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ÔÂÈˆבצדקה ושבי' תפדה (של1במשפט שענינו ישעי', ספר בתחילת הוא זה פסוק הנה ,

ישועה מלשו� (ישעי' הוא כ� כשמו בגמרא2ישעי') וכדאיתא נחמתא.3), כולי' ישעי'
ישועה ה� ג� באמת הנה ישועה, אינ� שלכאורה ישעי' בנבואות העניני� אלו שאפילו ועד

בקבלה וכמבואר העתידה4ונחמה, (גאולה) שהישועה ולפי ממותקות, גבורות בחי' שה�
בגמרא [וכדאיתא כו' עיקר יהי' יצחק ולכ� הגבורות, מיתוק ידי על יאמרו5תהי' שלעת"ל ,

ישנ� ישעי' שבספר בהישועות לכ� הגבורות], הו"ע שיצחק אבינו, אתה כי (דוקא) ליצחק
שנהפכי� גבורות ממותקי�, גבורות דבחי' והישועות הגלויי�, חסדי� שבבחי' הישועות

יותר6לחסדי� נעלי� הספר,7(שה� שבתחילת בהנבואה ג� הוא ועד"ז הגלויי�). מחסדי�
כדלקמ�. בצדקה, ושבי' תפדה במשפט ציו� בשני� מסיי� הנ"ל, סוגי� שני בה שיש

הזק�Â‰�‰ב) אדמו"ר (לכ"ק בצדקה ושבי' תפדה במשפט ציו� ד"ה בהדרושי� מבואר
מקומו ממלאי נשיאינו ציו�,8ורבותינו בחי'. שתי ע"ד מדובר זה שבפסוק ,(

פדייתה ולכ� שבי', בבחי' אינה מ"מ פדי', צריכה שלכ� בגלות היותה ע� ציו� שבחי'
בצדקה הוא מהשבי' ופדיית� ממש, שבויי� שה� ושבי', ובחי' במשפט. הוא מהגלות
(כדאיתא האד� עיקר שהיא בהנשמה היינו באד�, אלו בחי' דשתי העני� וביאור דוקא.

אד� קרויי� דאת� פל"ב), לעליו�9בתניא אדמה ש� הנשמה10על הנה שהיא11, כפי ישנה
בגו�, המתלבש הנשמה וחלק וכו', הלב פנימיות הנשמה, עצ� בגו�, מהתלבשות למעלה
שבנשמה. רגל הנקרא התלבשות, בבחי' שה� הנשמה של הגלויי� כחות ה� שבכללות
פנימיות בחי' הנשמה עצ� על קאי ציו� בצדקה, ושבי' תפדה במשפט ציו� נאמר וע"ז
משא"כ הגלות. עני� ורק ח"ו, בלעו"ז והשעבוד השבי' עני� שיי� אי� זו ובבחי' הלב,
שג� בצדקה, ושבי' אומר וע"ז השבי', עני� שיי� בגו� התלבשות שבבחי' הנשמה בכחות
הצדקה. ע"י יפדו בלעו"ז, ממש שבויי� שה� בגו�) התלבשות (שבבחי' הנשמה כחות

" בשעתו, לאור יצאו ושלאחריו זה מאמר (*iyilyd mei

aeh ik ea ltkedy,d"lyz'd `"pn 'f."

כז.)1 א, ישעי'

ריש)2 ח"ב נ"� אוה"ת .28 (ע' לאיכה הצ"צ רשימות ראה

ס"ג: (ובאגה"ק כו' ה' וישע מלשו� ישעי' א'נט): היאdreyiע'

ה'). וישע מלשו�

ב.)3 יד, ב"ב

אדמו"ר)4 ע"י בכ"מ שהובא ספר � ישעי'. ער� קה"י

נ"ע. (מהורש"ב)

ואיל�.)5 רע"ג כא, ויצא תו"א ב. פט, שבת

מיני)6 שני רבי�, לשו� "מטעמי� דוגמת ה� אלו סוגי� שני

פכ"ז. תניא ראה � רוח" נחת

א)7 רמז, התקיעות שער סידור סע"א. יט, במדבר לקו"ת

שדוקא ש�, מתניא ג� ולהעיר ובכ"מ. דיצחק). גבורות (בעני�

ה� כו') מתובלי� ה� (כאשר חמוצי�" או חריפי� "דברי�

ytpd miaiyn.

תשט"ו.)8 (קה"ת, בפ"ע (ובקונ' דברי� ר"פ בלקו"ת נדפסו

ו כר� דברי� באוה"ת (ולאח"ז הצ"צ הגהות ע� � תש"ל)

לישעי' אוה"ת ואיל�). כז ע' א (כר� ש� אוה"ת בתחלתו)).

עה"פ.

רע"א.)9 סא, יבמות

ח"ב)10 אכ"ח מאמר עש"מ ב. שא, ב. רסח, ב. כ, של"ה

סל"ג.

ד.)11 טז, שה"ש ג. סב, ר"ה ג. לה, תצא לקו"ת ג� ראה

ובכ"מ.

  מפתח  כללי

  ב    ...................................................................................  ח"ק ז"קלי� מזמורי תה  )א

 ה    ........................................ ה"תשל'ה, אב� מנח� ח"ערב ר ציו� במשפט תפדהה "ד מאמר  )ב
 גי    .....................................................................   א"תשמ'ה אב� מנח� ח"ר מסעיפרשת שבת יחת ש  )ג
 כב    ......................................................................  )ק"בלה( מסעיפרשת  לקוטי שיחות  )ד
 וכ    ...................................................  מסעילשבוע פרשת  )מוגה( תניאה � בספרעורישי  )ה
 לו    ..................................................................   מסעילשבוע פרשת  "יו� יו�ה"לוח   )ו
 חל    ...............................................................................  �"הלכה יומית לעיו� ברמב  )ז
 מ    ............................................   "עוז והדר � ס מתיבתא "ש"מתו�  דג� בית המקדש  )ח
 מב    .........................................................................................  הלכות בית הבחירה   )ט
 

 ):קאפח(כתבי יד תימ� מדוייקי�  פ נוסח"ע –� "שיעורי רמב       
 מג    ...................................................................  מסעילשבוע פרשת  פרקי� ליו�' ג –  )י

 עט    ..................................................................  מסעילשבוע פרשת  פרק אחד ליו� –  )יא
 פו    .....................................................................  מסעילשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )יב

 

 זפ    ..................................................................  טוא פרק �דברי הימי�, זייהושע פרק נביאי� וכתובי�   )יג
  אצ    ................................................................................  ב משנה יבפרק ביאורי� לפרקי אבות   )יד
 בצ    ..............................................................  ז עד ד� כבטמד�  ע� ביאורי� טי�גימסכת   )טו

 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

 כק    ..................................................................ר הזק�"אדמו � שולח� ערו� הלכות שבת  )טז
 אכק  .....................................................  ר הזק�"אדמו � ברכות השחר שולח� ערו� הלכות  )יז
 בכק  ............................................  ר הזק�"ואדמ �  לא הביט או� ביעקבה "ד �תורה לקוטי   )יח
 גכק  ....................................................................  ר האמצעי"אדמו � קונטרסי�מאמרי�   )יט
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ÔÂÈˆבצדקה ושבי' תפדה (של1במשפט שענינו ישעי', ספר בתחילת הוא זה פסוק הנה ,

ישועה מלשו� (ישעי' הוא כ� כשמו בגמרא2ישעי') וכדאיתא נחמתא.3), כולי' ישעי'
ישועה ה� ג� באמת הנה ישועה, אינ� שלכאורה ישעי' בנבואות העניני� אלו שאפילו ועד

בקבלה וכמבואר העתידה4ונחמה, (גאולה) שהישועה ולפי ממותקות, גבורות בחי' שה�
בגמרא [וכדאיתא כו' עיקר יהי' יצחק ולכ� הגבורות, מיתוק ידי על יאמרו5תהי' שלעת"ל ,

ישנ� ישעי' שבספר בהישועות לכ� הגבורות], הו"ע שיצחק אבינו, אתה כי (דוקא) ליצחק
שנהפכי� גבורות ממותקי�, גבורות דבחי' והישועות הגלויי�, חסדי� שבבחי' הישועות

יותר6לחסדי� נעלי� הספר,7(שה� שבתחילת בהנבואה ג� הוא ועד"ז הגלויי�). מחסדי�
כדלקמ�. בצדקה, ושבי' תפדה במשפט ציו� בשני� מסיי� הנ"ל, סוגי� שני בה שיש

הזק�Â‰�‰ב) אדמו"ר (לכ"ק בצדקה ושבי' תפדה במשפט ציו� ד"ה בהדרושי� מבואר
מקומו ממלאי נשיאינו ציו�,8ורבותינו בחי'. שתי ע"ד מדובר זה שבפסוק ,(

פדייתה ולכ� שבי', בבחי' אינה מ"מ פדי', צריכה שלכ� בגלות היותה ע� ציו� שבחי'
בצדקה הוא מהשבי' ופדיית� ממש, שבויי� שה� ושבי', ובחי' במשפט. הוא מהגלות
(כדאיתא האד� עיקר שהיא בהנשמה היינו באד�, אלו בחי' דשתי העני� וביאור דוקא.

אד� קרויי� דאת� פל"ב), לעליו�9בתניא אדמה ש� הנשמה10על הנה שהיא11, כפי ישנה
בגו�, המתלבש הנשמה וחלק וכו', הלב פנימיות הנשמה, עצ� בגו�, מהתלבשות למעלה
שבנשמה. רגל הנקרא התלבשות, בבחי' שה� הנשמה של הגלויי� כחות ה� שבכללות
פנימיות בחי' הנשמה עצ� על קאי ציו� בצדקה, ושבי' תפדה במשפט ציו� נאמר וע"ז
משא"כ הגלות. עני� ורק ח"ו, בלעו"ז והשעבוד השבי' עני� שיי� אי� זו ובבחי' הלב,
שג� בצדקה, ושבי' אומר וע"ז השבי', עני� שיי� בגו� התלבשות שבבחי' הנשמה בכחות
הצדקה. ע"י יפדו בלעו"ז, ממש שבויי� שה� בגו�) התלבשות (שבבחי' הנשמה כחות

" בשעתו, לאור יצאו ושלאחריו זה מאמר (*iyilyd mei

aeh ik ea ltkedy,d"lyz'd `"pn 'f."

כז.)1 א, ישעי'

ריש)2 ח"ב נ"� אוה"ת .28 (ע' לאיכה הצ"צ רשימות ראה

ס"ג: (ובאגה"ק כו' ה' וישע מלשו� ישעי' א'נט): היאdreyiע'

ה'). וישע מלשו�

ב.)3 יד, ב"ב

אדמו"ר)4 ע"י בכ"מ שהובא ספר � ישעי'. ער� קה"י

נ"ע. (מהורש"ב)

ואיל�.)5 רע"ג כא, ויצא תו"א ב. פט, שבת

מיני)6 שני רבי�, לשו� "מטעמי� דוגמת ה� אלו סוגי� שני

פכ"ז. תניא ראה � רוח" נחת

א)7 רמז, התקיעות שער סידור סע"א. יט, במדבר לקו"ת

שדוקא ש�, מתניא ג� ולהעיר ובכ"מ. דיצחק). גבורות (בעני�

ה� כו') מתובלי� ה� (כאשר חמוצי�" או חריפי� "דברי�

ytpd miaiyn.

תשט"ו.)8 (קה"ת, בפ"ע (ובקונ' דברי� ר"פ בלקו"ת נדפסו

ו כר� דברי� באוה"ת (ולאח"ז הצ"צ הגהות ע� � תש"ל)

לישעי' אוה"ת ואיל�). כז ע' א (כר� ש� אוה"ת בתחלתו)).

עה"פ.

רע"א.)9 סא, יבמות

ח"ב)10 אכ"ח מאמר עש"מ ב. שא, ב. רסח, ב. כ, של"ה

סל"ג.

ד.)11 טז, שה"ש ג. סב, ר"ה ג. לה, תצא לקו"ת ג� ראה

ובכ"מ.
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הנ"לÏÂ·‡¯ג) בדרושי� מביא ציו�), בש� (הנקראת הלב פנימיות דבחי' 13מ"ש12העני�

וארז"ל היו� מצו� אנכי אשר האלה הדברי� בעיני�14והיו יהיו יו� בכל
כחדשי� בעיני� יהיו יו� דבכל זה [שהרי כ� להיות אפשר אי� להבי� דצרי� כחדשי�.

באמת אמת) שבתורת העניני� (ככל כח�15צ"ל לפי אלא מבקש הקב"ה שאי� ומכיו� הרי16, ,
ובעל מוגבל הוא שהאד� מכיו� ולכאורה לזה, להגיע הוא האד� של שבכחו מוכח
מדרושי� (כמוב� בזה והביאור כחדשי�]. בעיניו יהיו שבכ"י לזה לבוא יכול אי� שינויי�,

השינויי� מעני� למעלה שהיא הלב פנימיות בחי' מצד שזהו פנימיות17הנ"ל), כאשר ולכ�, ,
בגו�, שבהתלבשות הנשמה כחות על ג� היא פועלת בגילוי), שהיא (היינו כדבעי היא הלב
הגילוי ע"י כי כחדשי�, ד"ת יהיו בה� שג� ומעשה, דיבור מחשבה הנשמה לבושי על וג�

בש ה� הנשמה של הגלויי� כחות ג� הלב, פנימיות שישראלדבחי' מה וזהו לימות�.
הצ"צ אדמו"ר [כמ"ש ציו� בש� זה) (בפסוק תפדה)18נקראי� במשפט (דבציו� שהפירוש

ישראל], ע� על קאי שציו� ומפרש קצת. דוחק הוא א"י) כללות על (או העיר על קאי דציו�
בבחי' הוא אז הלב, פנימיות ד)בחי' (גילוי באד� מאיר וכאשר סימ�, לשו� הוא ציו� כי

בעלמא סימנא (אנא סימ�, לשו� שלמעלה.19ציו� דהעניני� סימ� רק הוא מציאותו שכל (

מאמרÂ‰�‰ד) ע"פ שהוא ש� מוב� ישראל, ע� על קאי שציו� הצ"צ) (של הנ"ל פירוש
אר�21ע"פ20הירושלמי וליסוד שמי� לנטוע כסיתי� ידי ובצל בפי� דברי ואשי�

זה אלא ציו� ישראל שנקראו מצאנו ולא המקרא כל על חזרנו אתה, עמי לציו� ולאמר
הצ"צ אדמו"ר כ"ק ומבאר אתה. עמי לציו� ולאמר שבפסוק22(שנאמר) הדברי� ג' שע"י ,

הלכה זו הוי' [דבר תורה זו בפי� דברי ואשי� ש�) הירושלמי פירוש (לפי דהיינו23זה
המצוות24תורה כל כללות [שהוא גמ"ח זו כסיתי� ידי ובצל לבושי�25], בחי' ה� והמצוות ,26,

חוקות27כסיתי� מתקיימי� הקרבנות ע"י [כי הקרבנות אלו אר� וליסוד שמי� לנטוע ,[

ואר� ואר�28שמי� שמי� הנק' זו"נ יחוד נעשה (ותפלה) הקרבנות וע"י ג'29. קיו� ע"י ,[

הנ"ל)12 קונטרס .8 שבהערה ו) כר� דברי� (ואוה"ת לקו"ת

.(10 .3 (ע'

ו.)13 ו, ואתחנ�

ש�.)14 פרש"י ש�. ספרי

מקומות))15 (ובכמה כא� הובא שלא הטע� שזהו ואפ"ל

בעיני� יהיו טז) כו, תבא יג. יא, עקב א. יט, יתרו (פרש"י מרז"ל

miycgולא)kלאו זו דרגא כי � הדמיו�) בכ"� � חדשי�

היא. נדרשת תמיד מכאו"א

ג.)16 פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא

הנשמה)17 בחי' (היינו ישראל שבחי' ש�, ר"ה לקו"ת ראה

שו� אי� בהשמש וכמו . . שמשא "כעני� היא מהגו�) שלמעלה

ישראל". בבחי' כ� שניתי לא בחי' שינויי�

12 שבהערה בהדרושי� להמובא הקשר יומתק ועפ"ז

תמידית" היא המחשבה . . מחשבה מבחי' "נמשכו שהנשמות

(למעלה התמידות עני� מצד הוא כחדשי� דבכ"י העני� כי �

שבנשמה. משינויי�)

לו.)18 ע' ש� דברי� אוה"ת

סע"ב))19 א, � 8 (שבהערה בלקו"ת הובא א. רכה, זח"א

גו'. במשפט ציו� לעני�

לה,)20 בזח"ג וכ"ה סה"ו. פ"ג מגילה סה"ב. פ"ד תענית

ש�). באוה"ת (הובא א

טז.)21 נא, ישעי'

לקו"ת)22 ג� וראה ש�). לירושלמי (מקה"ע ש� אוה"ת

ב. ו, במדבר

ב.)23 קלח, שבת

ש�.)24 שבת רש"י

ב).)25 (מח, פל"ז תניא ה"א. פ"א פאה ירושלמי ראה

ובכ"מ.)26 ס"ג. אגה"ק ספ"ה. תניא

כסותה.)27 זהו"ע כסתי� מ): (ע' ש� אוה"ת ראה

ש�.)28 לירושלמי קה"ע

ש�.)29 אוה"ת
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שה� (וכפי בשלימות ה� אלו דברי� ג' דכאשר והיינו, ציו�. בבחי' ה� ישראל אלו דברי�
עצמו מצד בא הדיבור שאי� עד הביטול בתכלית הוא התורה שלימוד זה), בפסוק נרמזי�

משה) (של גרונו מתו� מדברת שכינה וע"ד הוי' דבר בו שנדבר דברי30אלא ואשי� דזהו ,
בפיו המדבר הוא ה' שדבר שמציאותו31בפי� ביטול, בבחי' הוא שלו המצוות קיו� וכ� ,

כמו המצוות בחי' היינו הקב"ה) של (ידו ידי בצל (כסיתי�) מכוסה הוא כ"א נרגשת אינה
הוי' מצוות וליסוד32שה� שמי� לנטוע היא שעבודתו העבודה, בקו הוא שכ� ועאכו"כ .

בזהר33אר� דאיתא (וע"ד שמי�34. מלה מההוא אתעביד דאורייתא במילי שמשתדל שע"י
אנא מה הקב"ה, של דיבורו דוגמת הוא שלו התורה שדיבור והיינו חדשה, ואר� חדשי�
באופ� הנ"ל דברי� ג' קיו� ע"י הנה את). הכי או� כו' ואר� שמי� עבדית דילי במלולא
סימ� שה� היא מציאות� כ"א בפ"ע מציאות בבחי' שאינ� ציו�, בש� כנס"י נקראי� כזה,

שלמעלה. דהעניני�

החטא‡Ì�Ó,ה) שעני� הג� הנה חטאינו, מפני הנ"ל, קוי� בג' בהעבודה חסר כאשר
הנשמה. בעצ� ג� פועל זה מ"מ בגו�, המתלבשת הנשמה בחי' מצד הוא

הוא35וכמ"ש וישראל הרגל הוא בפועל דנכשל בעונ�, כשלת כי ה"א עד ישראל שובה
פועל הנשמה דרגל שהכשלו� לפי ישראל, שובה ואומר שבנשמה, ראש ראש, לי אותיות
וזהו"ע ראשו. ג� נופל שעי"ז ברגלו, הנכשל אד� וכמשל שלמעלה. הנשמה בבחי' ג�
מהדברי� הפדי' בה להיות צרי� ציו�, הנק' הנשמה עצ� ציו�, שבחי' תפדה, במשפט ציו�
לא היא ציו� בבחי' שצ"ל שהפדי' והיינו שבגו�. בהנשמה הגילוי שמונעי� עלי', המכסי�

וכמ"ש ח"ו, השבי' עני� שיי� אי� הנשמה בעצ� כי מהשבי', את�,36פדי' לא לאחר וכבודי
הו"37שוכבודי ובאד� המלכות, פנימיות בחי' על ועדקאי הנשמה פנימיות הלב, פנימיות ע

רק הוא ציו� בבחי' הפדי' עני� שצ"ל ומה את�, לא לאחר זו שבחי' הנשמה, עצ� לבחי'
באגה"ק בהמבואר [ועיי� כנ"ל עלי' המכסי� מהדברי� עה"פ38היציאה פדה39ובהדרושי�

מהשכינה פרטי ניצו� כל פדיית ובעני� מהגלות הכללית השכינה פדיית בעני� נפשי בשלו�
שע"י התורה, ע"י היינו במשפט, היא זו ופדי' דוקא]. ובשלו� מישראל אחד כל שבנפש
הנשמה של הכחות מהגלות לפדות בכדי אבל הלב. פנימיות בחי' מתגלה התורה עסק
שפודי� וע"י בצדקה. ושבי' דוקא, לצדקה צרי� ממש, שבויי� שה� בגו�) (שבהתלבשות

השלימות בתכלית האור יתרו� עי"ז נעשה מהשבי', הוא40אות� שכאשר מל� ב� וכמשל ,

שמו"ר)30 סע"א. רסה, א. ז, וש� א רלב, מזח"ג להעיר

יט. יח, שמות מכילתא ג. פ"ב, ויק"ר טו. פ"ג,

ובכ"מ.)31 ב. כה, נשא ואיל�. סע"ד ה, פקודי לקו"ת

הוא)32 הוי' מצוות נק' המצוות שכל דזה ב, לה, תו"א ראה

מקיי� שהקב"ה שע"י וש�, המצוות. את מקיי� שהקב"ה לפי

עצמ�. מצד שה� מכמו יותר נעלי� ה� המצוות, את

כובד)33 מתו� אלא להתפלל עומדי� באי� הה"מ וכפי'

לגרמייהו דעבדי� כאות� הוי דלא ופשיטא דוקא דלמע' ראש

ובכ"מ). ויגש (ר"פ

א.)34 לה, זח"ג ג� וראה ואיל�. סע"ב ד, ח"א

ואיל�.)35 ג סב, ר"ה לקו"ת ב. יד, הושע

יא.)36 מח, ח. מב, ישעי'

קפא,)37 להצ"צ סהמ"צ א'תתכח. ס"ע שמע"צ אוה"ת ראה

ב.

ד'.)38 סי'

יט.)39 נה, תהלי�

40(� תפדה" במשפט "ציו� שע"י האור" "יתרו� משא"כ

העני� בזה אי� הרי בשבי', הייתה לא הנשמה עצ� שבחי' מכיו�
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שה� (וכפי בשלימות ה� אלו דברי� ג' דכאשר והיינו, ציו�. בבחי' ה� ישראל אלו דברי�
עצמו מצד בא הדיבור שאי� עד הביטול בתכלית הוא התורה שלימוד זה), בפסוק נרמזי�

משה) (של גרונו מתו� מדברת שכינה וע"ד הוי' דבר בו שנדבר דברי30אלא ואשי� דזהו ,
בפיו המדבר הוא ה' שדבר שמציאותו31בפי� ביטול, בבחי' הוא שלו המצוות קיו� וכ� ,

כמו המצוות בחי' היינו הקב"ה) של (ידו ידי בצל (כסיתי�) מכוסה הוא כ"א נרגשת אינה
הוי' מצוות וליסוד32שה� שמי� לנטוע היא שעבודתו העבודה, בקו הוא שכ� ועאכו"כ .

בזהר33אר� דאיתא (וע"ד שמי�34. מלה מההוא אתעביד דאורייתא במילי שמשתדל שע"י
אנא מה הקב"ה, של דיבורו דוגמת הוא שלו התורה שדיבור והיינו חדשה, ואר� חדשי�
באופ� הנ"ל דברי� ג' קיו� ע"י הנה את). הכי או� כו' ואר� שמי� עבדית דילי במלולא
סימ� שה� היא מציאות� כ"א בפ"ע מציאות בבחי' שאינ� ציו�, בש� כנס"י נקראי� כזה,

שלמעלה. דהעניני�

החטא‡Ì�Ó,ה) שעני� הג� הנה חטאינו, מפני הנ"ל, קוי� בג' בהעבודה חסר כאשר
הנשמה. בעצ� ג� פועל זה מ"מ בגו�, המתלבשת הנשמה בחי' מצד הוא

הוא35וכמ"ש וישראל הרגל הוא בפועל דנכשל בעונ�, כשלת כי ה"א עד ישראל שובה
פועל הנשמה דרגל שהכשלו� לפי ישראל, שובה ואומר שבנשמה, ראש ראש, לי אותיות
וזהו"ע ראשו. ג� נופל שעי"ז ברגלו, הנכשל אד� וכמשל שלמעלה. הנשמה בבחי' ג�
מהדברי� הפדי' בה להיות צרי� ציו�, הנק' הנשמה עצ� ציו�, שבחי' תפדה, במשפט ציו�
לא היא ציו� בבחי' שצ"ל שהפדי' והיינו שבגו�. בהנשמה הגילוי שמונעי� עלי', המכסי�

וכמ"ש ח"ו, השבי' עני� שיי� אי� הנשמה בעצ� כי מהשבי', את�,36פדי' לא לאחר וכבודי
הו"37שוכבודי ובאד� המלכות, פנימיות בחי' על ועדקאי הנשמה פנימיות הלב, פנימיות ע

רק הוא ציו� בבחי' הפדי' עני� שצ"ל ומה את�, לא לאחר זו שבחי' הנשמה, עצ� לבחי'
באגה"ק בהמבואר [ועיי� כנ"ל עלי' המכסי� מהדברי� עה"פ38היציאה פדה39ובהדרושי�

מהשכינה פרטי ניצו� כל פדיית ובעני� מהגלות הכללית השכינה פדיית בעני� נפשי בשלו�
שע"י התורה, ע"י היינו במשפט, היא זו ופדי' דוקא]. ובשלו� מישראל אחד כל שבנפש
הנשמה של הכחות מהגלות לפדות בכדי אבל הלב. פנימיות בחי' מתגלה התורה עסק
שפודי� וע"י בצדקה. ושבי' דוקא, לצדקה צרי� ממש, שבויי� שה� בגו�) (שבהתלבשות

השלימות בתכלית האור יתרו� עי"ז נעשה מהשבי', הוא40אות� שכאשר מל� ב� וכמשל ,

שמו"ר)30 סע"א. רסה, א. ז, וש� א רלב, מזח"ג להעיר

יט. יח, שמות מכילתא ג. פ"ב, ויק"ר טו. פ"ג,

ובכ"מ.)31 ב. כה, נשא ואיל�. סע"ד ה, פקודי לקו"ת

הוא)32 הוי' מצוות נק' המצוות שכל דזה ב, לה, תו"א ראה

מקיי� שהקב"ה שע"י וש�, המצוות. את מקיי� שהקב"ה לפי

עצמ�. מצד שה� מכמו יותר נעלי� ה� המצוות, את

כובד)33 מתו� אלא להתפלל עומדי� באי� הה"מ וכפי'

לגרמייהו דעבדי� כאות� הוי דלא ופשיטא דוקא דלמע' ראש

ובכ"מ). ויגש (ר"פ

א.)34 לה, זח"ג ג� וראה ואיל�. סע"ב ד, ח"א

ואיל�.)35 ג סב, ר"ה לקו"ת ב. יד, הושע

יא.)36 מח, ח. מב, ישעי'

קפא,)37 להצ"צ סהמ"צ א'תתכח. ס"ע שמע"צ אוה"ת ראה

ב.

ד'.)38 סי'

יט.)39 נה, תהלי�

40(� תפדה" במשפט "ציו� שע"י האור" "יתרו� משא"כ

העני� בזה אי� הרי בשבי', הייתה לא הנשמה עצ� שבחי' מכיו�
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וטוח� בשבי' הי' המל� ב� כאשר משא"כ כ"כ, בתוק� השמחה אי� אביו, בבית תמיד נמצא
מאד השמחה תתגדל דוקא אז הנה המל�, אביו בית אל לחפשי ויצא כו' האסורי� בבית

ועצומה רבה שמחה שניה� הידוע41וישמחו ובדוגמת לע"ל42. שתהי' השמחה גודל בעני�
שהשמחה ות"ב, בתמוז עשר שבעה בימי ובפרט ימי�, בהט' ובפרט שבועות, דג' בהזמ�

טובי� ולמועדי� ולשמחה לששו� יהפכו אלו שימי� [מה אלו שמחה43דמועדי� תהי' [

הרגיל. ע"ד שבמועדי� מהשמחה עז ויתר שאת ביתר גדולה

התורה,Â‰�‰ו) שהוא במשפט היא הנשמה עצ� דבחי' שהפדי' ומהטעמי� העני� עצ�
המצוות, כללות שהיא צדקה ע"י היא בשבי' שבאו הנשמה כחות דבחי' והפדי'
כמו ג� התורה דהנה אלו. עניני� ב' דוגמת ג"כ ה� גופא והמצוות שהתורה לפי הוא
דבר למעלה, שהיא כמו היא טהור, שאינו אד� ע"י שנלמדת בעת ואפילו למטה, שירדה

רז"ל וכדרשת בבחי'45עה"פ44הקב"ה, אינה שהתורה ומכיו� כאש. דברי כה הלא
ח"ו46התלבשות השבי' עני� בה שיי� אי� הרי מצד47, כי הפדי', עני� בה שיי� שמ"מ אלא .

בהעל� שתהי' אפשר בהתלבשות), בה� שאינה (א� ירדה שבה� המצוות,48הדברי� אמנ� .

ג� ולכ� בעלמא"), גר� "רק הוא (והחש� החש� דהפיכת

ס, נח תו"ח ראה � השלימות בתכלית אינו שבזה האור" "יתרו�

.52 הערה 21 ע' ח"ט לקו"ש וראה ואיל�. סע"ב

גדולה שמחה ל� ואי� סע"א): (מ, פל"א מתניא ולהעיר

ג� שיי� ה"גלות" עני� לומר: שיש � והשבי' מהגלות כצאת

ומוסי� סע"ב), א, דברי� מלקו"ת בפני�, (כנ"ל ציו� בבחי'

יותר. גדולה השמחה שעי"ז � "והשבי'" ש�) (בתניא

וטוח� "בשבי' ש�: בתניא דהמשל מהאריכות ג� ולהעיר

מוסיפי� אלו פרטי� כל כי � באשפה" ומנוול האסורי� בבית

בהשמחה.

א'תשפ.)41 ע' שמע"צ אוה"ת ש�. תניא

היו)42 "לא מרז"ל בפירוש רכא) (ע' עת"ר נחמו ד"ה ראה

יו"ט עוד "שהוא באב", עשר כחמשה לישראל טובי� ימי�

ומזה וסכות". מפסח אפילו דהיינו מועדי�, משאר ביותר

שהעלי' לפי הוא לזה שהטע� ואיל�) רכט (ס"ע ש� שמבאר

בנוגע (ובמכש"כ) שכ"ה מוב� � בת"ב הירידה לאחרי באה

גופא. אלו דימי� לה"מועדי�"

הדי� יותר שמתגלה "וכל ד: מ, בראשית מתו"ח ג� ולהעיר

ליו"ט יהפ� . . שט"ב . . האה"ר עוצ� בזה ניכר יותר והעונש

בחרו� שמלובש האה"ר מבחי' בהעל� שהי' מה בו יתגלה כי

שמזה דפסח". א' יו� שהוא יו� באותו הוא שת"ב וזהו . . אפו

דפסח. מהיו"ט יותר גדול יהי' דת"ב שהיו"ט משמע,

ש�:)43 בזכרי' תענית. מס' סו� תוספתא יט. ח, idi'זכרי'

בירמי' היעוד ע"פ הוא (שבפני�) "יהפכו" והלשו� גו'. לששו�

יב: עלהizktdeלא, רנט: רמז ירמי' יל"ש וראה לששו�. אבל�

אוה"ת כו. ע' לאיכה הצ"צ רשימות גו'. והפכתי כו' מנת על כו'

� תמוז לי"ז ובסליחות ואיל�). א'שפד (ע' לששו�jtdמסעי לנו

ווער� נדחה זאל קנז): (ע' ה'ש"ת קי� השיחות ובס' ָולשמחה.

