `ian epi` ok it lr s`e ,dkldd epnn dnlrp `lyk `hg
`l` z`hg `ian epi` `iyp s`y cenll yie ,dxexa dricia `l`
yiy zelewd z` ea oi`y mbd ,`hgy dxexa drici el yiyk

.xeaivaéàå,cigin `iyp cenll oi`y xn`z m`e -c íeMî`weec §¦¦§
y `lew ea yiy oeik ,zi`ce drici jixv oi` cigiaBðaø÷ ìëa Lé¥§¨¨§¨

äá÷ðwxy `iyp enk `ly ,dawp cigid `ian ei`hg lkay - §¥¨
ixdy ,jk xnel oi` .dawp `ian dxf dceara,çéëBé øeaös`y ¦¦©

mdilr exingdy,äá÷ð ïðaø÷a ïéàcok it lr s`ïBäì úéàc ãò §¥§¨§¨¨§¥¨©§¦§
áéiçî àì äòéãéyie ,zi`ce dricia `l` oaxw miaiig mpi` - §¦¨Ÿ¦©©

jxev yi `iypa s`y drici mda xn`py xeaive cigin cenll
ok m`e .driciaáéúëc éì änìdxn`p dn iptn -äòéãéléab ¨¨¦¦§¦§¦¨©¥

,àéNði`cedéôeâì ïéðò Bðéà íà,`iypl jxvp weqtd oi` m` - ¨¦¦¥¦§¨§¥
àéúà àäccnlp epic ixdy -ïéðò eäðz ,øeaöå ãéçiîcenll yi - §¨¨§¨¦¨¦§¦§¥¦§¨

,xg` xac o`kníéøetkä íBé øúa déì òãééúîc àëéäìinl - §¥¨§¦§§©¥¨©©¦¦
,`hgy mixetikd mei xg`l el rcepyúàhç éúééîc`ed jixvy - §©§¥©¨

xikd `ly mbd ,mixetikd mei eilr xtik `ly ,z`hg `iadl
.mewnd `l` e`hga

:uexizd z` `xnbd dgecáéúk àìc éà ,øîà ééaàdid `l m` - ©©¥¨©¦§Ÿ§¦
xn`päòéãéléúà àì øeaöå ãéçiî ,àéNð éabmiyxec epiid `l - §¦¨©¥¨¦¦¨¦§¦Ÿ¨¥

,zi`ce drici el didzy jixv `iypy xeaive ciginàkéàc íeMî¦§¦¨
Cøôéîì,xeaive cigil dnec `iyp oi`yïéà ïkL øeaöå ãéçél äî §¦§©©§¨¦§¦¤¥¥
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קנח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zezixk(ycew zay meil)

äðùî
zelirn my`a xn`py ,mirlq izy dey didiy jixv my` oaxw

(eh d `xwie)sqM LMxrA o`Sd on minY li` 'dl FnW` z` `iade'§¥¦¤£¨©©¦¨¦¦©Ÿ§¤§§¤¤
`ed weqtay 'milwy' oeyl herine ,'mW`l WcTd lwWA milwW§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¨¨

mirlq md dxeza mixen`d 'milwy'e ,mipyecnle .(:ak lirl)lk z`
zelirn my`n zeny`d.mirlq izy ieeya zeidl my`d jixvy ,
íéòìñ ézL Léøônäeaixwdl li` mdn zepwl ick,íLàì`edy ©©§¦§¥§¨¦§¨¨

,ea aiigíéìéà éðL ïäa ç÷ìåmdipy z` aixwdl ick,íLàìxg`n §¨©¨¤§¥¥¦§¨¨
,jk `ed oicd ,mirlq izy deyy li` `l` ,my`l xyk oi`eíà¦

ea xtkzdl `ay dryaäôé ïäî ãçà äéä[dey-],íéòìñ ézLs` ¨¨¤¨¥¤¨¤§¥§¨¦
cg` rlqa e`pwyBîLàì áø÷é,lq izy dey `ed dzry oeik,mir ¦§©©£¨

åli`d eli`,éðMä`ed ixd ,my` myle my` inca dpwp `edy oeik §©¥¦
,ipyd li`a eilra extkzpy oeik ,eaixwdl xyt` i`e ,my`l cner
miie`xd mininz miig ilra micet oi`y oeik ,ezectl xyt` i` oke

okle ,oaxwláàzñiL ãò äòøéxzen didi f`y ,men ea letiy - ¦§¤©¤¦§¨¥
,ezectläáãðì åéîc eìtéå ,øënéåzepaxw zepwl einca eynzyi - §¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨

mdn mi`iany ,my`n exzepy zern lk oick ,dacpk ze`ad dler
.dler

,ea lrny xacd inc z` ycwdl mlyl jixv ycwda lrend
.mirlq izy deyd my` oaxw `iadle ,yneg mdilr siqedl

mirlq izy mze`y xaqe yixtnd drh m` :dpynd dkiynn
e ,oileg zern md eny`l li` mda zepwl yixtdyéðL ïäa ç÷ì̈©¨¤§¥

ì íéìéàmze` lek`,ïéleçly zern el` eidy xxazd jk xg`e ¥¦¤¦
my` `iadl `ed jixve ,ycwd ly mirlq izya lrny `vnp ,my`
`ed jixv cere ,mcew ea aiegn didy my`dn ueg ,ezlirn lr sqep
dxyr mdy ,mda lrny mirlq izy mze` lr ynege oxw `iadl
lrny mirlq izy mze` micner eidy dnl mda eynzyiy ,mifef

li` zrke ,mili`d exwiizd okn xg`l m` ,okle .mdaäôé ãçà¤¨¨¤
å ,íéòìñ ézLli`,æeæ äøNò äôé ãçàli` eze`ézL äôiä §¥§¨¦§¤¨¨¤£¨¨©¨¤§¥

BîLàì áø÷é ,íéòìñrn my` oaxwl -lr `iadl `ed aiigy ,zeli §¨¦¦§©©£¨
,ycwd sqk mdy mirlq izy mze`a lrnyåli`déðMädeyy §©¥¦

axwi ,mifef dxyrBúìéòîì,aiig didy oey`xd my`d mewna - ¦§¦¨
lr ynegne oxwn s` df li`a xhtpe ,mirlqd izy eyxted exeary
`edy ,mifef dxyr dey `edy oeik ,mda lrny mirlq izy mze`
xac eze`l mze` ozp `ede ,mirlq izy ly ynege oxw ly mekqd
oey`xd my`l epiide ,mda lrny mirlq izy mze` ecnr enyly

.aiig didy
gwl ,eny`l yixtdy mirlq izy mze`a m` :dpynd dkiynn

li`ãçàeaixwdlå ,íLàìli`ì ãçàzlik` jxev,ïéleç`vnpe ¤¨§¨¨§¤¨§¦
,jk `ed oicd ,oilegl li` ea gwly cg` rlqa wx lrnyäéä íà¦¨¨

li`díéòìñ ézL äôé íLà ìL,,epickBîLàì áø÷émy`l - ¤¨¨¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨
,epic itk ,dligzn aiig didyåli`d m`éðMäs` dey oileg `edy §©¥¦

axwi ,mirlq izy `edBúìéòîìaiig `edy zelirn my`l - ¦§¦¨
r aixwdl,oilegl li` ea dpwy rlqa lrny dn ldnò àéáéå§¨¦¦¨
cer ezian,dLîeçå òìñlr ynege oxw ycwdl zzl `ed jixvy ¤©§§¨

dna lrn `ed ixdy ,dacp zeler mda `iaie ,ea lrny rlqd
li` mdn dpwy xg` ,my` inc mdy ,mirlqd izyn x`ypy

.dacpl eidiy `ed mpicy ,my`l

àøîâ
:`xnbd zxxanéàîoeyl yexit dn -'Búìéòî',dpynayéðz÷c- ©§¦¨§¨¨¥

a epipyyàLéømirlq izy el eidy mc` iabl ,dpynd ly ¥¨
deyy li`d z`y ,oilegl mili` ipy mda dpwe ,my`l micgeind

,my`l aixwn `ed mirlq izyåli`déðMä`ed ,fef dxyr deyy §©¥¦

,'Búìéòîì',dfa dpynd zpeek dn xxal yieàîéìéàxn`p m` - ¦§¦¨¦¥¨
epiid 'ezlirn'yìéàdíLàmy` meyn aixwdl `ed aiigy ¥¨¨

mifef ipy siqeny meyn `ed mifef dxyr `iany dne ,zelirn
,denzl yi ok m` ,ynegd liayaàøîéîìxnel ozip m`d - §¥§¨

déì éúééî ìéà éãäa LîBçc`edy dna ynegd z` mlyiy - §¤©£¥©¦©§¥¥
xeriya `ed oexzi eze`e ,mirlq izyn xzei dey `edy li` `ian

,ynegdáéúëäå(fh d `xwie)úàå ílLé Lãwä ïî àèç øLà úàå' §¨§¦§¥£¤¨¨¦©Ÿ¤§©¥§¤
,'åéìò óñBé BúéLéîçaiydl jixv ,ycwda lrny iny cnll £¦¦¥¨¨

,yneg siqedle dlirnd inc z` ycwdlàîìàweqtdn gkene - ©§¨
yneg eze` z`ydéì éúééî Bìéæb éãäa`ed dlifbd mr cgi - ©£¥§¥©§¥¥

dna xhtp epi`e ,dnvr dlirnd ly 'oxw'd mr cgi xnelk ,`ian
.xzei deyy my` oaxw ynegd melyzl `ian `edy

deyd my` z`ada ynegn xhtp oi`y di`x cer d`ian `xnbd
:xzeiãBòåc ,xacl di`xéðz÷aàôéñmze`a m`y ,epzpyn ly §¨¨¥¥¨

li` gwl my` ziipwl micnerd mirlq izyå ,íLàì ãçàli`ãçà ¤¨§¨¨§¤¨
ìelk`äéä íà ,ïéleçli`dáø÷é ,íéòìñ ézL äôé íLà ìL §¦¦¨¨¤¨¨¨¤§¥§¨¦¦§©

å ,BîLàìli`déðMäaxwi oileg `edydnò àéáéå ,Búìéòîìcer ©£¨§©¥¦¦§¦¨§¨¦¦¨
àîìà ,dLîeçå òìñd z`y ,gken -déì éúééî Bìéæb éãäa ,LîBç ¤©§§¨©§¨¤©£¥§¥©§¥¥

dkxk dpynd ixdy ,ea lrny oxwd melyz mr cgi `ed `ian -
dey ipyd li`d m`y dxn` `le ,oxwd mr ynegd melyz z`
oeik epiide ,mcewd oica dxn`y itk ynegn mb ea xhtp mifef dryz

leki epi`yoeik ,ezlirnl axwd li`d mr cgi ynegd z` `iadl
.oxwd mr `eal `ed ynegd oicy

e ,my`d mr cgi `a yneg oi` ok` :`xnbd zvxzn[éàî] àlà¤¨©
'Búìéòî',`yixa dxen`déðäúéàc éàîdpdp `edy dn - §¦¨©§¦§£¥

î BðLéå ,Lc÷äîmze`epLéøôàc íéòìñ ézLmyixtdy - ¥¤§¥§¤§¥§¥§¨¦§©§¦¤
dligznìziipw jxev,íLàmda lrneíéìéà éðL ïäa ç÷ìå §¨¨§¨©¨¤§¥¥¦
,ïéleçìlrny mirlq izy mze` z` mlyl `ed jixv eiykry §¦

jk meyne ,dlirn my` aixwdl mbe ,yneg mdilr siqedle ,mda
li` eze`y exn`íLà ìéà déì áéø÷î ,íéòìñ ézL äôéc§¨¤§¥§¨¦©§¦¥¥¨¨

,dlirnlå`edy li`ddéì áéäé ,æeæ äøNò äôéeze` `ed ozep - §¨¤£¨¨¨¦¥
melyzléðäúéàc éàîìdpdp `edy dn lr -déì äåäc ,Lc÷äî §©§¦§£¥¥¤§¥©£¨¥

ly mekqd eze`a `ed ,fef dxyr dey `edy df li`y -Bìéæb§¥
BLîeçåny ycwd ly zernd -el yiy ynegd mr ,mda lr §§

.mdilr siqedl'Búìéòî' éàîemy` df oi` ,dpyna dxen`d ©§¦¨
l dpeekd `l` ,zelirnBìéæb`edy ,xnelk ,ea lrn `edy dn - §¥

.lrn df my` zernay ,aiig didy oey`xd my`d z` ea aixwn
z` s` eilr siqedl `ed leki ,oxwd z` mlyn `ed df li`ay oeike

.ynegd inc
:`xnbd dywnàzîé÷Bà éàîazcnrd dna -ìoeyl z` yxt §©¦§¨§

,àLéøc 'Búìéòî'a,'Bìéæb'ok m` ,ea lrny dn lr melyz `edy §¦¨§¥¨§¥
àôéñ àîéàepipy my ,dpynd ly `tiqd z` df itl x`ae xen` - ¥¨¥¨

,mili` ipy gwl my`l yixtdy mirlq izy mze`a m`yãçà¤¨
äéä íà ,ïéleçì ãçàå íLàìli`dìLd,íéòìñ ézL äôé íLà §¨¨§¤¨§¦¦¨¨¤¨¨¨¤§¥§¨¦

,epickå ,BîLàì áø÷éli`déðMäaxwiìmy`dnò àéáéå ,äìéòî ¦§©©£¨§©¥¦§§¦¨§¨¦¦¨
ceràîìà .dLîeçå òìñoeyly o`kn gkene -'Búìéòî'xn`py ¤©§§¨©§¨§¦¨

epiid ,dpynaìéàdíLàoeyl ixdy ,ezlirn lr aiig `edy ¥¨¨
eid enyly ,ea aiig didy oey`xd my`d epiid `tiqay 'eny`'
i`cea ,mirlq izy deyd li` mda dpwy oeike ,el` zern micrein
dlirn my` i`ce epiid 'ezlirnl' exn`y dn ok m`e ,exear e`ian
dnvr oxwd lr `le ,el` zerna oilegl li` dpwe lrny dn lr

ay `vnp ixdy ,dyw ok m`e ,ycwdn lfbydéì éø÷ ,àLéø`xw - ¥¨¨¥¥
`pzdæb 'Búìéòî'ì,Bìédn z` 'ezlirn' oeyla `pzd dpik xnelk ¦§¦¨§¥

,ycwdn lhpy oennd ly dnvr oxwd lr mlyn `edy
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המשך ביאור למס' כריתות ליום שבת טודש עמ' ב

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley
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˙ÈÚÈ·¯ ÏL Bae¯ ‡e‰Â ÂÈÓ‚BÏ ‡ÏÓ ‰‡¯ÈÂ[fqÎeqBÏ„b ÈÙÏ ÏB„b‰Â È�B�Èa Ì„‡a155È¯ˆÂÈÓ‚BÏ ‡ÏÓk ‰È‰iL C §¥¨¤§Ÿ§¨§¤§¦¦§¨¨¥¦§©¨§¦¨§¨¦¤¦§¤¦§Ÿ§¨

È¯ˆ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓe BlL:ÂÈÓ‚BÏ ‡ÏÓk B�È‡ ÔÈÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙BÈ C ¤¦¨¨¥¨¦¥¥§¦¦©©¦¤£©¦¥¦§Ÿ§¨
כד סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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`zax `zkld

úéòéáø ìù åáåø [åñבבת הרביעית רוב ישתה לכתחילה -
אבל חובתו, ידי יצא באמצע הפסיק אם גם ובדיעבד אחת,
כדי עכ"פ או רביעית שתיית זמן מכדי יותר יפסיק לא

פרס .152אכילת

úéòéáø ìù åáåø [æñצריך ואין לכתחילה הוא זה שיעור -

כמה המכילה גדולה בכוס אפילו - מכך יותר לשתות
,153רביעיות

רביעית' מ'רוב פחות שתה אם השתיהאבל באמצע הפסיק (או

פרס) אכילת מכדי ידיֿחובתיותר יצא לא בדיעבד גם -

.154קידוש

zetqede mipeiv

(152:Î"Ò ·Ú˙ ÔÓÈÒרוב לשתות לכתחלה ליזהר צריך
ולא אחת בשתיה אותו שישתה דהיינו אחת בבת הרביעית
שקורין כעין צר שפיו כוס ליקח אין ולכן שתיות לשתי יפסיקנו
אחת בבת רביעית לשתות יכול שלא מפני גלא"ז) (קלו"ג

יצא. באמצע פעמים כמה הפסיק אפילו ובדיעבד
אכילת מכדי יותר סופה עד השתיה מתחלת ישהה שלא והוא
עד ראשונה שתיה מתחלת ישהה שלא שצריך אומרים ויש פרס

רביעית. שתיית מכדי יותר אחרונה שתיה סוף
Ë"Òועד"ז ‚Ù˜ ÔÓÈÒ·[רחב=] אחר כוס על לברך יש לכתחלה :

שאי מה ק"צ בסי' כמ"ש כאחת רביעית לשתות שיוכל (כדי
כוס שם אין אם אבל צר) שפיו בכוס בקל כן לעשות אפשר

כלל. פסול חשש בו ואין זה על יברך בקלות אחר
בקידוש בפרט בזה להזהר ויש דקות, 3-4 פרס: אכילת שיעור
רביעית רוב לשתות שקשה יי"ש על המקדשים שישנם היום

אחת. בבת
רוב153) היינו כוס' 'רוב מקומות בכמה שנמצא הביטוי

רביעית. המכילה כוס ליקח שיש כיון רביעית,
יום בשיחת והנה :18 ע' תקסז גליון 'התקשרות' ובקובץ
מסופר (193 עמ' תרצ"ז (סה"ש בסוכה תרצ"ז שמע"צ
שם דר היה בוויטבסק חותנו אצל בהיותו הזקן שאדמו"ר
רצתה שלא כיוון מבית (בתו) אשתו את גירש וחותנו בעלייה,
להם היה ולא תפילתו אדמוה"ז וסיים הזקן, מאדמו"ר להתגרש
אחוז] 90 [כוהל קאוויט והביאה "הלכה ואחותה לקדש, מה על
היה גופו מבנה ערך ולפי כוס, רוב אדמו"ר ושתה גדול בכלי
'כרם בקובץ הנדפס הסיפור ובנוסח עיי"ש. כוחו..." לפי לא זה
הכלי) רוב "(וישתה הביטוי: נוסף 10 עמ' ח"א ד' כרך חב"ד'

הכוס. רוב את לשתות חייב היה למה עיון, וצריך כדין".