ולשמחה. לששו� ויהפ� באמת

ש�: בזכרי' שהמדוברidi'ומ"ש לפי י"ל � גו' לששו�

רד"ק ראה � יהודא" "לבית (כאמרו שני בית בזמ� הוא בזכרי'

או"ח לשו"ע ט"ז וראה ב). כא, (יומא דברי� ה' בו שחסרו ש�)

ש�. אפרי� יד תק"נ. ר"ס

הפירוש)44 לומר יש � בפני� מ"ש וע"פ א. כב, ברכות

דמכי כאש", היאב"דברי לכ� הקב"ה), (דברי "דברי" שהיא ו�

טומאה. מקבל שאינו "כאש"

כט.)45 כג, ירמי'

של)46 ההתלבשות מעני� זה אי� בתורה התלבשות "ועני�

(ד"ה בזה" לדו� עצמה מכנסת שהתורה מה כ"א התעסקות,

פ"כ). תש"ד משה ויאמר

ואי�)47 . . החיי� ע� היא דהתורה א: כ, ראה לקו"ת ראה

ש�. לשלוט בקליפה כח

ש"התורה ה"ג) פ"ד ת"ת בהל' (ועד"ז פל"ט בתניא ומ"ש

� שעה" לפי הקליפות בתו� גלות בבחי' שהקליפות`oiהיא זה

mihleyוע"ד) אז העל� בבחי' היא יד� שעל א�, כי עלי', ח"ו

ציו�). שבבחי' ה"גלות"

שעה)48 לפי בקליפה כח מוסיפה ג� שהרי צ"ע ולכאורה

רק שזהו וא� כו'. ס� לו נעשית ב: עב, וביומא ש�) ת"ת (הל'

"נעשית רז"ל לשו� וכדיוק � האד� על פעולתה �elבנוגע "

היא התורהziyrpמ"מ, בחי' מצד שזהו אפ"ל ואולי כו'. ס�

איברי� רמ"ח כנגד שה� מ"ע מרמ"ח אחת נעשית שהיא כמו

אפ"ל ג� ולכ� א)). יג, (במדבר לקו"ת ראה � ד� בדוגמת (ולא

פני� ועצ"ע.dxezaמגלה כהלכה. שלא
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המצוות וג� וכו' גשמי בקל� ותפלי� גשמי בצמר ציצית גשמיי�, בדברי� שנתלבשו מכיו�
השבי' עני� בה� שיי� לכ� הגשמי, ולב במוח נרגשות צ"ל הלבבות וכמשנ"ת49דחובות ,

מ"ש בעני� היינו50במ"א השלל, הו"ע שבמצוות רב, שלל כמוצא אמרתי� על אנכי שש
מהלעו"ז. ומוציאי� ששוללי�

ג'Â‰�‰ז) בכל ישנ� בצדקה) ושבי' ובחי' תפדה במשפט ציו� (בחי' הנ"ל עניני� ב'
ונפש שנה דעול� וה�51הבחינות מישראל בכאו"א ה� ה�, ישנ� נפש ובבחי' .

מלא עול� הוא מישראל שכאו"א מכיו� [כי ישראל שבכ"א52בכללות שהעניני� מוב� הרי ,

מישראל]. בכאו"א ג� ישנ� ישראל שבכללות והעניני� ישראל בכללות ג� ישנ� מישראל
מישראל עבודתו53דכאו"א ומצד תפדה, במשפט ציו� בבחי' הוא התורה בקו עבודתו מצד ,

סוגי� לב' שנחלקי� ישראל, בכללות ג� הוא ועד"ז בצדקה. ושבי' בבחי' הוא המצוות בקו
במשפט ציו� בבחי' ה� תורה דמארי טבי�. עובדי� ומארי תורה מארי וזבולו�, יששכר
שבי� החילוק הוא יותר, ובכללות בצדקה. ושבי' בבחי' ה� טבי� עובדי� ומארי תפדה,

תשובה לבעלי כל54צדיקי� לצדיק יאונה לא שהרי ח"ו השבי' עני� שיי� אי� דבצדיקי� .

בקרבי55או� חלל ולבי בבחי' שה� בצדיקי� ועאכו"כ עני�56, שיי� בה� ג� שאעפ"כ אלא .

הדור בעו� נתפס הצדיק שלפעמי� וע"ד שחת57הפדי', כי רד ל� משה גבי מ"ש ע"ד או ,

ירידה נעשה עמ� שחת שמצד בו58עמ�, הוא59ג� כאשר (וג� שהירידה מכיו� מ"מ אבל ,

ענינו כי ח"ו בשבי' אינו אז ג� הרי ממנו, שמחו� עניני� מצד רק היא הדור) בעו� נתפס
למטה הוא שאלקות כמו כביכול, בעלמא, (דאלקות) סימנא הוא הצדיק דמציאותו60של ,

ממש כמותו הוא אד� של ושלוחו העליו�, אד� של שלוחו שהוא זה היא הצדיק) .61(של

זה עני� שבתורה, לפי התורה. ע"י היא שלו הפדי' וכו', ירידה בבחי' כשהוא ג� ולכ�,
משא"כ יותר. בגלוי הוא כאש) דברי כה הלא בעני� כנ"ל בגילוי, אלקות היא למטה (שג�
בקדושה � (ובדוגמת בלעו"ז ונשבו שנפלו הניצוצות את להוציא היא שעבודת� הבע"ת,

שבי ממנו וישב מ"ש שגאולת�62� בצדקה, ושבי' וזהו זה. בדוגמת צ"ל הגאולה ג� לכ� ,(
בימי� נכלל הגו� [דכל המצוות כללות שהיא הצדקה, היא63בקו המצוות דקו שהעבודה ,[

בקליפה)49 כח "אי� בתורה שדוקא ש�, לקו"ת ראה

ד. ט, ואתחנ� לקו"ת ג� וראה כו'". במצוה "משא"כ לשלוט",

פ"ל. תש"ד ישיר אז ד"ה

קסב.)50 קיט, תהלי�

(אוה"ת)51 יצירה ס' של היסוד הוא אלו בחי' ג' עני� שעל

ואיל�). תתטז ע' יתרו

(במשנה).)52 א לז, סנהדרי�

ב')53 בדוגמת ג"כ ה� ונפש שגו� ע"ז נוס� � נפשו מצד

ס"י. כדלקמ� � הנ"ל בחי'

נא.)54 ע' דברי� אוה"ת

55(� ולמזיד ש�), (פרש"י בשוגג (יאונה � כא יב, משלי

שיי�). אינו הרי

היא)56 זו שבחינה פ"א, תניא וראה כב. קט, תהלי�

דצדיק. והמעלה" התואר ש� "אמיתת

(בסה"מ)57 תרצ"ה המושל רוח א� ד"ה ב. נד, שבת ראה

ואיל�). ב שנח, ח"ב קונטרסי�

רוח)58 א� בד"ה כמבואר הדור, בעו� נתפס שלא א�

ש�. המושל

ש�.)59 עה"ת פירש"י א. לב, ברכות ז. לב, תשא

והוי')60 ממרז"ל: ולהעיר � כו' מסימנא למעלה שזהו וי"ל

בכורי� (ירוש' דקסרי� מדרתא בכנישתא ריב"א דא קדשו בהיכל

א). לח, (זח"ב רשב"י דא הוי' האדו� פני מא� ה"ג); פ"ג

תשל"ה)61 תמוז ט"ז שיחת וראה ג. א, ויקרא לקו"ת

ש�. ובהערות ס"ב ואיל�) 280 ע' חי"ג בלקו"ש (נדפסה

ש�.)62 (ומפרשיו) פירש"י וראה א. כא, חקת

סל"ב.)63 אגה"ק
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המצוות וג� וכו' גשמי בקל� ותפלי� גשמי בצמר ציצית גשמיי�, בדברי� שנתלבשו מכיו�
השבי' עני� בה� שיי� לכ� הגשמי, ולב במוח נרגשות צ"ל הלבבות וכמשנ"ת49דחובות ,

מ"ש בעני� היינו50במ"א השלל, הו"ע שבמצוות רב, שלל כמוצא אמרתי� על אנכי שש
מהלעו"ז. ומוציאי� ששוללי�

ג'Â‰�‰ז) בכל ישנ� בצדקה) ושבי' ובחי' תפדה במשפט ציו� (בחי' הנ"ל עניני� ב'
ונפש שנה דעול� וה�51הבחינות מישראל בכאו"א ה� ה�, ישנ� נפש ובבחי' .

מלא עול� הוא מישראל שכאו"א מכיו� [כי ישראל שבכ"א52בכללות שהעניני� מוב� הרי ,

מישראל]. בכאו"א ג� ישנ� ישראל שבכללות והעניני� ישראל בכללות ג� ישנ� מישראל
מישראל עבודתו53דכאו"א ומצד תפדה, במשפט ציו� בבחי' הוא התורה בקו עבודתו מצד ,

סוגי� לב' שנחלקי� ישראל, בכללות ג� הוא ועד"ז בצדקה. ושבי' בבחי' הוא המצוות בקו
במשפט ציו� בבחי' ה� תורה דמארי טבי�. עובדי� ומארי תורה מארי וזבולו�, יששכר
שבי� החילוק הוא יותר, ובכללות בצדקה. ושבי' בבחי' ה� טבי� עובדי� ומארי תפדה,

תשובה לבעלי כל54צדיקי� לצדיק יאונה לא שהרי ח"ו השבי' עני� שיי� אי� דבצדיקי� .

בקרבי55או� חלל ולבי בבחי' שה� בצדיקי� ועאכו"כ עני�56, שיי� בה� ג� שאעפ"כ אלא .

הדור בעו� נתפס הצדיק שלפעמי� וע"ד שחת57הפדי', כי רד ל� משה גבי מ"ש ע"ד או ,

ירידה נעשה עמ� שחת שמצד בו58עמ�, הוא59ג� כאשר (וג� שהירידה מכיו� מ"מ אבל ,

ענינו כי ח"ו בשבי' אינו אז ג� הרי ממנו, שמחו� עניני� מצד רק היא הדור) בעו� נתפס
למטה הוא שאלקות כמו כביכול, בעלמא, (דאלקות) סימנא הוא הצדיק דמציאותו60של ,

ממש כמותו הוא אד� של ושלוחו העליו�, אד� של שלוחו שהוא זה היא הצדיק) .61(של

זה עני� שבתורה, לפי התורה. ע"י היא שלו הפדי' וכו', ירידה בבחי' כשהוא ג� ולכ�,
משא"כ יותר. בגלוי הוא כאש) דברי כה הלא בעני� כנ"ל בגילוי, אלקות היא למטה (שג�
בקדושה � (ובדוגמת בלעו"ז ונשבו שנפלו הניצוצות את להוציא היא שעבודת� הבע"ת,

שבי ממנו וישב מ"ש שגאולת�62� בצדקה, ושבי' וזהו זה. בדוגמת צ"ל הגאולה ג� לכ� ,(
בימי� נכלל הגו� [דכל המצוות כללות שהיא הצדקה, היא63בקו המצוות דקו שהעבודה ,[

בקליפה)49 כח "אי� בתורה שדוקא ש�, לקו"ת ראה

ד. ט, ואתחנ� לקו"ת ג� וראה כו'". במצוה "משא"כ לשלוט",

פ"ל. תש"ד ישיר אז ד"ה

קסב.)50 קיט, תהלי�

(אוה"ת)51 יצירה ס' של היסוד הוא אלו בחי' ג' עני� שעל

ואיל�). תתטז ע' יתרו

(במשנה).)52 א לז, סנהדרי�

ב')53 בדוגמת ג"כ ה� ונפש שגו� ע"ז נוס� � נפשו מצד

ס"י. כדלקמ� � הנ"ל בחי'

נא.)54 ע' דברי� אוה"ת

55(� ולמזיד ש�), (פרש"י בשוגג (יאונה � כא יב, משלי

שיי�). אינו הרי

היא)56 זו שבחינה פ"א, תניא וראה כב. קט, תהלי�

דצדיק. והמעלה" התואר ש� "אמיתת

(בסה"מ)57 תרצ"ה המושל רוח א� ד"ה ב. נד, שבת ראה

ואיל�). ב שנח, ח"ב קונטרסי�

רוח)58 א� בד"ה כמבואר הדור, בעו� נתפס שלא א�

ש�. המושל

ש�.)59 עה"ת פירש"י א. לב, ברכות ז. לב, תשא

והוי')60 ממרז"ל: ולהעיר � כו' מסימנא למעלה שזהו וי"ל

בכורי� (ירוש' דקסרי� מדרתא בכנישתא ריב"א דא קדשו בהיכל

א). לח, (זח"ב רשב"י דא הוי' האדו� פני מא� ה"ג); פ"ג

תשל"ה)61 תמוז ט"ז שיחת וראה ג. א, ויקרא לקו"ת

ש�. ובהערות ס"ב ואיל�) 280 ע' חי"ג בלקו"ש (נדפסה

ש�.)62 (ומפרשיו) פירש"י וראה א. כא, חקת

סל"ב.)63 אגה"ק
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באגה"ק המבואר וע"ד ושלל. דשבי בעקבות64באופ� הללו בעתי� ה' עבודת שעיקר ,

בכדי כי שלה�), העבודה עיקר הי' שת"ת הש"ס, כבזמ� (ודלא הצדקה עבודת היא משיחא
העבודה ג� צ"ל עשי' בחי' שהיא ועקביי� רגלי� בחי' עד שנפלה דוד סוכת את להעלות

הצדקה. מעשה שהיא דוקא, עשי' בבחי'

מבוררÊ"„ÚÂח) הוא האצי' דעול� הנ"ל. עניני� שני בו שישנ� מקו�, עול�, בבחי' 65ג�

העשי' עול� דפרודא בעלמא ודוקא יפרד ומש� נאמר עליה� בי"ע ועולמות
שנה אחרית ועד השנה מרשית בה ה"א עיני אשר א"י ועד"ז מעשיות. דמצוות ,66העבודה

טמא ואוירה טמא שגושה העמי� אר� לאר�67משא"כ העמי� אר� לעשות בכדי הנה ,

שיש68ישראל זמ�, שנה, בבחי' ג� הוא ועד"ז בצדקה. דושבי' יותר הגדולה העבודה צ"ל
כמבואר החור�, לזמ� הקי� זמ� שבי� החילוק הוא שבכללות הנ"ל. סוגי� שני ג"כ בו

זורח69במ"א השמש החמה שבימות החור�, מבזמ� יותר בנקל היא העבודה הקי� 70שבזמ�

במדרש וכדאיתא יותר). בתכיפות ה� שבקי� (והיו"ט הוי' ש� בחי' יוצאי�71והוא שה� ע"י
בזמ� שהעבודה והיינו ולמיתי. ליזיל בעונתה לית כו' רחוק למקו� כו' לחור� הקי� מ�
לימי� זכאי� יומי� שבי� החילוק הוא ועד"ז הקי�. מבזמ� יותר קשה רחוקה, היא החור�

הזכות היפ� שישראל72שה� מה בצדקה, ושבי' ע"ד ה"ה הזכות דהיפ� בימי� שהעבודה .

בקרוב לבוא העתידה בגאולה ולשמחה, לששו� האלה הימי� מהפכי� עבודת�) ידי (על
דוקא, התשובה דקו העבודה ע"י נעשה ולשמחה) לששו� אלו ימי� (הפיכת זה ועני� ממש.
עבודת על הבע"ת עבודת מעלת שזוהי לנהורא, חשוכא אתהפכא הוא התשובה עני� כי
עושי� [שישראל דוקא התשובה לעני� העתידה דגאולה השייכות ג� וזוהי הצדיקי�.

נגאלי� ה� ומיד דוקא) (ועי"ז העתידה73תשובה דגאולה שהעילוי ועד שמשיח74, מה הוא
בתיובתא צדיקייא לאתבא דאתהפכא.75אתא העני� הוא העתידה שבגאולה החידוש כי ,[

(משפÙ"ÚÂט) דתורה העניני� שני ע"ד רק מדובר זה שבפסוק מה יוב� וצדקה,הנ"ל ט)
היא זה) (בפסוק וצדקה (משפט) התורה בעני� הכוונה כי קוי�, ג' שישנ� א�
ש� וכלי�, דאורות העני� � (עד"ז ונפש שנה דעול� הבחינות שבכל הכללי� סוגי� לשני
[ה� מהגלות הפדי' כי הקוי�. ג' בכל העבודה צ"ל � א' ובכל וכו'). אלקי� וש� הוי'
(שנה)] זכאי� ויומי� (עול�), ישראל אר� (נפש), וצדיקי� תורה [מארי אלו בעניני�

ט'.)64 סי'

ובכ"מ.)65 א). (ג, השמי� כאשר כי בי' תו"א

יב.)66 יא, עקב

מת.)67 טומאת מהל' רפי"א רמב"� ב. טו, שבת

68((621 ע' ח"ב (לקו"ש הצ"צ אדמו"ר וכפתג� ברוחניות

בכל א"י ה"שתתפשט נעשה ועי"ז ישראל. אר� דא ַָמא�

ור"ח. שבת פ' רבתי פסיקתא (ראה רמזהעול�" ישעי' ילקוט

תקג).

עני�)69 להבי� מסד"ה ולהעיר תרל"ב. השמע"צ ביו� סד"ה

שמע"צ להצ"צ אוה"ת ועייג"כ � קצת. באו"א תש"ו שמח"ת

אחר. באופ� א'תשעד ע'

ד"ה)70 ללקו"ת ש� מציי� הנ"ל השמע"צ ביו� בד"ה

כו'. יחו"ע בחי' הוא השמש שזפתני דעני� אני שחורה

להבי�)71 סד"ה וראה פעמי�. יפו מה עה"פ פ"ז שהש"ר

נשואות . . הצדיקי� ה� קרוב במקו� נשואות ש�: שמח"ת עני�

כו'. הבע"ת ה� רחוק למקו�

א.)72 כט, תענית ראה

ה"ה.)73 פ"ז תשובה הל' רמב"�

החודש)74 ד"ה וראה צדיקי� בבחי' שהיו ביצי"מ משא"כ

רעא). רנט, ע' בא (אוה"ת הזה

וראה)75 סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ בלקו"ת הובא

ב. קנג, זח"ג
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עובדי� [מארי אלו בעניני� וה� תפדה. (תורה) במשפט דציו� באופ� היא מהגלות שפדיית�
בצדקה], דושבי' באופ� היא שפדיית� הזכות] היפ� שה� וימי� העמי�, אר� ובע"ת, טבי�

וכמרז"ל דוקא. הקוי� ג' בכל העבודה ע"י ע�76היא ומתפלל וגמ"ח בתורה העוסק כל
אוה"ע מבי� וישראל הקב"ה שפדיית העול�, אומות מבי� ולבני לי פדאני כאילו כו' הצבור

צבור של (ובאופ� הקוי� ג' בכל העבודה ע"י דזה77היא ציו�, בחי' בעני� שנת"ל וכמו .(
הקוי� ג' שכל עי"ז מזו, [ויתירה הקוי� ג' בכל עבודת� ע"י הוא ציו� בחי' ה� שישראל מה
ג' (בכל ציו� דבחי' שהפדי' לפי הוא תפדה (תורה) במשפט ציו� ומ"ש בשלימות]. ה�
דשבי' שהפדי' בצדקה, ושבי' בעני� ג� הוא עד"ז התורה, ע"י בעיקר היא דעש"�) הבחי'
בצדקה ושבי' ומ"ש דוקא. הקוי� ג' בכל העבודה ע"י היא דעש"�) הבחינות ג' (בכל
המצוות בעני� ג� לזה, ונוס� הצדקה. ע"י בעיקר היא שבי') (של שפדיית� לפי הוא (דוקא)
התורה, עני� שהוא בזה ההלכה הקוי�, ג' כל יש כנ"ל) המצוות, כללות היא (דצדקה גופא
קו שהוא המצוה) בו (שעושי� הגשמי העלאת דגמ"ח, הקו שהוא הגשמי בדבר העשי'

מלמטלמ"ע ההעלאה הו"ע שריח ניחוח ריח נאמר דבקרבנות (שכנגד78העבודה, תפלה וכ� ,
עז"נ יש79קרבנות) מצוה שבכל הידוע על נוס� השמימה. מגיע וראשו ארצה מוצב סול�

הקוי� ג' שה� ומעשה דיבור דמחשבה העניני� דברי�80ג' ג' של סדר� ג� יוב� הנ"ל וע"פ .
לי דפדאני העני� בכללות כי הרגיל), כסדר (לא ותפלה גמ"ח תורה הנ"ל), (במרז"ל אלו
אלא בצדקה, ושבי' תפדה במשפט ציו� וגמ"ח, בתורה העסק ע"י הוא האומות מבי� ולבני

מהגלות הפדי' בעני� (ובפרט עני� הצבור81שבכל ע� ומתפלל הקוי�, ג' כל צ"ל (82.

ת"בÂ‰ÊÂי) שלפני דשבת בההפטורה נקבע זה שפסוק בצדקה, ושבי' תפדה במשפט ציו�
יומי� כולהו מתברכי� מיני' של83(דשבת הנהגתו בדוגמת שזהו ת"ב), כולל �

למכה רפואה שמקדי� אשי�84הקב"ה לא שמלכתחילה באופ� היא הקב"ה של שרפואתו ,

הבהמית,85עלי� ונפשו בגופו וה� בנשמתו ה� מישראל דכאו"א הפדי' פועלי� ועי"ז ,
באופ� היא ונה"ב הגו� ופדיית תפדה, במשפט דציו� באופ� (בכללות) היא הנשמה שפדיית

בתניא מהמבואר [כמוב� בצדקה וירידתה86דושבי' כלל תיקו� צריכה אינה עצמה שהנשמה ,

שעי"ז) למעלה, (יעלו והצדקה שהתורה ובכדי ונה"ב]. הגו� את לתק� בכדי רק הוא למטה
כנ"ל העבודה, קו התפלה, ע"י הוא בפועל, הפדי' .87יפעלו

ג')76 ה� ה� ש�: מהרש"א חדא"ג וראה א. ח, ברכות

ועיי� כו'. עומד העול� דברי� שלשה על ששנינו העול� עמודי

רד). (ע' נפשי בשלו� פדה עה"פ לתהלי� בהצ"צ

כי)77 הטע�: ש�miaxaוכמש"נ בהצ"צ וראה עמדי. היו

נדפסה תשל"ה. תמוז ט"ז (שיחת דובר וכבר � בארוכה.

אודות עתה ההשתדלות ע"ד ואיל�) 282 ע' חי"ג בלקו"ש

בצבור. � תפלה ועאכו"כ ובגמ"ח בתורה העסק

ובכ"מ.)78 ד. צב, שמע"צ לקו"ת רע"ד. כ, תו"א

מה.)79 תי' תקו"ז ב. שו, ח"ג ב. רסו, זח"א יב. כח, ויצא

ג')80 רה)): (ע' ש� הצ"צ ברשימות (הובא רשב"א ראה

ומעשה. דיבור מחשבה ה� ותפלה וגמ"ח תורה הנ"ל דברי�

הפדיו�)81 בעני� רח) ע' (ריש ש� הצ"צ רשימות ראה

וגמ"ח". עבודה תורה ע"י נמשכי� . . שמות הג' "שה�

[תורה)82 חלוקות לב' העניני� ג' שמחלק מה יוב� ועפ"ז

עמדי היו ברבי� כי הו"ע בצבור ותפלה בשלו�, הו"ע וגמ"ח

.87 הערה לקמ� וראה ש�]. ברכות רש"י ראה �

א.)83 פח, ב. סג, זח"ב

ב.)84 יג, מגילה

וכגירסת)85 ש� (פרש"י פשוטו ולפי כו) (טו, בשלח

והדפוסי�). הרא"�

ב).)86 (מח, פל"ז

כי)87 גו' נפשי בשלו� פדה הכתוב לשו� יומתק ועפ"ז
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עובדי� [מארי אלו בעניני� וה� תפדה. (תורה) במשפט דציו� באופ� היא מהגלות שפדיית�
בצדקה], דושבי' באופ� היא שפדיית� הזכות] היפ� שה� וימי� העמי�, אר� ובע"ת, טבי�

וכמרז"ל דוקא. הקוי� ג' בכל העבודה ע"י ע�76היא ומתפלל וגמ"ח בתורה העוסק כל
אוה"ע מבי� וישראל הקב"ה שפדיית העול�, אומות מבי� ולבני לי פדאני כאילו כו' הצבור

צבור של (ובאופ� הקוי� ג' בכל העבודה ע"י דזה77היא ציו�, בחי' בעני� שנת"ל וכמו .(
הקוי� ג' שכל עי"ז מזו, [ויתירה הקוי� ג' בכל עבודת� ע"י הוא ציו� בחי' ה� שישראל מה
ג' (בכל ציו� דבחי' שהפדי' לפי הוא תפדה (תורה) במשפט ציו� ומ"ש בשלימות]. ה�
דשבי' שהפדי' בצדקה, ושבי' בעני� ג� הוא עד"ז התורה, ע"י בעיקר היא דעש"�) הבחי'
בצדקה ושבי' ומ"ש דוקא. הקוי� ג' בכל העבודה ע"י היא דעש"�) הבחינות ג' (בכל
המצוות בעני� ג� לזה, ונוס� הצדקה. ע"י בעיקר היא שבי') (של שפדיית� לפי הוא (דוקא)
התורה, עני� שהוא בזה ההלכה הקוי�, ג' כל יש כנ"ל) המצוות, כללות היא (דצדקה גופא
קו שהוא המצוה) בו (שעושי� הגשמי העלאת דגמ"ח, הקו שהוא הגשמי בדבר העשי'

מלמטלמ"ע ההעלאה הו"ע שריח ניחוח ריח נאמר דבקרבנות (שכנגד78העבודה, תפלה וכ� ,
עז"נ יש79קרבנות) מצוה שבכל הידוע על נוס� השמימה. מגיע וראשו ארצה מוצב סול�

הקוי� ג' שה� ומעשה דיבור דמחשבה העניני� דברי�80ג' ג' של סדר� ג� יוב� הנ"ל וע"פ .
לי דפדאני העני� בכללות כי הרגיל), כסדר (לא ותפלה גמ"ח תורה הנ"ל), (במרז"ל אלו
אלא בצדקה, ושבי' תפדה במשפט ציו� וגמ"ח, בתורה העסק ע"י הוא האומות מבי� ולבני

מהגלות הפדי' בעני� (ובפרט עני� הצבור81שבכל ע� ומתפלל הקוי�, ג' כל צ"ל (82.

ת"בÂ‰ÊÂי) שלפני דשבת בההפטורה נקבע זה שפסוק בצדקה, ושבי' תפדה במשפט ציו�
יומי� כולהו מתברכי� מיני' של83(דשבת הנהגתו בדוגמת שזהו ת"ב), כולל �

למכה רפואה שמקדי� אשי�84הקב"ה לא שמלכתחילה באופ� היא הקב"ה של שרפואתו ,

הבהמית,85עלי� ונפשו בגופו וה� בנשמתו ה� מישראל דכאו"א הפדי' פועלי� ועי"ז ,
באופ� היא ונה"ב הגו� ופדיית תפדה, במשפט דציו� באופ� (בכללות) היא הנשמה שפדיית

בתניא מהמבואר [כמוב� בצדקה וירידתה86דושבי' כלל תיקו� צריכה אינה עצמה שהנשמה ,

שעי"ז) למעלה, (יעלו והצדקה שהתורה ובכדי ונה"ב]. הגו� את לתק� בכדי רק הוא למטה
כנ"ל העבודה, קו התפלה, ע"י הוא בפועל, הפדי' .87יפעלו

ג')76 ה� ה� ש�: מהרש"א חדא"ג וראה א. ח, ברכות

ועיי� כו'. עומד העול� דברי� שלשה על ששנינו העול� עמודי

רד). (ע' נפשי בשלו� פדה עה"פ לתהלי� בהצ"צ

כי)77 הטע�: ש�miaxaוכמש"נ בהצ"צ וראה עמדי. היו

נדפסה תשל"ה. תמוז ט"ז (שיחת דובר וכבר � בארוכה.

אודות עתה ההשתדלות ע"ד ואיל�) 282 ע' חי"ג בלקו"ש

בצבור. � תפלה ועאכו"כ ובגמ"ח בתורה העסק

ובכ"מ.)78 ד. צב, שמע"צ לקו"ת רע"ד. כ, תו"א

מה.)79 תי' תקו"ז ב. שו, ח"ג ב. רסו, זח"א יב. כח, ויצא

ג')80 רה)): (ע' ש� הצ"צ ברשימות (הובא רשב"א ראה

ומעשה. דיבור מחשבה ה� ותפלה וגמ"ח תורה הנ"ל דברי�

הפדיו�)81 בעני� רח) ע' (ריש ש� הצ"צ רשימות ראה

וגמ"ח". עבודה תורה ע"י נמשכי� . . שמות הג' "שה�

[תורה)82 חלוקות לב' העניני� ג' שמחלק מה יוב� ועפ"ז

עמדי היו ברבי� כי הו"ע בצבור ותפלה בשלו�, הו"ע וגמ"ח

.87 הערה לקמ� וראה ש�]. ברכות רש"י ראה �

א.)83 פח, ב. סג, זח"ב

ב.)84 יג, מגילה

וכגירסת)85 ש� (פרש"י פשוטו ולפי כו) (טו, בשלח

והדפוסי�). הרא"�

ב).)86 (מח, פל"ז

כי)87 גו' נפשי בשלו� פדה הכתוב לשו� יומתק ועפ"ז
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(בכ"�È"ÚÂיא) פדאני כאילו עי"ז נעשה הקודמי� בדורות הנה הקוי�, ג' בכל העבודה
באגה"ק המבואר ע"ד והוא עכשיו88הדמיו�), משא"כ הפרטית. גאולה בעני�

נגמרו שכבר תמוז), (די"ב הגאולה בעל של השיחה וכידוע כתלנו אחר עומד זה הנה אשר
קנע�לא� די צו�וצ� רק וצרי� הבירורי� ובגמ"ח89כל בתורה העסק ע"י עכשיו, הנה , ַ

העני� אמיתית כי נפשי, בשלו� פדה של ובאופ� ממש, כו' פדאני יהי' הצבור ע� ותפלה
אדמ כ"ק שמבאר כמו דוקא, המשיח בביאת תהי' בשלו� האמצעידפדי' ג"כ90ו"ר וזהו .

מפ"ב בבואו שלו (באגה"ק הזק� אדמו"ר שכתב פדה91מה בפסוק תהלי� בס' וכשקריתי (
ידוע דהנה שלו�, מה' בשלו� יצאתי כו' נפשי מעינותי�92בשלו� דיפוצו העני� שעיקר

(עיקר) כי נפשי, בשלו� פדה בפסוק כשקרא בשלו� יצא ולכ� פ"ב. לאחרי הותחל חוצה
ההכנה הוא חוצה מעינותי� ויפוצו (כנ"ל), העתידה בגאולה הוא בשלו� דפדה 93העני�

מר. אתי לקא לזה,

Ê"ÈÚÂאת ולהביא זו בהכנה לעסוק הוא) צרי� (ולכ� יכול שכאו"א הדר�, את וסלל פתח
הרמב"� וכפסק בו התלוי את שיעשה ע"י במעשה,94הגאולה (ה� אחת פעולה שע"י

ולה� לו וגור� זכות לכ� כולו העול� כל ואת עצמו את מכריע במחשבה) וה� בדיבור ה�
ממש בקרוב אוה"ע, מבי� ולבני לי פדאני נפשי, בשלו� פדה שנעשה והצלה, תשועה

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה דיד�, ובעגלא

•

("כי") טע� בתור בא עמדי" היו ד"ברבי� � עמדי היו ברבי�

וגמ"ח התורה (בצבור) התפלה ע"י כי � נפשי" בשלו� "פדה על

הנ"ל. פעולה ופועלי� עולי�

ד'.)88 סי'

89(.(42 ע' תרפ"ט (סה"ש תרפ"ט שמח"ת שיחת

לאדמו"ר)90 (בשעה"ת נפשי בשלו� פדה ד"ה ראה

ע' ח"ב (תער"ב העת"ר דשנת זה ד"ה וראה פי"א. האמצעי)

קטז). ע' ח"ב (לעיל ותשכ"ו ואיל�) תשסו

אדמו"ר)91 אגרותֿקודש .23 ע' כסלו י"ט בחוברת נדפס

ואיל�. צח ע' ח"א הזק�

ואיל�.)92 112 ס"ע שלו� תורת

ש�)93 כתר ס' בתחילת נדפסה � דהבעש"ט הידועה אגה"ק

באה שאליו העני� מעי� דצ"ל פשיטא הכנה והרי ובכ"מ. טוב.

ההכנה.