"רוב לשתות חסידים שמנהג הוכחה מזה להביא שרוצים יש
וכן השנה, ימות בכל גם רביעית) ברוב סגי (ולא ממש כוס"
תמיד הרבי נהג שראו, שככל אומרים שיש ממה זאת מוכיחים
שייתכן מכיוון ראיה, אין מזה (אבל ממש כוס' 'רוב לשתות
שיחי' אליהו הרב הרה"ח - רביעית בשיעור החמיר שהרבי

כזה. מנהג אצלנו ידוע לא למעשה אבל לנדא).
עוד ומה השמועה, מפי זה ממעשה ראיה להביא קשה ולכאורה
הכותב מעיד עליה זה למעשה שלישית גירסא שישנה
של בנו - הרז"א - נ"ע אהרן זלמן רבי שכתבו מספר שהעתיקה
(זכרונותי בפירוש נכתב ושם נבג"מ, מוהר"ש רבנו כ"ק
בכלי אשר המשקה על קידש הוא :(276 עמ' ששונקין מהגרנ"ש
בשלו בהם סירים בבית מצא הוא לוגמיו. מלא רביעית, ושתה
"במקום עבורו היה וזה בסירים נשאר אשר מכל אסף דייסא,

סעודה".
קידוש לענין הוא זה, ממעשה ראיה להביא יש שאם ולהעיר:
שא"א מחמת אסרוהו פוסקים שכמה שבת, בליל יי"ש על

כ עאלשתות סי' החיים דרך סידור (ראה הפסק בלי לוגמיו מלא
ו). ס"ק
יז.154) ס"ק עט סימן השלחן בדי
Ò"„:עד"ז155) ˆ˜ ÔÓÈÒ·אדם בכל הוא לוגמיו מלא שיעור

קטנו. לפי והקטן גדלו לפי הגדול שהוא, מה לפי
ÈÒ"·:וכ"ה ·È¯˙ ÔÓÈÒ·לוגמיו כמלא הכיפורים ביום השותה

מה לפי אדם כל עצמו השותה של לוגמיו במלא ומשערין חייב
ממש לוגמיו מלא ולא קטנו לפי והקטן גדלו לפי הגדול שהוא
והוא לוגמיו כמלא ויראה מפיו אחד לצד מסלקו שאלו כל אלא

בינוני. באדם הלוג מרביעית פחות

•
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‚Èברכה צבור השליח יאמר לחש תפלת שאחר חכמים תקנו
לילות משאר יותר שבת בליל תקנו ולמה שבע מעין אחת

הטעם שנתבאר כמו ערבית תפלת אחר ש"ץ חזרת תקנו שלא
מצוים ששם בשדות היו שבימיהם כנסיות שבתי לפי רל"ז בסי'
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קנט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zezixk(ycew zay meil)

äðùî
zelirn my`a xn`py ,mirlq izy dey didiy jixv my` oaxw

(eh d `xwie)sqM LMxrA o`Sd on minY li` 'dl FnW` z` `iade'§¥¦¤£¨©©¦¨¦¦©Ÿ§¤§§¤¤
`ed weqtay 'milwy' oeyl herine ,'mW`l WcTd lwWA milwW§¨¦§¤¤©Ÿ¤§¨¨

mirlq md dxeza mixen`d 'milwy'e ,mipyecnle .(:ak lirl)lk z`
zelirn my`n zeny`d.mirlq izy ieeya zeidl my`d jixvy ,
íéòìñ ézL Léøônäeaixwdl li` mdn zepwl ick,íLàì`edy ©©§¦§¥§¨¦§¨¨

,ea aiigíéìéà éðL ïäa ç÷ìåmdipy z` aixwdl ick,íLàìxg`n §¨©¨¤§¥¥¦§¨¨
,jk `ed oicd ,mirlq izy deyy li` `l` ,my`l xyk oi`eíà¦

ea xtkzdl `ay dryaäôé ïäî ãçà äéä[dey-],íéòìñ ézLs` ¨¨¤¨¥¤¨¤§¥§¨¦
cg` rlqa e`pwyBîLàì áø÷é,lq izy dey `ed dzry oeik,mir ¦§©©£¨

åli`d eli`,éðMä`ed ixd ,my` myle my` inca dpwp `edy oeik §©¥¦
,ipyd li`a eilra extkzpy oeik ,eaixwdl xyt` i`e ,my`l cner
miie`xd mininz miig ilra micet oi`y oeik ,ezectl xyt` i` oke

okle ,oaxwláàzñiL ãò äòøéxzen didi f`y ,men ea letiy - ¦§¤©¤¦§¨¥
,ezectläáãðì åéîc eìtéå ,øënéåzepaxw zepwl einca eynzyi - §¦¨¥§¦§¨¨¦§¨¨

mdn mi`iany ,my`n exzepy zern lk oick ,dacpk ze`ad dler
.dler

,ea lrny xacd inc z` ycwdl mlyl jixv ycwda lrend
.mirlq izy deyd my` oaxw `iadle ,yneg mdilr siqedl

mirlq izy mze`y xaqe yixtnd drh m` :dpynd dkiynn
e ,oileg zern md eny`l li` mda zepwl yixtdyéðL ïäa ç÷ì̈©¨¤§¥

ì íéìéàmze` lek`,ïéleçly zern el` eidy xxazd jk xg`e ¥¦¤¦
my` `iadl `ed jixve ,ycwd ly mirlq izya lrny `vnp ,my`
`ed jixv cere ,mcew ea aiegn didy my`dn ueg ,ezlirn lr sqep
dxyr mdy ,mda lrny mirlq izy mze` lr ynege oxw `iadl
lrny mirlq izy mze` micner eidy dnl mda eynzyiy ,mifef

li` zrke ,mili`d exwiizd okn xg`l m` ,okle .mdaäôé ãçà¤¨¨¤
å ,íéòìñ ézLli`,æeæ äøNò äôé ãçàli` eze`ézL äôiä §¥§¨¦§¤¨¨¤£¨¨©¨¤§¥

BîLàì áø÷é ,íéòìñrn my` oaxwl -lr `iadl `ed aiigy ,zeli §¨¦¦§©©£¨
,ycwd sqk mdy mirlq izy mze`a lrnyåli`déðMädeyy §©¥¦

axwi ,mifef dxyrBúìéòîì,aiig didy oey`xd my`d mewna - ¦§¦¨
lr ynegne oxwn s` df li`a xhtpe ,mirlqd izy eyxted exeary
`edy ,mifef dxyr dey `edy oeik ,mda lrny mirlq izy mze`
xac eze`l mze` ozp `ede ,mirlq izy ly ynege oxw ly mekqd
oey`xd my`l epiide ,mda lrny mirlq izy mze` ecnr enyly

.aiig didy
gwl ,eny`l yixtdy mirlq izy mze`a m` :dpynd dkiynn

li`ãçàeaixwdlå ,íLàìli`ì ãçàzlik` jxev,ïéleç`vnpe ¤¨§¨¨§¤¨§¦
,jk `ed oicd ,oilegl li` ea gwly cg` rlqa wx lrnyäéä íà¦¨¨

li`díéòìñ ézL äôé íLà ìL,,epickBîLàì áø÷émy`l - ¤¨¨¨¤§¥§¨¦¦§©©£¨
,epic itk ,dligzn aiig didyåli`d m`éðMäs` dey oileg `edy §©¥¦

axwi ,mirlq izy `edBúìéòîìaiig `edy zelirn my`l - ¦§¦¨
r aixwdl,oilegl li` ea dpwy rlqa lrny dn ldnò àéáéå§¨¦¦¨
cer ezian,dLîeçå òìñlr ynege oxw ycwdl zzl `ed jixvy ¤©§§¨

dna lrn `ed ixdy ,dacp zeler mda `iaie ,ea lrny rlqd
li` mdn dpwy xg` ,my` inc mdy ,mirlqd izyn x`ypy

.dacpl eidiy `ed mpicy ,my`l

àøîâ
:`xnbd zxxanéàîoeyl yexit dn -'Búìéòî',dpynayéðz÷c- ©§¦¨§¨¨¥

a epipyyàLéømirlq izy el eidy mc` iabl ,dpynd ly ¥¨
deyy li`d z`y ,oilegl mili` ipy mda dpwe ,my`l micgeind

,my`l aixwn `ed mirlq izyåli`déðMä`ed ,fef dxyr deyy §©¥¦

,'Búìéòîì',dfa dpynd zpeek dn xxal yieàîéìéàxn`p m` - ¦§¦¨¦¥¨
epiid 'ezlirn'yìéàdíLàmy` meyn aixwdl `ed aiigy ¥¨¨

mifef ipy siqeny meyn `ed mifef dxyr `iany dne ,zelirn
,denzl yi ok m` ,ynegd liayaàøîéîìxnel ozip m`d - §¥§¨

déì éúééî ìéà éãäa LîBçc`edy dna ynegd z` mlyiy - §¤©£¥©¦©§¥¥
xeriya `ed oexzi eze`e ,mirlq izyn xzei dey `edy li` `ian

,ynegdáéúëäå(fh d `xwie)úàå ílLé Lãwä ïî àèç øLà úàå' §¨§¦§¥£¤¨¨¦©Ÿ¤§©¥§¤
,'åéìò óñBé BúéLéîçaiydl jixv ,ycwda lrny iny cnll £¦¦¥¨¨

,yneg siqedle dlirnd inc z` ycwdlàîìàweqtdn gkene - ©§¨
yneg eze` z`ydéì éúééî Bìéæb éãäa`ed dlifbd mr cgi - ©£¥§¥©§¥¥

dna xhtp epi`e ,dnvr dlirnd ly 'oxw'd mr cgi xnelk ,`ian
.xzei deyy my` oaxw ynegd melyzl `ian `edy

deyd my` z`ada ynegn xhtp oi`y di`x cer d`ian `xnbd
:xzeiãBòåc ,xacl di`xéðz÷aàôéñmze`a m`y ,epzpyn ly §¨¨¥¥¨

li` gwl my` ziipwl micnerd mirlq izyå ,íLàì ãçàli`ãçà ¤¨§¨¨§¤¨
ìelk`äéä íà ,ïéleçli`dáø÷é ,íéòìñ ézL äôé íLà ìL §¦¦¨¨¤¨¨¨¤§¥§¨¦¦§©

å ,BîLàìli`déðMäaxwi oileg `edydnò àéáéå ,Búìéòîìcer ©£¨§©¥¦¦§¦¨§¨¦¦¨
àîìà ,dLîeçå òìñd z`y ,gken -déì éúééî Bìéæb éãäa ,LîBç ¤©§§¨©§¨¤©£¥§¥©§¥¥

dkxk dpynd ixdy ,ea lrny oxwd melyz mr cgi `ed `ian -
dey ipyd li`d m`y dxn` `le ,oxwd mr ynegd melyz z`
oeik epiide ,mcewd oica dxn`y itk ynegn mb ea xhtp mifef dryz

leki epi`yoeik ,ezlirnl axwd li`d mr cgi ynegd z` `iadl
.oxwd mr `eal `ed ynegd oicy

e ,my`d mr cgi `a yneg oi` ok` :`xnbd zvxzn[éàî] àlà¤¨©
'Búìéòî',`yixa dxen`déðäúéàc éàîdpdp `edy dn - §¦¨©§¦§£¥

î BðLéå ,Lc÷äîmze`epLéøôàc íéòìñ ézLmyixtdy - ¥¤§¥§¤§¥§¥§¨¦§©§¦¤
dligznìziipw jxev,íLàmda lrneíéìéà éðL ïäa ç÷ìå §¨¨§¨©¨¤§¥¥¦
,ïéleçìlrny mirlq izy mze` z` mlyl `ed jixv eiykry §¦

jk meyne ,dlirn my` aixwdl mbe ,yneg mdilr siqedle ,mda
li` eze`y exn`íLà ìéà déì áéø÷î ,íéòìñ ézL äôéc§¨¤§¥§¨¦©§¦¥¥¨¨

,dlirnlå`edy li`ddéì áéäé ,æeæ äøNò äôéeze` `ed ozep - §¨¤£¨¨¨¦¥
melyzléðäúéàc éàîìdpdp `edy dn lr -déì äåäc ,Lc÷äî §©§¦§£¥¥¤§¥©£¨¥

ly mekqd eze`a `ed ,fef dxyr dey `edy df li`y -Bìéæb§¥
BLîeçåny ycwd ly zernd -el yiy ynegd mr ,mda lr §§

.mdilr siqedl'Búìéòî' éàîemy` df oi` ,dpyna dxen`d ©§¦¨
l dpeekd `l` ,zelirnBìéæb`edy ,xnelk ,ea lrn `edy dn - §¥

.lrn df my` zernay ,aiig didy oey`xd my`d z` ea aixwn
z` s` eilr siqedl `ed leki ,oxwd z` mlyn `ed df li`ay oeike

.ynegd inc
:`xnbd dywnàzîé÷Bà éàîazcnrd dna -ìoeyl z` yxt §©¦§¨§

,àLéøc 'Búìéòî'a,'Bìéæb'ok m` ,ea lrny dn lr melyz `edy §¦¨§¥¨§¥
àôéñ àîéàepipy my ,dpynd ly `tiqd z` df itl x`ae xen` - ¥¨¥¨

,mili` ipy gwl my`l yixtdy mirlq izy mze`a m`yãçà¤¨
äéä íà ,ïéleçì ãçàå íLàìli`dìLd,íéòìñ ézL äôé íLà §¨¨§¤¨§¦¦¨¨¤¨¨¨¤§¥§¨¦

,epickå ,BîLàì áø÷éli`déðMäaxwiìmy`dnò àéáéå ,äìéòî ¦§©©£¨§©¥¦§§¦¨§¨¦¦¨
ceràîìà .dLîeçå òìñoeyly o`kn gkene -'Búìéòî'xn`py ¤©§§¨©§¨§¦¨

epiid ,dpynaìéàdíLàoeyl ixdy ,ezlirn lr aiig `edy ¥¨¨
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`zax `zkld