ה"ד.)94 פ"ג תשובה הל'
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מוגה בלתי

השבתות‡. משאר יותר נעלית בדרגא ה� המצרי�" ד"בי� שהשבתות מטות) דש"פ (בהתוועדות לעיל נתבאר
השנה. ימי דכל

" שאומרי� ועד החול, מימי יותר נעלית בדרגא הוא השבת יו� לששתlicandדהנה, השביעי יו� בי� כו'
אור ש"בי� ההבדלה בדוגמת הבדלה, של באופ� הוא החול ימי לגבי השבת דיו� שהעילוי היינו, המעשה", ימי

ערו�. שבאי� עילוי על מורה שזה וכיו"ב, לחוש�",

שוות", דעותיה� "אי� מארז"ל ע"ד העניני�, כל בי� דרגות חילוקי ישנ� החול בימי שג� אע"פ אומרת: זאת
אינו החול שבימי העילוי אעפ"כ, כו', מזה למעלה זה � עלי' של באופ� ה� דרגות החילוקי הנה רוב וע"פ
אלא ממנה, שמלמטה הדרגא בער� היא הנעלית הדרגא ג� כי הבדלה, של עני� הדורש ערו� שבאי� עילוי
החול, מימי לגמרי ערו� שבאי� באופ� הוא השבת דיו� העילוי משא"כ דרגות: חילוקי ישנ� גופא זה שבעני�

עני� להיות, צרי� המעשה".dlcadולכ� ימי לששת השביעי יו� "בי�

השנה: ימי דכל השבתות שאר לגבי המצרי�" ש"בי� בשבתות מיוחד עילוי ישנו � גופא השבת ובעני�

צבא�", וכל והאר� השמי� "ויכולו כמ"ש השבוע, ימי דכל העלי' נפעלת שבו � הוא השבת עני� כללות
ותענוג. כליו� של באופ� עלי'

פועל המצרי�" ד"בי� השבת שיו� מוב� כו', ירידה של באופ� ה� המצרי�" ד"בי� השבוע שימי ומאחר
המצרי�" ד"בי� השבת ביו� אומרת: זאת כו'). זה לעומת (זה כו' החוש� מ� האור דיתרו� באופ� עלי' בה�
(שה� המצרי�" ד"בי� החול לימי בנוגע ותענוג, כליו� ד"ויכולו", העני� את לפעול מיוחדת כח נתינת ישנה
שבשבתות העילוי מוב� ועפ"ז מיוחדת. כח נתינת צריכי� אלו, בימי� עילוי לפעול וכדי כו'), ירידה של באופ�

השנה. דכל השבתות לגבי המצרי�" ד"בי�

שצרי�·. מזה כמוב� הא', מהשבת יותר נעלית בדרגא היא הב' השבת הנה � גופא המצרי�" ד"בי� בשבתות
בקודש". "מעלי� להיות

"שבת נקרא השבת שיו� "ycewובפרט הנקרא מיו"ט למעלה � "i`xwn�קוראי שביו"ט היינו, קודש",
" בתור הקודש עני� את שבנוגע`gxeומזמיני� בודאי הרי � עצמו מצד "קודש" שהוא השבת ביו� משא"כ ,"

בקודש". ד"מעלי� העני� מודגש השבת ליו�

בקודש" ד"מעלי� העני� על מיוסד הוא הרי ומצותי', תורה עניני בכל בקודש" ד"מעלי� הציווי ואדרבה:
"קודש". שנקרא השבת בעני� "מעלי�" � שבשבת

הא' שבשבת זו, שנה בקביעות במיוחד מודגש � הא' שבת לגבי המצרי�" ד"בי� הב' דשבת העילוי והנה,
בזה: והביאור מסעי. פ' קורי� המצרי�" ד"בי� הב' ובשבת מטות, פ' קורי� המצרי�" ד"בי�

אלו. סדרות קורי� שבה� השבתות שמות ג� ה� אלא הסדרות, שמות רק אינ� ו"מסעי" "מטות" השמות
"שבת נקרא המצרי�" ד"בי� הא' שהשבת עונה הוא הרי � זו שבת נקראת כיצד יהודי שואלי� כאשר היינו,

בלה"ק". לו יקראו אשר "שמו וזהו מסעי", פ' "שבת � הב' והשבת מטות", פ'

כמ"פ): שנתבאר (כפי האד� בעבודת וענינ�

ישנ� אעפ"כ, נוע�", ד"מקל באופ� להיות שצרי� אע"פ היינו, כו'. והחוזק התוק� עני� על מורה "מטות"
איי� אי� (מ'האלט והעלי' ההילו� עני� על מורה ו"מסעי" כו'. חובל" ד"מקל באופ� להיות צרי� שבה� עניני�

ערו�. שבאי� באופ� ועלי' להילו� עד פאר�),

זו): שנה בקביעות מודגש שזה (כפי הא' השבת לגבי המצרי�" ד"בי� הב' דשבת העילוי מוב� עפ"ז

ישאר ד"מטות" שהתוק� יתכ� הרי בלבד, "מטות" בבחי' היא העבודה כאשר המצרי�", ד"בי� הא' בשבת
ד"מסעי", באופ� יהי' ד"מטות" שהתוק� � הוא המצרי�" ד"בי� הב' בשבת שנפעל והעילוי כו'. דרגא באותה

ערו�. שבאי� לעלי' עד ועלי', הילו� של באופ� היינו,
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השבתות‡. משאר יותר נעלית בדרגא ה� המצרי�" ד"בי� שהשבתות מטות) דש"פ (בהתוועדות לעיל נתבאר
השנה. ימי דכל

" שאומרי� ועד החול, מימי יותר נעלית בדרגא הוא השבת יו� לששתlicandדהנה, השביעי יו� בי� כו'
אור ש"בי� ההבדלה בדוגמת הבדלה, של באופ� הוא החול ימי לגבי השבת דיו� שהעילוי היינו, המעשה", ימי

ערו�. שבאי� עילוי על מורה שזה וכיו"ב, לחוש�",

שוות", דעותיה� "אי� מארז"ל ע"ד העניני�, כל בי� דרגות חילוקי ישנ� החול בימי שג� אע"פ אומרת: זאת
אינו החול שבימי העילוי אעפ"כ, כו', מזה למעלה זה � עלי' של באופ� ה� דרגות החילוקי הנה רוב וע"פ
אלא ממנה, שמלמטה הדרגא בער� היא הנעלית הדרגא ג� כי הבדלה, של עני� הדורש ערו� שבאי� עילוי
החול, מימי לגמרי ערו� שבאי� באופ� הוא השבת דיו� העילוי משא"כ דרגות: חילוקי ישנ� גופא זה שבעני�

עני� להיות, צרי� המעשה".dlcadולכ� ימי לששת השביעי יו� "בי�

השנה: ימי דכל השבתות שאר לגבי המצרי�" ש"בי� בשבתות מיוחד עילוי ישנו � גופא השבת ובעני�

צבא�", וכל והאר� השמי� "ויכולו כמ"ש השבוע, ימי דכל העלי' נפעלת שבו � הוא השבת עני� כללות
ותענוג. כליו� של באופ� עלי'

פועל המצרי�" ד"בי� השבת שיו� מוב� כו', ירידה של באופ� ה� המצרי�" ד"בי� השבוע שימי ומאחר
המצרי�" ד"בי� השבת ביו� אומרת: זאת כו'). זה לעומת (זה כו' החוש� מ� האור דיתרו� באופ� עלי' בה�
(שה� המצרי�" ד"בי� החול לימי בנוגע ותענוג, כליו� ד"ויכולו", העני� את לפעול מיוחדת כח נתינת ישנה
שבשבתות העילוי מוב� ועפ"ז מיוחדת. כח נתינת צריכי� אלו, בימי� עילוי לפעול וכדי כו'), ירידה של באופ�

השנה. דכל השבתות לגבי המצרי�" ד"בי�

שצרי�·. מזה כמוב� הא', מהשבת יותר נעלית בדרגא היא הב' השבת הנה � גופא המצרי�" ד"בי� בשבתות
בקודש". "מעלי� להיות

"שבת נקרא השבת שיו� "ycewובפרט הנקרא מיו"ט למעלה � "i`xwn�קוראי שביו"ט היינו, קודש",
" בתור הקודש עני� את שבנוגע`gxeומזמיני� בודאי הרי � עצמו מצד "קודש" שהוא השבת ביו� משא"כ ,"

בקודש". ד"מעלי� העני� מודגש השבת ליו�

בקודש" ד"מעלי� העני� על מיוסד הוא הרי ומצותי', תורה עניני בכל בקודש" ד"מעלי� הציווי ואדרבה:
"קודש". שנקרא השבת בעני� "מעלי�" � שבשבת

הא' שבשבת זו, שנה בקביעות במיוחד מודגש � הא' שבת לגבי המצרי�" ד"בי� הב' דשבת העילוי והנה,
בזה: והביאור מסעי. פ' קורי� המצרי�" ד"בי� הב' ובשבת מטות, פ' קורי� המצרי�" ד"בי�

אלו. סדרות קורי� שבה� השבתות שמות ג� ה� אלא הסדרות, שמות רק אינ� ו"מסעי" "מטות" השמות
"שבת נקרא המצרי�" ד"בי� הא' שהשבת עונה הוא הרי � זו שבת נקראת כיצד יהודי שואלי� כאשר היינו,

בלה"ק". לו יקראו אשר "שמו וזהו מסעי", פ' "שבת � הב' והשבת מטות", פ'

כמ"פ): שנתבאר (כפי האד� בעבודת וענינ�

ישנ� אעפ"כ, נוע�", ד"מקל באופ� להיות שצרי� אע"פ היינו, כו'. והחוזק התוק� עני� על מורה "מטות"
איי� אי� (מ'האלט והעלי' ההילו� עני� על מורה ו"מסעי" כו'. חובל" ד"מקל באופ� להיות צרי� שבה� עניני�

ערו�. שבאי� באופ� ועלי' להילו� עד פאר�),

זו): שנה בקביעות מודגש שזה (כפי הא' השבת לגבי המצרי�" ד"בי� הב' דשבת העילוי מוב� עפ"ז

ישאר ד"מטות" שהתוק� יתכ� הרי בלבד, "מטות" בבחי' היא העבודה כאשר המצרי�", ד"בי� הא' בשבת
ד"מסעי", באופ� יהי' ד"מטות" שהתוק� � הוא המצרי�" ד"בי� הב' בשבת שנפעל והעילוי כו'. דרגא באותה

ערו�. שבאי� לעלי' עד ועלי', הילו� של באופ� היינו,
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שה"אב�‚. דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עד נשיאינו, רבותינו פתג� ע"פ � לפועל בנוגע האמור מכל ההוראה
ה עני� כל על להיותהבוח�" צרי� אלא זה, בעני� הדיבור מספיק שלא היינו, בפועל, למעשה בנוגע ה"בכ�" � וא

המעשה": אלא עיקר המדרש "לא מטות) פ' בשבת שלמדו בפרק � אבות (בפרקי המשנה וכהוראת בפועל. מעשה
מ� החכמה ויתרו� החוש� מ� האור דיתרו� העילוי ישנו שאז המצרי�", ד"בי� הא' דשבת העילוי לאחרי ג�
� יותר נעלית עבודה מישראל מכאו"א נדרשת המצרי�" ד"בי� הב' השבת מגיע כאשר הנה (כנ"ל), הסכלות

ערו�. שבאי� באופ� ועילוי להליכה ועד חיל", אל "מחיל הליכה היינו, ד"מסעי", באופ�

החול ימי לגבי דשבת שהעילוי לעיל (כאמור ערו� שבאי� באופ� עבודתו היתה שלפנ"ז בשבת שג� ואע"פ
הנה � כו') השבתות שאר לגבי המצרי�" ד"בי� הא' דשבת לעילוי בנוגע מוב� ועד"ז ערו�, שבאי� באופ� הוא
הקוד�, ומצבו מעמדו לגבי ערו� שבאי� באופ� היתה שעבודתו לאחרי שג� היינו, דרגות, כו"כ ישנ� גופא בזה

שלפנ"ז). ערו� האי� מדרגת (ג� ערו� שבאי� יותר נעלית לדרגא להגיע יכול הוא הרי

לאנשי�„. ג� התורה, מקבלי לכל היא זו הוראה שהרי בפשטות, מובנת להיות צריכה זו הוראה והנה,
כו"כ ישנ� ערו� שבאי� בעניני� שג� לעיל, להאמור בנוגע פשוטות דוגמאות למצוא צריכי� ולכ�, פשוטי�,

לזה: והדוגמא דרגות.
עילוי להיות צרי� יו� בכל ולכ�, עבידתי', עביד ויומא יומא "כל שהרי לדרגא, מדרגא עליות ישנ� החול בימי
הקודמת. לדרגא שבער� עילוי אלא הבדלה), של (באופ� ערו� דאי� באופ� אינו זה עילוי אבל דאתמול. העבודה לגבי

יו� "בי� הבדלה להיות שצריכה ועד ערו�, שבאי� עילוי שהוא השבת, דיו� העילוי הוא � מזה למעלה
המעשה". ימי לששת השביעי

השבת בעני� ערו� שבאי� עילוי על מורה שזה שבתו�", "שבת בשבתו", ד"שבת העני� ישנו גופא ובשבת
שלפנ"ז. ערו� האי� לגבי ערו� אי� � גופא

שבתו� ו"שבת היא", שבתו� ("שבת הכיפורי� יו� כפשוטו, שבתו�" ד"שבת העילוי גודל בפשטות [וכמוב�
בשנה". "אחת נקרא שיוהכ"פ עד � השנה דכל השבת יו� לגבי הוא"),

שנקראת "הנפש על קאי ש"אחת" א) יח, מנחות � אחת עד (ד"ה בתוס' ומיוחד,dcigiוכמבואר יחיד ,"
"אחד ולומר לפרש צריכי� אחד לבחי' בנוגע דהנה, אחד. מבחי' יתכ�oi`eלמעלה כי לו", לו,yiyשני שני

ומיוחד]. יחיד � פירושו יחיד כי שני, של מציאות לשלול צריכי� לא � (יחיד) יחידה לבחי' בנוגע משא"כ

ד"יו� העילוי � מזה zayולמעלה eleky�דימי דרגות חילוקי יהיו גופא ובזה העולמי�", לחיי ומנוחה
שלפנ"ז. ערו� האי� לגבי ערו� אי� � שני�) אלפי שבשית החילוקי� (בדוגמת כו' ושבועות

"זה מדרגות ריבוי ישנ� גופא ובג"ע ערו�, דאי� באופ� שזהו לעוה"ז, ג"ע שבי� החילוק כללות ובדוגמת
יז). (סו"ס באגה"ק כמבואר המעלות", רו� עד מזה למעלה

מזו. למעלה זו מדרגות כו"כ ישנ� � גופא ערו� שבאי� בעניני� שג� מוב� זה ומכל

לעניננו:‰. בנוגע מוב� עפ"ז
ד"מעלי� העני� להיות צרי� � הב' השבת מגיע כאשר הנה המצרי�", ד"בי� הא' דשבת העילוי לאחרי ג�

הבדלה. הדורש ערו�, שבאי� באופ� לעילוי ועד בקודש",

צרי� החול בימי ג� שהרי ערו�, ואי� הבדלה של באופ� עילוי מחייב אינו בקודש" ד"מעלי� הציווי דהנה,
� ערו� ואי� הבדלה של באופ� אינו שהעילוי א� בקודש", ד"מעלי� העני� להיות

שהעילוי ללמדנו � מסעי פ' שבת היא המצרי�" ד"בי� הב' שהשבת זו, שנה מקביעות ההוראה באה זה ועל
לגמרי: ערו� שבאי� באופ� להיות צרי� הא', השבת לגבי המצרי�" ד"בי� הב' בשבת בקודש" ד"מעלי�

שנוסע � הוא ד"מסעי" העני� הקודמת,ixnblאמיתית מדרגתו שיריי� נשאר שלא היינו, הקוד�, ממקומו
באופ� הוא העילוי כאשר דוקא שיי� jexrוזה oi`ay�עדיי הרי הקודמת, לדרגא בער� הוא העילוי כאשר כי ,

מוב� ומזה זל"ז). בער� (שה� הדרגות ב' בי� משותפת נקודה עדיי� שישנה מאחר הקודמת, מדרגתו נסע לא
השבועי לקו"ש ג� (ראה ערו� שבאי� באופ� ועלי' הילו� ישנו כאשר דוקא הוא ד"מסעי" העני� שאמיתית

ואיל�). 224 ע' חכ"ג
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מאחר הנה � ערו� שבאי� באופ� ועלי' הילו� ד"מסעי", באופ� לעבודה מיוחדת כח נתינת שישנה ומאחר
כח נתינת לנצל שצריכי� היינו, זו, כח שבנתינת והחוב הזכות גודל מוב� לבטלה, אחד דבר הקב"ה ברא שלא

לגמרי. ערו� שבאי� באופ� תהי' המצרי�" ד"בי� הב' דשבת שהעבודה כדי במלואה, זו

.Âלהיות צריכה שהעבודה � מישראל לכאו"א בחיי� הוראה � חיי�" ו"תורת אמת" ד"תורת ההוראה וזוהי
שלפנ"ז. העבודה אופ� לגבי ערו� שבאי� באופ�

להפצת בנוגע מיוחדת הדגשה � דמשיחא ובעקבתא בכלל, היהדות להפצת בנוגע � העיקר הוא והמעשה
"מבצעי�": בש� הנקראי� הכלליי� מהעניני� החל המעיינות,

הזולת, חינו� וה� עצמו חינו� ה� � החינו� עני� בא מזה וכתוצאה ישראל", אהבת "מבצע

לתפילי�: שבתורה) (המצוות כולה התורה כל שהוקשה � תפילי� תורה: העניני�: שאר את מפי� הוא הרי ואז

שהמזוזה בפוסקי� ומובא בזהר כמבואר עול�", ועד מעתה ובוא� צאת� ישמור "ה' נאמר זה שעל � מזוזה
המזוזה אלא המזוזה), קבועה (שש� בביתו נמצא כאשר רק ולא רכושו, ועל ביתו, בני על האד�, על שומרת

עול�": ועד "מעתה היא והשמירה ובוא�", צאת� ישמור "ה' � מביתו בצאתו ג� עליו שומרת

וחכמי': יבנה � ספרי� מלא בית צדקה:

המשפחה וטהרת ושתי', האכילה כשרות קודש, שבת נרות ישראל: ובנות לנשי השייכי� המבצעי� ועד"ז
אבותינו נגאלו הדור שבאותו צדקניות נשי� בזכות כמרז"ל הגאולה, לעני� במיוחד שייכי� אלו שמבצעי� �

כו'. צדקניות נשי� בזכות תהי' האחרו� מגלות הגאולה שג� � גו'" מצרי� מאר� צאת� ו"כימי ממצרי�,

ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואת� � הקב"ה ע"י שיהי' והעיקרי הגדול למבצע הכנה ה� אלו ומבצעי�
ממש. בימינו במהרה נגאלי�", ה� ד"מיד ובאופ� צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה

***

.Ê"בקודש ד"מעלי� והעילוי השנה, כל שבתות לגבי המצרי�" ד"בי� שבשבתות לעילוי בנוגע לעיל האמור
שיי� זה הרי � גופא המצרי�" ד"בי� השבתות "בי�בג' בימי שבתות ג' ישנ� שנה בכל כי ושנה, שנה בכל

ד"מעלי� העני� ישנו אלו שבתות ובג' המצרי�"], ד"בי� השבתות ג' לעני� בנוגע הצ"צ מאמר [וכידוע המצרי�"
כו'. בקודש"

בעבודת הוראה להיות צרי� זה מעני� וג� � זו דשנה הקביעות לאופ� בנוגע לשנה משנה שינויי� וישנ�
מדובר כאשר ועאכו"כ ה', בעבודת הוראה זה הרי ושומע רואה שיהודי דבר שכל הבעש"ט תורת ע"פ ה',
המצרי�" ד"בי� הא' בשבת (א) פרטי�: בב' מיוחדת זו דשנה והקביעות � השנה קביעות ע� הקשור עני� אודות

מטות פ' מנח�ֿאב.r"taקורי� בר"ח היא מסעי, פ' שבת המצרי�" ד"בי� הב' שבת (ב) מסעי), פ' ע� ביחד (ולא

פינחס פ' שבת היא המצרי�" ד"בי� הא' השבת ואז ביחד, ומסעי מטות פ' קורי� שבה� שני� ישנ� דהנה,
מטות. לפ' בנוגע זו שנה דקביעות השינוי וזהו בפ"ע. מטות פ' קורי� זו ובשנה �

החול, בימי מנח�ֿאב ר"ח חל שבה� שני� שישנ� � מסעי לפ' בנוגע זו שנה בקביעות שינוי ישנו ועד"ז
היא מסעי פ' שבת דברי�),mcewואז פ' שבת � חזו�" "שבת היא הימי� שבתשעת השבת (כי הימי� תשעת

היא מסעי פ' שבת זו מנח�ֿאב.g"xaובשנה

.Á:�האד בעבודת מזה ההוראה
סגור יהי' גו'" הפנימית החצר "שער א) מו, (יחזקאל ממ"ש כמוב� המעשה", "יו� ואינו "מועד", נקרא ר"ח

ו יפתח השבת וביו� המעשה ימי ycegdששת meia."המעשה "יו� אינו החודש" ש"יו� מוב� שמזה יפתח",

שאז המעשה, בימי (משא"כ ז"א ע"י שלא החכמה מספירת המלכות ספי' מקבלת בר"ח הקבלה: ובלשו�
והצ"צ. הזק� אדמו"ר במאמרי כמבואר דוקא), ז"א ע"י מקבלת

יו�" בכל הלל "האומר שהרי השמחה, עני� על מורה שזה הלל, דאמירת העני� ישנו בר"ח מזו: ויתירה
הלל, אומרי� שבר"ח והיות כו', מיוחדת שמחה ע� קשור הלל דאמירת העני� כי ב), קיח, (שבת רצוי עני� אינו

מיוחדת. שמחה של עני� ישנו שבר"ח מוב�
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מאחר הנה � ערו� שבאי� באופ� ועלי' הילו� ד"מסעי", באופ� לעבודה מיוחדת כח נתינת שישנה ומאחר
כח נתינת לנצל שצריכי� היינו, זו, כח שבנתינת והחוב הזכות גודל מוב� לבטלה, אחד דבר הקב"ה ברא שלא

לגמרי. ערו� שבאי� באופ� תהי' המצרי�" ד"בי� הב' דשבת שהעבודה כדי במלואה, זו

.Âלהיות צריכה שהעבודה � מישראל לכאו"א בחיי� הוראה � חיי�" ו"תורת אמת" ד"תורת ההוראה וזוהי
שלפנ"ז. העבודה אופ� לגבי ערו� שבאי� באופ�

להפצת בנוגע מיוחדת הדגשה � דמשיחא ובעקבתא בכלל, היהדות להפצת בנוגע � העיקר הוא והמעשה
"מבצעי�": בש� הנקראי� הכלליי� מהעניני� החל המעיינות,

הזולת, חינו� וה� עצמו חינו� ה� � החינו� עני� בא מזה וכתוצאה ישראל", אהבת "מבצע

לתפילי�: שבתורה) (המצוות כולה התורה כל שהוקשה � תפילי� תורה: העניני�: שאר את מפי� הוא הרי ואז

שהמזוזה בפוסקי� ומובא בזהר כמבואר עול�", ועד מעתה ובוא� צאת� ישמור "ה' נאמר זה שעל � מזוזה
המזוזה אלא המזוזה), קבועה (שש� בביתו נמצא כאשר רק ולא רכושו, ועל ביתו, בני על האד�, על שומרת

עול�": ועד "מעתה היא והשמירה ובוא�", צאת� ישמור "ה' � מביתו בצאתו ג� עליו שומרת

וחכמי': יבנה � ספרי� מלא בית צדקה:

המשפחה וטהרת ושתי', האכילה כשרות קודש, שבת נרות ישראל: ובנות לנשי השייכי� המבצעי� ועד"ז
אבותינו נגאלו הדור שבאותו צדקניות נשי� בזכות כמרז"ל הגאולה, לעני� במיוחד שייכי� אלו שמבצעי� �

כו'. צדקניות נשי� בזכות תהי' האחרו� מגלות הגאולה שג� � גו'" מצרי� מאר� צאת� ו"כימי ממצרי�,

ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואת� � הקב"ה ע"י שיהי' והעיקרי הגדול למבצע הכנה ה� אלו ומבצעי�
ממש. בימינו במהרה נגאלי�", ה� ד"מיד ובאופ� צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה

***

.Ê"בקודש ד"מעלי� והעילוי השנה, כל שבתות לגבי המצרי�" ד"בי� שבשבתות לעילוי בנוגע לעיל האמור
שיי� זה הרי � גופא המצרי�" ד"בי� השבתות "בי�בג' בימי שבתות ג' ישנ� שנה בכל כי ושנה, שנה בכל

ד"מעלי� העני� ישנו אלו שבתות ובג' המצרי�"], ד"בי� השבתות ג' לעני� בנוגע הצ"צ מאמר [וכידוע המצרי�"
כו'. בקודש"

בעבודת הוראה להיות צרי� זה מעני� וג� � זו דשנה הקביעות לאופ� בנוגע לשנה משנה שינויי� וישנ�
מדובר כאשר ועאכו"כ ה', בעבודת הוראה זה הרי ושומע רואה שיהודי דבר שכל הבעש"ט תורת ע"פ ה',
המצרי�" ד"בי� הא' בשבת (א) פרטי�: בב' מיוחדת זו דשנה והקביעות � השנה קביעות ע� הקשור עני� אודות

מטות פ' מנח�ֿאב.r"taקורי� בר"ח היא מסעי, פ' שבת המצרי�" ד"בי� הב' שבת (ב) מסעי), פ' ע� ביחד (ולא

פינחס פ' שבת היא המצרי�" ד"בי� הא' השבת ואז ביחד, ומסעי מטות פ' קורי� שבה� שני� ישנ� דהנה,
מטות. לפ' בנוגע זו שנה דקביעות השינוי וזהו בפ"ע. מטות פ' קורי� זו ובשנה �

החול, בימי מנח�ֿאב ר"ח חל שבה� שני� שישנ� � מסעי לפ' בנוגע זו שנה בקביעות שינוי ישנו ועד"ז
היא מסעי פ' שבת דברי�),mcewואז פ' שבת � חזו�" "שבת היא הימי� שבתשעת השבת (כי הימי� תשעת

היא מסעי פ' שבת זו מנח�ֿאב.g"xaובשנה

.Á:�האד בעבודת מזה ההוראה
סגור יהי' גו'" הפנימית החצר "שער א) מו, (יחזקאל ממ"ש כמוב� המעשה", "יו� ואינו "מועד", נקרא ר"ח

ו יפתח השבת וביו� המעשה ימי ycegdששת meia."המעשה "יו� אינו החודש" ש"יו� מוב� שמזה יפתח",

שאז המעשה, בימי (משא"כ ז"א ע"י שלא החכמה מספירת המלכות ספי' מקבלת בר"ח הקבלה: ובלשו�
והצ"צ. הזק� אדמו"ר במאמרי כמבואר דוקא), ז"א ע"י מקבלת

יו�" בכל הלל "האומר שהרי השמחה, עני� על מורה שזה הלל, דאמירת העני� ישנו בר"ח מזו: ויתירה
הלל, אומרי� שבר"ח והיות כו', מיוחדת שמחה ע� קשור הלל דאמירת העני� כי ב), קיח, (שבת רצוי עני� אינו

מיוחדת. שמחה של עני� ישנו שבר"ח מוב�
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אעפ"כ, המצרי�", "בי� בימי שנמצאי� אע"פ אומרת: כו',g"xaזאת השמחה עני� להיות צרי� מנח�ֿאב
ראשיֿחדשי�. שאר בדוגמת

(חודש אב חודש כי חדשי�, ראשי משאר יותר נעלית שמחה היא מנח�ֿאב שבר"ח השמחה ואדרבה:
והפעולה � ח"ו מסובכו" ארי' ד"עלה העני� יהי' זה שבחודש הירידה שמצד ויתכ� ארי', מזלו g"xcהחמישי)

ארי' שנאמר הקב"ה, זה � ארי' ד"יבוא העני� את ולפעול הבלתיֿרצויי�, העניני� את להפו� היא, מנח�ֿאב
יירא". לא מי שאג

היינו, כארי", שכב ד"כרע ומצב המעמד ישנו שהרי � ביותר נעלה הוא יירא" לא מי שאג ד"ארי' והגילוי
נעלה עני� וישנו כארי": שכב ד"כרע באופ� זה הרי ארי', של ענינו שזהו דתוק�, ומצב במעמד שנמצא אע"פ
יתכ� שלא ועד כאו"א, על פועל שזה היינו יירא", לא ד"מי באופ� היא גופא והשאגה שאג", "ארי' � יותר

יירא"! לא "מי � עליו פועלת אינה שהשאגה מישהו שיהי'

אלול ר"ת ש"ארי'" בשל"ה כמבואר אלול, חודש על קאי יירא" לא מי שאג ד"ארי' העני� שכללות [ואע"פ
שבחודש ומרמז ארי', מזלו אב שחודש לעיל האמור הרי אעפ"כ, � רבא והושענא הכיפורי� יו� השנה ראש
ד"ארי' שהעני� מוב� ומזה שמעוני, בילקוט מבואר � וכו' יירא לא מי שאג "ארי' עליו שנאמר הקב"ה, יבוא זה

אב]. חודש על (ג�) קאי יירא" לא מי שאג

מנח�ֿאב בר"ח כי � חדשי�) ראשי שבשאר מהשמחה (יותר מנח�ֿאב דר"ח השמחה גודל מוב� ועפ"ז
זה ארי' ד"יבוא העני� שיהי' ופועלי� מסובכו"), ארי' ("עלה אב דחודש הבלתיֿרצויי� העניני� את מהפכי�

יירא". לא מי שאג ארי' שנאמר הקב"ה,

.Ë" בעטרתy`xוהנה, כמבואר האד�, אברי כל את הכולל הראש בדוגמת החודש, ימי כל את כולל חודש"
ראש.

הפרטי, במקומ� ה� שכאשר האד�, אברי בדוגמת בהשוואה, כול� ה� הרי בר"ח, כלולי� החודש ימי וכאשר
כו ה� שש� בראש, כלולי� ה� כאשר משא"כ האיברי�, בי� חילוקי� בהשוואה.ישנ� ל�

לברר שענינ� אברי� שישנ� ועד ביניה�, חילוקי� ריבוי ישנ� במקומ�, נמצאי� האברי� כאשר ובפשטות:
כאשר משא"כ האד�: לגו� מחו� הפסולת את להשלי� רק שענינ� אברי� וישנ� כו', המאכל מ� הפסולת את
וק"ו במכש"כ כלל, ופסולת פרש של עני� שיי� לא בראש כי בהשוואה, כול� ה� הרי בראש, כלולי� האברי�
הד� מגיע שאליו לראש, בנוגע ועאכו"כ בפשטות), (ומוב� בזהר כמבואר פסולת, של עני� שיי� לא שבלב מזה

כו'. והזיכו� הבירור לאחרי מהלב

ימי כל כלולי� מנח�ֿאב בר"ח ובעניננו: בהשוואה. החודש ימי כל כלולי� שבו לר"ח, בנוגע מוב� ועד"ז
גודל � באב ט' בי� עצו� חילוק ישנו במקומ� נמצאי� החודש ימי שכאשר אע"פ בהשוואה, מנח�ֿאב חודש

הכיפורי�". וכיו� באב עשר כחמשה לישראל טובי� ימי� היו "לא � באב לט"ו הירידה,

לפועל: בנוגע מזה וההוראה

ס"ח), (כנ"ל חדשי� ראשי משאר יותר גדולה ושמחה השמחה, עני� להיות צרי� מנח�ֿאב שבר"ח מאחר
החודש ימי כל כלולי� מנח�ֿאב שבר"ח תשעתd`eeydaומאחר כולל החודש, ימי בכל שהעבודה מוב�, �

באב. עשר דחמשה השמחה בדוגמת כו', ושטורע� שמחה מתו� להיות צריכה באב, ט' וכולל הימי�,

.Èבאב (ט' החודש ימי כל כלולי� מנח�ֿאב שבר"ח לעיל בהאמור ההסברה מהי להבי�: צרי� עדיי� אבל
כזה?! דבר יתכ� כיצד � בהשוואה באב) וט"ו

להיות צריכה באב, ובט' הימי�, בתשעת שעבודתו לעיל, מהאמור ההוראה את ליהודי אומרי� כאשר ובפרט
בשכלו! זה עני� להבי� שצרי� הוא, טוע� � באב דט"ו השמחה בדוגמת בשמחה,

יחדור זה שעני� שרוצי� היות אבל � עול קבלת של באופ� בפועל זה עני� לקיי� מוכ� מציאותוlklהוא
צריכי� � ה' דאהבת העני� בדוגמת מאד�", ובכל נפש� ובכל לבב� "בכל המעשה), כלי � ורגליו בידיו רק (לא
להיות צריכה זה בעני� שההסברה אומרת, זאת הבהמית. דנפש בשכל ג� שיונח באופ� זה עני� לו להסביר

למקרא! חמש לב� ג� בפשטות מובנת
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למקרא: חמש לב� ג� המוב� באופ� � בזה והביאור

ותיכ� גו'", לטהור הטמא בי� "להבדיל נאמר שעליה� עניני� אודות ג� בחומש לומד למקרא חמש הב�
לימו שמי�בהתחלת בי� עצו� חילוק שישנו ויודע "אר�", אודות וג� "שמי�" אודות ג� לומד הוא הרי דו

בהבנתו). הוא זה שעני� (כפי אד�" לבני נת� והאר� לה' שמי� "השמי� � לאר�

קוד� (עוד התורה סיפורי הקטני� לילדי� לספר ישראל מנהג הרי � שני� חמש ב� שנעשה קוד� ועוד
לו מספרי� ולאיד�, וכו', ועשו ישמעאל אודות כו', הנחש אודות לו מספרי� כאשר הנה � ל"חדר") שהולכי�
כו'! האבות לבי� ועשו ישמעאל בי� עצו� חילוק שישנו בפשטות מבי� הוא הרי � ויעקב יצחק אברה� אודות

אלו עניני� נמצאי� כיצד אותו: שואלי� כאשר � בפשטותdxezaולאיד� ומבי� יודע הוא הרי � ?lky

התורה וקדושת התוק� את בה� יש בתורה המסופרי� !d`eeydaהעניני�

בפשטות: מוב� � בזה והביאור

דכל המציאות ישנה לראש שלכל אומרת, זאת הקב"ה, ע"י נבראו כו', הנחש מציאות ג� העול�, עניני כל
נמצאי� שה� כפי בריאתdxezaהעניני� מצד שה� העניני�d"awd(כפי כאשר ואח"כ בהשוואה: כול� הרי וש� ,(
במציאות ונמשכי� בתכלית.mlerdיורדי� מזה זה מובדלי� דברי� ב' שיהיו יתכ� �

של כמציאות העול� עניני מציאות על ולהסתכל לדעת � היא בנ"י מציאות�lthועבודת שעיקר ולדעת ,
נמצאי� אלו שעניני� כפי � .dxezaהיא

שמציאות� בה� ולפעול העול� עניני את להעלות � היא התכלית מזו: נמצאי�ielbaויתירה שה� כפי תהי'
שמוריד ועי"ז מהקדושה, ה� נבראו (שבעצ� העול� עניני למציאות הקדושה עני� את להוריד לא והיינו, בתורה.