úéòéáø ìù åáåø [åñבבת הרביעית רוב ישתה לכתחילה -
אבל חובתו, ידי יצא באמצע הפסיק אם גם ובדיעבד אחת,
כדי עכ"פ או רביעית שתיית זמן מכדי יותר יפסיק לא

פרס .152אכילת

úéòéáø ìù åáåø [æñצריך ואין לכתחילה הוא זה שיעור -

כמה המכילה גדולה בכוס אפילו - מכך יותר לשתות
,153רביעיות

רביעית' מ'רוב פחות שתה אם השתיהאבל באמצע הפסיק (או

פרס) אכילת מכדי ידיֿחובתיותר יצא לא בדיעבד גם -

.154קידוש

zetqede mipeiv

(152:Î"Ò ·Ú˙ ÔÓÈÒרוב לשתות לכתחלה ליזהר צריך
ולא אחת בשתיה אותו שישתה דהיינו אחת בבת הרביעית
שקורין כעין צר שפיו כוס ליקח אין ולכן שתיות לשתי יפסיקנו
אחת בבת רביעית לשתות יכול שלא מפני גלא"ז) (קלו"ג

יצא. באמצע פעמים כמה הפסיק אפילו ובדיעבד
אכילת מכדי יותר סופה עד השתיה מתחלת ישהה שלא והוא
עד ראשונה שתיה מתחלת ישהה שלא שצריך אומרים ויש פרס

רביעית. שתיית מכדי יותר אחרונה שתיה סוף
Ë"Òועד"ז ‚Ù˜ ÔÓÈÒ·[רחב=] אחר כוס על לברך יש לכתחלה :

שאי מה ק"צ בסי' כמ"ש כאחת רביעית לשתות שיוכל (כדי
כוס שם אין אם אבל צר) שפיו בכוס בקל כן לעשות אפשר

כלל. פסול חשש בו ואין זה על יברך בקלות אחר
בקידוש בפרט בזה להזהר ויש דקות, 3-4 פרס: אכילת שיעור
רביעית רוב לשתות שקשה יי"ש על המקדשים שישנם היום

אחת. בבת
רוב153) היינו כוס' 'רוב מקומות בכמה שנמצא הביטוי

רביעית. המכילה כוס ליקח שיש כיון רביעית,
יום בשיחת והנה :18 ע' תקסז גליון 'התקשרות' ובקובץ
מסופר (193 עמ' תרצ"ז (סה"ש בסוכה תרצ"ז שמע"צ
שם דר היה בוויטבסק חותנו אצל בהיותו הזקן שאדמו"ר
רצתה שלא כיוון מבית (בתו) אשתו את גירש וחותנו בעלייה,
להם היה ולא תפילתו אדמוה"ז וסיים הזקן, מאדמו"ר להתגרש
אחוז] 90 [כוהל קאוויט והביאה "הלכה ואחותה לקדש, מה על
היה גופו מבנה ערך ולפי כוס, רוב אדמו"ר ושתה גדול בכלי
'כרם בקובץ הנדפס הסיפור ובנוסח עיי"ש. כוחו..." לפי לא זה
הכלי) רוב "(וישתה הביטוי: נוסף 10 עמ' ח"א ד' כרך חב"ד'

הכוס. רוב את לשתות חייב היה למה עיון, וצריך כדין".

"רוב לשתות חסידים שמנהג הוכחה מזה להביא שרוצים יש
וכן השנה, ימות בכל גם רביעית) ברוב סגי (ולא ממש כוס"
תמיד הרבי נהג שראו, שככל אומרים שיש ממה זאת מוכיחים
שייתכן מכיוון ראיה, אין מזה (אבל ממש כוס' 'רוב לשתות
שיחי' אליהו הרב הרה"ח - רביעית בשיעור החמיר שהרבי

כזה. מנהג אצלנו ידוע לא למעשה אבל לנדא).
עוד ומה השמועה, מפי זה ממעשה ראיה להביא קשה ולכאורה
הכותב מעיד עליה זה למעשה שלישית גירסא שישנה
של בנו - הרז"א - נ"ע אהרן זלמן רבי שכתבו מספר שהעתיקה
(זכרונותי בפירוש נכתב ושם נבג"מ, מוהר"ש רבנו כ"ק
בכלי אשר המשקה על קידש הוא :(276 עמ' ששונקין מהגרנ"ש
בשלו בהם סירים בבית מצא הוא לוגמיו. מלא רביעית, ושתה
"במקום עבורו היה וזה בסירים נשאר אשר מכל אסף דייסא,

סעודה".
קידוש לענין הוא זה, ממעשה ראיה להביא יש שאם ולהעיר:
שא"א מחמת אסרוהו פוסקים שכמה שבת, בליל יי"ש על

כ עאלשתות סי' החיים דרך סידור (ראה הפסק בלי לוגמיו מלא
ו). ס"ק
יז.154) ס"ק עט סימן השלחן בדי
Ò"„:עד"ז155) ˆ˜ ÔÓÈÒ·אדם בכל הוא לוגמיו מלא שיעור

קטנו. לפי והקטן גדלו לפי הגדול שהוא, מה לפי
ÈÒ"·:וכ"ה ·È¯˙ ÔÓÈÒ·לוגמיו כמלא הכיפורים ביום השותה

מה לפי אדם כל עצמו השותה של לוגמיו במלא ומשערין חייב
ממש לוגמיו מלא ולא קטנו לפי והקטן גדלו לפי הגדול שהוא
והוא לוגמיו כמלא ויראה מפיו אחד לצד מסלקו שאלו כל אלא

בינוני. באדם הלוג מרביעית פחות

•
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‚Èברכה צבור השליח יאמר לחש תפלת שאחר חכמים תקנו
לילות משאר יותר שבת בליל תקנו ולמה שבע מעין אחת

הטעם שנתבאר כמו ערבית תפלת אחר ש"ץ חזרת תקנו שלא
מצוים ששם בשדות היו שבימיהם כנסיות שבתי לפי רל"ז בסי'
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מלאכתם ובגמרם במלאכתן עסוקין היו לילות שאר וכל מזיקים
אבל בלילה הכנסת לבית באים היו ולא בביתם ערבית מתפללים
ממהרים שאינן שיש וחששו הכנסת לבית באים היו שבת ליל
הכנסת בבית יחידים וישארו הצבור תפלת לאחר ושוהין לבוא
ליחיד פנאי שיהיה כדי הצבור תפלת האריכו לכך ויסתכנו
תיקנוה לא לפיכך זו ברכה אומר שהש"ץ בעוד תפלתו לגמור
צריך הש"ץ עם לאומרה הצבור ירצו ואם בלבד הש"ץ על אלא
וכן לבטלה יברכו שלא כדי חתימה ובלא פתיחה בלא שיאמרו
למעשה זכר עד אבות מגן הש"ץ עם לומר אלו במדינות המנהג
בידו: הרשות כן לומר שרוצה ביחיד המתפלל ואף בראשית

„Èשבע מעין בברכה יו"ט מזכיר אינו בשבת להיות שחל יו"ט
מפני ביו"ט שבע מעין ברכות אין שבת שאלמלא לפי
מפני אלא היום חובת בגלל בשבת נתקנה לא זו שברכה

מפני הכנסת לבית ג"כ באים היו לא יו"ט (ובליל שהיוהמזיקין
שביום לנעילה דומה ואינו נפש) אוכל במלאכת טרודים
שבת של גם להזכיר שצריך בשבת להיות שחל הכיפורים
הוא זה יום מקום שמכל לפי בשבת נעילה שאין אע"פ בנעילה
וצריך נעילה מנחה מוסף שחרית דהיינו תפלות בארבע נתחייב
לא כאן אבל מהן אחת בכל שבת שהוא היום ענין להזכיר
המזיקין: סכנת בשביל אלא היום חובת בשביל הברכה נתקנה

ÂËדהיינו קבוע הכנסת בבית אלא ז' מעין ברכה אומרים אין
מקום אבל בקביעות בעשרה בו שמתפללין מקום בכל
שעושים אותן כגון בעלמא באקראי בעשרה בו שמתפללין
מנין שעושים ואבלים חתנים בבית וכן בביתם מנין לפרקים
קבוע מנין שם שאין דכיון ז' מעין ברכת שם לומר אין בביתם
על ואף לבא המאחרים תפלתם שיסיימו בשביל הטעם שייך לא
זה טעם כלל שייך לא בישוב שלנו כנסיות שבתי שעכשיו פי

שבגללו הטעם שבטל אע"פ בטלה לא חכמים שתקנת אלא
בו תקנו לא קבוע מנין שם שאין מקום בכל מקום מכל תקנו
זמן איזה בעשרה בו להתפלל מקום קובעים ואם מעולם חכמים
מי יש שבועות כמה על מקום לקבוע שרגילים בירידין כגון
שנהגו ובמקום לבוא המאחרין יש שם שגם שם לאמרה שהורה
(כיון בידם למחות אין בעלמא באקראי שהוא במנין אף לאמרה

הגאונים): ובדברי בגמרא זה דבר נזכר שלא

ÊËשאז אע"פ ז' מעין ברכה אומרים יו"ט שאחר בשבת אף
שבתות ערבי בשאר כמו לבא המאחרים כך כל מצוי אינו

הערב: עד במלאכה בהם ומתעסקין חול יום שהם

ÊÈופניו אחר חסיד בחלומו שראה אחד בחסיד מעשה
שהייתי מפני לו אמר מוריקות פניך למה לו אמר מוריקות
עמהם אמרתי ולא ויכולו אומרים היו שהצבור בשעה מדבר
ברכה אומר היה שהש"ץ בשעה מדבר שהייתי מפני וגם ביחד
ולא רבא שמה יהא אמן עד יתגדל אומר שהיה ובשעה ז' מעין

ליזהר: יש כן על בכוונה ממנו לשמוע אזני הטיתי

ÁÈלא אפילו או שבת בליל חול של תפלה והתפלל טעה אם
ועד מראש מהש"ץ ז' מעין ברכה שמע אם כלל התפלל
מוציא הש"ץ אין תפלות שבשאר ואע"פ חובתו ידי יצא סוף
בתפלת מקום מכל הבקי את לא אבל בקי שאינו מי את אלא
במקום ז' במעין ג"כ יוצא ולכך בה הקלו רשות שהיא ערבית

ז'.

כ אם אבל חובתו ידי בה כשיוצא הש"ץ עם שיאמרנה ברוטוב
לפי חובתו ידי בה לצאת כדי לאמרה ליחיד אסור ש"ץ אמרה
יצא ביחיד ואמרה עבר אם מקום ומכל בצבור אלא נתקנה שלא

רשות: ערבית ותפלת הואיל חובתו ידי

יגֿיח סעיפים השבת בתפלת הטועה דין רסח סימן ב חלק
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מוסיף:] אגב [ובדרך

øåîá íé÷ñåôä ú÷åìçî ùøôì ùé äæ êøã ìòå
ùéå ,äìéëàá åìéôà åøéúî äðåé åðéáøù ,ì"ðä
àìà êôäúð àìù ì"ñã äìéëàá åúåà íéøñåà
ì"ñ äðåé åðéáø áøäå .äìéëàá øåñà åôåâ ìáà åçéø
ïîéñ ç"à øåèá ù"îëå ,øúéä úåéäì éøîâì øæçù

.å"éø
הנעשה בושם שהוא מור, בענין לעיל המבואר ע"פ
שמצד התאוות ביטול על ומורה טמאה, חי' מדם
החסידות ע"ד לבאר יש לטוב, והפיכתם הקליפה
(לפי באכילה גם מותר מור אם הפוסקים פלוגתת
הראשון מהותו שנשתנה למהות, ממהות "שמתהפך
(כי באכילה אסור אבל מותר ריחו שרק או לגמרי"),
ונהפך וייבש הדם שנצרר רק לגמרי, מהותו נשתנה "לא

בלבד"). המריח בושם כתואר להיות תוארו

'îâá øëæðä ïéðòá éåìú úåãéñç ô"ò íú÷åìçîå
åà úåââùë åùòð úåðåãæ íà äáåùú éáâ àîåéá
êôäð òøäù äî àåäù ,'à ïéðò íäéðù éë ,úåéëæë
øëæðä éðåòãé àåä ì"ðä òåãé äéç éøäù ,áåèì
úåôéì÷î àåäù ,íéèôåù úùøôá äøåúá
ìà ùøåãå éðåòãéå áåà ìàåùå ù"îë ,úåàîèä

.íéúîä

äìéëàá åìéôà øúåî æìä íùåáä äéäéù äæ ïëìå
åùúáù åîë àåä,úåéëæë åùòð úåðåãæä äáäàî äá

åøîà äæ ìòå .ùîî áåè úåéäì éøîâì êôäð òøäù
íéøåîâ íé÷éãö ïéà íéãîåò äáåùú éìòáù íå÷îá

.ãåîòì íéìåëé

íä úåðåãæä äáø äáäàî àìù äáåùúá ìáà
åäæå .áåè úåéäì éøîâì åëôäúð àì ìáà ,úåââùë
øæç àì î"î áåè åçéøù ô"òà ì"ðä øåîäù ã"î
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.'åë äìéëàá øúåî úåéäì
ביטול הוא כמה עד תלוי" חסידות ע"פ הפלוגתא
ומדריגות, אופנים שני שיש לעיל וכנזכר הקליפה,
הקליפה (הפיכת ואתהפכא הקליפה) (כפיית אתכפיא
וכפי' אתכפיא של באופן רק הוא דאם ממש), לטוב
אזי ממש) לטוב נהפך ולא במציאותו נשאר הרע (שאז
משא"כ ריחו), אלא לטוב נתהפך (ולא באכילה אסור
מותר שאז ממש, לטוב שנהפך אתהפכא, של באופן

באכילה. גם

תשובה ידי שעל בתשובה, האופנים שני ע"ד והוא

תשובה ידי ועל כשגגות, רק הזדונות נעשו מיראה

(שעל ממש לזכיות הזדונות נהפכו רבה מאהבה

אין עומדין תשובה שבעלי במקום נאמר זו תשובה

בו). לעמוד יכולים גמורים צדיקים
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השמןÌ�Ó‡Â(ג) הוא בפתילה האור וקשר חיבור סיבת
ב' בו ולהיות כו' רב זמן נאחז האור להיות
בחי' שע"י וגוף בנשמה הוא כך כנ"ל ושחור דלבן גוונין
בגוף דנשמה האור חיבור נעשה החכמ' בחי' שהוא השמן
והענין הנ"ל מטעם רב זמן הדלקה בקיום כוחותי' בכל
מ"ה כח הנקרא הוא שבנה"א חכמה דבחי' כידוע הוא
מן שלמעלה האלקי לאין במציאות הביטול בחי' והוא
ההשגה שהיא בבינה כחה מתפשט שאח"כ ודעת הטעם
בכח שיש מה והיינו כידוע שבנשמה י"ה שהן האלקית
ממקומן ולזוז להתבטל מישראל קטן ניצוץ בכל ובהעלם
שמן הנקרא וזהו שבנשמה מה כח נק' אלקות לגבי לגמרי
בו לעורר הגוף שהוא הפתילה אחר שנמשך השמן כמו
ובטל נכנע להיות וגסותו ישותו של הביטול בחי' ג"כ
רואים שאנו כמו לאין היש ביטול שנקרא לגמרי ונשבר
שרירות תאות ויפול שלו מגסות החומרי לב יכנע שפתאום
מקירות שלימה בתשובה לעוררו חיים אלקים לגבי לבו
הפתילה כליון שזהו כו' ונדכה נשבר לב הנקרא והוא הלב
שמן והיינו כו' שנמשך מה דכח השמן ע"י האלקי באור
אז היטב נמשך אינו ואם כנ"ל בפתילה היטב שנמשך טוב
מיד וקופץ הגופנים ומדות בשכל נאחז אינו אלקי האור
גוון דליקת הגורם זהו הזה ששמן ונמצא כנ"ל ומסתלק
מעט ומכלה השורף הנ"ל יה שלהבת שנקרא השחור האור
האלקי באור הוא גם ליכלל הגוף שהוא לפתילה מעט
שנקרא התשוקה אש ברשפי אלקות התפעלות אור שהוא
וד"ל כלל יכבה לא רב זמן וימשך כנ"ל י"ה שלהבת
העליון הלבן האור בהירות הוא זה השמן מן הב' ותועלת
מפני השמן צלילת לפי שהוא נה"ח שנקרא שבנשמה
הוא הענין כנ"ל אותו המושך באור השמן ונשאב שכלה

כמו הא' מדרגות ב' בו יש שמן הנקרא זה מה שכח כידוע
ההכנעה העושה שזהו לגילוי ההעלם מן ונמשך שבא
בגשמיותו נשבר' רוח לו להיות בגוף גם לאין היש וביטול
בבחי' בשרשו הוא זה מ"ה כח שבחי' כמו הוא והב' כנ"ל
ממש מאין תמצא מאין והחכמה כמ"ש ממש האלקי אין
לאלקות עצמי ביטול בחי' יש נשמה שבכל מה והוא
כו' לבד היש ביטול לעשות ולא ממש אין בבחי' להיות
בעצם היתירה והענוה השפלות ענין כמו שזהו כידוע
מרגיש בלתי ממש תהי' לכל כעפר שנפשו עד מהותו
כו' עושה אשר בכל וכלל כלל מעלה דבר שום בעצמו
והוא כו') בעצם נישט גאר איז ער נישטקייט בל"א (ונק'
חכמתא יהיב וכן כו' חכמה נתתי לב חכם כל ובלב מ"ש
לבי פתח ודאי אז כו' כעפר ונפשי מ"ש וכן לחכימין
אור בחי' להמשיך הגורם הוא שעי"ז ממילא בתורתיך
ומאיר שבא א"ס אור גילוי שזהו חכמה דפנימית העליון
שזהו האור עצמיות בבחי' נשמה בכל העצמות העלם מן
בבחי' המאיר אור נה"ח שנקרא הנ"ל לצ"ע זרוע אור
או הנפש בכלו' בתענוגים באה"ר העצמיות כל התפעלות
שנשאב זה השמן כליון מצד וזהו ממש במס"נ בתשובה
מושך העליון דאור כו' וענו' השפלות כמו שהוא כו' באור
וזהו שבאלקות העצמי אין בבחי' שיהיה דהיינו אותו
שהוא השמן צלילת לפי העליון האור בהירות העושה
מכל עצמו הרגשת בהעדר והענוה השפלות אמתית עומק
גווני ב' גדול בהעלם כלול זה מ"ה בכח הי' הרי כו' וכל
לגילוי ההעלם מן יצאו ידו ועל ונה"א דנה"ח הללו אור
מל' בחי' שזהו הכללית בנשמה יובן (וכך וד"ל בנשמה
אל אלקי' בפי' בזהר כמ"ש הנ"ל אור גווני בב' דאצילות

וד"ל: כו' לנה"ע תדיר קארי דנה"ת לך דמי
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קסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.'åë äìéëàá øúåî úåéäì
ביטול הוא כמה עד תלוי" חסידות ע"פ הפלוגתא
ומדריגות, אופנים שני שיש לעיל וכנזכר הקליפה,
הקליפה (הפיכת ואתהפכא הקליפה) (כפיית אתכפיא
וכפי' אתכפיא של באופן רק הוא דאם ממש), לטוב
אזי ממש) לטוב נהפך ולא במציאותו נשאר הרע (שאז
משא"כ ריחו), אלא לטוב נתהפך (ולא באכילה אסור
מותר שאז ממש, לטוב שנהפך אתהפכא, של באופן

באכילה. גם

תשובה ידי שעל בתשובה, האופנים שני ע"ד והוא

תשובה ידי ועל כשגגות, רק הזדונות נעשו מיראה

(שעל ממש לזכיות הזדונות נהפכו רבה מאהבה

אין עומדין תשובה שבעלי במקום נאמר זו תשובה

בו). לעמוד יכולים גמורים צדיקים

d wxt yipi` aiig d''c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

השמןÌ�Ó‡Â(ג) הוא בפתילה האור וקשר חיבור סיבת
ב' בו ולהיות כו' רב זמן נאחז האור להיות
בחי' שע"י וגוף בנשמה הוא כך כנ"ל ושחור דלבן גוונין
בגוף דנשמה האור חיבור נעשה החכמ' בחי' שהוא השמן
והענין הנ"ל מטעם רב זמן הדלקה בקיום כוחותי' בכל
מ"ה כח הנקרא הוא שבנה"א חכמה דבחי' כידוע הוא
מן שלמעלה האלקי לאין במציאות הביטול בחי' והוא
ההשגה שהיא בבינה כחה מתפשט שאח"כ ודעת הטעם
בכח שיש מה והיינו כידוע שבנשמה י"ה שהן האלקית
ממקומן ולזוז להתבטל מישראל קטן ניצוץ בכל ובהעלם
שמן הנקרא וזהו שבנשמה מה כח נק' אלקות לגבי לגמרי
בו לעורר הגוף שהוא הפתילה אחר שנמשך השמן כמו
ובטל נכנע להיות וגסותו ישותו של הביטול בחי' ג"כ
רואים שאנו כמו לאין היש ביטול שנקרא לגמרי ונשבר
שרירות תאות ויפול שלו מגסות החומרי לב יכנע שפתאום
מקירות שלימה בתשובה לעוררו חיים אלקים לגבי לבו
הפתילה כליון שזהו כו' ונדכה נשבר לב הנקרא והוא הלב
שמן והיינו כו' שנמשך מה דכח השמן ע"י האלקי באור
אז היטב נמשך אינו ואם כנ"ל בפתילה היטב שנמשך טוב
מיד וקופץ הגופנים ומדות בשכל נאחז אינו אלקי האור
גוון דליקת הגורם זהו הזה ששמן ונמצא כנ"ל ומסתלק
מעט ומכלה השורף הנ"ל יה שלהבת שנקרא השחור האור
האלקי באור הוא גם ליכלל הגוף שהוא לפתילה מעט
שנקרא התשוקה אש ברשפי אלקות התפעלות אור שהוא
וד"ל כלל יכבה לא רב זמן וימשך כנ"ל י"ה שלהבת
העליון הלבן האור בהירות הוא זה השמן מן הב' ותועלת
מפני השמן צלילת לפי שהוא נה"ח שנקרא שבנשמה
הוא הענין כנ"ל אותו המושך באור השמן ונשאב שכלה

כמו הא' מדרגות ב' בו יש שמן הנקרא זה מה שכח כידוע
ההכנעה העושה שזהו לגילוי ההעלם מן ונמשך שבא
בגשמיותו נשבר' רוח לו להיות בגוף גם לאין היש וביטול
בבחי' בשרשו הוא זה מ"ה כח שבחי' כמו הוא והב' כנ"ל
ממש מאין תמצא מאין והחכמה כמ"ש ממש האלקי אין
לאלקות עצמי ביטול בחי' יש נשמה שבכל מה והוא
כו' לבד היש ביטול לעשות ולא ממש אין בבחי' להיות
בעצם היתירה והענוה השפלות ענין כמו שזהו כידוע
מרגיש בלתי ממש תהי' לכל כעפר שנפשו עד מהותו
כו' עושה אשר בכל וכלל כלל מעלה דבר שום בעצמו
והוא כו') בעצם נישט גאר איז ער נישטקייט בל"א (ונק'
חכמתא יהיב וכן כו' חכמה נתתי לב חכם כל ובלב מ"ש
לבי פתח ודאי אז כו' כעפר ונפשי מ"ש וכן לחכימין
אור בחי' להמשיך הגורם הוא שעי"ז ממילא בתורתיך
ומאיר שבא א"ס אור גילוי שזהו חכמה דפנימית העליון
שזהו האור עצמיות בבחי' נשמה בכל העצמות העלם מן
בבחי' המאיר אור נה"ח שנקרא הנ"ל לצ"ע זרוע אור
או הנפש בכלו' בתענוגים באה"ר העצמיות כל התפעלות
שנשאב זה השמן כליון מצד וזהו ממש במס"נ בתשובה
מושך העליון דאור כו' וענו' השפלות כמו שהוא כו' באור
וזהו שבאלקות העצמי אין בבחי' שיהיה דהיינו אותו
שהוא השמן צלילת לפי העליון האור בהירות העושה
מכל עצמו הרגשת בהעדר והענוה השפלות אמתית עומק
גווני ב' גדול בהעלם כלול זה מ"ה בכח הי' הרי כו' וכל
לגילוי ההעלם מן יצאו ידו ועל ונה"א דנה"ח הללו אור
מל' בחי' שזהו הכללית בנשמה יובן (וכך וד"ל בנשמה
אל אלקי' בפי' בזהר כמ"ש הנ"ל אור גווני בב' דאצילות

וד"ל: כו' לנה"ע תדיר קארי דנה"ת לך דמי
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c"agקסב i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂב"א שני כמשל הוא ותפלה תורה שבין ההפרש
שני יש בשפולי עומד וזה ההר בגובה עומד זה
למטה ירד למעלה שעומד שזה היינו יחודם באופן אופנים
בשה"ת זה משל (כמ"ש למטה שעומד זה שיעלה או
כי ותפלה תורה וז"ע באורך) ע"ש ה' אל ואתחנן ובד"ה
והיינו מלמטלמ"ע עלי' להיות יכול התפלה ע"י הנה
התורה עסק ע"י משא"כ העליון לגבי התחתון שיעלה
יותר וזה מלמעלמ"ט, להמשיך שצריך רק למעלה הוא
הי' וזה מלמט"ע משיתעלה מלמעלמ"ט להמשיך בנקל
ע"ש לעיל שהבאתי ואתחנן בדרוש כמ"ש מרע"ה בקשת
מלמעלמ"ט להמשיך שיוכלו בנש"י כח להמשיך שרצה

בהר יעלה מי כתי' העלאה בדרך כי העלאה בדרך ולא
והנה ע"ש כו' לבב ובר דוקא כפי' נקי כו' יקום ומי ה'
שתורתו מי רק כ"א שם כמ"ש בקשתו פעל לא משה
לזה דוגמא כו', ע"ש וחביריו רשב"י כגון דוקא אומנתו
המשכה היא ברכה לתפלה ברכה בין הפרש ג"כ יש
שהוא וישמרך ה' יברכך כהני' בברכת כמ"ש מלמעלמ"ט
את וישמור שיברך לה' כביכול מצוי' שהכהני' ציווי ל'
גבוה יותר הוא הכהן ומדריגות בחי' כי מפני והוא ישראל
הוי' ושם דאבא נצח הי' שאהרן כידוע הוי' שם מבחי'
משא"כ ז"א, לבחי' מצוה דאבא נצח בחי' ולכן ז"א הוא

וד"ל. כנ"ל העלאה בבחי' שהיא תפלה בחי'
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a"lxz - l`eny zxez

Ô·ÂÈÂנצרך שהי' דלפי הענן בתוך משה ויבא ממ"ש זה
קדוש גוף שהי' הגם הקב"ה מפי תו' לקבל משרע"ה
בהר הי' לכן למהות ממהות שינוי בלתי לקבל א"א וטהור
הוולד יצירת ע"ד המהות שינוי נעשה יום דבמ' יום מ'
מ' אותן ניזון הי' במה אך אחר, למהות יום במ' שמשתנה
מזון לקבל גשמי גוף שיוכל וכדי רוחני', הזנה ע"י הוא יום
לבוש ונעשה נעלה, מאד גבוה ששרשו הענן ע"י הוא רוחני
בהירות תוקף מצד וע"ד מרוחני, ליזון יכול שע"י למשה
או אצטגנינות כלי ע"י כ"א בו להסתכל יכולים אין השמש
ובע"ג נברא הנשמה שתוכל כדי וכמ"כ בהירה, זכוכית
יותר ויובן דתומ"צ. לבוש ע"י הוא בג"ע אלקות גילוי לקבל
כ"כ עמוק אין השכל דאם רואים שאנו המשל מענין עד"מ

יותר, משלים צריך יותר עמוק שהשכל וכל משל, לזה א"צ
רואים אנו הרי מ"מ מהנמשל, זר דבר הוא שהמשל והגם
מי וכל משלים, להמשיל יכול אין גדול דעת בר שאינו דכל
משלי כמ"ש משלים להמשיל יכול גדול דעת בר שהוא
מכל ויחכם בו שכתי' מפני הרבה משלים שאמר שלמה
מנהיר שהוא מפני מתלי תלתא שאמר ר"מ כמו או האדם,
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

להשתמש שלא דהיינו יביאך כי והיה קדש בפ' פרט דרך

ולכלול ליבטל וכן לבדו לה' בלתי שבנפשו ובינתו בחכמתו

ואהבה יראה שהן חו"ג הכולל שבנפשו הדעת בחינת

שמע בפ' המלובש חו"ג הכולל העליון דעת בבחינת שבלבו

כו' והמוח הלב לשעבד בש"ע כמ"ש והיינו שמוע אם והיה

מלכותו עליו להמשיך בזהר כמ"ש יכוין ציצית ובעטיפת

ע"י עלינו לייחדה וכו' עולמים כל מלכות היא אשר ית'

מלך". עליך תשים שום כענין והוא זו זהמצוה éôìוהנה
,'åë íìåëá äåùá åðéà äåöî ìëáù ãåñäå íòèäù

äëøáì íðåøëæ åðéúåáø åøîàù äîå37ì÷åùå áùåé éäú ìà
úåì÷áù úåì÷ã äøåú ìù äéúåöîעל שנחשבות המצוות -

קלות מצוות השכלי החישוב úåøåîçåשבקלותפי
,íéåù íìåë úåøåîçáùהנהïåéìòä ïåöøä ãöî åäæ

ìë ïë ìòå úå÷ìçúäå äìáâäá àá åðéà ïåöøäù úåöîáù
'åë ïéåù úåöîäהרצון שהיא המצוה עצם על כשמדברים -

אלוקיך' ה' 'אנכי של המצוה ביניהם, חלוקה אין ה' של

בלבד, מצוה הידור אפילו או סופרים, דברי של קלה ומצוה

ה' של הרצון מצד שוים äðååëäåכולם íòèä ãöî ìáà ,
השכלית ההבנה åë'.היינו úåâéøãî é÷åìéç äæá ùé

úåöîì äøåú ïéá ùøôää àåä úåììëáåהיא שהתורה

ה' רצון הן והמצוות ה' של úðéçááחכמתו äàá äøåúäù
øåà úðéçáá íé÷åìéç íäá ùé äøåúä éðéðò ìëù úå÷ìçúä

'åë íäáù äîëçäדברים ויש להבנה קלים דברים יש -

יותר וקשים é÷åìéçעמוקים äæá ùé äøåúáù âåðòúäá íâå ,
,'åë úåâéøãîדומה ואינו פנימי, תענוג טמון שכלי דבר בכל

אחר. שכלי לענין כזה שכלי בענין שיש ïéðòהתענוג åäæå
ïúîùð äçøô øåáãå øåáã ìë ìò äøåú ïúîáù38ïúîáã

øåáã ìëáå äøåúáù âåðòúä úðéçá úåìâúä äéä äøåú
øåáãå øåáã ìë ìò ïë ìò ãçåéîå éèøô âåðòú ùé øåáãå

נשמתן åë',פרחה
äøåú éèå÷ìá áåúëù åîëå39åìöà äéäàå ìéçúîä øåáéã

ïåîàשל שונים סוגים יש שבגשמיות שכמו מבואר שם

שמיעה של ותענוג בעינים ראיה של תענוג כמו תענוג

ודיבור דיבור בכל כך בחיך, טעימה של ותענוג באוזניים

לעם שגרם אחר אלוקי תענוג והתגלה התלבש תורה במתן

הנשמה, לפריחת ושוב שוב 40øåáéãáתורהבלקוטיåישראל
,úáùä úà íëì ïúð 'ä éë åàø ìéçúîäכי מבואר, שם -

והרצון שבמצוות, התענוג את ויש שבמצוות הרצון את יש

יש התענוג מצד זאת ולעומת המצוות, בכל בהשוואה הוא

ומצוה. מצוה בכל אחר תענוג

åהרי התחלקות, בבחינת שבאה מהתורה ãöîבשונה úåöîä
.'åë ïéåù íìåë íäáù ïåéìòä ïåöøäמקיימין ישראל כל ולכן

והצדיק שבפשוטים הפשוט ואף שווה, באופן המצוות את

שבת. אותה ושומרים תפילין אותם מניחים ביותר הגדול

,úåöîä íåé÷ã áåéçì äøåúä ÷ñòã áåéçäá ùøôä ùé ïëå
úåâéøãî äæá ùé äøåúä ÷ñòã áåéçáãלשני אחד בין שונות