הקדו עני� באופ�את לקדושה, העול� עניני את להעלות אדרבה: אלא כו'), חיות בה� מוסי� הוא הרי שה,
בריאת�. כוונת תכלית וזוהי בתורה. נמצאי� שה� כפי בגלוי תהי' שמציאות�

נמצאי� אלו שעניני� שכפי באב, וט"ו באב לט' בנוגע מוב� אופ�g"xaועד"ז בדוגמת בהשוואה, ה� הרי ,

העול� עניני העניני�dxezaעמידת ופנימיות אמיתית את לגלות � היא והכוונה ,ielba'דט הירידה שג� היינו, ,

וכו'. עלי' היא פנימיותה הנה באב

.‡Èכאשר � לב� זק� ע� ליהודי מוב� זה הרי ועד"ז למקרא, חמש לב� ג� בפשטות מוב� לעיל האמור והנה,
לעיל. האמור את לו ומסבירי� ההתוועדות, באמצע משינתו אותו מעירי�

כחולמי�"! "היינו החלומות"! ב"עול� נמצאי� כאשר � פקוחות עיני� ע� יושבי� כאשר ג� לישו� אפשר
אחד! לא� נוגעי� ולא אליו, נוגעי� שלא עניני� אודות חול� הוא

עצמו את חושב שהוא למרות הרי שאז � שלו מהחלו� ולהעירו טורקע) (א קלה דחיפה לו לתת � היא והעצה
בהשגחה הוא דבר שכל בידעו הנה שבעול�, המעלות כל את לו שיש וחושב הגולה), בני כל של (רב� לרשכבה"ג
שיעשה הזמ� שהגיע הוראה היא לו שנתנו הקלה הדחיפה הרי ה', בעבודת הוראה ישנה דבר ובכל פרטית,

המעיינות! והפצת היהדות בהפצת לעסוק יתחיל ולהבא ומכא� זה, רגע עד הנהגתו מכללות צדק" "חשבו�

היתר לו יש וא"כ, כחולמי�", "היינו נאמר הגלות זמ� אודות הרי � זאת ממנו תובעי� מדוע טוע�: וכאשר
מאומה! לעשות ולא לישו� הוא שיכול

לצאת שצרי� שידע כדי זה הרי כחולמי�", "היינו הגלות זמ� אודות שנאמר שמה לו, אומרי� זה על הנה
כדבעי! עבודתו ולעבוד זה, ומצב ממעמד

א� בעצמו לבדוק צרי� � ומצבו מעמדו לגבי ערו� שבאי� עני� וזהו זה, עני� מבי� שאינו טוע� וכאשר
בחלו�! שנמצא היות כ� שטוע� או המציאות), אמיתית ע� (הקשור העני� אמיתית מצד היא זו טענתו

.·È:לפועל בנוגע ההוראה וזוהי
ה של באופ� � ד"מסעי" באופ� להיות צריכה המעיינות, והפצת היהדות דהפצת העניני� בכל ילו�העבודה

יותר גדולה היא מנח�ֿאב דר"ח שהשמחה לעיל כאמור � בשמחה להיות צריכה והעבודה ערו�, באי� ועלי'
ד"ארי' העני� את ופועלי� הבלתיֿרצויי�, העניני� את מהפכי� שבר"ח מאחר חדשי�, ראשי שבשאר מהשמחה

יירא". לא מי שאג
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למקרא: חמש לב� ג� המוב� באופ� � בזה והביאור

ותיכ� גו'", לטהור הטמא בי� "להבדיל נאמר שעליה� עניני� אודות ג� בחומש לומד למקרא חמש הב�
לימו שמי�בהתחלת בי� עצו� חילוק שישנו ויודע "אר�", אודות וג� "שמי�" אודות ג� לומד הוא הרי דו

בהבנתו). הוא זה שעני� (כפי אד�" לבני נת� והאר� לה' שמי� "השמי� � לאר�

קוד� (עוד התורה סיפורי הקטני� לילדי� לספר ישראל מנהג הרי � שני� חמש ב� שנעשה קוד� ועוד
לו מספרי� ולאיד�, וכו', ועשו ישמעאל אודות כו', הנחש אודות לו מספרי� כאשר הנה � ל"חדר") שהולכי�
כו'! האבות לבי� ועשו ישמעאל בי� עצו� חילוק שישנו בפשטות מבי� הוא הרי � ויעקב יצחק אברה� אודות

אלו עניני� נמצאי� כיצד אותו: שואלי� כאשר � בפשטותdxezaולאיד� ומבי� יודע הוא הרי � ?lky

התורה וקדושת התוק� את בה� יש בתורה המסופרי� !d`eeydaהעניני�

בפשטות: מוב� � בזה והביאור

דכל המציאות ישנה לראש שלכל אומרת, זאת הקב"ה, ע"י נבראו כו', הנחש מציאות ג� העול�, עניני כל
נמצאי� שה� כפי בריאתdxezaהעניני� מצד שה� העניני�d"awd(כפי כאשר ואח"כ בהשוואה: כול� הרי וש� ,(
במציאות ונמשכי� בתכלית.mlerdיורדי� מזה זה מובדלי� דברי� ב' שיהיו יתכ� �

של כמציאות העול� עניני מציאות על ולהסתכל לדעת � היא בנ"י מציאות�lthועבודת שעיקר ולדעת ,
נמצאי� אלו שעניני� כפי � .dxezaהיא

שמציאות� בה� ולפעול העול� עניני את להעלות � היא התכלית מזו: נמצאי�ielbaויתירה שה� כפי תהי'
שמוריד ועי"ז מהקדושה, ה� נבראו (שבעצ� העול� עניני למציאות הקדושה עני� את להוריד לא והיינו, בתורה.

הקדו עני� באופ�את לקדושה, העול� עניני את להעלות אדרבה: אלא כו'), חיות בה� מוסי� הוא הרי שה,
בריאת�. כוונת תכלית וזוהי בתורה. נמצאי� שה� כפי בגלוי תהי' שמציאות�

נמצאי� אלו שעניני� שכפי באב, וט"ו באב לט' בנוגע מוב� אופ�g"xaועד"ז בדוגמת בהשוואה, ה� הרי ,

העול� עניני העניני�dxezaעמידת ופנימיות אמיתית את לגלות � היא והכוונה ,ielba'דט הירידה שג� היינו, ,

וכו'. עלי' היא פנימיותה הנה באב

.‡Èכאשר � לב� זק� ע� ליהודי מוב� זה הרי ועד"ז למקרא, חמש לב� ג� בפשטות מוב� לעיל האמור והנה,
לעיל. האמור את לו ומסבירי� ההתוועדות, באמצע משינתו אותו מעירי�

כחולמי�"! "היינו החלומות"! ב"עול� נמצאי� כאשר � פקוחות עיני� ע� יושבי� כאשר ג� לישו� אפשר
אחד! לא� נוגעי� ולא אליו, נוגעי� שלא עניני� אודות חול� הוא

עצמו את חושב שהוא למרות הרי שאז � שלו מהחלו� ולהעירו טורקע) (א קלה דחיפה לו לתת � היא והעצה
בהשגחה הוא דבר שכל בידעו הנה שבעול�, המעלות כל את לו שיש וחושב הגולה), בני כל של (רב� לרשכבה"ג
שיעשה הזמ� שהגיע הוראה היא לו שנתנו הקלה הדחיפה הרי ה', בעבודת הוראה ישנה דבר ובכל פרטית,

המעיינות! והפצת היהדות בהפצת לעסוק יתחיל ולהבא ומכא� זה, רגע עד הנהגתו מכללות צדק" "חשבו�

היתר לו יש וא"כ, כחולמי�", "היינו נאמר הגלות זמ� אודות הרי � זאת ממנו תובעי� מדוע טוע�: וכאשר
מאומה! לעשות ולא לישו� הוא שיכול

לצאת שצרי� שידע כדי זה הרי כחולמי�", "היינו הגלות זמ� אודות שנאמר שמה לו, אומרי� זה על הנה
כדבעי! עבודתו ולעבוד זה, ומצב ממעמד

א� בעצמו לבדוק צרי� � ומצבו מעמדו לגבי ערו� שבאי� עני� וזהו זה, עני� מבי� שאינו טוע� וכאשר
בחלו�! שנמצא היות כ� שטוע� או המציאות), אמיתית ע� (הקשור העני� אמיתית מצד היא זו טענתו

.·È:לפועל בנוגע ההוראה וזוהי
ה של באופ� � ד"מסעי" באופ� להיות צריכה המעיינות, והפצת היהדות דהפצת העניני� בכל ילו�העבודה

יותר גדולה היא מנח�ֿאב דר"ח שהשמחה לעיל כאמור � בשמחה להיות צריכה והעבודה ערו�, באי� ועלי'
ד"ארי' העני� את ופועלי� הבלתיֿרצויי�, העניני� את מהפכי� שבר"ח מאחר חדשי�, ראשי שבשאר מהשמחה

יירא". לא מי שאג
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נחמו", "שבת לאחרי ובפרט מנח�ֿאב, בר"ח כבר נפעל יירא" לא מי שאג ד"ארי' שהעני� לעיל וכאמור
(כנ"ל). "ארי'" דתיבת הר"ת התחלת הוא ש"אלול" אלול, לחודש כבר מתקרבי� שאז

תחנו�. אמירת שלילת ולדוגמא: שבר"ח, העילויי� כל ישנ� המצרי�" "בי� בימי שג� לעיל וכאמור

"בי� שבימי מוב� ועפ"ז הבלתי�רצויי� העניני� את לתק� כדי הוא תחנו� דאמירת העני� כללות דהנה,
עני� במיוחד מודגש המצרי�" "בי� בימי כי תחנו�, לאמירת בנוגע מיוחדת הדגשה להיות צריכה המצרי�"
הבלתיֿרצויי�, העניני� תיקו� במיוחד נוגע אלו שבימי� מוב� מארצנו", גלינו חטאינו ש"מפני ומאחר הגלות,

תחנו�, אמירת ע"י נעשה זה וכל מארצנו", גלינו חטאינו ד"מפני העני� את לבטל כדי

אמירת ע"י הנפעל העני� שחסר לומר אפשר אי � תחנו� אומרי� אי� שבר"ח אומרת חסד" ש"תורת ומאחר
עני� תחנו�) אמירת (שלילת זה אי� העניני�, אות� בתיקו� חסר א� כי הבלתיֿרצויי�), העניני� (תיקו� תחנו�

אלו! עניני� לתק� כדי תחנו� לומר מוכ� הוא אדרבה: כלל, חסד של

שהעניני� בודאי הרי � תחנו� אומרי� אי� שבר"ח אומרת חסד" "תורת שא� לומר בהכרח ולכ�,
דר"ח. העילוי גודל מצד מעצמ�, מתתקני� הבלתיֿרצויי�

תחנו�: אמירת ע"י אלו עניני� תיקו� לגבי דר"ח, העני� מצד הבלתיֿרצויי� העניני� בתיקו� מעלה וישנה

אמירת א� � תחנו� באמירת האד� עבודת באופ� תלוי זה הרי תחנו�, אמירת ע"י נעשה העניני� תיקו� כאשר
"חוטב ובי� שבטיכ�" "ראשיכ� בי� חילוקי� ישנ� ובזה וכיו"ב, קטנה, כוונה גדולה, כוונה מתו� היתה תחנו�

בזה): שאי� מה בזה (ויש מימי�" ושואב עצי�

זה עני� אלא האד�, עבודת באופ� תלוי זה אי� � דר"ח העני� עצ� מצד הוא העניני� תיקו� כאשר משא"כ
ע"י כd"awdנפעל אצל זה עני� נפעל ולכ� ר"ח, יהי' זה שיו� קבע שהוא ובתכלית, בהשוואה, ישראל ל
השלימות.

עני� להיות צרי� שבר"ח לעיל כאמור � כו' בשמחה תהי' העבודה שכללות פועל מנח�ֿאב שר"ח ועד
הלל! אמירת ע� הקשורה לשמחה ועד השמחה,

"בי� בימי נמצאי� כאשר וג� הגלות, בזמ� נמצאי� כאשר שג� מנח�ֿאב, מר"ח ההוראה כללות וזוהי
מאחר שמחה, מתו� לעיל האמורי� העניני� בכל העבודה להיות צריכה אעפ"כ, � וכו' הימי� ותשעת המצרי�",

מנח�ֿאב. דר"ח העני� מכללות כח הנתינת שישנה

.‚È,�טובי ולמועדי� ולשמחה לששו� אלו ימי� שיהפכו פועלי� � לעיל האמורי� העניני� בכל העבודה וע"י
ממש. בקרוב

נבואה וזוהי בתנ"�, מובא � טובי�" ולמועדי� ולשמחה "לששו� אלו ימי� שיהפכו � זה שיעוד ובפרט
רק צריכי� אלא הגאולה, זמ� קוד� ג� זה.zelblנצחית, עני�

בעניני� התורה לימוד ע"י ובפרט דלעיל, האמורי� העניני� בכל העבודה ע"י נפעל בפועל זו נבואה וגילוי
הלימוד שע"י במדרש כמבואר � בפועל להלכה עד בתושבע"פ, וה� בתושב"כ ה� ביהמ"ק, לבני� הקשורי�

הבית". בבני� עוסקי� ה� כאילו עליה� מעלה "אני ביהמ"ק בהלכות

שאומרי� הברכות כל נמשכות הרי שאז בארוכה, כנ"ל מנח�ֿאב, דר"ח כח הנתינת ישנה כאשר ובפרט
טפחי�. מעשרה למטה כפשוטו, בגשמיות היא אלו ברכות והמשכת ר"ח, דשבת מוס� בתפלת

כפשוטה, � לראש לכל � היא דתפלה עשה שהמצות ס"ט) מטות ש"פ (שיחת הקודמת בהתוועדות וכמדובר
ר"ח, דשבת מוס� בתפלת שאומרי� הברכות לכל בנוגע מוב� ועפ"ז כפשוטו, בגשמיות האד� צרכי בקשת

כפשוטו. בגשמיות הברכות המשכת להיות צריכה לראש שלכל

העני� להיות צרי� מישראל, דכאו"א הפרטית לגאולה בנוגע ולנחמה" "לישועה הברכה על שנוס� והיינו,
ונחמה" לארצנו,eheytkד"ישועה קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה �

ממש. בימינו במהרה

***
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.„È� זו דשבת ההפטרה לאמירת בנוגע שקו"ט ישנה בשבת, חל מנח�ֿאב ר"ח כאשר זו, שנה בקביעות
"השמ � ר"ח שבת הפטרת מפטירי� המצרי�"א� ד"בי� הב' לשבת השייכת ההפטרה שמפטירי� או כסאי", י�

ה'". דבר "שמעו �
ר"ח שבת הפטרת זו בשבת מפטירי� הרמ"א לדעת חיי�": אלקי� דברי ואלו ש"אלו דעות, ב' ישנ� ובזה
"שמעו � המצרי�" ד"בי� ההפטרה זו בשבת מפטירי� שבה� בישראל קדושות קהילות וישנ� כסאי", "השמי� �

ה'". דבר

שבשבת � נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו הנהגת אודות דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור וידוע
הפטרת אמר זו, קביעות שוב היתה כאשר שני� כמה ולאחרי כסאי", "השמי� הפטרת אמר מנח�ֿאב ר"ח

כסאי". "השמי� הפטרת אמר הקודמת שבפע� זה על שמתחרט באמרו ה'", דבר "שמעו

זה: סיפור והודפס נתפרס� מה לש� � מוב� אינו ולכאורה

מוב� ומזה כסאי", "השמי� הפטרת הקודמת בפע� שאמר זה על שהתחרט היא הסיפור שמסקנת מאחר
לספר צריכי� מה לש� א"כ, � ה'" דבר "שמעו הפטרת לומר שצריכי� בדרכיו ההולכי� לכל הוראה שזוהי

זה?! על שמתחרט הדגיש נ"ע אדמו"ר כ"ק הרי כסאי", "השמי� הפטרת אמר קודמת שבקביעות ולפרס�

בעת ידו על נתפרס� זה וסיפור מקומו), ממלא (שהי' אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י זה סיפור נתפרס� ואעפ"כ
(שלפניו)! ישראל נשיא אודות הוא והסיפור בישראל, נשיא היותו

בזה: והביאור

לאלו מקו� ונתינת חיזוק מתוס� � כסאי" "השמי� הפטרת נ"ע אדמו"ר כ"ק אמר אחת שפע� הסיפור ע"י
קהילות בכמה שנוהגי� זה מנהג ולבטל לשלול שאי� מוב� ומזה כסאי", "השמי� הפטרת לומר הנוהגי�

ביד יוצאי� ישראל "ובני בפסוק הרמז כידוע � הרמ"א פס"ד הוא שכ� ובפרט "רמ"א".dnxקדושות, �

.ÂË:שקו"ט ישנה � ה'") דבר "שמעו הפטרת (לומר למנהגנו בנוגע והנה,
נחמו. משבת החל � דנחמתא" "שבעה ג� ישנ� דפורענותא"), ("תלתא המצרי�" ד"בי� ההפטרות ג' בדוגמת

� ר"ח שבת הפטרת מפטירי� הא� השאלה: אותה מתעוררת � ראה פ' בשבת חל אלול ר"ח כאשר והנה,
סוערה"? "עני' � דנחמתא" ל"שבעה השייכת ההפטרה מפטירי� או כסאי", "השמי�

מפטירי� � לפועל מצרפי�ובנוגע � סוערה" "עני' להפטרת ובנוגע כסאי", "השמי� אלול ר"ח בשבת
"עני' ולאח"ז עקרה" "רני מפטירי� תצא פ' שבשבת היינו, עקרה", "רני � תצא פ' שבת להפטרת זו הפטרה
גו'", סוערה ד"עני' שהפסוקי� מאחר א), כד, (מגילה לנביא" מנביא מדלגי� ד"אי� החשש בזה ואי� סוערה",

נד). (בישעי' גו'" עקרה ד"רני לפסוקי� אחד בהמש� באי�

מסעי: פ' לשבת בנוגע ג� כ� לומר מקו� יש ולכאורה,

ר"ח בשבת כסאי" "השמי� להפטיר צריכי� כמו"כ כסאי", "השמי� מפטירי� אלול ר"ח שבשבת ע"ד
מטות פ' שבת להפטרת אחד בהמש� באה זו שהפטרה מאחר הנה � ה'" דבר "שמעו להפטרת ובנוגע מנח�ֿאב.
שאי� (מאחר ה'" דבר ו"שמעו ירמיהו" "דברי הפטרות: ב' מטות בפ' להפטיר יכולי� היו גו'", ירמיהו "דברי �
סוערה". ו"עני' עקרה" "רני הפטרות: ב' מפטירי� תצא פ' שבשבת ע"ד לנביא"), מנביא מדלגי� ד"אי� החשש

מנח�ֿאב. ר"ח בשבת כסאי, "השמי� הפטרת לומר מקו� שיש (סט"ו) הנ"ל מסיפור המוב� ע"פ ובפרט

שא� באחרוני� מובא הרי � ה'") דבר ו"שמעו ירמיהו" ("דברי מטות פ' בשבת הפטרות ב' לאמירת ובנוגע
תצא פ' שבשבת לזה (נוס� הפטרות ב' יאמרו שלאחרי' שבשבת עי"ז להשלימה אפשר זו, הפטרה אמרו לא

הפטרות). ב' אומרי�

.ÊË"ירמיהו ("דברי ההפטרות ב' באמירת הטעות אירעה � השבת קוד� זה בעני� השקו"ט מרוב והנה,
זו. בשבת ה'") דבר ו"שמעו

השקו"ט כאשר משא"כ בהעני�, שינוי פועל זה אי� � הזמ� לאחרי היא השקו"ט שכאשר כמ"פ [וכמדובר
כו']. טעות של עני� לגרו� יכולה השקו"ט הרי � זה דבר עשיית להיות שצרי� זמ� באותו היא
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.„È� זו דשבת ההפטרה לאמירת בנוגע שקו"ט ישנה בשבת, חל מנח�ֿאב ר"ח כאשר זו, שנה בקביעות
"השמ � ר"ח שבת הפטרת מפטירי� המצרי�"א� ד"בי� הב' לשבת השייכת ההפטרה שמפטירי� או כסאי", י�

ה'". דבר "שמעו �
ר"ח שבת הפטרת זו בשבת מפטירי� הרמ"א לדעת חיי�": אלקי� דברי ואלו ש"אלו דעות, ב' ישנ� ובזה
"שמעו � המצרי�" ד"בי� ההפטרה זו בשבת מפטירי� שבה� בישראל קדושות קהילות וישנ� כסאי", "השמי� �

ה'". דבר

שבשבת � נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו הנהגת אודות דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור וידוע
הפטרת אמר זו, קביעות שוב היתה כאשר שני� כמה ולאחרי כסאי", "השמי� הפטרת אמר מנח�ֿאב ר"ח

כסאי". "השמי� הפטרת אמר הקודמת שבפע� זה על שמתחרט באמרו ה'", דבר "שמעו

זה: סיפור והודפס נתפרס� מה לש� � מוב� אינו ולכאורה

מוב� ומזה כסאי", "השמי� הפטרת הקודמת בפע� שאמר זה על שהתחרט היא הסיפור שמסקנת מאחר
לספר צריכי� מה לש� א"כ, � ה'" דבר "שמעו הפטרת לומר שצריכי� בדרכיו ההולכי� לכל הוראה שזוהי

זה?! על שמתחרט הדגיש נ"ע אדמו"ר כ"ק הרי כסאי", "השמי� הפטרת אמר קודמת שבקביעות ולפרס�

בעת ידו על נתפרס� זה וסיפור מקומו), ממלא (שהי' אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י זה סיפור נתפרס� ואעפ"כ
(שלפניו)! ישראל נשיא אודות הוא והסיפור בישראל, נשיא היותו

בזה: והביאור

לאלו מקו� ונתינת חיזוק מתוס� � כסאי" "השמי� הפטרת נ"ע אדמו"ר כ"ק אמר אחת שפע� הסיפור ע"י
קהילות בכמה שנוהגי� זה מנהג ולבטל לשלול שאי� מוב� ומזה כסאי", "השמי� הפטרת לומר הנוהגי�

ביד יוצאי� ישראל "ובני בפסוק הרמז כידוע � הרמ"א פס"ד הוא שכ� ובפרט "רמ"א".dnxקדושות, �

.ÂË:שקו"ט ישנה � ה'") דבר "שמעו הפטרת (לומר למנהגנו בנוגע והנה,
נחמו. משבת החל � דנחמתא" "שבעה ג� ישנ� דפורענותא"), ("תלתא המצרי�" ד"בי� ההפטרות ג' בדוגמת

� ר"ח שבת הפטרת מפטירי� הא� השאלה: אותה מתעוררת � ראה פ' בשבת חל אלול ר"ח כאשר והנה,
סוערה"? "עני' � דנחמתא" ל"שבעה השייכת ההפטרה מפטירי� או כסאי", "השמי�

מפטירי� � לפועל מצרפי�ובנוגע � סוערה" "עני' להפטרת ובנוגע כסאי", "השמי� אלול ר"ח בשבת
"עני' ולאח"ז עקרה" "רני מפטירי� תצא פ' שבשבת היינו, עקרה", "רני � תצא פ' שבת להפטרת זו הפטרה
גו'", סוערה ד"עני' שהפסוקי� מאחר א), כד, (מגילה לנביא" מנביא מדלגי� ד"אי� החשש בזה ואי� סוערה",

נד). (בישעי' גו'" עקרה ד"רני לפסוקי� אחד בהמש� באי�

מסעי: פ' לשבת בנוגע ג� כ� לומר מקו� יש ולכאורה,

ר"ח בשבת כסאי" "השמי� להפטיר צריכי� כמו"כ כסאי", "השמי� מפטירי� אלול ר"ח שבשבת ע"ד
מטות פ' שבת להפטרת אחד בהמש� באה זו שהפטרה מאחר הנה � ה'" דבר "שמעו להפטרת ובנוגע מנח�ֿאב.
שאי� (מאחר ה'" דבר ו"שמעו ירמיהו" "דברי הפטרות: ב' מטות בפ' להפטיר יכולי� היו גו'", ירמיהו "דברי �
סוערה". ו"עני' עקרה" "רני הפטרות: ב' מפטירי� תצא פ' שבשבת ע"ד לנביא"), מנביא מדלגי� ד"אי� החשש

מנח�ֿאב. ר"ח בשבת כסאי, "השמי� הפטרת לומר מקו� שיש (סט"ו) הנ"ל מסיפור המוב� ע"פ ובפרט

שא� באחרוני� מובא הרי � ה'") דבר ו"שמעו ירמיהו" ("דברי מטות פ' בשבת הפטרות ב' לאמירת ובנוגע
תצא פ' שבשבת לזה (נוס� הפטרות ב' יאמרו שלאחרי' שבשבת עי"ז להשלימה אפשר זו, הפטרה אמרו לא

הפטרות). ב' אומרי�

.ÊË"ירמיהו ("דברי ההפטרות ב' באמירת הטעות אירעה � השבת קוד� זה בעני� השקו"ט מרוב והנה,
זו. בשבת ה'") דבר ו"שמעו

השקו"ט כאשר משא"כ בהעני�, שינוי פועל זה אי� � הזמ� לאחרי היא השקו"ט שכאשר כמ"פ [וכמדובר
כו']. טעות של עני� לגרו� יכולה השקו"ט הרי � זה דבר עשיית להיות שצרי� זמ� באותו היא



zgiy`"nyz'dכ a`Îmgpn yceg y`x ,irqn t"y

גודל אודות כמ"פ [וכמדובר כו' טעות של עני� שזהו מאחר � וכו' ורמזי� הוראות מזה ללמוד אי� ולכ�,
וכו']. אתהפכא מעלת � בידי" ה� "טעות שבאמירת המעלה

ההפטרה: את ששמעו אלו לכל הוראה שישנה בודאי הרי � ה' בעבודת הוראה ישנה עני� שבכל ומאחר

דברי את אז שומעי� הרי ההפטרה, את שומעי� שלפני'iapd`כאשר הברכות (כי גו'" ירמיהו "דברי �

מורה זה הרי ירמיהו", ד"דברי ההפטרה את ג� שמעו זו שבשבת מאחר ולכ�, וכו'), צדדי עני� ה� ולאחרי'
עוה"פ לשמוע צריכי� היו ולכ�, להשלימ�, עדיי� שצריכי� ירמיהו" "דברי להפטרת השייכי� עניני� שישנ�

"דב בשבתהפטרת להשלימה אפשר ירמיהו", "דברי הפטרת שמעו לא שא� לעיל האמור (ובדוגמת ירמיהו" רי
ה'"). דבר ו"שמעו ירמיהו" "דברי ההפטרות: ב' אמירת ע"י � שלאחרי'

נ"ע: (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אודות נוס� סיפור ובהקדי� � נוספות הוראות בזה ישנ� ועד"ז

כ"ק נסעו אחת פע� שבת. בכל למפטיר לעלות אותו קוראי� היו במקומו, הי' נ"ע אדמו"ר כ"ק כאשר
אותו יקראו לא שהפע� חשב נ"ע אדמו"ר וכ"ק אות�, הכירו שלא למקו� אדמו"ר מו"ח וכ"ק נ"ע אדמו"ר
אותו שיקראו מוכ� הי' לא (כאשר למפטיר לעלות אותו קראו וכאשר הוא. מי ידעו שלא מאחר למפטיר, לעלות

למפטיר. עלה אח"כ ורק ההפטרה, את להכי� כדי צדדי לחדר ונכנס קלה, שהות לו שיתנו בקש כו')

א� ואפילו � זו בשבת למפטיר עולה הוא ושנה שנה בכל הרי אדמו"ר: מו"ח כ"ק אותו שאל זמ� לאחרי
להכי� כדי שהות צרי� הי' מה ומפני � החומש בתו� מודפסת ההפטרה הרי שנה, בכל זו הפטרה אומר הי' לא

זו?! הפטרה

"עמוד לו שאמרו ש�) הרד"ל ובחידושי א פ"מ, (שמו"ר במדרש מצינו ר"ע אודות נ"ע: אדמו"ר כ"ק וענה
למד, אתה האלקי� "מ� מזו: ויתירה כו'". חכמי� ושבחוהו הפרשה, על עברתי לא לה� אמר בתורה, וקרא
חקרה, וג� הכינה ויספרה ראה אז שנאמר כו', עצמו לבי� בינו פעמי� ד' אמרה לישראל, תורה לומר כשבקש

עצמו. לבי� בינו זה עני� להכי� צרי� הציבור, בפני האמירה שקוד� מוב� ומזה לאד�". ויאמר ואח"כ

מונח הוא הרי מסוי�, בעני� עוסק שכאשר "פנימי", של למהותו בנוגע הידוע כפתג� � נוספת והוראה
עתה. עוסק הוא שבו העני� אודות רק אלא נוספי�, עניני� אודות אז חושב ואינו זה, בעני� לגמרי

קמ"ל! מאי � העול�" "הבלי אודות חושב אינו ה' בעבודת מסוי� בעני� עסקו שבעת רק לא אומרת: זאת
מסוי�, בעני� עסקו בעת כי זה, לעני� שייכי� שאינ� קדושה עניני אודות אפילו חושב אינו זמ� באותו אלא

כו'. המתאי� בזמ� להיות צריכה שהשקו"ט מוב� ועד"ז זה. בעני� לגמרי מונח הוא הרי

.ÊÈ:בפועל למעשה בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה
"ב בימי דמשיחא, בעקבתא הגלות, בזמ� נמצאי� לראשכאשר לכל הנה � הימי� ובתשעת המצרי�", י�

כללות את ומבטלי� (אטאקיר�) המתקיפי� אלו עניני� � גרמא שהזמ� לעניני� בנוגע העבודה להיות צריכה
העבודה להיות צריכה לראש לכל אעפ"כ, נעלי�, עניני� ה� התומ"צ עניני שכל אע"פ אומרת: זאת הגלות, עני�

זה. לזמ� במיוחד השייכת

ברוממות רק לא היינו, האד�, ושפלות הא�ל ברוממות בהתבוננות לעסוק שיכול חושב כאשר ואפילו
נעימה אינה בזה שההתבוננות � כו') האד� בני שאר כמו וד� בשר (שהוא האד� בשפלות אפילו אלא הא�ל,
זו שאי� לו אומרי� זה על הנה � בזה להתבונ� בעצמו שפועל דאתכפיא, באופ� היא עבודתו ואעפ"כ, כו',

זה! לזמ� השייכת העבודה

ישרי� ה' "פיקודי וכמ"ש דא, מסיטרא בליבאי תקיעא דשמחה באופ� להיות צריכה זה דזמ� העבודה אלא
שישמח ש"השמחה לולב) הל' (סו� הרמב"� וכפס"ד המצוות, קיו� על זה פסוק קאי דבפשטות לב", משמחי

היא". גדולה עבודה כו' המצוה בעשיית אד�

רק להיות יכולה זה בעני� שההצלחה בפועל רואי� הרי � הזולת על הפעולה אודות מדובר כאשר ובפרט
וכו'. בעלֿכרחו זאת עושה כאשר משא"כ כו', בשמחה בזה מתעסק כאשר

"פני� לראות שרוצי� זו, מדינה אנשי בפי השגור הפתג� כידוע הברית, ארצות � זו למדינה בנוגע ובפרט
ש"אזלת ומאחר אמותיו! בד' להיות רוצה אינו כו'), (אנגעכמורעט חמורות פני� סבר מראה וא� מחייכות",
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המקו�. כמנהג להתנהג צריכי� בנימוסי", הל� לקרתא

במקומו"! וחדוה הנה"עוז � הקב"ה של מקומו שזהו ומקו�, מקו� בכל אלא דוקא, זה מקו� מנהג זה ובפרטשאי�

בשמחה. להיות צריכה זו שעבודה בודאי הרי � וכו' הזולת על ומשפיע תומ"צ, בעניני עוסק כאשר ועאכו"כ

עושי� אי� אלה ובימי� המצרי�", "בי� בימי עתה שנמצאי� לזולת שמסביר זה ע� שביחד מוב� ועפ"ז
לדעת צרי� זה ע� ביחד הנה � כו' הימי� לתשעת בנוגע מיוחדות הנהגות ישנ� ועד"ז וכו', נישואי� שמחת
לקיי� צרי� הוא הרי תפילי�, להניח הזדמנות לו יש כאשר ולדוגמא: תומ"צ, של עני� אודות מדובר שכאשר

ביותר! גדולה בשמחה זו מצוה

כמרז"ל ממ�", ויראו עלי� נקרא ה' ש� כי האר� עמי כל "וראו נאמר תפילי� מצות שאודות בידעו ובפרט
שבראש. תפילי� על דקאי

ברעדה וגילו אמר טובא, בדח קא דהוה חזיי' דרבה, קמי' יתיב הוה "אביי ב) ל, (ברכות בגמרא וכמסופר
מנחנ תפילי� אנא א"ל בדחכתיב, ("קא רבה בשמחה הי' ולכ� שחוקaeh`א", שימלא לאד� ש"אסור אע"פ ,("

א). לא, (ש� גו'" פינו שחוק ימלא אז שנאמר בעוה"ז, פיו

להזולת. בנוגע וה� לעצמו, בנוגע ה� � תפילי� מצות קיו� בעת להיות שצרי� השמחה גודל מוב� ומזה
כמבואר תפילי�", מנח דלא "קרקפתא מגדר מוציאו הוא הרי הזולת, ע� תפילי� שמניח שעי"ז שיתכ� ובפרט
הוא הרי ובמילא תפילי�", מנח דלא "קרקפתא נקרא אינו חייו, בימי אחת פע� תפילי� הנחת שע"י בפוסקי�

וכו'. לעוה"ב חלק לו שיש פועל

.ÁÈאשר ישראל בני מסעי "אלה � ד"מסעי" באופ� להיות צריכה אלו עניני� בכל שהעבודה לעיל וכאמור
והגבלה. ממדידה למעלה � דיציאה באופ� להיות צריכה שעבודתו היינו, מצרי�", מאר� יצאו

ילד של אמו ע� לדבר כבודו לפי ואינו לב�, זק� כבר לו יש כבודו", לפי ואינו "זק� שהוא שטוע� מי ישנו
הס"ת! לכתיבת הקטני� ובתה בנה את שתרשו� קט�,

שצעיר זה לדברי לשמוע צרי� שהוא לו להסביר אפשר הנה � סת� "זק�" אודות מדובר כאשר ובשלמא
רק (לא "זק�" כל על קאי זה ציווי שהרי תקו�", שיבה ד"מפני הציווי קאי אודותיו שג� אע"פ בשני�, ממנו

חכמה"): שקנה "זק�

את מחזיק הוא כלל! עמו לדבר אפשר אי אז הנה � חכמה" שקנה ל"זק� עצמו את מחזיק הוא כאשר אבל
לא זה ומצב במעמד הנה � כו' גדולה וחכמתו שלו, לקני� נעשתה שהחכמה היינו, חכמה", שקנה ל"זק� עצמו

כלל! עמו לדבר שיי�

הנביאי�" עבדיו אל סודו ש"גלה הקב"ה, לצווי ולשמוע כו', וחכמתו כבודו על לוותר הוא צרי� לראש לכל
והפצת היהדות בהפצת לעסוק צריכי� מישראל ואחת אחד שכל ציוה שהוא דורנו, נשיא עד נשיאינו, רבותינו �

המעיינות!

.ËÈלהיות צריכה שהעבודה מוב�, � והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� להיות צריכה שהעבודה ומאחר
גדר. פור� שמחה כי בשמחה,

אלו ימי� יהפכו ממש ובקרוב ראש�". על עול� ד"שמחת היעוד לקיו� זוכי� � בשמחה העבודה וע"י
ה' אמר "כה הפסוק סיו� (את תעניות הל' בסו� הרמב"� שמביא וכפי טובי�. ולמועדי� ולשמחה לששו�
והשלו� "והאמת � טובי�") ולמועדי� ולשמחה לששו� יהודה לבית יהי' גו' החמישי וצו� הרביעי צו� צבאות
לרעהו, איש בי� שלו� ועושה שבשמי�, לאביה� ישראל בי� שלו� עושה הוא הרי עבודתו שע"י היינו, אהבו",

וכו'). מנכדו שמתבייש מפני (ולא אמיתי באופ� היא ועבודתו

והשלו�) ד"(האמת העני� מתגלה היא`eadועי"ז לישראל הקב"ה שאהבת היינו, לבנ"י, הקב"ה אהבת � "

בנוגעielbבאופ� ס"ה) מטות ש"פ (שיחת הקודמת בהתוועדות [כמדובר ד"חסיד" התואר את ג� בגלוי ורואי� ,
טפחי�. מעשרה למטה והנגלה, הנראה בטוב המגולי�, חסדי� בחי' נמשכי� כי (סכ"ב)], באגה"ק הלשו� לדיוק

� מישראל לכאו"א בנוגע והשלימה האמיתית הגאולה תהי' שאז צדקנו, משיח לביאת זוכי� ממש ובקרוב
הנה". ישובו גדול "קהל ובבנותינו" בבנינו ובזקנינו "בנערינו
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המקו�. כמנהג להתנהג צריכי� בנימוסי", הל� לקרתא

במקומו"! וחדוה הנה"עוז � הקב"ה של מקומו שזהו ומקו�, מקו� בכל אלא דוקא, זה מקו� מנהג זה ובפרטשאי�

בשמחה. להיות צריכה זו שעבודה בודאי הרי � וכו' הזולת על ומשפיע תומ"צ, בעניני עוסק כאשר ועאכו"כ

עושי� אי� אלה ובימי� המצרי�", "בי� בימי עתה שנמצאי� לזולת שמסביר זה ע� שביחד מוב� ועפ"ז
לדעת צרי� זה ע� ביחד הנה � כו' הימי� לתשעת בנוגע מיוחדות הנהגות ישנ� ועד"ז וכו', נישואי� שמחת
לקיי� צרי� הוא הרי תפילי�, להניח הזדמנות לו יש כאשר ולדוגמא: תומ"צ, של עני� אודות מדובר שכאשר

ביותר! גדולה בשמחה זו מצוה

כמרז"ל ממ�", ויראו עלי� נקרא ה' ש� כי האר� עמי כל "וראו נאמר תפילי� מצות שאודות בידעו ובפרט
שבראש. תפילי� על דקאי

ברעדה וגילו אמר טובא, בדח קא דהוה חזיי' דרבה, קמי' יתיב הוה "אביי ב) ל, (ברכות בגמרא וכמסופר
מנחנ תפילי� אנא א"ל בדחכתיב, ("קא רבה בשמחה הי' ולכ� שחוקaeh`א", שימלא לאד� ש"אסור אע"פ ,("

א). לא, (ש� גו'" פינו שחוק ימלא אז שנאמר בעוה"ז, פיו

להזולת. בנוגע וה� לעצמו, בנוגע ה� � תפילי� מצות קיו� בעת להיות שצרי� השמחה גודל מוב� ומזה
כמבואר תפילי�", מנח דלא "קרקפתא מגדר מוציאו הוא הרי הזולת, ע� תפילי� שמניח שעי"ז שיתכ� ובפרט
הוא הרי ובמילא תפילי�", מנח דלא "קרקפתא נקרא אינו חייו, בימי אחת פע� תפילי� הנחת שע"י בפוסקי�

וכו'. לעוה"ב חלק לו שיש פועל

.ÁÈאשר ישראל בני מסעי "אלה � ד"מסעי" באופ� להיות צריכה אלו עניני� בכל שהעבודה לעיל וכאמור
והגבלה. ממדידה למעלה � דיציאה באופ� להיות צריכה שעבודתו היינו, מצרי�", מאר� יצאו

ילד של אמו ע� לדבר כבודו לפי ואינו לב�, זק� כבר לו יש כבודו", לפי ואינו "זק� שהוא שטוע� מי ישנו
הס"ת! לכתיבת הקטני� ובתה בנה את שתרשו� קט�,

שצעיר זה לדברי לשמוע צרי� שהוא לו להסביר אפשר הנה � סת� "זק�" אודות מדובר כאשר ובשלמא
רק (לא "זק�" כל על קאי זה ציווי שהרי תקו�", שיבה ד"מפני הציווי קאי אודותיו שג� אע"פ בשני�, ממנו

חכמה"): שקנה "זק�

את מחזיק הוא כלל! עמו לדבר אפשר אי אז הנה � חכמה" שקנה ל"זק� עצמו את מחזיק הוא כאשר אבל
לא זה ומצב במעמד הנה � כו' גדולה וחכמתו שלו, לקני� נעשתה שהחכמה היינו, חכמה", שקנה ל"זק� עצמו

כלל! עמו לדבר שיי�

הנביאי�" עבדיו אל סודו ש"גלה הקב"ה, לצווי ולשמוע כו', וחכמתו כבודו על לוותר הוא צרי� לראש לכל
והפצת היהדות בהפצת לעסוק צריכי� מישראל ואחת אחד שכל ציוה שהוא דורנו, נשיא עד נשיאינו, רבותינו �

המעיינות!

.ËÈלהיות צריכה שהעבודה מוב�, � והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� להיות צריכה שהעבודה ומאחר
גדר. פור� שמחה כי בשמחה,

אלו ימי� יהפכו ממש ובקרוב ראש�". על עול� ד"שמחת היעוד לקיו� זוכי� � בשמחה העבודה וע"י
ה' אמר "כה הפסוק סיו� (את תעניות הל' בסו� הרמב"� שמביא וכפי טובי�. ולמועדי� ולשמחה לששו�
והשלו� "והאמת � טובי�") ולמועדי� ולשמחה לששו� יהודה לבית יהי' גו' החמישי וצו� הרביעי צו� צבאות
לרעהו, איש בי� שלו� ועושה שבשמי�, לאביה� ישראל בי� שלו� עושה הוא הרי עבודתו שע"י היינו, אהבו",

וכו'). מנכדו שמתבייש מפני (ולא אמיתי באופ� היא ועבודתו

והשלו�) ד"(האמת העני� מתגלה היא`eadועי"ז לישראל הקב"ה שאהבת היינו, לבנ"י, הקב"ה אהבת � "

בנוגעielbבאופ� ס"ה) מטות ש"פ (שיחת הקודמת בהתוועדות [כמדובר ד"חסיד" התואר את ג� בגלוי ורואי� ,
טפחי�. מעשרה למטה והנגלה, הנראה בטוב המגולי�, חסדי� בחי' נמשכי� כי (סכ"ב)], באגה"ק הלשו� לדיוק

� מישראל לכאו"א בנוגע והשלימה האמיתית הגאולה תהי' שאז צדקנו, משיח לביאת זוכי� ממש ובקרוב
הנה". ישובו גדול "קהל ובבנותינו" בבנינו ובזקנינו "בנערינו
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הקודש ללשו� מתורג�
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ערד..." מל� הכנעני "וישמע הפסוק המופיע1על

המלי� על רש"י, אומר אהר�, מות על שמסופר לאחר

היא אהר� שמיתת לימד� "כא� הכנעני": "וישמע

רשות שניתנה וכסבור כבוד ענני שנסתלקו השמועה,

בישראל". להלח�

בזה: להבי� וצרי�

היא אהר� שמיתת לימד� "כא� הפירוש לצור� א)

ומדוע "וישמע", המילה רק לכאורה, נחוצה, השמועה...",

הכנעני"? "וישמע המלי� שתי את רש"י מצטט

"כא� בדבריו פירושו את פותח שרש"י מכ� ב)

אהר�..." שמת "שמע במלי� ולא מוכח,2לימד�..."

"וישמע המלי� את רק כא� לפרש בכוונתו שאי� לכאורה,

שבפסוק היתור את ג� לבאר אלא עצמ�, ,3הכנעני"

"וישמע הסיפור על שוב חוזרת שהתורה לכ� שהסיבה

חוקת בפרשת מסופר כבר שהוא למרות היא4הכנעני...", ,

השמועה", היא אהר� "שמיתת ללמדנו כדי

"כא� פירושו לאחר כ�, אחר רש"י מדברי א�

כ�, שלפני ניכר, וכתבה" חזר "לפיכ� – לימד�..."

אי� הכנעני" "וישמע הפסוק על פירושו את בהסבירו

– וכתבה" ש"חזר על הקושי מתעורר

מסויי�, קושי בפירושו לתר� מתכוו� רש"י כאשר כי

מוב� כה אינו שהקושי כיו� לפרטו, לנכו� מוצא הוא א�

עליו יחשוב לא למקרא" חמש ש"ב� וייתכ� בפשטות

לפני הקושי את המביעות המלי� את מצטט הוא בעצמו,

לבאר5הפירוש רש"י מתכוו� מה מיד יידע שהתלמיד כדי ,

מקדי� אינו שרש"י פשוט כה הקושי וכאשר בפירושו.

את מפרט הוא אי� – בפירושו מיד פותח אלא ומציינו,

זה קושי מיישב הוא שבו הפירוש, לאחר ג� .6הקושי

כדי לימד�...", "כא� רש"י שמפרש לאחר רק אלא

צרי� אינו שרש"י ביותר פשוטה שאלה אחר, קושי ליישב

פירושו ידי שעל וכתבה", חזר "לפיכ� מוסי� הוא לפרטה,

קושי זה שאי� למרות וכתבה", "חזר של הסיבה ג� מובנת

פירושו. לפי רק מתעורר זה שקושי או ממש,

להבי� ב"וישמע7יש כ� כל הגלוי הקושי מהו :

לימד�"? "כא� לפרש רש"י צרי� בגללו אשר הכנעני",

אהר�, מות בעני� הבהרה מהווה אינו לימד�" "כא� ג)

זו, שמועה היתה מה – הכנעני" "וישמע של בעני� אלא

כא� הפו�: להיות רש"י בדברי הסדר היה צרי� ולפיכ�

אהר� "שמיתת ולא אהר�", מיתת היא "שהשמועה לימד�

השמועה"? היא

חוקת שבפרשת הכנעני" "וישמע הפסוק על ג� ,4ד)

רש"י אומר אפוא מדוע אהר�". שמת "שמע רש"י אומר

"לפיכ� מסיי� וא� אהר�...", שמיתת לימד� "כא� בפסוקנו

חוקת? מפרשת ידוע כבר הדבר כאשר וכתבה", חזר

.·
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המפרשי� משיבי� האחרונה השאלה בפרשת8על :

התורה מיד ממשיכה הכנעני...", "וישמע לאחר חוקת,

להסביר אפשר לכ� האתרי�". דר� ישראל בא "כי ואומרת

למיתת מתייחסות אינ� הכנעני" "וישמע שהמלי� ש�,

בא "כי לסיו� אלא כ�, לפני מסופר שעליה אהר�

בפסוק9ישראל..." מוזכר אי� בפרשתנו, זאת, לעומת .

מ.1) לג, פרשתנו

א.2) כא, חקת כבפ'

שלאחריה�3) והתיבות הכנעני" "וישמע התיבות רק מעתיק שרש"י ומה

בכל כי הוא, � הכתוב כל יתור לפרש שבא א� � ב"וגו'" אפילו מרמז אינו

(ראה הראשונות תיבות רק הוא מעתיק פרשה, או פסוק כללות כשמפרש מקו�

עה"ת, פירושו בתחלת מצינו מזו ויתירה ועוד. קרח. ר"פ פרשתנו. ריש

שבס' הפרשיות לכל בנוגע ש� שמפרש א� � בראשית תיבת רק שמעתיק

לכ�"). הזה "החדש עד שמות שבס' והפרשיות בראשית

ש�.4)

כו'.5) כמה והלא נא): (לג, בפרשתנו לדוגמא

כו'.6) למד� כא� מט): (לג, בפרשתנו לדוגמא

המסעות7) בכל והרי וכתבה, חזר למה באמת, לי' הוקשה לא מדוע וג�:

מסע "ויעלoey`xd(לבד ושאני לפנ"ז*? כבר שנאמרו המאורעות נשנו לא (

אהר� דמיתת הפרטי� בשביל שנשנה לח) (לג, ההר" הר אל הכה� ly`אהר�

ס"ז). לקמ� (ראה לפנ"ז נאמרו

(נוס�8) אבל באו"א, תיר� כא� ברא"� כא�. לדוד ומשכיל ש"ח גו"א,

הרא"�. לפירוש ג� היא שבפני� הקושיא לדוד) במשכיל עליו שהקשה מה על

א).9) ג, (ר"ה הכנעני וישמע ד"ה התוס' כפירוש

- (fk .ak ,eh) glya 'ta xn`p xaky s` - (hÎg ,bl) "mixnz miraye min zepir dxyr mizy mili`ae" ;"mini zyly jxc eklie dxacnd mid jeza exarie" xn`py dne (*

" (`) ixdeklie ..exarie"a hxt(e wlg) `ed "'eberqie" o`k xn`p (` :okly] "'eb zexigd itnjxcdxyr mizy mili`ae" mbe .["min e`vn `le" xn`p `l (a ."mini zyly

xe`iz `ed "'eb min zepirmewnd`le ,myl e`ay (mili`)rxe`n,ab` jxc `ad xvw oipr f"d (dfa welig oi`y l"z` elit` (a) .["my epgie" dnl mrhe dncwd f"d - mbe]

'idy s` - "my znie 'd t"r xdd xd l` odkd oxd` lrie" y"n mb uxezi (ab` jxc `adn zeywdl oi`y) f"tre) .f"ptl xak xn`p weqtd lky "iprpkd rnyie"l dnec f"i`e

.("'d it lr oxd` zn my" xnel leki
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להסביר הכרחי ולכ� אחר, מאורע שו� הכנעני" "וישמע

והסיבה אהר�. למיתת המש� ה� הכנעני" "וישמע שהמלי�

אהר�" שמת "שמע רש"י אומר חוקת בפרשת שג� לכ�

כא�. מהפסוק לומדי� שכ� מפני היא,

מפרש רש"י כאשר מקו�, בכל כי כ�. להסביר אי� א�

שהתלמיד שבהמש�, מפסוק נובע לבארו שההכרח פירוש

היא לפירושו שההוכחה ומדגיש מפרט הוא למד, לא עדיי�

רש"י אומר חוקת בפרשת זאת, לעומת פלוני. מפסוק

מהפסוק לכ� הוכחה מביא ואינו אהר�..." שמת "שמע

מוב� ומכ� עצמו10כא�, פסוק מאותו מוכח זה שפירוש ,11.

ומתעו שבה כ�, רש"יוא� כא� אומר כיצד השאלה: ררת

לימד�..."? ש"כא�
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כא� – מפסוקנו הנלמד החידוש את הוא: לכ� ההסבר

היא אהר� "שמיתת בדבריו בעצמו רש"י מבהיר – לימד�

וכו'": כבוד ענני שנסתלקו השמועה

ונסתלקו אהר� שמת "שמע רש"י אומר חוקת בפרשת

וג� אהר� מות על שמע שהוא כבוד", על12ענני

"שמיתת אומר הוא כא� בפסוק א� כבוד". ענני ש"נסתלקו

היחידה, השמועה הוא זה שמאורע השמועה", היא אהר�

לא – כבוד" ענני "שנסתלקו מוסי� הוא מכ� לאחר א�

השמועה כהסבר: אלא הכנעני", ב"וישמע נוס� כפרט

שבשעת מפני בישראל להילח� אותו עוררה אהר� שמת

ש"ניתנה סבר והכנעני הכבוד, ענני נסתלקו אהר� מות

בישראל" להלח� .13רשות

מוב�: לא עדיי� א�

בחומש מסופר אי� חוקת בפרשת מת14ג� שכאשר

ש� הכנעני" שב"וישמע יוב� ומדוע הענני�. נסתלקו אהר�

כבוד", ענני ונסתלקו אהר� "שמת שמע שהוא היא, הכוונה

השמועה" היא אהר� "שמיתת – כא� בפסוק ?15ואילו
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פירושו לבי� כא� רש"י פירוש בי� נוס� הבדל יש

מעול� "ועמלק מוסי� הוא חוקת בפרשת חוקת: בפרשת

לפורעניות", עת בכל מזומ� לישראל מרדות רצועה

הוא זאת, לעומת זה. עני� כלל מופיע אי� כא� ובפירושו

חוקת: בפרשת מופיע שאינו אחר, עני� כא� מוסי�

בישראל". להלח� רשות שניתנה "וכסבור

מרדות..." רצועה מעול� ש"עמלק העני� השמטת לגבי

צור� אי� כי קושי, בכ� שאי� לומר, אפשר כא� בפסוק

מוסי� מדוע השני: ההבדל מוב� לא א� שנית. כ� על לחזור

כא�, בפסוק רק "... רשות שניתנה "וכסבור הפרט את רש"י

הכנעני"16ולא "וישמע של הראשונה ?17בפע�

רשותל שניתנה "וכסבור שהפירוש לומר, הכרחי פיכ�

שבפסוקנו לחידוש בהמש� דוקא מופיע בישראל" להלח�

חוקת, בפרשת כלומר, השמועה". היא אהר� "שמיתת

כבוד", ענני "נסתלקו את ג� כולל הכנעני" "וישמע כאשר

בפסוקנו, א� רשות...". שניתנה "כסבור בהסבר צור� אי�

יש אהר�, למיתת רק היא הכוונה הכנעני" שב"וישמע כיו�

שניתנה...". "כסבור בהסבר צור�

.‰
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הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

וה� חוקת בפרשת ה� – הכנעני" "וישמע המלי� לאחר

א� ב"נגב". היה שה"כנעני" בתורה, מסופר – בפרשתנו

נאמר חוקת בפרשת הפסוקי�: שני בי� הבדל בכ� יש

הוא הנגב" ש"יושב – הנגב" יושב ערד מל� "הכנעני

שהתוס'10) מוכח שמזה החומש", בפי' דק לא "ורש"י ש� תוס' ראה

כבפני�. רש"י כוונת מפרשי�

נתבארו11) � ש� בפרש"י דיוקי� כו"כ עוד וכ� � זה על רש"י ראיית

בה תש"נ).בארוכה חוקת בלקו"ש נדפס (חלק� התועדות

שאדרבה:12) ,(15 (ובהערה ו' סעי� לקמ� סילוקxwirוראה הוא העני�

כבוד. ענני נסתלקו שעי"ז לפי הוא פעל אהר�" ו"שמת כבוד. ענני

החידוש13) לולי שג� מכיו� כי � 7 הערה דלעיל הקושיא מתורצת ועפי"ז

אומרי� שהיו [אלא אהר� אמיתת קאי הכנעני שוישמע יודעי� היינו רש"י של

אהר� שמיתת למד� "כא� מחדש ורש"י הכבוד, ענני סילוק הוא בזה שהעיקר

(dnvr)לפי הוא גו'" הכנעני "וישמע שנשנה שמה לומר, יש השמועה"], היא

ש"וישמע א� � ההר" הר גו' "ויעל (ובדוגמת אהר� במיתת פרט שהוא

של�). פסוק הוא הכנעני"

בש�14) רק ש� הובא שזה [נוס� הרי � כט) כ, (ש� בפירש"י ואפילו

באופ� זה הובא "ly`"מדרש"] ilily."'כו מדרש על אלא אמרו..

אי�15) א) בהקושיא: חלקי� היאgkenוב' אהר� "שמיתת זה מפסוק

מוכח, הרי כבוד, ענני שנסתלקו נאמר לא חקת בפ' שג� מכיו� ב) השמועה"?

משמעות מצד (לא הוא כבוד" ענני ונסתלקו "שמע.. ש� רש"י שמפרש שמה

מצד כ"א) ש�, אינהxaqd`הפסוקי� עצמה מצד אהר� מיתת ששמועת ,

יוקשה: וא"כ הכבוד, ענני נסתלקו שעי"ז לפי ורק בישראל" ל"וילח� שייכת

אהר�`xytאי� "שמיתת דיד� בפסוק השמועה"?id`לפרש

איתא16) א] כא, חקת בפ' מציינו עצמו [שרש"י ש� ר"ה שבמס' ובפרט

הכנעני" ל"וישמע בנוגע בישראל" להלח� רשות שניתנה "וכסבור tc'ג�

zwg) דכתיב "והיינו ש� שמסיי� ממה כדמוכח* ,zwgהעדה כל ויראו כט) כ,

אהר�". גוע כי

הוא17) "כו'" במ"ש ש�) (חקת רש"י שכוונת נאמר, א� ואפילו

ניתנה מדועל"וכסבור קשה: עדיי� שלפנ"ז), בהערה כבשוה"ג (ודלא כו'"

בפע� שנאמר הכנעני" ד"וכסבורdpey`xdב"וישמע העני� לרמז רק מספיק

ובפע� ב"כו'", בפירוש?ipyd'כו'" לכותבו צרי�

xnel oi` la`) .zwg 'tc weqtd `ed (df iptl `aend) "iprpkd rnyie"y gken dfny "'ek aizkc epiide"l `ed - "'ek" siqeny dna (my zwg) i"yx zpeeky ,xnel yie (*

.('e sirq onwl d`x ,"'ek zecxn drevx wlnr"l xzeq df ik - "'ek zeyx dpzip xeaqke"l `ed "'ek"a ezpeeky
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להסביר הכרחי ולכ� אחר, מאורע שו� הכנעני" "וישמע

והסיבה אהר�. למיתת המש� ה� הכנעני" "וישמע שהמלי�

אהר�" שמת "שמע רש"י אומר חוקת בפרשת שג� לכ�

כא�. מהפסוק לומדי� שכ� מפני היא,

מפרש רש"י כאשר מקו�, בכל כי כ�. להסביר אי� א�

שהתלמיד שבהמש�, מפסוק נובע לבארו שההכרח פירוש

היא לפירושו שההוכחה ומדגיש מפרט הוא למד, לא עדיי�

רש"י אומר חוקת בפרשת זאת, לעומת פלוני. מפסוק

מהפסוק לכ� הוכחה מביא ואינו אהר�..." שמת "שמע

מוב� ומכ� עצמו10כא�, פסוק מאותו מוכח זה שפירוש ,11.

ומתעו שבה כ�, רש"יוא� כא� אומר כיצד השאלה: ררת

לימד�..."? ש"כא�

.‚
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כא� – מפסוקנו הנלמד החידוש את הוא: לכ� ההסבר

היא אהר� "שמיתת בדבריו בעצמו רש"י מבהיר – לימד�

וכו'": כבוד ענני שנסתלקו השמועה

ונסתלקו אהר� שמת "שמע רש"י אומר חוקת בפרשת

וג� אהר� מות על שמע שהוא כבוד", על12ענני

"שמיתת אומר הוא כא� בפסוק א� כבוד". ענני ש"נסתלקו

היחידה, השמועה הוא זה שמאורע השמועה", היא אהר�

לא – כבוד" ענני "שנסתלקו מוסי� הוא מכ� לאחר א�

השמועה כהסבר: אלא הכנעני", ב"וישמע נוס� כפרט

שבשעת מפני בישראל להילח� אותו עוררה אהר� שמת

ש"ניתנה סבר והכנעני הכבוד, ענני נסתלקו אהר� מות

בישראל" להלח� .13רשות

מוב�: לא עדיי� א�

בחומש מסופר אי� חוקת בפרשת מת14ג� שכאשר

ש� הכנעני" שב"וישמע יוב� ומדוע הענני�. נסתלקו אהר�

כבוד", ענני ונסתלקו אהר� "שמת שמע שהוא היא, הכוונה

השמועה" היא אהר� "שמיתת – כא� בפסוק ?15ואילו

.„
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פירושו לבי� כא� רש"י פירוש בי� נוס� הבדל יש

מעול� "ועמלק מוסי� הוא חוקת בפרשת חוקת: בפרשת

לפורעניות", עת בכל מזומ� לישראל מרדות רצועה

הוא זאת, לעומת זה. עני� כלל מופיע אי� כא� ובפירושו

חוקת: בפרשת מופיע שאינו אחר, עני� כא� מוסי�

בישראל". להלח� רשות שניתנה "וכסבור

מרדות..." רצועה מעול� ש"עמלק העני� השמטת לגבי

צור� אי� כי קושי, בכ� שאי� לומר, אפשר כא� בפסוק

מוסי� מדוע השני: ההבדל מוב� לא א� שנית. כ� על לחזור

כא�, בפסוק רק "... רשות שניתנה "וכסבור הפרט את רש"י

הכנעני"16ולא "וישמע של הראשונה ?17בפע�

רשותל שניתנה "וכסבור שהפירוש לומר, הכרחי פיכ�

שבפסוקנו לחידוש בהמש� דוקא מופיע בישראל" להלח�

חוקת, בפרשת כלומר, השמועה". היא אהר� "שמיתת

כבוד", ענני "נסתלקו את ג� כולל הכנעני" "וישמע כאשר

בפסוקנו, א� רשות...". שניתנה "כסבור בהסבר צור� אי�

יש אהר�, למיתת רק היא הכוונה הכנעני" שב"וישמע כיו�

שניתנה...". "כסבור בהסבר צור�

.‰
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הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

וה� חוקת בפרשת ה� – הכנעני" "וישמע המלי� לאחר

א� ב"נגב". היה שה"כנעני" בתורה, מסופר – בפרשתנו

נאמר חוקת בפרשת הפסוקי�: שני בי� הבדל בכ� יש

הוא הנגב" ש"יושב – הנגב" יושב ערד מל� "הכנעני

שהתוס'10) מוכח שמזה החומש", בפי' דק לא "ורש"י ש� תוס' ראה

כבפני�. רש"י כוונת מפרשי�

נתבארו11) � ש� בפרש"י דיוקי� כו"כ עוד וכ� � זה על רש"י ראיית

בה תש"נ).בארוכה חוקת בלקו"ש נדפס (חלק� התועדות

שאדרבה:12) ,(15 (ובהערה ו' סעי� לקמ� סילוקxwirוראה הוא העני�

כבוד. ענני נסתלקו שעי"ז לפי הוא פעל אהר�" ו"שמת כבוד. ענני

החידוש13) לולי שג� מכיו� כי � 7 הערה דלעיל הקושיא מתורצת ועפי"ז

אומרי� שהיו [אלא אהר� אמיתת קאי הכנעני שוישמע יודעי� היינו רש"י של

אהר� שמיתת למד� "כא� מחדש ורש"י הכבוד, ענני סילוק הוא בזה שהעיקר

(dnvr)לפי הוא גו'" הכנעני "וישמע שנשנה שמה לומר, יש השמועה"], היא

ש"וישמע א� � ההר" הר גו' "ויעל (ובדוגמת אהר� במיתת פרט שהוא

של�). פסוק הוא הכנעני"

בש�14) רק ש� הובא שזה [נוס� הרי � כט) כ, (ש� בפירש"י ואפילו

באופ� זה הובא "ly`"מדרש"] ilily."'כו מדרש על אלא אמרו..