úéâäå àåä áåéçä éøäã41äøåúä ÷ñò äéäéù äìéìå íîåé åá
ìäà éáùåéì åäæ êà ,ãéîúללמוד עניינם שכל אנשים -

íé÷ñòתורה éìòá ìáà להביא, צריכים תורה פי שעל

לביתם øôå÷פרנסה úéøçù ãçà ÷øô àåä íäìù áåéçä
úéáøò ãçà42,

åאחד פרק מספיק עסקים שלבעלי אומרים כיצד לכאורה

עם מסתדר זה איך וכו', ì"æøשחרית åøîàù äî43àäéù
éàøò êúëàìîå òá÷ êúøåúנ"ע הרבי äéäéùמתרץ åðééä

ùôðá úåòéá÷ úðéçááאצלו יהיה תורה שלומד שהקצת -

בנפשו ועיקר קבוע ñò÷באופן äéäé åúðååë úéìëúã ,
øëúùéù éãëá åúðååë äéäé ïúîå àùîá å÷ñòá íâå äøåúä

êéøãäìå äøåúá ÷åñòì ìëåéåíéé÷ìå äøåú ãåîìúá åéðá
.äøåúä ÷ñòá åäæå ,'åë úåöîבעלי בין חילוקים שיש –

אוהל. ליושבי עסק

íéáééåçî íìåëù ïéåù ìàøùé ìë éøä úåöîä íåé÷á ìáà
úåöîä íåé÷áבעלי הם אם ובין אהל יושבי הם אם בין

íé÷ñòעסק éìòá åîë ïéåù íìåë ïéàù äøåúá ïë ïéàù äî ,
.ìéòì øëæðë 'åë

äæá íâåעצמם עסקים הבעלי íâãבתוך úåâéøãî é÷åìéç ùé
òá÷ ïúøåú úåéäì êéøö äøåúì íéëééùä íé÷ñò éìòáלא

בנפש בקביעות ïîæáאלארק úåòéá÷áזמן להם שיהיה

תורה ללימוד יעבור ולא חוק íöòáקבוע êééù åðéàù éîå ,
äøåúä ÷ñòìתורה ללמוד כלל מסוגל íå÷îשלא ìëîã

äøåúä ÷ñòã äåöîã íåùî äøåúä ÷ñòá áéåçî àåä íâ
äá íéáééåçî ìëäשזה מפני אלא שבזה התורה מצד לא

חייבים כולם כנ"ל ובמצוה מצוה, éãéגם íéàöåéù ÷ø ,'åë
òá÷ êúøåú ùåøéôä íäáå ,'åë úéøçù ãçà ÷øôá äáåç

לעיל שהתבאר áåúëùכפי åîëå ,'åë ùôðá úåòéá÷ úðéçáá
,'â ÷øô äøåú ãåîìú úåëìäá

éøäהדברים äøåúäמסקנת ÷ñòá áåéçä äîåã åðéàù
äøåúäù úåöîå äøåúá àåä äæ ìëå ,úåöîä íåé÷á áåéçäì
ïä úåöîäå ,íé÷åìéç úåâéøãî äæá ùéù äîëç úðéçáî àéä

.'åë úåâéøãî úå÷ìçúä äæá ïéàù ïåéìòä ïåöøכל שהרי –

ממש. מצוות אותם מקיימין ישראל
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ע"י – דעת יפזרו, – יזרו חכמים ממש. בפועל ולקיים בתורה שיעור לשמוע חייבים כולם
עבודת היא הפנימית הכוונה אור". "תורה כי בנרות, החנוכה חג קבעו ולכן ברבים. עתים קביעת

רבים. ברחמים צ"ל הישועה לכן הנסיונות,

Ïk‰Âהׁשּתּתפּו ׁשּכּלם והּמׁשּכן הּמקּדׁש ּוכמֹו ּבזה, חּיבים ¿«…ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
אחד ּכל כּו', מקּדׁש" לי "ועׂשּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְִִֶֶֶָָָָָָּבזה,
ּבעל ׁשאינֹו מי אפּלּו להבין הּכל יכֹולים וזה ּכחֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹּכפי
חסדים, ּגמילּות ּבענין וכן ּבעצמֹו, ללמד יכֹול ואינֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֹּתֹורה
ּבממֹונֹו, חסדים ּגמילּות לעׂשֹות יכֹול אינֹו עני ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָּדלהיֹותֹו
מּפי הּתֹורה לּמּוד ולׁשמע ׁשּלֹו הּבהמית הּנפׁש לכֹוף ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹאבל
יכֹולים הּכל ּבגּופֹו חסדים ּגמילּות לעׂשֹות וכן ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָֹאחרים
מּפי ׁשֹומע ּכאׁשר ּדגם הּתֹורה, לּמּוד הּוא והעּקר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָלקּים,
וזהּו מּמׁש. ּבפעל לעׂשֹות ּׁשּצריכים מה הּוא יֹודע ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאחרים
ענין ׁשהּוא דעת" "יזרּו ּדפרּוׁש דעת", יזרּו חכמים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ"ׂשפתי
קביעּות ידי על הּדעת את לפּזר צריכים ׁשהחכמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּפּזּור
אֹור", "ּתֹורה הּנה זה ידי ּדעל ּברּבים, לּתֹורה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָעּתים
מּמׁש. ּבפעל הּמצות ּבקּיּום ואחד אחד ּכל ׁשל לּבֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּמחּזק
נּצּוח על ולא הּנרֹות על הּוא ּדחנּכה החג ּדקביעּות ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָֹֻוזהּו

אבל הּמלחמה, נּצּוח הּוא ּדהעּקר היֹות ּדעם ְְְְֱֲִִִִִַַַָָָָָָָהּמלחמה,
ּדֹור ּבכל הּוא וכן אֹור". ה"ּתֹורה הּוא הּפנימית ְְְִִֵַַַַָָָָהּכּונה
חס הּתֹורה לּמּוד על ועּכּובים מניעֹות ּדכׁשּיׁש ְְְִִִִִֵֶַַַָָודֹור,
אם ּכי העּקר הּוא הּמלחמה נּצּוח לא הּנה ְְִִִִִִֵַַָָָָָֹוׁשלֹום,
וזהּו אֹור". "ותֹורה ּדזהּו ּברּבים, לּתֹורה עּתים ְְְְִִִִֶֶַַַָָָהּקביעּות
מחּיב הּדין ּדׁשּורת היֹות ּדעם כּו', הרּבים" ּברחמי ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָ"ואּתה
ּברּבּוי הּברּורים עבֹודת היא הּפנימית הּכּונה אבל ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָּכן,
רּבים, רחמים ידי על הּוא הּגדֹולה הּתׁשּועה לכן ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָנסיֹונֹות,
ועבֹודה, עבֹודה ּובכל ודֹור ּדֹור ּבכל הּמּדה היא ּכ ְְֲֲֲִִֶַַָָָָָָָאׁשר
מתּגּבר האדם אבל נסיֹונֹות, רּבּוי וׁשלֹום חס ּכׁשּיׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדהגם
ּומצוֹות הּתֹורה את ּומקּים הּוא ּברּו ּבהּקדֹוׁש חזק ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹלעמד
ּגּלּוי ּבחינת ממׁשי הּוא זה ידי על הּנה נפׁש, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַּבמסירּות
עֹוסקי ּבידי ּונתּונים מסּורים הּזדים להיֹות רּבים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָהרחמים
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הרוחני המקום גם הנה המקום, שבהגבלת כשם והנה

בכללות הן מקום, בהגדרת מוגדר עדן, דגן האלקי

לה, הראוי בהיכל וישיבה ישיבה כל הישיבות, של המקום

כמו הנה כנ"ל, התלמידים במושבי המקומות בפרטי והן

הגדרת ישנו עדן דבגן הזמן, בהגבלת מוגבל עדן גן כן

זמן בגדר באו ומצות דתורה וכנ"ל זמן גדר הגבלת

ומצות, התורה שכר שהוא עדן בגן גם הנה לכן ומקום,

דזמן בההגדרה רק שהם אלא ומקום, זמן כן גם ישנו

מחצות הוא העבודה שהתחלת הוא עדן הגן וזמני ומקום,

וכמאמר לאשתעשעא17הלילה, קוב"ה אתי לילא בפלגות

עלות עד התורה עסק זמן והוא דעדן, בגינתא צדיקיא עם

היום, חצות עד ותפלה לתפלה ההכנה כך ואחר השחר,

המנחה תפלת וזמן התפלה שאחר תורה היום ומחצות

תרעין ואז ערבית, תפילת כן ואחרי החמה, שקיעת עד

נשמות עבודת בענין והנה בלילה, אסתימו עדן דגן

שמענו חצות, עד ערבית תפלת מאחר זה בזמן הצדיקים

ומהם ענינים, כמה שונים) בזמנים קודש (בשיחות בזה

למטה, שבעבודתנו דכשם שמע, קריאת זמן הוא דאז

שמע קריאת זמן הוא בגוף, המלובשת בנשמה היינו

הנה עדן, שבגן בהנשמה הוא כן כמו הנה השינה, שקודם

זו, שמע קריאת של דענינה שמע, קריאת זמן הוא אז

היה ומה לעשות לו היה הטוב מעניני מה ההתבוננות היא

המטה שעל שמע קריאת עשה, ומה לעשות, לו אפשר

ביכולת יש מה לעשות, צריכים מה ההתבוננות היא

הנשמות אלו הן עדן שבגן הנשמות עשו. ומה לעשות

שעוד הנשמות לאותן דומה זה (ואין דין מעלמא שעלו

עבודתן אופן לפי הוא עדן בגן ועבודתן למטה) ירדו לא

בכל מתבוננת שהנשמה זו שמע ובקריאת דין בעלמא

והעליה התשובה ענין וזהו השתוממות, לידי באה הנ"ל,

גבריאל שמלאך עד זו בהשתוממות ועומדות שלהן,

השכינה מזיו ליהנות עדן לגן ולהתכנס לבוא מעוררן

הכללי היום סדר וזהו צדיקיא. עם לאשתעשעא דאתא

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

א.17) מו, זח"ב
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קבועים זמנים וישנם עדן, שבגן לעת המעת דזמן

שהם חדא, למתיבתא מתכנסים הצדיקים שנשמות

אורייתא, ברזי ענינים חידושי שומעים ושם יחד, באסיפה

ממונה יש לכן דוקא, בקדושה הוא הסדר שענין ולהיות

ומתחלפים להנשמה, ידוע שכר הוא והתמנות הסדר, על

מתיבתא, רב הוא הממונה של כללי ושם זו, בהתמנות

השמועות כל המסדר הרב להיות נתמנה שהוא

במתיבתא שנתגלו וטמירין עילאין ברזין והחידושים

ההיא.
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להסיר רגליו את ויגבה רגליו, אצבעות בין קשה דבר לו ישב הנהר מן מים רא"ל דלה כאשר פעם

נמצאת המים בתוך עמידתו במקום בהיאור כי וירא וישח זהב. של מטבע זה והנה וירא הנתחב, הדבר

והכסף. הזהב עם ויוציאה חרס הכלי סביבות ויחפור וכסף. זהב מטבעות מלאה שבורה חרס כלי

בחוץ מלאכתו את ויכל העיר. ויבוא מים חביתו וימלא המטמון את ויצרור התחתון בגדו את ויפשוט

לו ויראה קרהו אשר את לאשתו ויספר ביתו, אל המטמון.27ויבוא את

ויתחזקו גדולים, בנסיונות לנסותם מרבים השמים מן אשר על מאד במאד ואשתו רא"ל ויתעצבו

בסכומים בסתר צדקה לעשות ויחליטו בביתם אשר המרתף בקרקע האוצר את ויטמינו בנסיון. לעמוד

גדולים.

שנים במשך מזונותיו לו לתת התנה אשר הנכבדים מהבע"ב לאחד לחתן לוקח הצעיר בנם גם

על להשי"ת והודי' שבח ויתנו הטובה, הבשורה על ואשתו רא"ל וישמחו בתורה. לעסוק שיוכל רבות

עמהם. הגדול חסדו

אנשי אחד את רא"ל ויקח המים, הולכת טורח עליו ויכבד זקן והרא"ל שנים, כחמשה ויעברו

הרא"ל ויחיו הרב. פסק אשר כפי מפרנסתו, קטן חלק לו יתן אשר בתנאי עסקו כל את לו וימסור העיר

האוצר. מן להם הי' אשר בהכסף צדקה לעשות ומרבים גדול בדוחק ואשתו

ויעזוב לו, היו לא ובנים בו מת אשר חליו את לייב אברהם ר' דודו חלה ההיא נכסיובעת כל את

ויראי תורה בני בבנים השי"ת חננו אשר שמע כי ובניו, ליפא אליעזר ר' אחותו לבן רכש אשר ורכושו

אלקים.

בתנאי מים בהובאת עסק אשר להאיש בעיר אשר הקטנה ביתם את מסרו ואשתו ליפא אליעזר ר'

ואשתו רא"ל ויקח כנסיות. בתי הארבעה בשביל מים להספיק הוא מחויב בהעסק שיהי' הימים כל אשר

אשר בהחצר ליב, אברהם ר' דודו בבית לגור וילכו אצלם, הי' אשר המטמון שאר ואת ביתם כלי את

טארנאוו. העיר סביבות ַָהורישם

תלמידי משפחות כמה ויביא ליב, אברהם ר' אמו אחי דודו בחצר ואשתו ליפא אליעזר ר' ויגר

לזרוע אדמה חלקת ובית בית לכל ויתן בחצר. היו אשר בהבתים וילדיהם ונשיהם הם ויושיבם חכמים

שכר הרוח רחיים ואת הכפר אכרי עם שכר למחצית זרע החצר סביבות אשר הקרקע ואת ירקות. גן

העיר. מבני לאחד
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לה. וירא שתח"י: ההעתקות בא' (27
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קבועים זמנים וישנם עדן, שבגן לעת המעת דזמן

שהם חדא, למתיבתא מתכנסים הצדיקים שנשמות

אורייתא, ברזי ענינים חידושי שומעים ושם יחד, באסיפה

ממונה יש לכן דוקא, בקדושה הוא הסדר שענין ולהיות

ומתחלפים להנשמה, ידוע שכר הוא והתמנות הסדר, על

מתיבתא, רב הוא הממונה של כללי ושם זו, בהתמנות

השמועות כל המסדר הרב להיות נתמנה שהוא

במתיבתא שנתגלו וטמירין עילאין ברזין והחידושים

ההיא.
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להסיר רגליו את ויגבה רגליו, אצבעות בין קשה דבר לו ישב הנהר מן מים רא"ל דלה כאשר פעם

נמצאת המים בתוך עמידתו במקום בהיאור כי וירא וישח זהב. של מטבע זה והנה וירא הנתחב, הדבר

והכסף. הזהב עם ויוציאה חרס הכלי סביבות ויחפור וכסף. זהב מטבעות מלאה שבורה חרס כלי

בחוץ מלאכתו את ויכל העיר. ויבוא מים חביתו וימלא המטמון את ויצרור התחתון בגדו את ויפשוט

לו ויראה קרהו אשר את לאשתו ויספר ביתו, אל המטמון.27ויבוא את

ויתחזקו גדולים, בנסיונות לנסותם מרבים השמים מן אשר על מאד במאד ואשתו רא"ל ויתעצבו

בסכומים בסתר צדקה לעשות ויחליטו בביתם אשר המרתף בקרקע האוצר את ויטמינו בנסיון. לעמוד

גדולים.

שנים במשך מזונותיו לו לתת התנה אשר הנכבדים מהבע"ב לאחד לחתן לוקח הצעיר בנם גם

על להשי"ת והודי' שבח ויתנו הטובה, הבשורה על ואשתו רא"ל וישמחו בתורה. לעסוק שיוכל רבות

עמהם. הגדול חסדו

אנשי אחד את רא"ל ויקח המים, הולכת טורח עליו ויכבד זקן והרא"ל שנים, כחמשה ויעברו

הרא"ל ויחיו הרב. פסק אשר כפי מפרנסתו, קטן חלק לו יתן אשר בתנאי עסקו כל את לו וימסור העיר

האוצר. מן להם הי' אשר בהכסף צדקה לעשות ומרבים גדול בדוחק ואשתו

ויעזוב לו, היו לא ובנים בו מת אשר חליו את לייב אברהם ר' דודו חלה ההיא נכסיובעת כל את

ויראי תורה בני בבנים השי"ת חננו אשר שמע כי ובניו, ליפא אליעזר ר' אחותו לבן רכש אשר ורכושו

אלקים.

בתנאי מים בהובאת עסק אשר להאיש בעיר אשר הקטנה ביתם את מסרו ואשתו ליפא אליעזר ר'

ואשתו רא"ל ויקח כנסיות. בתי הארבעה בשביל מים להספיק הוא מחויב בהעסק שיהי' הימים כל אשר

אשר בהחצר ליב, אברהם ר' דודו בבית לגור וילכו אצלם, הי' אשר המטמון שאר ואת ביתם כלי את

טארנאוו. העיר סביבות ַָהורישם

תלמידי משפחות כמה ויביא ליב, אברהם ר' אמו אחי דודו בחצר ואשתו ליפא אליעזר ר' ויגר

לזרוע אדמה חלקת ובית בית לכל ויתן בחצר. היו אשר בהבתים וילדיהם ונשיהם הם ויושיבם חכמים

שכר הרוח רחיים ואת הכפר אכרי עם שכר למחצית זרע החצר סביבות אשר הקרקע ואת ירקות. גן

העיר. מבני לאחד
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ובני זוסיא משולם ור' אלימלך ר' טוב, בשם המפורסמים הצדיקים הרבנים ואשתו, הרא"ל בני

יחדיו לשבת אביהם אל באו .28ביתם

בניהם תפארת יקר בהדר בראותם טוב רוב על מתענגים בימים, באים זקנים כבר ואשתו הרא"ל

וצדיקים. גאונים

לומדי בניהם להיות שמים, לשם לבב בתום השי"ת את העובדים ישראל ובנות בני של שכרם זהו

אלקים. ויראי תורה

1

2

3

4

5

6

ח"ה (אגרותֿקודש תש"א שבט ט' מיום רבינו ממכתב להעיר (28

"נועם הקדוש הספר הדפסת אדות מכתבו על "במענה רסו): ע'

הקונים בעה"י ירבו, ובטח במאד נעלה דבר הוא בודאי אלימלך",

הק' מרבותינו הקדושים הספרים ככל הצלחה למשמרת להם להיות

המחבר, הרה"ק תולדות כתוב הדור מבוא לעשות דבר וראויה זי"ע,

עיטור שהם וכדומה ספורים לקוטי ואיזה הק' ותלמידיו בניו רבותיו

ספרים".

•
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תרצ"ה סיון י"א ב"ה

ווארשא

שי' . . . מוה"ר אי"א וו"ח הנכבד ידידי

וברכה. שלום

עוה"ז פון האבין הנאה ניט עליו, ובמענה קראתי, מכתבו

טובה הכנה רק והוא כלל, העבודה מענין זה אין זין, פולין אין

הגשמי לעשות הוא העבודה דענין בדא"ח, וכמבואר לעבודה

הציצית דצמר הגשמים שהדברים דבר בדוגמת לאלקות, כלי

כלים נעשים הם דתפילין, והבתים דהרצועות והעור וקלף

שמשכיל בשעה שבאדם הגשמי מוח וכן העליון, לרצון גמורים

בשעה הגשמי הלב בשר או אלקית, השגה ומשיג מבין

הנה ממש, גמורים כלים שהם ביראה או באהבה שמתעורר

צריך אדם בני ובטבעיות במדות הטבע עניני כל כמו"כ

העליון. רצון להארת כלים לעשותם

כמ"ש דרכים שני בזה יש הנה הכלים עשיית ובאופני

שהוא הא' באופן הנה זו, דשנה חגה"ש במאמרי בארוכה

ישנם הנה לבררו הפסולת עם והתעסקות הלבשה בדרך

בדרך להיות וצריך בהם להתלבש אפשר שאי פחותים דברים

במחלה ר"ל חולה ברפואות העוסק הרופא עד"מ וכמו פרישות

זה בירור באופן הוא כן להזהר, צריך בעצמו שהוא מתדבקת

פרישות. בדרך להיות שצריך

מוצא אשר עד לשעה רק הוא הפרישות ענין אמנם

פרישות בדרך הוא אז עד אשר לבררם איך והאופנים הדרכים

מסודרה. עבודה אל הכנה כמו רק והוי ההם הענינים מן

זין פולין אין עוה"ז פון האבין הנאה ניט הוא זה ובכלל

דערביי זאהל מי אז כלל, עבודה זה אין אבל אפ, האלט עפעס

בלייבין.

עפעס ווארט דעם אין גימיינט איז וואס מציאות דער אט

העבודה. פתח דער איז עפעס, דער איז אפ, האלט

צריך בעבודה שמתחיל דקודם בדא"ח דמבואר והוא

התורה בידיעת ומצבו ובמעמדו עצמו במהות היטב להתבונן

טבעותיו במדותיו המצות בקיום שמים ביראת ודא"ח גליא

חסרונותיו לידע שצריך והיינו בפרטיות, הכל והרגלותיו

חסרונותיו [לידע] שצריך כשם הנה העבודה דבדרכי ומעלותיו

עצמו. מעלות לידע צריך כן

ליהנות מניח שאינו מה דבר איזה ת"ל שישנו זה ודבר

אפ האלט וואס עפעס א פראן איז עס אז במלואו, מהעוה"ז

הנה זין, פולין אין עוה"ז פון האבין הנאה ניט קאהן מי אז

המ אחד טובזהו כי אור להכניס העבודה פתח שהוא עלות

ועבודה. בתורה הוי' את לעבוד הקדש אל ולגשת

והן בעצמו הן עבודה של בחיים נפשו השם האיש ואשרי

טוב. בפועל ועבודה לימוד לידי ולהביאו חבירו את לקרב

יקרים בנים התמימים מתלמידי אחד כל אליו אני קורא

טוב, ופועל עבודה של בחיים ותעודתכם נפשיכם חובת מלאו

שהוא במקום אור של סביבה לעשות עליו מכם איש איש

באהבת התועדות וזמני ובדא"ח בנגלה לתורה עתים בקביעות

בגו"ר. בעזרכם יהי' והשי"ת רעים
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ÌÈL„ÁÏ ÔBL‡¯(ב פז, (שבת ƒ∆√»ƒ

ּבראׁשית' למעׂשה 'ראׁשֹון ּבין הּׁשּיכּות מה להבין ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָצרי

הּמׁשּכן? להקמת לחדׁשים' ְְֲֳִִִֶַַַָָָו'ראׁשֹון

לֹו "לעׂשֹות הּמדרׁש ּכלׁשֹון היא הּמׁשּכן ּתכלית לבאר: ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָויׁש

מקֹום - 'ּדירה' להיֹות צרי זה אחד מּצד ּבתחּתֹונים". ּדירה ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָית'

ּומן ּביֹותר. הּנעלית האלֹוקית הּדרּגה ּתתגּלה ׁשּבֹו נעלה ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמאד

מּמּנּו. למּטה ׁשאין הּתחּתֹון ּבעֹולם - 'ּבתחּתֹונים' הּׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּצד

'ראׁשֹון הּמׁשּכן: להקמת הּללּו העטרֹות ׁשּתי ּבין הּקׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזהּו

שהאלֹוקּות היא הּמׁשּכן הקמת ּתכלית - ּבראׁשית' ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָלמעׂשה

- לחדׁשים' 'ראׁשֹון מּמּנּה. לחלק ותהיה עצמּה, ּבּבריאה ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּתתּגּלה

ּבבחי' - ונׂשּגב נעלה ּגּלּוי הּוא הּמׁשּכן, הּוקם ׁשּבׁשבילֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָהּגּלּוי

עצמֹו. מהעֹולם לאיןֿערֹו - חּדּוׁש) לׁשֹון - (חדׁש ְְְֲִִֵֵֶַָָֹחּדּוׁש
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Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ ÏÚ ‰Ê Ï‚Ú È„ÈŒÏÚ ‰"aw‰ BÏ ¯tÎnL ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¿«≈«»»«¿≈≈∆∆««¬≈»≈∆

‰NÚL(רש"י) ∆»»

ּפר ׁשהקרב הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת ּכבר מצינּו להקׁשֹות: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻיׁש

קרּבן להקריב הצר ולּמה ּפר", ׁשהּוא העגל מעׂשה על ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ"לכּפר

ׁשני מהּוים אּלּו קרּבנֹות ׁשּׁשני לֹומר, ויׁש מּטרה? לאֹותּה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנֹוסף

- החטא מחילת ׁשהיא ּכּפרה הראׁשֹון הּׁשלב ּבּכּפרה: ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָׁשלּבים

הּׁשני והּׁשלב ."הּמל מצות על ּׁשעבר מה לגמרי לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ"ׁשּנמחל

וחביב ּומרּצה ה' לפני לרצֹון "ׁשּיהיה - יֹותר נעלית ּכּפרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּוא

ׁשהביאּו הּקרּבנֹות ׁשני איפֹוא וזה החטא". ּכקדם יתּבר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלפניו

ּבכדי והּׁשני החטא, למחילת הראׁשֹון העגל, מעׂשה על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָלכּפרה

וחביב "מרּצה יהיה ׁשאהרן לכ ׁשּתביא יֹותר נעלית ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכּפרה

ּבּמׁשּכן. הּׁשכינה להׁשראת להביא ויּוכל החטא", ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּכקדם
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äéìr eîéNiå Là ïäá eðziå Búzçî Léà àeäéáàå©«£¦¹¦´©§¨À©¦§³¨¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨
äeö àì øLà äøæ Là ýåýé éðôì eáéø÷iå úøè÷§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³§Ÿ̈Æ¥´¨½̈£¤¯’Ÿ¦−̈

:íúàáíúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå Ÿ¨«©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®
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ã ycew zegiyn zecewp ã(473 'r a"g g"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

È�ÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ(א (ט, «¿ƒ««¿ƒƒ

. . ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ ÔBL‡¯ - ˙B¯ËÚ ¯NÚ ÏË� ÌBÈ B˙B‡»«∆∆¬»ƒ¿«¬≈¿≈ƒ

ÌÈL„ÁÏ ÔBL‡¯(ב פז, (שבת ƒ∆√»ƒ

ּבראׁשית' למעׂשה 'ראׁשֹון ּבין הּׁשּיכּות מה להבין ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָצרי

הּמׁשּכן? להקמת לחדׁשים' ְְֲֳִִִֶַַַָָָו'ראׁשֹון

לֹו "לעׂשֹות הּמדרׁש ּכלׁשֹון היא הּמׁשּכן ּתכלית לבאר: ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָויׁש

מקֹום - 'ּדירה' להיֹות צרי זה אחד מּצד ּבתחּתֹונים". ּדירה ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָית'

ּומן ּביֹותר. הּנעלית האלֹוקית הּדרּגה ּתתגּלה ׁשּבֹו נעלה ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמאד

מּמּנּו. למּטה ׁשאין הּתחּתֹון ּבעֹולם - 'ּבתחּתֹונים' הּׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּצד

'ראׁשֹון הּמׁשּכן: להקמת הּללּו העטרֹות ׁשּתי ּבין הּקׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוזהּו

שהאלֹוקּות היא הּמׁשּכן הקמת ּתכלית - ּבראׁשית' ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָלמעׂשה

- לחדׁשים' 'ראׁשֹון מּמּנּה. לחלק ותהיה עצמּה, ּבּבריאה ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּתתּגּלה

ּבבחי' - ונׂשּגב נעלה ּגּלּוי הּוא הּמׁשּכן, הּוקם ׁשּבׁשבילֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָהּגּלּוי

עצמֹו. מהעֹולם לאיןֿערֹו - חּדּוׁש) לׁשֹון - (חדׁש ְְְֲִִֵֵֶַָָֹחּדּוׁש

éðùæéøè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
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àëçä úàåéðä ïéîiä ÷BL úàå úBæïøäà óäôeðz §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈

:äLî äeö øLàk ýåýé éðôìáëïøäà àOiå ¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«©¦¨̧©«£¯Ÿ
áéúëåãé-úàéø÷ãøiå íëøáéå írä-ìà åéãé-úà¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤

:íéîìMäå äìòäå úàhçä úNrîâëäLî àáiå ¥«£¯©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«©¨¸Ÿ¤³
írä-úà eëøáéå eàöiå ãrBî ìäà-ìà ïøäàå§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−¤¨®̈

:írä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'r a"kg zegiyÎihewl)

˙‡hÁÏ ¯˜a Ôa Ï‚Ú EÏ Á˜ Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡iÂ(ב (ט, «…∆∆«¬…«¿≈∆∆»»¿«»

Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ ÏÚ ‰Ê Ï‚Ú È„ÈŒÏÚ ‰"aw‰ BÏ ¯tÎnL ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¿«≈«»»«¿≈≈∆∆««¬≈»≈∆

‰NÚL(רש"י) ∆»»

ּפר ׁשהקרב הּמּלּואים ימי ּבׁשבעת ּכבר מצינּו להקׁשֹות: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻיׁש

קרּבן להקריב הצר ולּמה ּפר", ׁשהּוא העגל מעׂשה על ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ"לכּפר

ׁשני מהּוים אּלּו קרּבנֹות ׁשּׁשני לֹומר, ויׁש מּטרה? לאֹותּה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנֹוסף

- החטא מחילת ׁשהיא ּכּפרה הראׁשֹון הּׁשלב ּבּכּפרה: ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָׁשלּבים

הּׁשני והּׁשלב ."הּמל מצות על ּׁשעבר מה לגמרי לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ"ׁשּנמחל

וחביב ּומרּצה ה' לפני לרצֹון "ׁשּיהיה - יֹותר נעלית ּכּפרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּוא

ׁשהביאּו הּקרּבנֹות ׁשני איפֹוא וזה החטא". ּכקדם יתּבר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלפניו

ּבכדי והּׁשני החטא, למחילת הראׁשֹון העגל, מעׂשה על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָלכּפרה

וחביב "מרּצה יהיה ׁשאהרן לכ ׁשּתביא יֹותר נעלית ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכּפרה

ּבּמׁשּכן. הּׁשכינה להׁשראת להביא ויּוכל החטא", ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּכקדם
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äéìr eîéNiå Là ïäá eðziå Búzçî Léà àeäéáàå©«£¦¹¦´©§¨À©¦§³¨¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨
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:ýåýé éðôì eúîiåâàeä ïøäà-ìà äLî øîàiå ©¨ª−¦§¥¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ
éðt-ìrå Lãwà éáø÷a øîàì | ýåýé øac-øLà£¤¦¤̧§Ÿ̈³¥ŸÆ¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬
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øîàiå ïøäà ãc ìûéfr éða ïôöìà ìàå ìàLéî¦«¨¥Æ§¤´¤§¨½̈§¥¬ª¦¥−´Ÿ©«£®Ÿ©Ÿ́¤

eáø÷ íäìàLãwä-éðt úàî íëéçà-úà eàN * £¥¤ÀÂ¦§º§³¤£¥¤Æ¥¥´§¥«©½Ÿ¤
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:äLî øac øLàk äðçnì õeçîåäLî øîàiå ¦−©©«£¤®©«£¤−¦¤¬¤«©´Ÿ¤¤´
íëéLàø åéða | øîúéàìe øærìàìe ïøäà-ìà¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈¨«¥¤¬
ìrå eúîú àìå eîøôú-àì íëéãâáe | eòøôz-ìà©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ¨ª½§©¬
ekáé ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãrä-ìk̈¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½¦§Æ

:ýåýé óøN øLà äôøOä-úàæãrBî ìäà çútîe ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹
íëéìr ýåýé úçLî ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®

:äLî øáãk eNriåôçïøäà-ìà ýåýé øaãéå ©©«£−¦§©¬¤«©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ
:øîàìèéðáe | äzà | zLz-ìà øëLå ïééCzà E ¥«Ÿ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈

íìBò úwç eúîú àìå ãrBî ìäà-ìà íëàáa§«Ÿ£¤²¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈
:íëéúøãìéïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe §Ÿ«Ÿ¥¤««£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬

:øBähä ïéáe àîhäàéúà ìûøNé éða-úà úøBäìe ©¨¥−¥¬©¨«§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ
:äLî-ãéa íäéìà ýåýé øac øLà íéwçä-ìkô ¨©´ª¦½£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(298 'r f"g zegiyÎihewl)

„B·k ÌÎÈÏ‡ ‡¯ÈÂ eNÚz '‰ ‰eˆ ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê ‰LÓ ¯Ó‡iÂ«…∆…∆∆«»»¬∆ƒ»«¬¿≈»¬≈∆¿

ו)‰' (ט,

LnLÂ ÔkLnÏ ‰LÓ B„ÈÓÚ‰L ÌÈ‡eln‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿«¿≈«ƒƒ∆∆¡ƒ…∆«ƒ¿»¿ƒ≈

. :Ì‰Ï ¯Ó‡ CÎÏ . . ‰�ÈÎL Ba ‰˙¯L ‡Ï - ÌBÈ ÏÎa B˜¯Ùe Ba≈¿¿»…»¿»¿ƒ»¿»»«»∆

B˙„B·ÚÂ ÂÈ˙B�a¯˜ È„ÈŒÏÚL ,ÈpnÓ ·eLÁÂ È‡„k ÈÁ‡ Ô¯‰‡ .«¬…»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ∆«¿≈»¿¿»«¬»

Ì‰a ‰�ÈÎL ‰¯Lz(כג ט, (רש"י ƒ¿∆¿ƒ»»∆

ּבבחינת הּוא מׁשה למׁשה, אהרן ּבין ההבּדלים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹאחד

לעֹולם אלקּות ּולהֹוריד להמׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" ְְְְְְְֱִִִִֶַַַָָָָֹ"ׁשֹוׁשבינא

ּבבחינת הּוא ואהרן ליׂשראל. הּתֹורה נּתנה ידֹו על ולכן -ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ּבני את ּולרֹומם לעלֹות ׁשּתפקידֹו - ּדמטרֹוניתא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ"ׁשֹוׁשבינא

הּברּיֹות את אֹוהב - למעלה BzÏ¯‰יׂשראל Ô·¯˜Óeהׁשראת לכן . ְְְְִִֵֵֶַַָָ¿»¿»«»ְֵַַָָ

הּׁשכינה ירידת ׁשּתכלית היֹות אהרן, עלֿידי ּדוקא היתה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשכינה

לדרּגה יעלה עצמֹו העֹולם ּדבר ׁשל ׁשּבסֹופֹו ּבכדי היא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלעֹולם,

אהרן. ׁשל ּתפקידֹו וזהּו - יֹותר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹנעלית

éòéáøáéøærìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈
äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéða | øîúéà-ìàå§¤¦̧¨¨¬¨¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈
çaænä ìöà úBvî äeìëàå ýåýé éMàî úøúBpä©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½§¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©

:àåä íéLã÷ Lã÷ ékâéíB÷îa dúà ízìëàå ¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´
התלישא קודם הגריש יטעים הקורא *

éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ïë-ék ýåýé éMàî àåä E ¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ¦½¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−
:éúéeöãéäîeøzä ÷BL | úàå äôeðzä äæç úàå ª¥«¦§¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈

éðáe äzà øBäè íB÷îa eìëàzéúðáe ECzà E «Ÿ§Æ§¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦®̈
éða-÷çå E÷ç-ékéða éîìL éçáfî eðzð E:ìàøNé ¦«¨§³§¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«

åèíéáìçä éMà ìr äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ
éðäì eàéáééðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óE ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³

:ýåýé äeö øLàk íìBò-÷çì Ezà¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'r a"lg zegiyÎihewl)

e‰˜¯ÊiÂ Ìc‰ ˙‡ ÂÈÏ‡ Ô¯‰‡ È�a e‡ˆÓiÂ ‰ÏÚ‰ ˙‡ ËÁLiÂ«ƒ¿«∆»…»««¿ƒ¿≈«¬…≈»∆«»«ƒ¿¿≈

ÁaÊn‰ ÏÚ(יב (ט, ««ƒ¿≈«

‰�ÓÊ‰Â ‰ËLB‰ ÔBLÏ - e‡ÈˆÓiÂ(רש"י) ««¿ƒ¿»»¿«¿»»

ואּלּו אהרן", ּבני "וּיקריבּו הּלׁשֹון נאמר חּטאת קרּבן ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹלגּבי

"וּימציאּו הּוא הּלׁשֹון נֹוספים ּובקרּבנֹות - עֹולה ּבקרּבן - ְְְְְִִַַַַָָָָָָָּכאן

אחד ּובהקּדים: ההבּדל, סּבת את לבאר ויׁש אהרן". ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבני

הּדם ּבזריקת הּוא הּקרּבנֹות, לׁשאר חּטאת קרּבן ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָההבּדלים

האצּבע טבילת ּבאמצעּות היא הּזריקה חּטאת ּבקרּבן הּמזּבח. ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָעל

ׁשּבֹו הּכלי ּבאמצעּות היא האדם זריקת הּקרּבנֹות ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָּבּדם.

לׁשאר חּטאת קרּבן ּבין הּלׁשֹון לׁשּנּוי הּטעם וזהּו הּדם. ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָנמצא

ְַָָהּקרּבנֹות:

ּומזּמן מּוכן הּדם היה הּכלי הֹוׁשטת עם מּיד הּקרּבנֹות ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָֻּבכל

- "וּימציאּו נאמר לכן - נֹוספת ּפעּלה ללא הּמזּבח, על ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלזריקה

הֹוׁשטה הּגׁשתÓÊ‰Â�‰לׁשֹון לאחרי ׁשּגם חּטאת, ּבקרּבן ואּלּו ." ְָָ¿«¿»»ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָ

"וּיקריבּו" נאמר - האצּבע טבילת ׁשל נֹוספת ּפעּלה נדרׁשת ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻהּכלי

ְִַּבלבד.

éùéîçæèäLî Løc Løc úàhçä øérN | úàå§¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−
éða øîúéà-ìrå øærìà-ìr óö÷iå óøN äpäå§¦¥´¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´

:øîàì íøúBpä ïøäàæé-úà ízìëà-àì recî ©«£½Ÿ©«¨¦−¥«Ÿ©À©«Ÿ£©§¤³¤
úàhçäàåä íéLã÷ Lã÷ ék Lãwä íB÷îa ©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®

øtëì äãrä ïår-úà úàNì íëì ïúð | dúàå§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬
:ýåýé éðôì íäéìrçédîc-úà àáeä-àì ïä £¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈

Lãwa dúà eìëàz ìBëà äîéðt Lãwä-ìà¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤
:éúéeö øLàkèéíBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå ©«£¤¬¦¥«¦©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â

ýåýé éðôì íúìr-úàå íúàhç-úà eáéø÷ä¦§¦¸¤©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
áèéiä íBiä úàhç ézìëàå älàk éúà äðàø÷zå©¦§¤¬¨Ÿ¦−¨¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−

:ýåýé éðéraë:åéðéra áèéiå äLî òîLiåô §¥¥¬§Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(169 'r `"ig zegiyÎihewl)

ÌÚ‰ ˙‡ eÎ¯·ÈÂ(כג (ט, «¿»¬∆»»

‰�ÈÎL ‰¯LzL ÔBˆ¯ È‰È ,e�ÈÏÚ e�È˜Ï‡ '‰ ÌÚ� È‰ÈÂ :e¯Ó‡»¿ƒƒ…«¡…≈»≈¿ƒ»∆ƒ¿∆¿ƒ»

ÌÎÈ„È ‰NÚÓa(רש"י) ¿«¬≈¿≈∆

ּבברּכת ּברכה, ׁשל ּדֹומה לׁשֹון רׁש"י מזּכיר ּפקּודי ּבפרׁשת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּגם

iyy - `i - ipiny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

קדם - הפּו הּברכֹות סדר ׁשם א הּמׁשּכן. מלאכת לעֹוׁשי ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשה

נעם 'ויהי ּולאחרֿמּכן ידיכם' ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ'יהי

ּפקּודי ּבפרׁשת ּכי הּוא, הּדברים ׁשּנּוי טעם עלינּו'. אלקינּו ְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָֹה'

והּוא - הּמׁשּכן מלאכת ּבסּיּום היא הּמלאכה לעֹוׁשי מׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּברּכת

('מעשה הּמלאכה לעֹוׁשי ּברכה קדם הּדברים, סדר לפי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמברכם

'ÌÎÈ„Èזה לאחרי ידם, על ּבעּקר נעׂשתה הּמׁשּכן מלאכת ּכי ( ¿≈∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

אלקינּו ה' נעם ויהי - עצמֹו את רקe�ÈÏÚ'ּכֹולל מׁשה ׁשּכן - ְֱִִֵֵֶַַֹֹ»≈ֵֶֶַֹ

מתיחסת הּברכה ּבפרׁשתנּו א הּמׁשּכן. מלאכת את וגמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָסּים

עלֿידי נעׂשתה זֹו ועבֹודה הּמּלּואים, ּבימי הּקרּבנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלעבֹודת

נעם.. 'ויהי ּובר ּפתח לכן ואהרן, עלe�ÈÏÚ'מׁשה מתיחס ׁשּזה ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹ»≈ְִֵֶֶַַ

יׂשראל, עם לכלל ּברכה הֹוסיף זה ואחרי אהרן. ועבֹודת ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹעבֹודתֹו

ׁשל ּבמעׂשיהם ׁשכינה ּתׁשרה הּקרּבנֹות מעבֹודת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּכתֹוצאה

ְִֵָיׂשראל.

éùùàéàøîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ
:íäìàáäiçä úàæ øîàì ìûøNé éða-ìà eøac £¥¤«©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ

:õøàä-ìr øLà äîäaä-ìkî eìëàz øLàâ| ìk £¤´«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤´Ÿ
äøb úìrî úñøt òñL úrñLå äñøt úñøôî©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬¥−̈

:eìëàz dúà äîäaaãeìëàú àì äæ-úà Cà ©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½
-ék ìîbä-úà äñøtä éñøônîe äøbä éìrnî¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−©©§¨®¤Â©¨Â̈¦
àeä àîè ñéøôî epðéà äñøôe àeä äøâ äìrî©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ¥¤´©§¦½¨¥¬−

:íëìäàì äñøôe àeä äøâ äìrî-ék ïôMä-úàå ¨¤«§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ
:íëì àeä àîè ñéøôéåúìrî-ék úáðøàä-úàå ©§¦®¨¥¬−¨¤«§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³

:íëì àåä äàîè äñéøôä àì äñøôe àåä äøb¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«
æòñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ

:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøtçíøNaî ©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦®̈¨¥¬−¨¤«¦§¨¨Æ
:íëì íä íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì́ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬¥−¨¤«

èäæ-úàBì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz ¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á
íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å øétðñ§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬

:eìëàzéíénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå Ÿ¥«§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ
øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî íéìçpáe©§¨¦½¦ŸÆ¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´

:íëì íä õ÷L íénaàéíøNaî íëì eéäé õ÷Lå ©¨®¦¤¬¤¥−¨¤«§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ
:eöwLz íúìáð-úàå eìëàú àìáéBì-ïéà øLà ìk ´ŸŸ¥½§¤¦§¨−̈§©¥«´Ÿ£¤¬¥«²

ñ:íëì àeä õ÷L íéna úN÷N÷å øétðâé-úàå §©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤−¨¤«§¤
-úà íä õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤¥®¤

:äiðærä úàå ñøtä-úàå øLpäãéäàcä-úàå ©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«§¤©̧¨½̈
:dðéîì äiàä-úàååè:Bðéîì áøò-ìk úàæèúàå §¤¨«©−̈§¦¨«¥¬¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ
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Ôa¯ ‰LÓ È�Ùa ‰ÎÏ‰ e¯B‰L È„È ÏÚ ‡l‡ Ô¯‰‡ È�a e˙Ó ‡Ï…≈¿≈«¬…∆»«¿≈∆¬»»ƒ¿≈…∆«»

(רש"י)

ּגם ׁשהיה אביהם אהרן ּבפני ּגם הלכה הֹורּו אהרן ּבני ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלכאֹורה

ׁשהרי ּבמׁשה, הּפגיעה מאׁשר יֹותר היא ּבכבֹודֹו והּפגיעה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹרּבם,

ּבּנֹוגע מצינּו לתרץ: ויׁש ?"אבי את "ּכּבד מפרׁש צּוּוי ּכ על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש

ּבפניו מסב אינֹו רּבֹו לפני ׁשּיֹוׁשב ׁשּתלמיד הּסדר ּבליל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהסּבה

להסב חּיב אביו לפני ׁשּיֹוׁשב ּבן ואּלּו הרב. ּוכבֹוד מֹורא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּׁשּום

אביו ׁשּמּסתמא היא, לכ והּסּבה רּבֹו, ּגם הּוא אביו אם ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָאפילּו

ואביהּוא נדב ׁשל ּפגיעתם ּבעניננּו, הּדין והּוא ּכבֹודֹו. על ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמֹוחל

ּכבֹודֹו. על מחל אהרן הּסתם מן ּכי לחטא, נחׁשבה לא ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹּבאהרן
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קדם - הפּו הּברכֹות סדר ׁשם א הּמׁשּכן. מלאכת לעֹוׁשי ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשה

נעם 'ויהי ּולאחרֿמּכן ידיכם' ּבמעׂשה ׁשכינה ׁשּתׁשרה רצֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ'יהי

ּפקּודי ּבפרׁשת ּכי הּוא, הּדברים ׁשּנּוי טעם עלינּו'. אלקינּו ְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָֹה'

והּוא - הּמׁשּכן מלאכת ּבסּיּום היא הּמלאכה לעֹוׁשי מׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּברּכת

('מעשה הּמלאכה לעֹוׁשי ּברכה קדם הּדברים, סדר לפי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמברכם

'ÌÎÈ„Èזה לאחרי ידם, על ּבעּקר נעׂשתה הּמׁשּכן מלאכת ּכי ( ¿≈∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

אלקינּו ה' נעם ויהי - עצמֹו את רקe�ÈÏÚ'ּכֹולל מׁשה ׁשּכן - ְֱִִֵֵֶַַֹֹ»≈ֵֶֶַֹ

מתיחסת הּברכה ּבפרׁשתנּו א הּמׁשּכן. מלאכת את וגמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָסּים

עלֿידי נעׂשתה זֹו ועבֹודה הּמּלּואים, ּבימי הּקרּבנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלעבֹודת

נעם.. 'ויהי ּובר ּפתח לכן ואהרן, עלe�ÈÏÚ'מׁשה מתיחס ׁשּזה ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹ»≈ְִֵֶֶַַ

יׂשראל, עם לכלל ּברכה הֹוסיף זה ואחרי אהרן. ועבֹודת ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹעבֹודתֹו

ׁשל ּבמעׂשיהם ׁשכינה ּתׁשרה הּקרּבנֹות מעבֹודת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּכתֹוצאה

ְִֵָיׂשראל.
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ׁשהרי ּבמׁשה, הּפגיעה מאׁשר יֹותר היא ּבכבֹודֹו והּפגיעה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹרּבם,

ּבּנֹוגע מצינּו לתרץ: ויׁש ?"אבי את "ּכּבד מפרׁש צּוּוי ּכ על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש

ּבפניו מסב אינֹו רּבֹו לפני ׁשּיֹוׁשב ׁשּתלמיד הּסדר ּבליל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהסּבה

להסב חּיב אביו לפני ׁשּיֹוׁשב ּבן ואּלּו הרב. ּוכבֹוד מֹורא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּׁשּום

אביו ׁשּמּסתמא היא, לכ והּסּבה רּבֹו, ּגם הּוא אביו אם ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָאפילּו

ואביהּוא נדב ׁשל ּפגיעתם ּבעניננּו, הּדין והּוא ּכבֹודֹו. על ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמֹוחל

ּכבֹודֹו. על מחל אהרן הּסתם מן ּכי לחטא, נחׁשבה לא ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹּבאהרן
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מֹות לאחר רק יין לׁשּתֹות ׁשּלא הזהרּו הּכהנים אם ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָֹֹֻלכאֹורה

ׁשּלא נצטּוּו לא הרי ואביהּוא, נדב נענׁשּו מּדּוע ואביהּוא, ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנדב

ּבהביאֹו מתרץ רׁש"י זֹו ׁשּקּוׁשיא לֹומר ויׁש יין? ׁשתּויי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלהּכנס

אהרן ּבני ּבית": ּבן לֹו ׁשהיה למל "מׁשל ּדבריו המׁש ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאת

נצטּוּו לא אמנם אם ּגם ולכן הּקּב"ה, ׁשל ּביתֹו' ל'בני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹנחׁשבּו

מעצמם, זאת להבין עליהם היה יין, ׁשתּויי להּכנס ּבןׁשּלא ׁשּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

הנהגֹותיו. את מּכיר הּמל ׁשל ְִֵֶֶֶֶַַַָָּביתֹו
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ואּלּו להתרחׁש ׁשעֹומד מה על ידע ׁשּמׁשה מהּפסּוק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמׁשמע

ׁשּמׁשה ּבחסידּות מבאר :לכ הּטעם לבאר ויׁש ידע. לא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹאהרן

ּבעֹולם. אלקּות להמׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" "ׁשֹוׁשבינא ְְְְְְֱִִִֶַַַָָָָֹהּוא

את להעלֹות ׁשּתפקידֹו - ּדמטרֹוניתא" "ׁשֹוׁשבינא הּוא ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָֹואהרן

נזק לגרם יכֹולה הרע ידיעת ׁשעצם מבאר, למעלה.עֹוד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהעֹולם

ידיעת אין לרע, קׁשר ּכל להם ׁשאין אלקּיֹות ּבדרּגֹות ואּלּו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלאדם,

מׁשה ּכי להתרחׁש, ההֹול על ידע מׁשה לכן לנזק. ּגֹורמת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהרע

מּזיקה לא הרע וידיעת מהעֹולם ׁשּלמעלה אלקּות ּבבחינת ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּוא

לכן לֹו, להּזיק יכֹולה היתה הּידיעה עצם אהרן מהֿׁשאיןּֿכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלו.