אי�15) א) בהקושיא: חלקי� היאgkenוב' אהר� "שמיתת זה מפסוק

מוכח, הרי כבוד, ענני שנסתלקו נאמר לא חקת בפ' שג� מכיו� ב) השמועה"?

משמעות מצד (לא הוא כבוד" ענני ונסתלקו "שמע.. ש� רש"י שמפרש שמה

מצד כ"א) ש�, אינהxaqd`הפסוקי� עצמה מצד אהר� מיתת ששמועת ,

יוקשה: וא"כ הכבוד, ענני נסתלקו שעי"ז לפי ורק בישראל" ל"וילח� שייכת

אהר�`xytאי� "שמיתת דיד� בפסוק השמועה"?id`לפרש

איתא16) א] כא, חקת בפ' מציינו עצמו [שרש"י ש� ר"ה שבמס' ובפרט

הכנעני" ל"וישמע בנוגע בישראל" להלח� רשות שניתנה "וכסבור tc'ג�

zwg) דכתיב "והיינו ש� שמסיי� ממה כדמוכח* ,zwgהעדה כל ויראו כט) כ,

אהר�". גוע כי

הוא17) "כו'" במ"ש ש�) (חקת רש"י שכוונת נאמר, א� ואפילו

ניתנה מדועל"וכסבור קשה: עדיי� שלפנ"ז), בהערה כבשוה"ג (ודלא כו'"

בפע� שנאמר הכנעני" ד"וכסבורdpey`xdב"וישמע העני� לרמז רק מספיק

ובפע� ב"כו'", בפירוש?ipyd'כו'" לכותבו צרי�

xnel oi` la`) .zwg 'tc weqtd `ed (df iptl `aend) "iprpkd rnyie"y gken dfny "'ek aizkc epiide"l `ed - "'ek" siqeny dna (my zwg) i"yx zpeeky ,xnel yie (*

.('e sirq onwl d`x ,"'ek zecxn drevx wlnr"l xzeq df ik - "'ek zeyx dpzip xeaqke"l `ed "'ek"a ezpeeky
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שלנו בפסוק א� ערד". מל� ה"כנעני את המגדיר תואר

הוא תוארו בנגב": יושב והוא ערד, מל� "הכנעני נאמר

יושב ש"והוא מסופר לכ� ובנוס� ערד", מל� "כנעני

אז הימצאו מקו� שזהו ישראל"18בנגב", בני .19"בבא

הכנעני" שב"וישמע מוכח, הפסוק בלשו� זה מהבדל

שעורר בשמועה, חדש עני� על התורה מספרת שבפרשתנו

בישראל: להילח� אותו

זה – הנגב כ"יושב מתואר הוא כאשר חוקת, בפרשת

(שנאמר על20עמלק מדובר הנגב)", באר� יושב עמלק

כי, בישראל. להילח� עמלק את רק שעוררה שמועה

לישראל, מרדות רצועה מעול� "עמלק ש�: רש"י כפירוש

לפורעניות". עת בכל מזומ�

ג� מעוררת שהיתה שמועה על מסופר שלנו בפסוק א�

להילח� לישראל", מרדות "רצועה שאיננו "כנעני", סת�

בישראל.

.Â
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לפסוק בפירושו רש"י דברי שוני� מדוע יוב� זה לפי

חוקת: בפרשת בפירושו מדבריו שלנו

מוכ� לישראל", מרדות "רצועה תמיד בהיותו עמלק,

רשות "ניתנה א� חישובי� בלי בישראל, להילח� עת בכל

שג� בבירור, שרואי� כפי לאו. א� בישראל", להלח�

ע� וילח� עמלק "ויבא – מכ� נמנע לא הוא אהר� בחיי

הכבוד21ישראל" ענני הסתלקו לא עדיי� שאז למרות ,22,

בישראל. להילח� רשות שניתנה לחשוב היה אפשר ואי

עמלק") "זה – ) הכנעני" שב"וישמע רש"י, מסביר לכ�

אהר� מיתת על לשמועה הכוונה אי� חוקת, שבפרשת

כל הכבוד: ענני סילוק – מכ� התוצאה על אלא עצמה,

לישראל, להגיע באפשרותו היה לא הכבוד, ענני היו עוד

הענני� ידי על ומוגני� מוקפי� היו ה� ברגע23כי א� .

כבוד" ענני "ו)נסתלקו כ� ידי ושעל אהר�" ש(מת ש"שמע

בישראל". "וילח� מיד –

הכנעני" ב"וישמע הכוונה שלנו, בפסוק זאת לעומת

את הציג שהוא כפי ככנעני, למלחמה התעורר שהוא היא,

ללשונו בהתא� אהר�24עצמו "שמיתת רש"י מדגיש ולכ� ,

סילוק ידי על שנוצרה האפשרות מפני השמועה": היא

כ"כנעני". ישראל, בבני נלח� היה לא הוא הכבוד, ענני

שבעקבותיה אהר�, שמת השמועה מפני רק זאת עשה הוא

בישראל" להלח� רשות שניתנה .25"כסבור

"וישמע המלי� את רש"י מצטט מדוע מוב� זה לפי

היא אהר� "שמיתת שבפירושו למרות – הכנעני"

הוא בכ� כי – "וישמע" המילה רק מבוארת השמועה"

ככנעני אותו שעוררה שמועה על מדובר שבפסוקנו מדגיש,

בישראל .26להילח�

.Ê
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להבי�: יש א�

בפשטות שבפסוקנו,27מוב� הכנעני" שב"וישמע ,

כלומר, חוקת. בפרשת מסופר שעליו מאורע אותו מסופר

"וילח� שפעולתו מאליו ומוב� עמלק, זה היה בפועל

מוכ� והוא מרדות...", "רצועה שהוא מכ� נבעה בישראל"

ובדוגמת18) � השמועה אליו מגעת היתה לא רחוק, במקו� הי' בא� כי

דרש"י הראשו� פירוש (שלפי האתרי� דר� ישראל בא "כי ש�) (חקת מ"ש

הנגב". דר� הוא) ש�,

חייבא19) עמלק "ושמע מתרג� כא� שבתיב"ע מה יוב� בפני� מ"ש ע"פ

xagz`e"בכנענאיdpyneואתא עמלק.. "ושמע ש� חקת בפ' מתרגומו

ipzy`e..הכנעני" שנאמר חקת בפ' כי :"abpd ayeiהכתוב שכוונת מוכח "

היא שנאמרwlnrlב"הכנעני" בפרשתנו משא"כ בכנעני; ש"אשתני" אלא

"`edeיושב ו"והוא כפשוטו, לכנעני (ג�) היא ב"הכנעני" הכוונה בנגב", יושב

� עמלק � בכנענאי.`xagzבנגב"

בפרשתנו הכתוב מוסי� � ה"דרוש" דר� ג� שכולל � התיב"ע שלפי אלא

rxe`n� פרש"י לפי משא"כ נלח�, הכנעני שג� שבב'hytחדש, מכיו� (א) הרי ,

דפרשתנו ש"הכנעני" מוכח ערד" "מל� נאמר ed`הפרשיות `ed'דפ "הכנעני"

" (ב) ש"הכנעני"ede`חקת. מוכח וא"כ שלפנ"ז, א"הכנעני" קאי בנגב)" (יושב

רקwlnrהוא הוא הנגב" "יושב ולא בנגב" יושב "והוא שנאמר (ומה .

שג� כנעניm`aלהשמיענו, ז').ynnהי' סעי� כדלקמ� נלח�, הי' ,

כט.20) יג, שלח

ח.21) יז, בשלח

אמור22) (פרש"י מארמ"צ" אות� "בהוציאי תיכ� התחילו הכבוד ענני כי

מג). כג,

תצא23) (רש"י פולט�" הענ� "שהי' ע"י היא ברפידי� מלחמתו ואפשריות

יז, (בשלח מפירש"י זה יודע � תצא פ' עדיי� למד לא שהתלמיד וא� יח. כה,

בעמלק להלח� ישראל שיוכלו בכדי דא� בו", והלח� הענ� מ� "צא ט)

רק אפשרית היתה בישראל עמלק דמלחמת עאכו"כ הענ�, מ� לצאת הוצרכו

לענ�). מחו�

ש�.24) חקת רש"י

(25" מוסי� שרש"י הוכחהewlzqpyומה זוהי כי � הכבוד" zhlgen,ענני

dwlzqp i"nezyבעניני ובפרט לישראל, אהר� לקו"שdpbdשייכות וראה �

קצת). (באו"א 258�9 ע' חי"ח

אהר�26) "שמיתת לפרש רש"י שהוכחת מכיו� להקשות: אפשר לכאורה

אינו למה חקת), כבפ' (דלא בנגב" יושב "והוא ממ"ש היא השמועה" היא

אינו: � אבל ב"וגו'"? אפילו מרמז� ואינו אלו תיבות ג� מעתיק

יושב "והוא ממ"ש [לא היא ב"כנעני" כא� שמדבר מהכתוב ההוכחה א)

ממה כ"א] רקly`בנגב" נאמר הי' בא� אדרבה: שהרי הנגב", "יושב נאמר

עוד פשוט הי' בנגב שישב כלל נזכר הי' ולא ערד" מל� שמדברxzei"הכנעני

להעתיק�. מקו� אי� ולכ� בעמלק, ולא בכנעני

מורה בנגב" יושב ש"והוא מכיו� הכנעניlretayב) (שהרי עמלק זה הי'

עמלק, של תכונותיו מצד לא הוא עליו שפעלה שהשמועה ורק בנגב), ישב לא

הכנעני"`daxcהרי "(וישמע) שמעתיק ע"י דוקא :hinyneיושב "והוא

ה ש"וישמע" מדגיש שבו.בנגב", הכנעני עני� מצד וא

(27" התיב"ע.xfgכפרש"י דעת כ� שאי� 19 הערה לעיל וראה וכתבה".

פירושו לולי שג� א� � וכתבה" חזר "לפיכ� רש"י שמ"ש לומר יש ואולי

[לא הוא � (13 הערה (כנ"ל וכתבה" ש"חזר מה קשה לא כו'" למד� "כא�

(כנ"ל וכתבה שחזר מה יותר יומתק כו'" למד� "כא� פירושו שע"י זה מצד רק

ג� אלא] א), דתיב"ע.lelylסעי� הפי'

irqn zyxt zegiyÎihewl

והשינוי רשות. ניתנה א� לחשוב בלי בישראל להילח�

כל (ע� בנגב" יושב והוא הכנעני... "וישמע שלנו בפסוק

לא אילו שא� מבהיר, רק כדלעיל) בכ�, הכרוכי� הדיוקי�

הוא "כנעני", היה אכ� והוא "עמלק", של התכונות לו היו

ה זאת רשותבכל שניתנה "סבור כי בישראל, נלח� יה

בישראל". להלח�

על התורה מספרת מה לש� להבי�: קשה זה לפי א�

– בלבד תיאורטית אפשרות והוא בפועל, אירע שלא דבר

יצוייר"? "אילו

שמיתת לימד� "כא� בדבריו רש"י מבהיר זאת את

– השמועה" היא אהר�

מספר מופיעי� בפרשתנו אהר� מיתת על בסיפור

ההסתלקות אופ� חוקת: בפרשת מוזכרי� שאינ� פרטי�

בנשיקה" שמת – ה' "בשנת28"עלֿפי – ההסתלקות זמ� ;

לחדש" באחד החמישי בחדש של29הארבעי�... וגילו ;

במותו" שנה ומאת ועשרי� שלש ב� "ואהר� – .30אהר�

בקשר חשובי� פרטי� מספר מסופרי� שבפרשתנו כיו�

"כא� לכ� חוקת, בפרשת מופיעי� שאינ� אהר�, למיתת

זו, בפרשה – השמועה" היא אהר� שמיתת לימד�

לנו מספרת אהר�, מיתת על רבי� פרטי� לספר המתכוונת

המאורע: חשיבות את המראה זה, בעני� נוס� פרט התורה

להילח� ל"כנעני" הגור� היתה כשלעצמה אהר� מיתת

כבוד, ענני סילוק – שלה התוצאה מפני לא בישראל,

אהר� מיתת ידי על כי – עמלק על רק להשפיע שיכולה

בישראל". להלח� רשות שניתנה "סבור הוא

פרשת לבי� פסוקנו בי� הלשוני ההבדל מוב� זה לפי

עצמו, בפני כסיפור הכנעני..." "וישמע מסופר ש� חוקת:

לדבר לשונו את "שינה אשר עמלק, זה היה שבפועל וכיו�

מסופר בפסוקנו א� הנגב". "יושב נאמר לכ� כנע�", בלשו�

כדי זה, מעני� כחלק אהר�, למיתת בקשר הכנעני" "וישמע

פטירתו ידי על ישראל בני של והסבל האבידה את להבהיר

כי בנגב", יושב והוא הכנעני... "וישמע כא� נאמר ולכ� –

אהר�, מיתת ידי על שנגר� העצו� הנזק מודגש זה בניסוח

בישראל. להילח� מוכ� היה עמלק שאינו מי שאפילו

היא אהר� שמיתת לימד� "כא� רש"י אומר ולכ�

הכוונה כי – אהר�" מיתת היא "שהשמועה ולא השמועה",

"וישמע של לעני� אינה שלנו בפסוק "לימד�" של

אהר�". "מיתת של החשיבות להדגשת אלא הכנעני",

.Á
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מסופרי� מדוע הסבר: נדרש עדיי� לעיל האמור כל לאחר

הסיפור כאשר דוקא אהר� מיתת בעני� חשובי� פרטי� כמה

הראשונה? בפע� – חוקת בפרשת ולא השניה, בפע� מופיע

זאת מוצאי� אנו כי קושי, בכ� אי� הפשט לפי

"חלק", כה הדבר אי� זאת בכל א� נוספי�, במקומות

ישראל, בני מסעות על בכלל מדובר כא� כאשר ובמיוחד

חוקת. כבפרשת שלא

זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהעניני� זהו

לראש תמיד סמו� מסעי פרשת את קוראי� שבו הזמ�

אב מנח� וניעור31חודש חוזר ושנה שנה שבכל וכיו� .

בראשונה אירע שבו בזמ� לכ�32המאורע התורה33, מציינת

באחד אב) (מנח� החמישי "בחדש – אהר� מיתת זמ� את

– אהר� מיתת לגבי חשובי� נוספי� ופרטי� – לחדש"

מסעי .34בפרשת

של השיעורי� שמירת לגבי הוראה ללמוד אפשר מכ�

תהלי� של השיעורי� וכ� רש"י, פירוש ע� חומש לימוד

אחד35ותניא כל של הקבועי� לשיעורי� בנוס� כמוב�, –

אחד מיו� לדחות בלי ביומו, יו� דבר ללומד� שיש –

יו�. לאותו קשור יו� כל של השיעור כי למשנהו,

והליכה הנשיא הרבי של התקנות שמירת ידי ועל

ירחו, לירד� שנגיע עד למסע, ממסע נל� בכלל, באורחותיו

ודאי�" "דמורח למשיח רמז האלו36שזהו "הימי� שאז ,

ממש. בקרוב ולשמחה", לששו� יהפכו המצרי�) (דבי�

(f"kyz irqn t"y zgiyn)

ש�.28) ופרש"י לח. לג,

לח.29) לג,

לט.30) ש�,

שמיני'31) מה על (שנוס� מברכי� בשבת או למחרתו; עצמו; בר"ח

"מברכי�" בו שלאחריו) הימי� ששת כל החודש.cgeinaמתברכי� ראש את

(32.53 הערה 54 ע' ח"ז [המתורג�] בלקו"ש נסמ�

שתהי'33) בעני� נכתבה הסדרה ולכ� נצבי�: ר"פ אוה"ת עד"ז ראה

וישב. ר"פ תושב"כ חלק של"ה ג� וראה ר"ה. לפני נקראת

ה"ז34) צדיקי� דמיתת להוסי� ישראל,mrqnויש רועה ושל ועליית�

אזיל גופא רישא דבתר סע"א) ט, (תענית הרועי� משלשת אחד ה"ה דאהר�

בנ"י. כל מסע ה"ז � ב) מה, סוטה ג� וראה א. מח, (ערובי�

לדוגמא35) אות�. ולומדי� אומרי� בה� להימי� ביו�mildzaששייכי� :

וראה ה. (לט, גו'" קצי ה' "הודיעני � המל�* דוד הסתלקות יו� � סיו� ז'

סע"א). ל, (ראהipza`שבת הצדקה לעני� במיוחד ששיי� � פורי� ב(שוש�) :

(שו"ע כו'" ליטול ידו שפושט מי ו"כל טזֿיז. הל' פ"ב, מגילה הל' רמב"�

דחגה"ש שני ביו� בזה; המדבר ספל"ד לומדי� ועוד), תרצ"ד) סו"ס או"ח

השיעור � ואיל�) 1027 ע' ח"ד לקו"ש ראה � להבעש"ט במיוחד (ששיי�

ועוד.h"yradד"ופירש היוה"א. שער בתחילת "

ד.36) צ, ב. פט, פרשתנו לקו"ת ב. צג, סנה'

.my zexrdae 22Î12 'r lirl d`xe - .(n"k`e .ckwzz `"a c"dq .` ,fi dbibg s` d"cez d`x) zaya znc (`"rq ,l zay) ilaac `ail` (*
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והשינוי רשות. ניתנה א� לחשוב בלי בישראל להילח�

כל (ע� בנגב" יושב והוא הכנעני... "וישמע שלנו בפסוק

לא אילו שא� מבהיר, רק כדלעיל) בכ�, הכרוכי� הדיוקי�

הוא "כנעני", היה אכ� והוא "עמלק", של התכונות לו היו

ה זאת רשותבכל שניתנה "סבור כי בישראל, נלח� יה

בישראל". להלח�

על התורה מספרת מה לש� להבי�: קשה זה לפי א�

– בלבד תיאורטית אפשרות והוא בפועל, אירע שלא דבר

יצוייר"? "אילו

שמיתת לימד� "כא� בדבריו רש"י מבהיר זאת את

– השמועה" היא אהר�

מספר מופיעי� בפרשתנו אהר� מיתת על בסיפור

ההסתלקות אופ� חוקת: בפרשת מוזכרי� שאינ� פרטי�

בנשיקה" שמת – ה' "בשנת28"עלֿפי – ההסתלקות זמ� ;

לחדש" באחד החמישי בחדש של29הארבעי�... וגילו ;

במותו" שנה ומאת ועשרי� שלש ב� "ואהר� – .30אהר�

בקשר חשובי� פרטי� מספר מסופרי� שבפרשתנו כיו�

"כא� לכ� חוקת, בפרשת מופיעי� שאינ� אהר�, למיתת

זו, בפרשה – השמועה" היא אהר� שמיתת לימד�

לנו מספרת אהר�, מיתת על רבי� פרטי� לספר המתכוונת

המאורע: חשיבות את המראה זה, בעני� נוס� פרט התורה

להילח� ל"כנעני" הגור� היתה כשלעצמה אהר� מיתת

כבוד, ענני סילוק – שלה התוצאה מפני לא בישראל,

אהר� מיתת ידי על כי – עמלק על רק להשפיע שיכולה

בישראל". להלח� רשות שניתנה "סבור הוא

פרשת לבי� פסוקנו בי� הלשוני ההבדל מוב� זה לפי

עצמו, בפני כסיפור הכנעני..." "וישמע מסופר ש� חוקת:

לדבר לשונו את "שינה אשר עמלק, זה היה שבפועל וכיו�

מסופר בפסוקנו א� הנגב". "יושב נאמר לכ� כנע�", בלשו�

כדי זה, מעני� כחלק אהר�, למיתת בקשר הכנעני" "וישמע

פטירתו ידי על ישראל בני של והסבל האבידה את להבהיר

כי בנגב", יושב והוא הכנעני... "וישמע כא� נאמר ולכ� –

אהר�, מיתת ידי על שנגר� העצו� הנזק מודגש זה בניסוח

בישראל. להילח� מוכ� היה עמלק שאינו מי שאפילו

היא אהר� שמיתת לימד� "כא� רש"י אומר ולכ�

הכוונה כי – אהר�" מיתת היא "שהשמועה ולא השמועה",

"וישמע של לעני� אינה שלנו בפסוק "לימד�" של

אהר�". "מיתת של החשיבות להדגשת אלא הכנעני",
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מסופרי� מדוע הסבר: נדרש עדיי� לעיל האמור כל לאחר

הסיפור כאשר דוקא אהר� מיתת בעני� חשובי� פרטי� כמה

הראשונה? בפע� – חוקת בפרשת ולא השניה, בפע� מופיע

זאת מוצאי� אנו כי קושי, בכ� אי� הפשט לפי

"חלק", כה הדבר אי� זאת בכל א� נוספי�, במקומות

ישראל, בני מסעות על בכלל מדובר כא� כאשר ובמיוחד

חוקת. כבפרשת שלא

זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהעניני� זהו

לראש תמיד סמו� מסעי פרשת את קוראי� שבו הזמ�

אב מנח� וניעור31חודש חוזר ושנה שנה שבכל וכיו� .

בראשונה אירע שבו בזמ� לכ�32המאורע התורה33, מציינת

באחד אב) (מנח� החמישי "בחדש – אהר� מיתת זמ� את

– אהר� מיתת לגבי חשובי� נוספי� ופרטי� – לחדש"

מסעי .34בפרשת

של השיעורי� שמירת לגבי הוראה ללמוד אפשר מכ�

תהלי� של השיעורי� וכ� רש"י, פירוש ע� חומש לימוד

אחד35ותניא כל של הקבועי� לשיעורי� בנוס� כמוב�, –

אחד מיו� לדחות בלי ביומו, יו� דבר ללומד� שיש –

יו�. לאותו קשור יו� כל של השיעור כי למשנהו,

והליכה הנשיא הרבי של התקנות שמירת ידי ועל

ירחו, לירד� שנגיע עד למסע, ממסע נל� בכלל, באורחותיו

ודאי�" "דמורח למשיח רמז האלו36שזהו "הימי� שאז ,

ממש. בקרוב ולשמחה", לששו� יהפכו המצרי�) (דבי�

(f"kyz irqn t"y zgiyn)

ש�.28) ופרש"י לח. לג,

לח.29) לג,

לט.30) ש�,

שמיני'31) מה על (שנוס� מברכי� בשבת או למחרתו; עצמו; בר"ח

"מברכי�" בו שלאחריו) הימי� ששת כל החודש.cgeinaמתברכי� ראש את

(32.53 הערה 54 ע' ח"ז [המתורג�] בלקו"ש נסמ�

שתהי'33) בעני� נכתבה הסדרה ולכ� נצבי�: ר"פ אוה"ת עד"ז ראה

וישב. ר"פ תושב"כ חלק של"ה ג� וראה ר"ה. לפני נקראת

ה"ז34) צדיקי� דמיתת להוסי� ישראל,mrqnויש רועה ושל ועליית�

אזיל גופא רישא דבתר סע"א) ט, (תענית הרועי� משלשת אחד ה"ה דאהר�

בנ"י. כל מסע ה"ז � ב) מה, סוטה ג� וראה א. מח, (ערובי�

לדוגמא35) אות�. ולומדי� אומרי� בה� להימי� ביו�mildzaששייכי� :

וראה ה. (לט, גו'" קצי ה' "הודיעני � המל�* דוד הסתלקות יו� � סיו� ז'

סע"א). ל, (ראהipza`שבת הצדקה לעני� במיוחד ששיי� � פורי� ב(שוש�) :

(שו"ע כו'" ליטול ידו שפושט מי ו"כל טזֿיז. הל' פ"ב, מגילה הל' רמב"�

דחגה"ש שני ביו� בזה; המדבר ספל"ד לומדי� ועוד), תרצ"ד) סו"ס או"ח

השיעור � ואיל�) 1027 ע' ח"ד לקו"ש ראה � להבעש"ט במיוחד (ששיי�

ועוד.h"yradד"ופירש היוה"א. שער בתחילת "

ד.36) צ, ב. פט, פרשתנו לקו"ת ב. צג, סנה'

.my zexrdae 22Î12 'r lirl d`xe - .(n"k`e .ckwzz `"a c"dq .` ,fi dbibg s` d"cez d`x) zaya znc (`"rq ,l zay) ilaac `ail` (*



fenzכו c"k oey`x mei Ð e wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז כ"ד ראשו� יו�
פרקו ,ev 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...á÷òé äðäå,192 'nr cr.'åëå øîàð

:owfd epax oeylae"Búìçð ìáç á÷òé" ,äpäå16áéúk17eznyp - , §¦¥©£Ÿ¤¤©£¨§¦
,lag enk `id icedi lyãçà BLàøL ìáçä Bîk ,ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§©¤¤¤Ÿ¤¨

¯ éðMä BLàøa íãà CLîé íà ,ähîì éðMä BLàøå äìòîì§©§¨§Ÿ©¥¦§©¨¦¦§Ÿ¨¨§Ÿ©¥¦
Bì øLôàL änk ïBLàøä BLàø íb åéøçà CLîéå òðòðé§©§©§¦§Ÿ©£¨©Ÿ¨¦©¨¤¤§¨

Lnî äëëå .CLnäì§¦¨¥§¨¨©¨
íãàä úîLð LøLa§Ÿ¤¦§©¨¨¨
à"ä úðéçaî døB÷îe§¨¦§¦©¥

äàzzmy ly dpexg` 'd ± ©¨¨
,'ied,ìéòì økæpä- ©¦§¨§¥

dyer `edy dryay

,dxiaréLîî àeäC ©§¦
dúòtLä ãéøBîe'd" ly ± ¦©§¨¨¨

,exewne eyxy myn ,"d`zz

íéòøä åéNòî éãé ìò©§¥©£¨¨¨¦
CBz ãò åéúBáLçîe©§§¨©
àøçà àøèqä úBìëéä¥§©¦§¨¨¢¨

íMnL ,ìBëéákzelkidn ± ¦§¨¤¦¨
`ed ,`xg` `xhqdìa÷î§©¥

.åéNòîe åéúBáLçî± ©§§¨©£¨
,lirl xiaqdy zexnle

lag" wqtp zezixk iaiigay

,cvik ,'ied myn "dkyndd

lag ici lr leki `ed ,`eti`

dwipi ztqez jiyndl df

,`aen - ?`xg` `xhql

myexy ,zeciqga ,la`

jiyndl jk ici lr leki `ed okle ,x`yp (lagd zeipevig) lagdn

."`xg` `xhq"a dwipi ztqezéLînä àeä àeäL éðtîeíäì C ¦§¥¤©©§¦¨¤
,Làøa ÷ìç ìèBð àeä ïëì ,äòtLääxy` .xzei lecb wlg - ©©§¨¨¨¥¥¥¤¨Ÿ

`xhqe zetilwn ezrtyd lawl leki `hegdy cala ef `l ,okl

drtyd xzei lawn `ed `l` ,`xg`.ïéáîì éãåit lr s` ,`l` - §©©¥¦
zeciqga aezk ok18,oky ,wqtiz drtyddy gxkdd on seq seqy ,

onfl `le ,`xg` `xhqn ezrtyd lawl ipnf ote`a wx leki icedi

`"hily iaxd .zeig lawl eilr epnny mewnd df oi` ik ,jyenn

ipaa zay zxiny wefigl zekiiya ,dyecw dgiya df xac xikfd

lelign l"x d`ex `edy geeixdy ,icedil xiaqdl yiy ,l`xyi

zeidl leki `l geeixd levipe df geeix ly seqdy ,zrcl eilr ,zay

dqpxt ici lr `wec od l`xyi ipaa dglvde dkxa ,oky ,aeh

.llka dxezd ipice zay zxinyaíðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨
äëøáì19àì eðéãéa ïéà" : ¦§¨¨¥§¨¥Ÿ

"'eëå íéòLøä úåìMî20± ¦©§©¨§¨¦§
,aeha miig mdy"eðéãéa"§¨¥

úeìbä ïîæa øîBìk ,à÷åc©§¨§©¦§©©¨
.ïaøçä øçàiptn ± ©©©ª§¨

zeig f` milawny

.zetilwdnúðéça éäBæå§¦§¦©
,ìBëéák äðéëMä úeìb- ¨©§¦¨¦§¨

'ied my ly "d`zz 'd"nyk

,zetilwa jynpòétLäì§©§¦©
àøçà àøèqä úBìëéäì§¥§©¦§¨©£¨
.Cøaúé BLôð äàðN øLà£¤¨§¨©§¦§¨¥
ritydl d"awd jxhvi ±

xzei ,drtyd ztqez odl

y`xn odl avwed xy`n

ick ± z`fe ,dyecwn wepil

oipre dxigad oipr didiy

.dceardäNBò íãàäLëe§¤¨¨¨¤
÷lñî éæà ¯ äðBëð äáeLz§¨§¨£©§©¥

íäî,zetilwdn ± ¥¤
éLîäL äòtLääC,oda ± ©©§¨¨¤¦§¦

ék ,åéúBáLçîe åéNòîa§©£¨©§§¨¦
.dîB÷îì äðéëMä úòtLä øéæçî BúáeLúaodn lhep edixde ± ¦§¨©£¦©§¨©©§¦¨¦§¨

.okeza "dpikyd zelb" ici lr oda dkynpy drtyddeäæådn ± §¤
xdfdn 'c wxta lirl `aenk) '"d aeyz" `id "daeyz" dlndy

,"d`zz daeyz" `id "d`zz 'd" ly daeye ,(yecwdà"ä áeLz̈¥
äàzzday ±áeúkL Bîëe ,úeìb úðéçaî21é÷ìà 'ä áLå" :E± ©¨¨¦§¦©¨§¤¨§¨¡Ÿ¤

,jznyp xewn,EúeáL íò øîBìk ,"EúeáL úàaeyi envr `ed - ¤§§§©¦§§
,jaey mräëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe22øîàð àì áéLäå" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¥¦Ÿ¤¡©

:"'eëåici lr ,zelbdn aeyi envr `edy `id dpeekde ,"aye" `l` - §
ay - ,zelbn ay icediy"jiwl`".zelbn ,dpikyd ,eznyp xewn

äáåùúä úøâà

äðäå
åùàøù ìáçä åîë î"ãò .áéúë åúìçð ìáç á÷òé
åùàøá íãà êåùîé íà äèîì éðùä åùàøå äìòîì 'à
äîë ïåùàøä åùàø íâ åéøçà êùîéå òðòðé éðùä
íãàä úîùð ùøùá ùîî äëëå .êùîäì åì øùôàù
ãéøåîå êéùîî àåä ì"ðä äàúú à"ä 'éçáî äøå÷îå
êåú ãò åéúåáùçîå íéòøä åéùòî é"ò äúòôùä

192åéúåáùçî ìá÷î íùîù ìåëéáë à"èñä úåìëéä
äòôùää íäì êéùîîä àåä àåäù éðôîå .åéùòîå
ì"æø åøîàù åäæå .ì"ãå ùàøá ÷ìç ìèåð àåä ïëì
à÷åã åðéãéá 'åëå íéòùøä úåìùî àì åðéãéá ïéà
úåìâ 'éçá éäåæå .ïáøåçä øçà úåìâä ïîæá øîåìë
øùà à"èñä úåìëéäì òéôùäì ìåëéáë äðéëùä
éæà äðåëð äáåùú äùåò íãàäùëå .'úé åùôð äàðù
.åéúåáùçîå åéùòîá êéùîäù äòôùää íäî ÷ìñî
åäæå .äîå÷îì äðéëùä úòôùä øéæçî åúáåùúá éë
êé÷ìà 'ä áùå ù"îëå úåìâ 'éçáî äàúú à"ä áåùú
áéùäå ì"æø øîàîëå êúåáù íò øîåìë êúåáù úà

:'åëå øîàð àì

ט.16.ג לב, ˘ËÈÏ"‡:17.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰� קמ"ל חדש דדבר הסגנו� זה?!˜˘‰"לכאורה בעני� מדבר שלפ"ז הפרק כל שהרי ,

כמה מובני� ועפ"ז � מהקוד� הפכי וא� חדש עני� לבאר שבא הוא, כ� באמת (˘ÌÈÂ�Èאבל שזהו � לפרק. ע"י)ÌÂÈÒÎמפרק � דהכתוב העני�

סיו� נחלתו, חבל � כו'Â˜ˆ‰שיעקב ראשו קאמר (ולכ� (כעני�Â‰ˆ˜Âההמשכה נחלתו חבל יעקב הכתוב � בפ"ו החבל. ע"י מלמעלמ"ט ,(

נחלתו חבל יעקב כא�: הוסי� (ולכ� �È˙Î·בפ"ע שקדמו וביאור עני� לשלול שא"צ בפמ"ה "כתיב")Ï‡(ולכ� שהלמטה,ÈÎÙ‰Âהוסי� � מהנ"ל)

"Â˘‡¯) וממשי� דלמע' לחיות) (בנוגע הראש על פועל השני", לפעולה) חדש)ÂÚÂ„(בנוגע פרטי�È¯ÂÓÂ„עני� ב' (שבזה כו') (היכלות כו'

ממשי� דהחבל �ÌÈ¯Á‡Ïחדשי�: כבפ"ה למטהÚÈÏ˜·(ולא ירידה � (·˜ÚÈÓאפשר אי� לתר�: מוכרח שלזה � כו' היכלות תו� עד � חבל

Ï·ÁÏלמטה שמש�Ï·Á‰Óשתוריד כופל ולזה ?Ï·˜Óיעקב עני� שבאותו היינו כו')".Ï·˜Óכו', מהמשפיע ע'18.(למטה ומעי� קונטרס

טו.80.19�77. ד, ˘ËÈÏ"‡:20.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ה קשה (דהרע"ב) הפי' שאלת·Â�È„È"דלשני ה"ז � צלחה רשעי� דר� (1 דוקא:

דבשביל השלוה (2 א). ז, (ברכות ומרע"ה א) (יב, הגלותÔ„¯ËÏירמי' דבזמ� � בפני� להמבואר משא"כ דוקא? הגלות לזמ� זה למה � כו'

להיות יכול (וג� חיות מקבל הרשע � –·�ÌÈÓÈÚדוקא ומקבל ( � רפ"ד כדלעיל –˘‡¯·– היינו – באיכות בידינו˘ÂÏ‰(וג� אי� ובכ"ז (

.1239 עמוד להל� ראה כו"'. יצאנו כלומר ג.21.כו' ל, א.22.נצבי� כט, מגילה

fenz d"k ipy mei Ð f wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז כ"ה שני יו�
פרקז ,192 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íìåàå .æ ÷øô,fv 'nr cr.'åëå äëãðå

æ ÷øtd epax xiaqd ,'e wxt ,mcewd wxtaitly ,"d`zz daeyz"y ,owf ¤¤
dnewnl 'ied my ly d`zz 'd z` aiydl `id dpeekd yecwd xdfd yexit

zelb oipr dyrp zepeere mi`hg ici lr ,oky ,dzelbn dpikyd zayd `id -

xewn ,(dpikyd zpiga `id) 'ied myny d`zz 'd ly drtyddy ,dpikyd

olvil `pngx zkynp ,dnypd

`xhq"de dtilwd zelkid l`

mc`d lawn dpnn ,"`xg`

mi`hg dyer `edy drya zeig

xifgn daeyz ici lre ,zepeere

z` xifgne drtydd z` mc`d

.dzelbn dpikyd

øLiäå úîàä Cøc ,íìeàå§¨¤¤¨¡¤§©¨¨
,äàzz äáeLz úðéçáì¦§¦©§¨©¨¨
¯ ìéòì økæpä äàzz à"ä¥©¨¨©¦§¨§¥

.ììk Cøc íéøác 'á íä- ¥§¨¦¤¤§¨
zg`a) `"hily iaxd

ixac yxit (ycewd zegiyn

zn`d jxc" owfd epiax

jxcd idef `wecy - "xyide

dxyide zizin`dwxta cin) lirly dn it lr - d`zz daeyzl

m`y ,"`hgd zaifr" `ed daeyzd oipr xwiry ,owfd epax xn` ('`

ixd ,df `hg dyrn lr xzei xefgl `ly mly ala hilgn mc`d

) daeyz xak ef:`"hily x"enc` w"k zxrddcear yxec - o`ke"

df oi` j` ('"ek f"d `hgd zaifry s`y `l` - zekex` dpkde

xac) dni`zn dpkda `ly d`a daeyzyk ,oky ,"zn`d jxc"

daeyza xxerziy ok` xyt` ,(df wxta xiaqdl cner owfd epaxy

) `hgd zaifr lr mly ala hilgie:`"hily x"enc` w"k zxrd

df oi` `linne ,meiw dl didz `l j` ,('"eke daeyz f"de"zn`,

,okyzn`aezky enk ,meiw el yiy xac `xwp1oekz zn` zty" :

"crl2a didz daeyzdy icke ,zn`zyxcp (meiw dl didiy)

a oeci dilr daeyzl dpkddjxc"y ,owfd epax xne` okl .df wxt

zn`ddze` xiaqn `edy dpkdd ici lr `id - d`zz daeyzl "

jxc" xne` owfd epaxy dne .oldlxyiddidzy xyt` ,oky ,`ed "

`l` ,dxyi jxc ici lr `l `eazy j` ,zn`a daeyz zexxerzd

xac zeidl dleki dnvr `idy daiq ,`idy daiq efi` ici lr

oa xfrl` 'x ly ezaeyza didy itk ,daeyzl dpkdn jtid `edy

aeh `l oipr ici lr dzid daeyzl ezexxerzdl daiqdy ,`icxec

jxc"dy ,owfd epax o`k xne` okl ,f` el exn`y mixacd ici lre

xyidoze` xiaqn `edy zepkdd ici lr `id daeyzl ribdl "

:md mixacd ipye .oldl,ãçàäoiprl ribdl oey`xd xacd - ¨¤¨
,daeyzdíéðBéìòä íéîçø øøBòì àeä,d"awd ly ±øB÷nî §¥©£¦¨¤§¦¦§
íéîçøä"mingxd a`"e "ongxd a`" ± zepiga izy opyi ,oky ±3: ¨©£¦

a`"ongxd,lekiak ,ea yiy a`d ,megxd a`d epiid "zcn

a`" eli`e ,mingxdmingxd,mingx ly a`d epiid "xewn,mingxd

n dlrnle milaben mpi`y mingxd ,`id dpeekdezcnmingxd

dcnd z` xxeriy `ed o`k yexitde - dlewye dcecn `idy

,mingx ly xzei dpeilrd

,"mipeilrd mingx"ìò©
,úé÷ìàä BLôðå BúîLð¦§¨§©§¨¡Ÿ¦

änø àøâàî äìôpLbbn ± ¤¨§¨¥¦§¨©¨
dbixcnn xnelk ,deab

"seq oi`"n ,xzeia dpeilr

`edyíéiçä éiç©¥©©¦
àeä¯Ceøadltp myne ± ¨

dnypdàú÷éîò àøéáì4- §¦¨£¦§¨
"`xbi`" .wenr xeal

,zedeab od llka dbixcne

"`xbi`"n `l d`a dnypde

`xbi`"n `l` ,mzqdnx,"

,xzeia ddeab dbixcn

`edy ,mzq xeaa `l dltpe

xeaa `l` ,dpezgz dbixcnwenràøèqäå äàîhä úBìëéä ïä ,¥¥§©ª§¨§©¦§¨
,àøçàzepeere mi`hg ici lry ,mcewd wxta xaqenk -zcxei ©£¨

xxerl mc`d lre ,"`xg` `xhq"de d`nehd zelkida dnypd

,mipeilrd mingxd z` dilrdøB÷î ìòå,dnypd ly ±øB÷îa §©§¨¦§
;àeä¯Ceøa ä"éåä íL àeä ,íéiçä`ed 'ied myy ,lirl xen`k - ©©¦¥£¨¨¨

my ly drtydd mb zcxei dnypd zcixi ici lre ,dnypd xewn

lr mb `id zepngxdy ixd ,"`xg` `xhq"e zetilw ly zelba 'ied

,'ied my `ed ,dnypd xewnáeúkL Bîëe5ä"éåä ìà áLéå" : §¤¨§¨Ÿ¤£¨¨
,"eäîçøéångxie" -edxxeriy xnelk ,'"ied" my lr dpeekd " ¦©£¥

,'ied my lr mingxLeøt?'ied my lr mingx xxerl dpeekd dn ± ¥
:df ixd ±,àeä¯Ceøa ä"éåä íL úòtLä ìò íéîçø øøBòì§¥©£¦©©§¨©¥£¨¨¨
ìzLpLíéàîhä àøçà àøèqä úBìëéä CBz äãøéå äìL ¤¦§©§§¨§¨§¨¥§©¦§¨©£¨©§¥¦

,íúBéçäì,zeig oda jiyndl -LBðà äNòî éãé ìò,mi`hgd ± §©£¨©§¥©£¥¡
;úBòøä åéúBáLçîe ,åéúBìeaçúåzeaygn ici lr mb ,oky - §©§¨©§§¨¨¨

,"`xg` `xhq"a zeig mikiynn ,cala zerxáeúkL Bîëe6: §¤¨
"íéèäøa øeñà Cìî",mihdxa xeyw ,mlerd jln ,d"awd ± ¤¤¨¨§¨¦

'eëå àçî éèéäøa7,:`"hily x"enc` w"k yexit± qrhrx`w ic" §©¦¥Ÿ¨§
mivxy mihdx c"r) zeaygn ic otiel qr e`ee gen oet orbpeliiht`

gd zeaygna ,xnelk ,"(mind maici lr mby ,gend ly zetle

df ici lr dpd ,zerx zeaygn od m` ,gena zetlegd zeaygnd

djln,'ied myny drtydl zelb `ian df ,xeq`úðéça àéä¦§¦©
,äðéëMä úeìbzpiga ,dpikydy -zeklnici lr d`a ,zeliv`c ¨©§¦¨

,zelba jk.ìéòì økæpkmcewd wxta ±8.äæì ìbñîä ïîæe± ©¦§¨§¥§©©§ª¨¨¤

äáåùúä úøâà

íìåàå æ ÷øôäáåùú 'éçáì øùéäå úîàä êøã
'á íä ì"ðä äàúú à"ä äàúú
íéðåéìòä íéîçø øøåòì àåä 'àä .ììë êøã íéøáã
äìôðù 'é÷ìàä åùôðå åúîùð ìò íéîçøä øå÷îî
ïä àú÷éîò àøéáì ä"á íééçä ééç äîø àøâéàî
íééçä øå÷îá äøå÷î ìòå .à"èñäå äàîåèä úåìëéä
.åäîçøéå 'éåä ìà áåùéå ù"îëå ä"á 'éåä íù àåä
äìùìúùðù ä"á 'éåä íù úòôùä ìò íéîçø øøåòì 'éô
é"ò íúåéçäì íéàîèä à"èñä úåìëéä êåú äãøéå
ù"îëå úåòøä åéúåáùçîå åéúåìåáçúå ùåðà äùòî
'éçá àéä 'åëå àçåî éèéäøá íéèäøá øåñà êìî
ïå÷éúá àåä äæì ìâåñîä ïîæå .ì"ðë äðéëùä úåìâ

יט.1. יב, ˘ËÈÏ"‡:2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספי"ג ˘ËÈÏ"‡:3."וכבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וש"נ א. כג, נשא ‰Ú¯˙4."לקו"ת

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."דע"י ברש"י ואיתא � גג התיבה נשמטה שבש"ס וברש"י ב. ה, חגיגה הש"ס ז.5."ל' נה, Î"˜6.ישעיה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."וצ"ע ש�. הצ"צ ועיי� ו. ז, ˘ËÈÏ"‡:7."שה"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ת"ו לתקו"ז ˘ËÈÏ"‡:8."הוס' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

וכו"'. בהשינויי� נג]) א' ע' ח"ב נ"� [אוה"ת 22 ע' איכה להצ"צ – לש� (ובהגהות פמ"ה בח"א בכ"ז לעיי� "ויש
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תמוז כ"ה שני יו�
פרקז ,192 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íìåàå .æ ÷øô,fv 'nr cr.'åëå äëãðå

æ ÷øtd epax xiaqd ,'e wxt ,mcewd wxtaitly ,"d`zz daeyz"y ,owf ¤¤
dnewnl 'ied my ly d`zz 'd z` aiydl `id dpeekd yecwd xdfd yexit

zelb oipr dyrp zepeere mi`hg ici lr ,oky ,dzelbn dpikyd zayd `id -

xewn ,(dpikyd zpiga `id) 'ied myny d`zz 'd ly drtyddy ,dpikyd

olvil `pngx zkynp ,dnypd

`xhq"de dtilwd zelkid l`

mc`d lawn dpnn ,"`xg`

mi`hg dyer `edy drya zeig

xifgn daeyz ici lre ,zepeere

z` xifgne drtydd z` mc`d

.dzelbn dpikyd

øLiäå úîàä Cøc ,íìeàå§¨¤¤¨¡¤§©¨¨
,äàzz äáeLz úðéçáì¦§¦©§¨©¨¨
¯ ìéòì økæpä äàzz à"ä¥©¨¨©¦§¨§¥

.ììk Cøc íéøác 'á íä- ¥§¨¦¤¤§¨
zg`a) `"hily iaxd

ixac yxit (ycewd zegiyn

zn`d jxc" owfd epiax

jxcd idef `wecy - "xyide

dxyide zizin`dwxta cin) lirly dn it lr - d`zz daeyzl

m`y ,"`hgd zaifr" `ed daeyzd oipr xwiry ,owfd epax xn` ('`

ixd ,df `hg dyrn lr xzei xefgl `ly mly ala hilgn mc`d

) daeyz xak ef:`"hily x"enc` w"k zxrddcear yxec - o`ke"

df oi` j` ('"ek f"d `hgd zaifry s`y `l` - zekex` dpkde

xac) dni`zn dpkda `ly d`a daeyzyk ,oky ,"zn`d jxc"

daeyza xxerziy ok` xyt` ,(df wxta xiaqdl cner owfd epaxy

) `hgd zaifr lr mly ala hilgie:`"hily x"enc` w"k zxrd

df oi` `linne ,meiw dl didz `l j` ,('"eke daeyz f"de"zn`,

,okyzn`aezky enk ,meiw el yiy xac `xwp1oekz zn` zty" :

"crl2a didz daeyzdy icke ,zn`zyxcp (meiw dl didiy)

a oeci dilr daeyzl dpkddjxc"y ,owfd epax xne` okl .df wxt

zn`ddze` xiaqn `edy dpkdd ici lr `id - d`zz daeyzl "

jxc" xne` owfd epaxy dne .oldlxyiddidzy xyt` ,oky ,`ed "

`l` ,dxyi jxc ici lr `l `eazy j` ,zn`a daeyz zexxerzd

xac zeidl dleki dnvr `idy daiq ,`idy daiq efi` ici lr

oa xfrl` 'x ly ezaeyza didy itk ,daeyzl dpkdn jtid `edy

aeh `l oipr ici lr dzid daeyzl ezexxerzdl daiqdy ,`icxec

jxc"dy ,owfd epax o`k xne` okl ,f` el exn`y mixacd ici lre

xyidoze` xiaqn `edy zepkdd ici lr `id daeyzl ribdl "

:md mixacd ipye .oldl,ãçàäoiprl ribdl oey`xd xacd - ¨¤¨
,daeyzdíéðBéìòä íéîçø øøBòì àeä,d"awd ly ±øB÷nî §¥©£¦¨¤§¦¦§
íéîçøä"mingxd a`"e "ongxd a`" ± zepiga izy opyi ,oky ±3: ¨©£¦

a`"ongxd,lekiak ,ea yiy a`d ,megxd a`d epiid "zcn

a`" eli`e ,mingxdmingxd,mingx ly a`d epiid "xewn,mingxd

n dlrnle milaben mpi`y mingxd ,`id dpeekdezcnmingxd

dcnd z` xxeriy `ed o`k yexitde - dlewye dcecn `idy

,mingx ly xzei dpeilrd

,"mipeilrd mingx"ìò©
,úé÷ìàä BLôðå BúîLð¦§¨§©§¨¡Ÿ¦

änø àøâàî äìôpLbbn ± ¤¨§¨¥¦§¨©¨
dbixcnn xnelk ,deab

"seq oi`"n ,xzeia dpeilr

`edyíéiçä éiç©¥©©¦
àeä¯Ceøadltp myne ± ¨

dnypdàú÷éîò àøéáì4- §¦¨£¦§¨
"`xbi`" .wenr xeal

,zedeab od llka dbixcne

"`xbi`"n `l d`a dnypde

`xbi`"n `l` ,mzqdnx,"

,xzeia ddeab dbixcn

`edy ,mzq xeaa `l dltpe

xeaa `l` ,dpezgz dbixcnwenràøèqäå äàîhä úBìëéä ïä ,¥¥§©ª§¨§©¦§¨
,àøçàzepeere mi`hg ici lry ,mcewd wxta xaqenk -zcxei ©£¨

xxerl mc`d lre ,"`xg` `xhq"de d`nehd zelkida dnypd

,mipeilrd mingxd z` dilrdøB÷î ìòå,dnypd ly ±øB÷îa §©§¨¦§
;àeä¯Ceøa ä"éåä íL àeä ,íéiçä`ed 'ied myy ,lirl xen`k - ©©¦¥£¨¨¨

my ly drtydd mb zcxei dnypd zcixi ici lre ,dnypd xewn

lr mb `id zepngxdy ixd ,"`xg` `xhq"e zetilw ly zelba 'ied

,'ied my `ed ,dnypd xewnáeúkL Bîëe5ä"éåä ìà áLéå" : §¤¨§¨Ÿ¤£¨¨
,"eäîçøéångxie" -edxxeriy xnelk ,'"ied" my lr dpeekd " ¦©£¥

,'ied my lr mingxLeøt?'ied my lr mingx xxerl dpeekd dn ± ¥
:df ixd ±,àeä¯Ceøa ä"éåä íL úòtLä ìò íéîçø øøBòì§¥©£¦©©§¨©¥£¨¨¨
ìzLpLíéàîhä àøçà àøèqä úBìëéä CBz äãøéå äìL ¤¦§©§§¨§¨§¨¥§©¦§¨©£¨©§¥¦

,íúBéçäì,zeig oda jiyndl -LBðà äNòî éãé ìò,mi`hgd ± §©£¨©§¥©£¥¡
;úBòøä åéúBáLçîe ,åéúBìeaçúåzeaygn ici lr mb ,oky - §©§¨©§§¨¨¨

,"`xg` `xhq"a zeig mikiynn ,cala zerxáeúkL Bîëe6: §¤¨
"íéèäøa øeñà Cìî",mihdxa xeyw ,mlerd jln ,d"awd ± ¤¤¨¨§¨¦

'eëå àçî éèéäøa7,:`"hily x"enc` w"k yexit± qrhrx`w ic" §©¦¥Ÿ¨§
mivxy mihdx c"r) zeaygn ic otiel qr e`ee gen oet orbpeliiht`

gd zeaygna ,xnelk ,"(mind maici lr mby ,gend ly zetle

df ici lr dpd ,zerx zeaygn od m` ,gena zetlegd zeaygnd

djln,'ied myny drtydl zelb `ian df ,xeq`úðéça àéä¦§¦©
,äðéëMä úeìbzpiga ,dpikydy -zeklnici lr d`a ,zeliv`c ¨©§¦¨

,zelba jk.ìéòì økæpkmcewd wxta ±8.äæì ìbñîä ïîæe± ©¦§¨§¥§©©§ª¨¨¤

äáåùúä úøâà

íìåàå æ ÷øôäáåùú 'éçáì øùéäå úîàä êøã
'á íä ì"ðä äàúú à"ä äàúú
íéðåéìòä íéîçø øøåòì àåä 'àä .ììë êøã íéøáã
äìôðù 'é÷ìàä åùôðå åúîùð ìò íéîçøä øå÷îî
ïä àú÷éîò àøéáì ä"á íééçä ééç äîø àøâéàî
íééçä øå÷îá äøå÷î ìòå .à"èñäå äàîåèä úåìëéä
.åäîçøéå 'éåä ìà áåùéå ù"îëå ä"á 'éåä íù àåä
äìùìúùðù ä"á 'éåä íù úòôùä ìò íéîçø øøåòì 'éô
é"ò íúåéçäì íéàîèä à"èñä úåìëéä êåú äãøéå
ù"îëå úåòøä åéúåáùçîå åéúåìåáçúå ùåðà äùòî
'éçá àéä 'åëå àçåî éèéäøá íéèäøá øåñà êìî
ïå÷éúá àåä äæì ìâåñîä ïîæå .ì"ðë äðéëùä úåìâ

יט.1. יב, ˘ËÈÏ"‡:2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספי"ג ˘ËÈÏ"‡:3."וכבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וש"נ א. כג, נשא ‰Ú¯˙4."לקו"ת

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."דע"י ברש"י ואיתא � גג התיבה נשמטה שבש"ס וברש"י ב. ה, חגיגה הש"ס ז.5."ל' נה, Î"˜6.ישעיה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."וצ"ע ש�. הצ"צ ועיי� ו. ז, ˘ËÈÏ"‡:7."שה"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ת"ו לתקו"ז ˘ËÈÏ"‡:8."הוס' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
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fenzכח e"k iyily mei Ð f wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז כ"ו שלישי יו�

,fv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáùð êéàäå,194 'nr cr.òãåðë äáåùúá

xxerle ,dxewn lre eznyp lry zepngxa yibxdl mc`d lkeiy

,jkl lbeqnd onfd ,mipeilrd mingxBîk ,úBöç ïewúa àeä§¦£§
:íL áeúkL eäæå .úeëéøàa íL ïiò ,äøòäa øecqa áeúkL¤¨©¦§¤¨¨©¥¨©£¦§¤¤¨¨

"zevg oewiz"a -."eðàèç ék eðì àð éBà ,eðLàø úøèò äìôð"¨§¨£¤¤Ÿ¥¨¨¦¨¨
zltep ,mi`hgd ici lry ±

.dnypd xewn ,"dxhr"d

Ceøa ¯ LBãwä àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨©¨¨
é÷øôa "áeìò Cìî" àeä ¯¤¤¨§¦§¥

úBìëéä9áúkL Bîk , ¥¨§¤¨©
,ì"æ ÷"îøädyn iax - ¨§©©

.dkxal epexkf exiacxewék¦
äfî ìBãb ïBaìò Eì ïéà10. ¥§¤§¨¦¤

zelkida dpikyd zelbn ±

."`xg` `xhq"de d`nehd

ïðBaúé øLàk èøôáe¦§¨©£¤¦§¥
óBñ¯ïéà úlãâa ìékNnä©©§¦¦§ª©¥
ìk àlîî ,àeä¯Ceøä§©¥¨

ïéîìòzenlerd lk dign ± ©§¦
zn`zen zinipt zeiga

,`xapl,ïéîìò ìk ááBñå§¥¨©§¦
dign ,zenlerd lk siwn -

,mdn dlrnly zeiga mze`

ly dpigaa wx `id ef zeig

,zenlerd lr "siwn"ìk̈
Búðáäå BìëN øeòL éôì ãçàå ãçà"seq oi`" zlecba wnrzi ± ¤¨§¤¨§¦¦¦§©£¨¨

jexa,`ed:ãàî ãàî äæ ìò øîøîúély ezelcb epiada ,oky - ¦§©§¥©¤§Ÿ§Ÿ
lre eznyp lry dlecbd zepngxd ,f` wx yegie yibxi d"awd

eilr rityn df ixd ± yiieane zelba `vnpy "jln"d edine ,dxewn

"xyide zn`d jxc" mdy mixacd ipyn oey`xd df .dlecb zexixn

.d`zz daeyzl,'áäå:`ed ,ipyd xacd -òéðëäìe Lháì §©§©¥§©§¦©
úeqb úðéça ÷ø àéä dúeiç ìk øLà ,àøçà àøèñå ätìwä©§¦¨§¦§¨©£¨£¤¨©¨¦©§¦©©

,ääaâäåz` dpnn milhep ,dze` mixaeye miripknyk ,`linne - §©§¨¨
,dzeigáeúkL Bîk11,"'Bâå øLpk déaâz íà" :- okleLehaäå §¤¨¦©§¦©©¤¤§§©¦

.dìeháe dúúéî éäBæ ¯ Lnî øôò ãò äòðëääådtilwd ly ± §©©§¨¨©¨¨©¨¦¦¨¨¦¨
."`xg` `xhq"de,eðéäåz` miripkne mixaey dn ici lr - §©§

?"`xg` `xhq"de dtilwdéãé ìòenvr axwa lret mc`dy ±áì" ©§¥¥
,'eëå "ñàîð åéðéòa äæáð" úBéäìå ,"äkãðå øaLðitk oky - ¦§¨§¦§¤§¦§¦§¤§¥¨¦§¨§

wlga h"k wxta xaqedy

mb ,mc`d xwir ,oey`xd

mc`a hxtae ,ipepiaa

eytp `ed ± `hegd

`edy ici lre ,zindad

eytp mb ixd zxayp ,xayp

,(dtilwn d`ad) zindad

xaey `ed jk ici lry ixd

`xhq"e dtilwd z` ripkne

."`xg`áeúkL Bîëe§¤¨
LBãwä øäfa12ìò ©Ÿ©©¨©

÷eñt13çeø íé÷ìà éçáæ" : ¨¦§¥¡Ÿ¦©
äkãðå øaLð áì ,äøaLð¦§¨¨¥¦§¨§¦§¤

,"'eëåmyl gafd edn - §
gex" yi xy`k ± ?miwl`

gex zxayp ,"dxayp

dn ici lre ,`xg` `xhqd

al" ici lr ± ?ef gex zxayp

yiy jk ici lr ,"xayp

l mc`l`edy itk ,xayp a

,oldl cin yxtnì àeä ¯ äîäaä ïî ïaø÷ ìk ék,ä"éåä íL ¦¨¨§¨¦©§¥¨§¥£¨¨
,íéîçøä úcî àéäik mc`" :'ied my zepaxwa xkfp cinz okl - ¦¦©¨©£¦

oaxw mkn aixwi'"iedlgegip gix" ,'"iedl,dneckeì ìáàíL £¨§¥
íà ék ,äîäa ïaø÷ ïéáéø÷î ïéà ¯ ïécä úcî àéä ,íé÷ìà± ¡Ÿ¦¦¦©©¦¥©§¦¦¨§©§¥¨¦¦

miwl` myl "gaf"d ok edn:`"hily x"enc` w"k zxrd)azkc

?("miwl` igaf" o`kìàøèqäå äàîhä çeø øéáòäìe øaL §©¥§©£¦©©ª§¨§©¦§¨
"äøaLð çeø" eäæå ,àøçà.miwl` myl gaf ,"miwl` igaf" edf ± ¨¢¨§¤©¦§¨¨

éàäå"äkãðå øaLð ál"äLk ?"àøçà àøèq"ä çeø äøaLð C §©¥¦§§¨©©¦§¨©£¨§¤©¥¦§¨§¦§¤
'eëå14. §

éàäåéãé ìò àeä øéòfî èòî ,äpä ?äkãðå álä øaLð C §©¥¦§¨©¥§¦§¤¦¥§©¦§¥©§¥
,úBiðòúå íéôebñ¦¦§©£¦
eðì ïéàL älà eðéúBøBãa§¥¥¤¤¥¨
ãåãk äaøä úBpòúäì çkŸ©§¦§©©§¥§¨¦

,Cìnälre ,daxd mvy - ©¤¤
z` ixnbl xiqd ,jk ici

cvny zindad eytp

,dtilwdeðéúBaø øîàîk§©£©©¥

äëøáì íðBøëæ15÷eñt ìò16BâøäL ¯ "éaø÷a ììç éaìå" : ¦§¨¦§¨¨©¨§¦¦¨©§¦§¦¤£¨
úéðòúaxvid z` bxdy ± §©£¦

,ep` eli`e ,ziprza rxd

,daxd mevl epgeka oi`y

ici lr `a xirfn hrn wx

.mitebiqe zeiprzøwò Cà©¦©
øaLð úBéäì ,álä úòðëä©§¨©©¥¦§¦§¨
çeø úøáòäå äkãðå§¦§¤§©£¨©©

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

äìôð íù ù"æå .á"ùò äøòäá øåãéñá ù"îë úåöç
àø÷ð ïëìå .åðàèç éë åðì àð éåà åðéùàø úøèò
ì"æ ÷"îøä ù"îë úåìëéä é÷øôá áåìò êìî ä"áã÷ä

æöïðåáúé øùàë èøôáå .äæî ìåãâ ïåáìò êì ïéà éë
'àå 'à ìë ò"ëñå ò"ëîî ä"á ñ"à úìåãâá ìéëùîä
:ãàî ãàî æ"ò øîøîúé åúðáäå åìëù øåòéù éôì
äúåéç ìë øùà à"èñå äôéì÷ä òéðëäìå ùèáì 'áäå
øùðë äéáâú íà ù"îë ääáâäå úåñâ 'éçá ÷ø àéä
äúúéî éäåæ ùîî øôò ãò äòðëääå ùåèéáäå .'åëå
äæáð úåéäìå äëãðå øáùð áì é"ò åðééäå .äìåèéáå
'é÷ìà éçáæ ô"ò ÷"äåæá ù"îëå .'åëå ñàîð åéðéòá
ïî ïáø÷ ìë éë .'åëå äëãðå øáùð áì äøáùð çåø
ìáà .íéîçøä úãî àéä 'éåä íùì àåä äîäáä
äîäá ïáø÷ ïéáéø÷î ïéà ïéãä úãî àéä íé÷ìà íùì
çåø åäæå à"èñäå äàîåèä çåø øéáòäìå øáùì à"ë
øáùð áìäùë .à"èñä çåø äøáùð êéàäå .äøáùð

.'åëå äëãðå

èòî äðä .äëãðå áìä øáùð êéàäå
ïéàù äìà åðéúåøåãá úåéðòúå íéôåâéñ é"ò àåä øéòæî
ì"æø øîàîë êìîä ãåãë äáøä úåðòúäì çë åðì
ø÷éò êà .úéðòúá åâøäù éáø÷á ììç éáìå ô"ò
äàîåèä çåø úøáòäå äëãðå øáùð úåéäì áìä úòðëä

.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."10."פי"ח:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰היינו "מורי" בש� – ספ"י היראה ש' (ר"ח מזה גדול כו' "נקרא

קעג)". סי' חאגיז לר"מ חכמי� משנת ובס' הלל, מע' האותיות ש' בשל"ה הובא – ד.11.הרמ"ק א, עובדיה טז. מט, Î"˜12.ירמיה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."א ה, יט.13."ויקרא נא, ˘ËÈÏ"‡:14.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מזה"ק מהמוב� – ‡„ÂÓ"¯15."ג"כ ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."פ"א בח"א ג� וכנזכר בסופה. ברכות כב.16."ירושלמי קט, תהלי�

fenz f"k iriax mei Ð f wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז כ"ז רביעי יו�

,194 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáò àìù éî óàå,gv 'nr cr.ïìåë ãâðë

÷îòa "àðaLçc éøàn"î úBéäì àeä ,àøçà àøèñå äàîhä©ª§¨§¦§¨©£¨¦§¦¨¥§ª§¨¨§Ÿ¤
,úòcädyery itk ,wcv oeayg zeyrl -lralrad ,oeaygd ©©©

,xzeia oeaygd el rbepy ,envr ziadäòL Búðéáe Bzòc ÷éîòäì§©£¦©§¦¨¨¨
úçà17äîa ïðBaúäì ,úBöç ïewz éðôì äìéì Bà íBé ìëa ©©§¨©§¨¦§¥¦£§¦§¥§©

åéàèça äNòå ìòtM¤¨©§¨¨©£¨¨
äðéëMä úeìb úðéça§¦©¨©§¦¨

,ìéòì økæpkici lry - ©¦§¨§¥
zelbl minxeb mi`hg

,dpikydø÷òì [íøâ] íâå§©¨©©£Ÿ
úé÷ìàä BLôðå BúîLð¦§¨§©§¨¡Ÿ¦

,àeä¯Ceøa íéiçä éiçî- ¥©¥©©¦¨
,miigd iig `edy d"awdn

äàîhä íB÷îì dãéøBäå§¦¨¦§©ª§¨
úBìëéä ïä ,úånäå§©¨¤¥¥§

úéNòðå ,àøçà àøèqä± ©¦§¨©£¨§©£¥
,dnypdäákøî úðéçáa¦§¦©¤§¨¨
íäéìàdakxny enk ± £¥¤

,dze` bidpnd akexl dlha

d`nehl eznyp dlha jk

zkyen `id odn zetilwle

,dzeig z`økæpk ,Bôeâì òétLäì úeiçå òôL íäî ìa÷ì§©¥¥¤¤©§©§©§¦©§©¦§¨
.ìéòì`xhq"e dtilwn mi`a ,`hegd sebl zeigde rtydy ± §¥

ald zrpkd ea zxvep ,df lka wnrzne opeazn `edyke ."`xg`

gafd edf lirl xn`py itky ,xayp ale18.miwl` myleäæå§¤
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL19íééeø÷ íäéiça íéòLø" : ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¨¦§©¥¤§¦