להתרחׁש. מההֹול ידע ְְִֵֵֵַַַָֹלא
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קעי
.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 eðéýìà 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

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì éðéîù úùøôì äøèôäå ÷øô á ìàåîùá

åàìL ìàøNéa øeça-ìk-úà ãåc ãBò óñiå:óìà íéLáírä-ìëå ãåc Cìiå | í÷iå ©¸Ÿ¤¬¨¦²¤¨¨¬§¦§¨¥−§Ÿ¦¬¨«¤©¨´¨©¥¤́¨¦À§¨¨¨Æ
ýåýé íL íL àø÷ð-øLà íéýìàä ïBøà úà íMî úBìräì äãeäé éìraî Bzà øLà£¤´¦½¦©£¥−§¨®§©£´¦À̈¥µ£´¨¡Ÿ¦½£¤¦§¨´¥À¥´§Ÿ̈¯

:åéìr íéáøkä áLé úBàáöâúéaî eäàOiå äLãç äìâr-ìà íéäìàä ïBøà-úà eákøiå §¨²Ÿ¥¬©§ª¦−¨¨«©©§¦¹¤£³¨¡Ÿ¦Æ¤£¨¨´£¨½̈©¦̧¨ª½¦¥¬
:äLãç äìârä-úà íéâäð áãðéáà éða Béçàå àfrå ärába øLà áãðéáàãúéaî eäàOiå £¦¨−̈£¤´©¦§¨®§ª¨´§©§À§¥Æ£¦´¨½̈«Ÿ£¦−¤¨£¨¨¬£¨¨«©¦¨ªÀ¦¥³
:ïBøàä éðôì Cìä Béçàå íéäìàä ïBøà ír ärába øLà áãðéáàäúéa-ìëå | ãåãå £¦¨¨Æ£¤´©¦§½̈¦−£´¨¡Ÿ¦®§©§¾Ÿ¥−¦§¥¬¨¨«§¨¦´§¨¥´

íérðrðîáe íétúáe íéìáðáe úBøpëáe íéLBøá éör ìëa ýåýé éðôì íé÷çNî ìàøNé¦§¨¥À§©£¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−Ÿ£¥´§¦®§¦Ÿ³¦§¨¦Æ§ª¦½¦§©©§¦−
:íéìöìöáeå:ø÷aä eèîL ék Ba æçàiå íéäìàä ïBøà-ìà äfr çìLiå ïBëð ïøb-ãr eàáiå §¤§§¦«©¨−Ÿ©´Ÿ¤¨®©¦§©̧ª¹̈¤£³¨¡Ÿ¦Æ©Ÿ́¤½¦¬¨§−©¨¨«

æ:íéäìàä ïBøà ír íL úîiå ìMä-ìr íéäìàä íL eäkiå äfra ýåýé óà-øçiåçøçiå ©¦©©³§Ÿ̈Æ§ª½̈©©¥¬¨²¨¡Ÿ¦−©©©®©¨´¨½̈¦−£¬¨¡Ÿ¦«©¦´©
:äfä íBiä ãr äfr õøt àeää íB÷nì àø÷iå äfra õøt ýåýé õøt øLà ìr ãåãì§¨¦½©Á£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¤−¤§ª¨®©¦§º̈©¨³©Æ¤¤́ª½̈©−©¬©¤«²

èéà øîàiå àeää íBia ýåýé-úà ãåc àøiå:ýåýé ïBøà éìà àBáé Céøéñäì ãåã äáà-àìå ©¦¨¬¨¦²¤§Ÿ̈−©´©®©¾Ÿ¤¥²¨¬¥©−£¬§Ÿ̈«§«Ÿ¨¨´¨¦À§¨¦¬
:ézbä íãà-ãáò úéa ãåã eähiå ãåc øér-ìr ýåýé ïBøà-úà åéìààéýåýé ïBøà áLiå ¥¨²¤£¬§Ÿ̈−©¦´¨®¦©©¥´¨¦½¥¬Ÿ¥¡−Ÿ©¦¦«©¥Á¤Á£¸§Ÿ̈¹

ìL ézbä íãà ãáò úéa:Búéa-ìk-úàå íãà ãáò-úà ýåýé Cøáéå íéLãç äLáéãbiå ¥´Ÿ¥¬¡²Ÿ©¦¦−§Ÿ¨´¢¨¦®©§¨¯¤§Ÿ̈²¤Ÿ¥¬¡−Ÿ§¤¨¥«©ª©º
íéäìàä ïBøà øeára Bì-øLà-ìk-úàå íãà ãáò úéa-úà ýåýé Cøa øîàì ãåc Cìnì©¤´¤¨¦»¥Ÿ¼¥©´§Ÿ̈À¤¥̧Ÿ¥³¡ŸÆ§¤¨£¤½©£−£´¨¡Ÿ¦®



קעב
:äçîNa ãåc øér íãà ãáò úéaî íéäìàä ïBøà-úà ìriå ãåc Cìiåâéeãrö ék éäéå ©¥¤́¨¦À©©Á©Á¤£¸¨¡Ÿ¦¹¦¥̧Ÿ¥¬¡²Ÿ¦¬¨¦−§¦§¨«©§¦À¦¯¨£²

:àéøîe øBL çaæiå íéãrö äML ýåýé ïBøà éàNðãéýåýé éðôì æò ìëa økøëî ãåãå «Ÿ§¥¬£«§Ÿ̈−¦¨´§¨¦®©¦§©¬−§¦«§¨¦²§©§¥¬§¨−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®
:ãa ãBôà øeâç ãåãååèìB÷áe äreøúa ýåýé ïBøà-úà íéìrî ìàøNé úéa-ìëå ãåãå §¨¦¾¨−¥¬¨«§¨¦Æ§¨¥´¦§¨¥½©£¦−¤£´§Ÿ̈®¦§¨−§¬

:øôBLæèàøzå ïBlçä ãra | äô÷Lð ìeàL-úa ìëéîe ãåc øér àa ýåýé ïBøà äéäå ¨«§¨¨Æ£´§Ÿ̈½−̈¦´¨¦®¦©̧©¨¹¦§§¨´§©´©©À©¥̧¤
:daìa Bì æázå ýåýé éðôì økøëîe æfôî ãåc Cìnä-úàæéeâéviå ýåýé ïBøà-úà eàáiå ¤©¤³¤¨¦Æ§©¥³§©§¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦¬¤−§¦¨«©¨¦¹¤£´§Ÿ̈À©©¦³

:íéîìLe ýåýé éðôì úBìò ãåc ìriå ãåc Bì-äèð øLà ìäàä CBúa BîB÷îa Búàçéìëéå ŸÆ¦§½§´¨½Ÿ¤£¤¬¨¨−¨¦®©©̧©¨¦¬Ÿ²¦§¥¬§Ÿ̈−§¨¦«©§©´
:úBàáö ýåýé íLa írä-úà Cøáéå íéîìMäå äìBòä úBìräî ãåcèéírä-ìëì ÷lçéå ¨¦½¥©£¬¨−̈§©§¨¦®©§¨¤́¤¨½̈§¥−§Ÿ̈¬§¨«©§©¥̧§¨¨¹̈

úçà äLéLàå ãçà øtLàå úçà íçì úlç Léàì äMà-ãrå Léàîì ìàøNé ïBîä-ìëì§¨£´¦§¨¥»§¥¦´§©¦¨¼§¦À©©¬¤̧¤Æ©©½§¤§¨´¤½̈©£¦−̈¤¨®
:Búéáì Léà írä-ìk Cìiå©¥¬¤¨¨−̈¦¬§¥«

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©¨§¨§©¥©©¨



קעג
לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני בארץ ישראל - אחרון של פסח בערים שונות בעולם  

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:186:118:568:529:289:2410:3310:3019:0819:1219:3219:3618:5119:46באר שבע )ק(

6:156:088:558:509:279:2210:3210:2819:0819:1319:3319:3818:4219:47חיפה )ק( 

6:146:078:548:509:259:2110:3110:2719:0819:1219:3319:3718:3219:45ירושלים )ק( 

6:186:118:568:519:289:2410:3310:3019:0819:1219:3219:3718:5119:47תל אביב )ק(

6:146:029:028:559:339:2710:4110:3619:3919:4820:1020:1919:2820:33אוסטריה וינה )ק(

6:376:438:558:579:279:2910:2510:2618:0617:5818:3218:2317:4118:34אוסטרליה מלבורן )ח(

6:206:099:058:599:389:3110:4510:4019:3819:4620:0820:1619:2720:20אוקראינה אודסה )ק(

5:495:378:368:299:089:0110:1610:1119:1319:2119:4319:5219:0219:56אוקראינה דונייצק )ק(

6:005:488:478:409:199:1210:2710:2219:2419:3319:5420:0419:1320:08אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:246:119:119:049:449:3710:5210:4619:5120:0120:2320:3319:4120:37אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:156:039:048:569:369:2910:4410:3919:4519:5420:1720:2719:3520:31אוקראינה קייב )ק(

6:476:369:329:2610:049:5811:1111:0720:0420:1120:3320:4119:5220:55איטליה מילאנו )ק(

6:056:038:388:379:089:0710:1110:0918:2618:2518:4718:4618:0718:50אקוואדור קיטו )ח(

7:107:149:289:2910:0010:0210:5810:5918:4018:3219:0518:5718:1619:08ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:038:0910:2210:2410:5310:5511:5011:5119:3019:2019:5619:4719:0419:51ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:376:289:189:139:519:4510:5710:5319:4019:4620:0620:1319:2720:17ארה״ב בולטימור )ק(

6:246:149:079:019:399:3310:4510:4119:3219:3819:5920:0619:1920:17ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:256:159:079:029:399:3410:4610:4119:3119:3819:5820:0519:1920:18ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:586:489:429:3710:1410:0911:2111:1720:1020:1720:3820:4519:5820:57ארה״ב דטרויט )ק(

6:596:529:379:3310:0910:0511:1411:1119:4719:5120:1120:1519:3220:25ארה״ב היוסטן )ק(

6:266:199:079:029:399:3410:4410:4019:2319:2819:4819:5319:0920:03ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:026:569:389:3410:1010:0711:1411:1119:4319:4620:0620:0919:2820:19ארה״ב מיאמי )ק(

6:216:119:028:579:359:3010:4110:3719:2719:3319:5420:0119:1420:14ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:166:069:018:559:329:2710:3910:3519:2919:3619:5620:0319:1720:14ארה״ב שיקאגו )ק(

6:306:319:019:019:309:3010:3210:3118:3818:3419:0018:5518:1618:59בוליביה לה פאס )ח(

6:596:469:479:4010:2010:1311:2811:2320:3020:3921:0221:1220:2021:30בלגיה אנטוורפן )ק(

6:596:469:489:4110:2010:1311:2811:2320:3020:4021:0221:1320:2121:29בלגיה בריסל )ק(

6:065:518:588:509:309:2210:4010:3419:5020:0220:2520:3819:4220:42בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:136:158:378:379:089:0910:0810:0818:0317:5818:2618:2017:4118:27ברזיל ס.פאולו )ח(

5:596:018:238:238:548:559:549:5417:5017:4518:1218:0717:2718:14ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:156:029:058:589:379:3010:4610:4019:5020:0020:2220:3319:4020:50בריטניה לונדון )ק(

6:216:079:129:049:449:3610:5310:4820:0120:1220:3520:4719:5221:05בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:216:079:119:039:439:3510:5110:4619:5620:0720:3020:4119:4720:45גרמניה ברלין )ק(

6:426:299:319:2410:039:5611:1111:0620:1320:2320:4520:5520:0320:59גרמניה פרנקפורט )ק(

6:146:168:398:409:099:109:599:5818:0517:5918:2818:2217:4218:26דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:256:208:588:559:319:2810:3410:3118:5618:5819:1819:2018:4019:24הודו בומביי )ח(

6:196:158:548:519:269:2310:2910:2718:5318:5519:1619:1718:3719:21הודו פונה )ח(

6:055:548:518:459:249:1710:3110:2619:2619:3519:5720:0519:1620:09הונגריה בודפשט )ק(

6:336:249:159:109:489:4210:5410:5019:3919:4620:0620:1319:2720:17טורקיה איסטנבול )ק(

6:576:489:389:3210:1010:0511:1611:1219:5720:0320:2320:2919:4420:33יוון אתונה )ק(



קעד
לוח זמנים לשבוע פרשת שמיני בארץ ישראל - אחרון של פסח בערים שונות בעולם  

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:286:169:129:069:459:3910:5210:4819:4619:5420:1620:2419:3520:28מולדובה קישינב )ק(

7:177:129:559:5210:2610:2211:3011:2720:0020:0220:2220:2419:4320:28מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:537:009:079:109:409:4210:3710:3818:0917:5918:3718:2717:4118:31ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:415:348:208:168:518:479:569:5318:3118:3418:5418:5818:1619:02נפאל קטמנדו )ח(

7:006:589:299:2710:019:5911:0311:0119:1319:1119:3419:3318:5419:37סינגפור סינגפור )ח(

5:505:368:408:339:129:0410:2110:1519:2719:3720:0020:1119:1720:15פולין ורשא )ק(

6:116:118:358:359:089:0810:0910:0818:0918:0518:3018:2717:4818:31פרו לימה )ח(

7:036:529:499:4310:2110:1511:2811:2420:2220:3020:5121:0020:1121:13צרפת ליאון )ק(

7:106:579:579:5010:2910:2211:3711:3220:3620:4521:0721:1620:2621:31צרפת פריז )ק(

5:455:438:198:188:498:489:529:5118:1118:1018:3218:3117:5218:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:426:329:279:219:599:5311:0611:0119:5720:0420:2520:3319:4520:45קנדה טורונטו )ק(

6:176:069:038:569:359:2810:4210:3719:3519:4320:0420:1319:2420:26קנדה מונטריאול )ק(
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום

ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי

Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ
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ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

ycew zaye gqt ly iriayl 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

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם

השני. היום עבור גם הראשון היום של בהדלקה נותנים - שבת בערב חג כשחל ישראל בארץ או - בחו"ל

gqt ly iriay axr

שלמחרת. הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש

- המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת לאחרזמן להדליק אופן בשום אסור

זה .זמן

אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

שהחיינו מברכין אין

ycew zay axr ycewd ux`a

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

מברכים: כן ואחרי דולק מנר הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

gqt ly oexg` axre ycew zay axr l"ega

מברכים: כן ואחרי דולק מנר הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé ìLå úaL©¨§¤

שהחיינו מברכין אין
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