øîBìk ,"íéúîa dpeekd ,"mdiiga" ±jezzeigdy ,mdly zeigd ¥¦§©
,dzin ly oipr `id dnvrúånä íB÷nî íéëLîð íäéiçL¤©¥¤¦§¨¦¦§©¨¤

,äàîhäå,zene d`neh ly oipr ,"`xg` `xhq"d zelkidn - §©ª§¨
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yi ,'d z` lldl mileki md oi`y ynn mizn lr mixne`yk ,oky

,mdl brl meyn jkaàlà¤¨
íéòLøä ìò äðekä©©¨¨©¨§¨¦

,íéúî íééeø÷ íäéiçaL- ¤§©¥¤§¦¥¦
md oi`y ,mixne` mdilre

,'d z` lldl mileki

íúBà íéìaìánL¤§©§§¦¨
íãBòa úBøæ úBáLçîa§©£¨¨§¨
íéöôç íðéàå ,íòLøa§¦§¨§¥¨£¥¦

.(òãBpk ,äáeLúamby ± ¦§¨©©
lldl dvex ryxdy drya

eze` milalan ,'d z`

leliddy ,zexf zeaygna

jk meyne ,irack `di `l

miznd `l" mdilr mixne`

,xen`d lk dpd .'"eb elldi

zeidl eze` `iadl jixv

,ziwl`d eytpe eznyp z` zxk `edy opeazn `edyk ,"xayp al"

ina z`fe ± d`nehe dzin mewnl dcixede ,`ed jexa miigd iign

xaqedy itky ,miny icia dzine zxk ea yiy xeqi` lr xary

,owfd epax siqen ,oldl .dyxyn ytpd jk ici lr zzxkp ,lirl

± miny icia dzin e` zxk ea yiy xeqi` lr xar `ly in mby

iign ziwl`d eytp z` zxky ,envr z` `evnl `ed mb leki

:miny icia dzina e` zxka `ed xacdy itk `nbeca ,miigd

éãéa äúéî ïBò ìò àì íâå ,úøk ïBò ìò øáò àlL éî óàå§©¦¤Ÿ¨©©£¨¥§©Ÿ©£¦¨¦¥
òøæ úàöBä àeäL íéîL̈©¦¤¨©¤©

,àðåb éàäëe äìháì- §©¨¨§©©§¨
,dneckeàlàlr xar ± ¤¨

,úBl÷ úBøáò øàL§¨£¥©
ïäL øçàî ïë¯ét¯ìò¯óà©©¦¥¥©©¤¥
Lôðå äîLpa íéîâBt§¦©§¨¨§¤¤
úîéât ìLîëå ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§¦§©§¦©
íéwc íéìáç ú÷éñôe§¦©£¨¦©¦

ìéòì økæpk,'d wxta ± ©¦§¨§¥
ly ''dkyndd lag''y

lag enk `ed ,dnypd

b''ixzn zg` lr xaer `edy dryae ,zelizt (613) b''ixzn xefyd

wezipk df ixd ,zeevnd

,lagdn zg` dliztéøä£¥
ìBëé íéàèçä éeaøa§¦©£¨¦¨
åàìa Bîk íât úBéäì¦§§¨§§¨
Bà úøk Ba LiL ãçà¤¨¤¥¨¥
úìéôëa elôàå ,äúéî¦¨©£¦¦§¦©
úBaø íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦©

ãàî22ìéLîäL Bîk , §Ÿ§¤¦§¦
ïðòì íéàèçä àéápä©¨¦©£¨¦§¨¨

ìéôànä,lr ±øBà ©©£¦
áeúkL Bîk ,LîMä23: ©¤¤§¤¨

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

úòãä ÷îåòá àðáùåçã éøàîî úåéäì àåä à"èñå
äìéì åà íåé ìëá úçà äòù åúðéáå åúòã ÷éîòäì
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íéìáìáîù íéúî íééåø÷ íäééçáù íéòùøä ìò äðååëä
íéöéôç íðéàå íòùøá íãåòá úåøæ úåáùçîá íúåà

.(òãåðë äáåùúá

íâå úøë ïåò ìò øáò àìù éî óàå
â"äëå ì"æ úàöåä àåäù íéîù éãéá äúéî ïåò ìò àì
íéîâåô ïäù øçàî ë"ôòà .úåì÷ úåøéáò øàù àìà
íéìáç ú÷éñôå úîéâô ìùîëå úé÷ìàä ùôðå äîùðá
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תמוז כ"ז רביעי יו�

,194 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øáò àìù éî óàå,gv 'nr cr.ïìåë ãâðë

÷îòa "àðaLçc éøàn"î úBéäì àeä ,àøçà àøèñå äàîhä©ª§¨§¦§¨©£¨¦§¦¨¥§ª§¨¨§Ÿ¤
,úòcädyery itk ,wcv oeayg zeyrl -lralrad ,oeaygd ©©©

,xzeia oeaygd el rbepy ,envr ziadäòL Búðéáe Bzòc ÷éîòäì§©£¦©§¦¨¨¨
úçà17äîa ïðBaúäì ,úBöç ïewz éðôì äìéì Bà íBé ìëa ©©§¨©§¨¦§¥¦£§¦§¥§©

åéàèça äNòå ìòtM¤¨©§¨¨©£¨¨
äðéëMä úeìb úðéça§¦©¨©§¦¨

,ìéòì økæpkici lry - ©¦§¨§¥
zelbl minxeb mi`hg

,dpikydø÷òì [íøâ] íâå§©¨©©£Ÿ
úé÷ìàä BLôðå BúîLð¦§¨§©§¨¡Ÿ¦

,àeä¯Ceøa íéiçä éiçî- ¥©¥©©¦¨
,miigd iig `edy d"awdn

äàîhä íB÷îì dãéøBäå§¦¨¦§©ª§¨
úBìëéä ïä ,úånäå§©¨¤¥¥§

úéNòðå ,àøçà àøèqä± ©¦§¨©£¨§©£¥
,dnypdäákøî úðéçáa¦§¦©¤§¨¨
íäéìàdakxny enk ± £¥¤

,dze` bidpnd akexl dlha

d`nehl eznyp dlha jk

zkyen `id odn zetilwle

,dzeig z`økæpk ,Bôeâì òétLäì úeiçå òôL íäî ìa÷ì§©¥¥¤¤©§©§©§¦©§©¦§¨
.ìéòì`xhq"e dtilwn mi`a ,`hegd sebl zeigde rtydy ± §¥

ald zrpkd ea zxvep ,df lka wnrzne opeazn `edyke ."`xg`

gafd edf lirl xn`py itky ,xayp ale18.miwl` myleäæå§¤
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL19íééeø÷ íäéiça íéòLø" : ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨§¨¦§©¥¤§¦

øîBìk ,"íéúîa dpeekd ,"mdiiga" ±jezzeigdy ,mdly zeigd ¥¦§©
,dzin ly oipr `id dnvrúånä íB÷nî íéëLîð íäéiçL¤©¥¤¦§¨¦¦§©¨¤

,äàîhäå,zene d`neh ly oipr ,"`xg` `xhq"d zelkidn - §©ª§¨
.dyecw ly zeigd jtidáeúkM äî ïëå)20eììäé íéúnä àì" : §¥©¤¨Ÿ©¥¦§©§

íBìLå ñç "Løì âòì"k Bðéà ,"'Bâ21,ynn miznl dpeekd oi` - , ¥§Ÿ¥¨¨©§¨
yi ,'d z` lldl mileki md oi`y ynn mizn lr mixne`yk ,oky

,mdl brl meyn jkaàlà¤¨
íéòLøä ìò äðekä©©¨¨©¨§¨¦

,íéúî íééeø÷ íäéiçaL- ¤§©¥¤§¦¥¦
md oi`y ,mixne` mdilre

,'d z` lldl mileki

íúBà íéìaìánL¤§©§§¦¨
íãBòa úBøæ úBáLçîa§©£¨¨§¨
íéöôç íðéàå ,íòLøa§¦§¨§¥¨£¥¦

.(òãBpk ,äáeLúamby ± ¦§¨©©
lldl dvex ryxdy drya

eze` milalan ,'d z`

leliddy ,zexf zeaygna

jk meyne ,irack `di `l

miznd `l" mdilr mixne`

,xen`d lk dpd .'"eb elldi

zeidl eze` `iadl jixv

,ziwl`d eytpe eznyp z` zxk `edy opeazn `edyk ,"xayp al"

ina z`fe ± d`nehe dzin mewnl dcixede ,`ed jexa miigd iign

xaqedy itky ,miny icia dzine zxk ea yiy xeqi` lr xary

,owfd epax siqen ,oldl .dyxyn ytpd jk ici lr zzxkp ,lirl

± miny icia dzin e` zxk ea yiy xeqi` lr xar `ly in mby

iign ziwl`d eytp z` zxky ,envr z` `evnl `ed mb leki

:miny icia dzina e` zxka `ed xacdy itk `nbeca ,miigd

éãéa äúéî ïBò ìò àì íâå ,úøk ïBò ìò øáò àlL éî óàå§©¦¤Ÿ¨©©£¨¥§©Ÿ©£¦¨¦¥
òøæ úàöBä àeäL íéîL̈©¦¤¨©¤©

,àðåb éàäëe äìháì- §©¨¨§©©§¨
,dneckeàlàlr xar ± ¤¨

,úBl÷ úBøáò øàL§¨£¥©
ïäL øçàî ïë¯ét¯ìò¯óà©©¦¥¥©©¤¥
Lôðå äîLpa íéîâBt§¦©§¨¨§¤¤
úîéât ìLîëå ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§¦§©§¦©
íéwc íéìáç ú÷éñôe§¦©£¨¦©¦

ìéòì økæpk,'d wxta ± ©¦§¨§¥
ly ''dkyndd lag''y

lag enk `ed ,dnypd

b''ixzn zg` lr xaer `edy dryae ,zelizt (613) b''ixzn xefyd

wezipk df ixd ,zeevnd

,lagdn zg` dliztéøä£¥
ìBëé íéàèçä éeaøa§¦©£¨¦¨
åàìa Bîk íât úBéäì¦§§¨§§¨
Bà úøk Ba LiL ãçà¤¨¤¥¨¥
úìéôëa elôàå ,äúéî¦¨©£¦¦§¦©
úBaø íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦©

ãàî22ìéLîäL Bîk , §Ÿ§¤¦§¦
ïðòì íéàèçä àéápä©¨¦©£¨¦§¨¨

ìéôànä,lr ±øBà ©©£¦
áeúkL Bîk ,LîMä23: ©¤¤§¤¨

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

úòãä ÷îåòá àðáùåçã éøàîî úåéäì àåä à"èñå
äìéì åà íåé ìëá úçà äòù åúðéáå åúòã ÷éîòäì
åéàèçá äùòå ìòôù äîá ïðåáúäì úåöç ïå÷éú éðôì
åúîùð øå÷òì [íøâ] íâå ì"ðë äðéëùä úåìâ 'éçá
äàîåèä íå÷îì äãéøåäå ä"á íééçä ééçî 'é÷ìàä åùôðå
äáëøî 'éçáá úéùòðå à"èñä úåìëéä ïä úåîäå
.ì"ðë åôåâì òéôùäì úåéçå òôù íäî ìá÷ì íäéìà
øîåìë íéúî íééåø÷ íäééçá íéòùø ì"æø åøîàù åäæå
ù"î ïëå) äàîåèäå úåîä íå÷îî íéëùîð íäééçù

194àìà å"ç ùøì âòåìë åðéà 'åë åììäé íéúîä àì
íéìáìáîù íéúî íééåø÷ íäééçáù íéòùøä ìò äðååëä
íéöéôç íðéàå íòùøá íãåòá úåøæ úåáùçîá íúåà

.(òãåðë äáåùúá

íâå úøë ïåò ìò øáò àìù éî óàå
â"äëå ì"æ úàöåä àåäù íéîù éãéá äúéî ïåò ìò àì
íéîâåô ïäù øçàî ë"ôòà .úåì÷ úåøéáò øàù àìà
íéìáç ú÷éñôå úîéâô ìùîëå úé÷ìàä ùôðå äîùðá
íâô úåéäì ìåëé íéàèçä éåáéøá éøä .ì"ðë íé÷ã
úìéôëá 'éôàå .äúéî åà úøë åá ùéù ãçà åàìá åîë
àéáðä ìéùîäù åîë .ãàî úåáø íéîòô ãçà àèç
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éòLt áòë éúéçî"ïéa [íéìécánä] ,úBøeîç úBøáò íä ¯ "E ¨¦¦¨¨§¨¤¥£¥£©©§¦¦¥
,úé÷ìàä Lôpì àeä¯Ceøa ä"éåä íL úòtLä úéîéðt§¦¦©§¨©¥£¨¨¨©¤¤¨¡Ÿ¦
íéøcìå õøàì LîMä ïéa ìécánä ,CeLçå áò ïðò úìcáäk§©§¨©¨¨¨§¨©©§¦¥©¤¤¨¨¤§©¨¦

äéìò24;ìLî Cøc ìò:aezky dne -éúàhç ïðòëe""Eoprk ± ¨¤¨©¤¤¨¨§¨¨©Ÿ¤
- ,jiz`hg ,izign ,lwïä¥

Lc íãàL úBl÷ úBøáò£¥©¤¨¨¨
íéìécánä ,åéá÷òa©£¥¨©©§¦¦
Leì÷å ì÷ ïðò úìcáäk§©§¨©¨¨©§¨
Bîk ,äpäå .ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§¦¥§

,äfä ìLnaLieqikn - ¤©¨¨©¤
,ynyd xe`íéNî íà¦¥¦

LîMä øBà ãâð íãà̈¨¤¤©¤¤
úBl÷ úBvçî ïBlça©©§¦©

,ãàî áøì úBLeì÷e- §¨Ÿ§Ÿ
,zewc zeax zevignïä¥

úBìéôàî,ynyd xe` lr ± ©£¦
,äáò úçà ävçî Bîk§§¦¨©©¨¨

øúBéå,jkn ±Lnî äëëå §¥§¨¨©¨
ìLîpa àeäzexiara ± ©¦§¨

miairnd mipprl zeleynd

,ynyd xe` lrúBðBò ìëa§¨£
.åéá÷òa Lc íãàL± ¤¨¨¨©£¥¨

miaygp mpi` mdy z`tn

,zexeng zexiark eipira

xaer `edy iptn ,la`

df ixd ,zeax minrt mdilr

zewc zevign daxd enk

zg` dvign enk zeqknd

dvign xy`n xzei e` ,dar

,dar zg`ïkL ìkîe± ¦¨¤¥
zepeerdúBîñøôîä©§ª§¨

âå äøæ äãBáòk Lnî ïäL ,äëøáì íðBøëæ eðéúBaø éøácîéel ¦¦§¥©¥¦§¨¦§¨¨¤¥©¨©£¨¨¨§¦
Bîk ,íéîc úeëéôLe úBéøò25Bîk ,ä÷ãvä ïî ïéò úîìòä £¨§¦¨¦§©§¨©©¦¦©§¨¨§

áeúkL26,"'Bâ ìòiìá Eááì íò øáã äéäé ït Eì øîMä" :- ¤¨¦¨¤§¤¦§¤¨¨¦§¨§§¦©©
,dwcv ly oiprn rpnidl,"ìòiìá"e,l''f epizeax mixne` -àéä §¦©©¦
íéìéìà úãBáò éãáBò27,'eëådwcvd on oir znlrdy ixd - §¥£©¡¦¦§
;dxf dcear enk zaygpì àéä ,Bøáç úeðâa øtñnäå,òøä ïBL §©§©¥¦§£¥¦¨¨©

íéîc úeëéôLe úBéøò éelâå äøæ äãBáòk äìe÷Mä28ìëå , ©§¨©£¨¨¨§¦£¨§¦¨¦§¨
äøæ äãBáò ãáBò elàk ñòBkä29çeøä úeqb Ba LiL éî ïëå ,30, ©¥§¦¥£¨¨¨§¥¦¤¥©¨©

,àøîba úBaø äpäëåel` zexiar oi` yperd iably zexnl - §¨¥¨©©§¨¨
lr ok oi`y dn ,oic zia zzin ixd ribn dilr) dxf dcearl zenec

zenec od ,ytpa zenbet ody ipgexd mbtd iabl j` ,(el` zexiar

,minc zekitye zeixr ielib ,dxf dcear ± mixengd mi`hgl

äøBz ãeîìúåzlwey dxez cenlz lehia ly dxiard ±ãâðk §©§¨§¤¤
,ïlk,zexen`d zexiard lk cbpk -íðBøëæ eðéúBaø øîàîk ª¨§©£©©¥¦§¨

äëøáì31."'eëå äøæ äãBáò ìò àeä¯Ceøa¯LBãwä øzå" :ielib ± ¦§¨¨¦¥©¨¨©£¨¨¨§
ici lry ixd .''dxez lehia oer lr xzie `le minc zekitye zeixr

zexnl ± elld zexiard lk

oda yiy zexiar opi` ody

,miny icia dzin e` zxk

z` od zewzpn ,ok it lr s`

dxewnn ziwl`d ytpd

.`ed jexa miigd iigaïëìå§¨¥
ìòL òîL úàéø÷a eøcñ¦§¦§¦©§©¤©

ähnä32'ã åéìò ìa÷ì , ©¦¨§©¥¨¨
.'eëå ïéc¯úéa úBúéî± ¦¥¦§

,wpge bxd ,dtixy ,dliwq

xar `ly in lr mb z`fe

oypery zexiar lr mrt s`

opyi ,oky ,oic zia zzin

zenbetd zexiar daxd

yiy zexiard enk ytpa

;oic zia zzin yper oda

,ãBqä ét ìòL ãálî- ¦§©¤©¦©
,''dlaw''d it lríâBtä ìk̈©¥

ä"éåä íL ìL ã"eé úBàa§¤¥£¨¨
,äìé÷ñ áiçúð elàk ¯§¦¦§©¥§¦¨

à"ä úBàa íâBtäå± §©¥§¥
,'ied my ly dpey`xd

,äôøN áiçúð elàk- §¦¦§©¥§¥¨
mbetdeå"éå úBàáely ± §¨

,'ied my,âøä áiçúð elàk§¦¦§©¥¤¤
mbetde -à"ä úBàáe33 §¥

äðBøçà,'ied my ly ± ©£¨
,ã"eé úBàa íâBt ¯ òîL úàéø÷ ìhánäå ;÷ðç áiçúð elàk§¦¦§©¥¤¤§©§©¥§¦©§©¥§

ïélôúembet ,oilitz zevn lhand ±,à"ä úBàaly dpey`xd - §¦¦§¥
,'ied myúéöéöåmbet ,ziviv zevn lhand ±,å"éå úBàaly - §¦¦§¨
,'ied myälôúembet ,dltz zevn lhand ±à"ä úBàa± §¦¨§¥

,'ied my ly dpexg`.'eëåzexiar mey lr xar `l m` mb ,ixd ± §
it lry zexg` zexiar mb opyi ,oic zia zzin oda yiy zexeng

yiy zexengd zexiard ly dcn dze`a ytpa zenbet ''dlaw''

,rny z`ixwa envr lr lawl mc`d lr okle .oic zia zzin oda

.eytpa mbty mbtd z` owzl ick ,oic zia zezin 'cìBëé äfîe¦¤¨
ãîìì ìékNnäxywa ±ì,íéàèçå úBðBò øàL-w''k zxrd ©©§¦¦§Ÿ¦§¨£©£¨¦
`''hily x''enc`zezin 'cn dfi`l `linae ± mikiiy ze` dfi`l" :

- ''c''a:ïlk ãâðk äøBz ìeháeribdl mc`d leki df lkn dpd - ¦¨§¤¤ª¨

äáåùúä úøâà

úéîéðô ïéá [íéìéãáîä] úåøåîç úåøéáò íä êéòùô
ïðò úìãáäë .úé÷ìàä ùôðì ä"á 'éåä íù úòôùä
äéìò íéøãìå õøàì ùîùä ïéá ìéãáîä êåùçå áò
ùã íãàù úåì÷ úåøéáò ïä êéúàèç ïðòëå .î"ãò
.î"ãò ùåì÷å ì÷ ïðò úìãáäë íéìéãáîä åéá÷òá
øåà ãâð íãà íéùî íà äæä ìùîáù åîë äðäå
ïä ãàî áåøì úåùåì÷å úåì÷ úåöéçî ïåìçá ùîùä
ùîî äëëå .øúåéå äáò úçà äöéçî åîë úåìéôàî
ù"ëîå åéá÷òá ùã íãàù úåðåò ìëá ìùîðá àåä
.ã"ùå ò"âå æ"òë ùîî ïäù ì"æø éøáãî úåîñøåôîä
'éäé ïô êì øîùä ù"îë ä÷ãöä ïî ïéò úîìòä åîë
.'åëå à"òò àéä ìòéìáå 'åë ìòéìá êááì íò øáã
ò"âå æ"òë äìå÷ùä ø"äì àéä åøéáç úåðâá øôñîäå
úåñâ åá ùéù éî ïëå æ"òò åìàë ñòåëä ìëå ã"ùå
ì"æøàîë ïìåë ãâðë ú"úå .àøîâá úåáø äðäëå .çåøä
ìòù ù"÷á åøãéñ ïëìå .'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå

çöé"ôòù ãáìî .'åëå ã"á úåúéî 'ã åéìò ìá÷ì äèîä
áééçúð åìéàë 'éåä íù ìù ã"åé úåàá íâåôä ìë ãåñä
úåàáå äôéøù áééçúð åìéàë à"ä úåàá íâåôäå äìé÷ñ
åìéàë äðåøçà à"ä úåàáå âøä áééçúð åìéàë å"éå
ïéìéôúå ã"åé úåàá íâåô ù"÷ ìèáîäå .÷ðç áééçúð
.'åëå à"ä úåàá äìôúå å"éå úåàá úéöéöå à"ä úåàá
ìåèéáå 'éàèçå úåðåò øàùì ãåîìì ìéëùîä ìåëé äæîå

:ïìåë ãâðë äøåú

.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."('עלי (דרי� נפה"א אר�), (מל', תתאה ה"א העניני�: ב' – כבנמשל דזהו וי"ל מיותר. ‰Ú¯˙25."לכאורה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."א סח, ט.26."כתובות טו, ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב קיא, וסנה' ש� גמרא ע"פ הוא "ע"כ

.28:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב טו, ה"ג.29."ערכי� פ"ב דעות הלכות רמב"� ב. קפב, א.30.זח"ב ה, סוטה פתיחתא31.ראה

ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי (בתחלתה). ב' אות רבה ˘ËÈÏ"‡:32.לאיכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– התפלות) בי' ענינה (שאי� לאגה"ת "השייכות

ספ"ז)". ח"א ג"כ (ראה ותשובה הנפש חשבו� ג� ענינה קשעה"מ ˘ËÈÏ"‡:33.כי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�הפעמי ובב' – כא� שמביא "צ"ע

מילוי]". בלא מובא – [בסידורו נד. בגימ' שבמילואו הוי' –

fenz g"k iying mei Ð g wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז כ"ח חמישי יו�
פרקח ,gv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ç ÷øô,196 'nr cr.('åëå àëìîì

mi`hg ici lr mb mbty mbta ezrca ezeppeazda ,''xayp al''l

edf .(miny icia dzine zxk ea yiy `hg ici lr wx `le) mixg`

,el yiy ''xayp al''d ± ''d`zz daeyz''l `iand ipyd xacd

xyt` `linne ,''`xg` `xhq''de ''d`nehd gex'' z` xiqne xaeyd

lr daeh dlawe xard lr dhxga ,''zn`''a daeyza xefgl f` el

.`adl

ç ÷øtjxcd mieednd mixac ipy owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
dlecbd zepngxa zeppeazdd - :''d`zz daeyz''l ribdl dxyide zizin`d

zelb oipra ezewnrzde ytpd oeayge - ;(eznyp xewn lre) eznyp lry

zeidl mc`d z` `ian ,df ytp oeayg ;ei`hg ici lr mxb `edy ,dpikyd

al el yiy ,''xayp al'' lra

gex z` xaey `ed jkae ,xeay

.''`xg` `xhq''d

ú÷îòä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©£¨©
,ìéòì økæpä ìëa úòcä©©©§¨©¦§¨§¥
lry dlecbd zepngxa -

,dxewn lre ziwl`d eytp

ei`hg ici lr mxby dnae

úîàa Lwáì ìëeé©§©¥¤¡¤
àaìc à÷îòîwnern ± ¥ª§¨§¦¨

:weqtay dywad z` ,ald

éîçø áøk"éòLô äçî E §Ÿ©£¤§¥§¨¨
"'Bâå1,wxta weqt ixd df - §

zrya mixne`y mildzd

z`ixw''a mbe ''zevg oewiz''

,''dhnd lry rny

lbeqnd onfd `ed mdiptly

xn`y itk) ytpd oeaygl

oeayg ixg` ixd .(lirl

e` zevg oewiz iptly ytpd

lry rny z`ixw iptl

ywal mc`d leki ,dhnd

dywa zn`aef.a Baìa òáwz éæà ékìò úeðîçøä ìãb úîà ¦£©¦¨©§¦¤¡¤Ÿ¤¨©£¨©
,äìòîlLå BLôðaL úe÷ìà úðéça,eznyp xewna -økæpk §¦©¡Ÿ¤§©§§¤§©§¨©¦§¨

.ìéòìlr mbe ziwl`d eytp lr mb `id zepngxdy ± 'f wxta ± §¥
.dlrnl eznyp xewnúBcî â"éî íéðBéìòä íéîçø øøBòé äæáe¨¤§¥©£¦¨¤§¦¦¦

Böe÷a æîøpä ,àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöøî úBëLîpä ,íéîçøä̈©£¦©¦§¨¥§¨¤§¨©¦§¨§
,ã"eé ìL,'ied my ly -äòtLää úðéçaî äìòî äìòîlL ¤¤§©§¨©§¨¦§¦©©©§¨¨

.ä"éåä íL úBiúBàî úòtLpä,'f wxt ,mcewd wxta xen`k ± ©¦§©©¥¦¥£¨¨
± 'eke `''d ze`a e` 'ied my ly c''ei ze`a zenbetd zexiar opyi

zeig d`a dpnny ,'ied myn drtydd zwqtp ,mbtd ici lre

drya j` .''`xg` `xhq''e dtilwl zeig dpnn jynpe ,icedil

ze`a mdy ,mingxd zecn b''in mipeilrd mingx jiynn `edy

zeize`a oewizd jk ici lr `a ± 'ied myn dlrnly oeilrd oevxdn

hxtn owfd epaxy itk ,eznyp lr 'ied my zrtydae 'ied my ly

:cinïëìå,ef dbxcn ze`a ody iptn ±íéwðî íéîçøä úBcî â"éä §¨¥©¦¨©£¦§©¦
áeúkL Bîëe ,íéîâtä ìk2::mingxd zecn b''i iabl -ïBò àNð" ¨©§¨¦§¤¨Ÿ¥¨

íéðBöéçäì ä÷éðé ïéà áeLå ,"äwðå òLôå,zetilwl ±àøèqäå ¨¤©§©¥§¥§¦¨§©¦¦§©¦§¨
à"ä úòtLäî àøçà©£¨¥©§¨©¥

ìéòì økæpk ,äàzz± ©¨¨©¦§¨§¥
,zepeerde mi`hgd ici lry

d`zz 'dn dwipi odl yi

xy`k j` 'ied my ly

± mingxd zecn b''in jynp

zepeerd z` xacd dwpn

xzei odl oi`e mirytde

.d`zz 'dn dwipiäæáe)¨¤
äàzz à"ä áeLz̈¥©¨¨
,å"äéa ãçéúäì ,dîB÷îì¦§¨§¦§©¥§

.(ïéáîì éãåzernyn idef ± §©©¥¦
aeyz'' ± ''daeyz'' dlnd

ly dpexg`d `''ddy ± '''d

ylyl day 'ied my

mya dl zencewd zeize`d

.oz` zcge`n zeidl 'ied

nî ïëåLdyrp ±ähîì §¥©¨§©¨
,íãàaL úé÷ìàä Lôpa©¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨
íëéúBðBò ïéà áeL¥£¥¤

,íéìécáîoial ytpd oia - ©§¦¦
,zewl`áeúkL Bîëe:2- §¤¨

:mingxd zecn b''i iabl"äwðå"l''f epinkg miyxtn ±3-äwðî" §©¥§©¤
íä ,íéàBvä íéLeálî íLôð úBwðìe õçøì ,"íéáMì àeä©¨¦¦§Ÿ§©©§¨¦§¦©¦¥

íéðBöéçä,zeepere mi`hg ici lr mc`d z` zetiwnd zetilwd ± ©¦¦
àøîba áeúkL Bîk4:."'eëå ezôtìî"dtiwne zttln dxiard ± §¤¨©§¨¨§©§©§

ly d`nehl dpeekde ± `hegd mc`l yeal ziyrpe mc`d z`

eze` dwpn daeyzde ± yeal enk mc`d z` dtiwnd ,dxiard

.dl` mi`ev miyealníøäèzå äøáò çeøL øçàîe5gexd - ,6 ¥©©¤©¨§¨©§©£¥
,dze` dxdihe ytpd z` dxar ,dxdhe dlign lyìëez éæà£©©

ì íLôðäìòî äìòî úBìòìå ,Lnî àeä¯Ceøa ä"éåä ãò áeL ©§¨¨©£¨¨¨©¨§©£©§¨©§¨
úãçéî äúéäL Bîk ,àìôð ãeçéa Cøaúé Ba ä÷áãìe ,døB÷îì¦§¨§¨§¨¦§¨¥§¦¦§¨§¤¨§¨§ª¤¤
Cøaúé åét çeøa dçôpL íøèa ,ãeçiä úéìëúa Cøaúé Ba¦§¨¥§©§¦©¦§¤¤¤§¨¨§©¦¦§¨¥

ãøéì,zcxl ±íãàä óeâa Laìúäìe ähîìixd dzid f` ± ¥¥§©¨§¦§©¥§¨¨¨

äáåùúä úøâà

äðäå ç ÷øôìëåé ì"ðä ìëá úòãä ú÷îòä éøçà
áåøë àáìã à÷îåòî úîàá ù÷áì
úîàá åáìá òá÷ú éæà éë .'åëå éòùô äçî êéîçø
äìòîìùå åùôðáù úå÷ìà 'éçá ìò úåðîçøä ìãåâ
ø"äãî â"éî íéðåéìòä íéîçø øøåòé äæáå .ì"ðë
ã"åé ìù åöå÷á æîøðä ä"á ïåéìòä ïåöøî úåëùîðä
úåéúåàî úòôùðä äòôùää 'éçáî äìòî äìòîìù
íéîâôä ìë íé÷ðî íéîçøä úåãî â"éä ïëìå .'éåä íù
ä÷éðé ïéà áåùå .ä÷ðå òùôå ïåò àùåð ù"îëå
äæáå) ì"ðë äàúú à"ä úòôùäî à"èñäå íéðåöéçäì
.(ì"ãå å"äéá ãçééúäì äîå÷îì äàúú à"ä áåùú
ïéà áåù íãàáù úé÷ìàä ùôðá äèîì ùîî ïëå
íéáùì àåä ä÷ðî ä÷ðå ù"îëå íéìéãáî íëéúåðåò
íéðåöéçä íä íéàåöä íéùåáìî íùôð úå÷ðìå õåçøì
äøáò çåøù øçàîå .'åëå åúôôìî 'îâá ù"îë
ùîî ä"á 'éåä ãò áåùì íùôð ìëåú éæà íøäèúå
ãåçéá 'úé åá ä÷áãìå äøå÷îì äìòî äìòî úåìòìå
ãåçéä úéìëúá 'úé åá úãçåéî äúéäù åîë .àìôð
ùáìúäìå äèîì ãøéì 'úé åéô çåøá äçôðù íøèá

ג.1. נא, יח.2.תהלי� יד, א.3.שלח פו, ב.4.יומא ג, ˘ËÈÏ"‡:5.סוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�השחקי מטהר שהרוח ופי' כא. לז, "איוב

˘ËÈÏ"‡:6.מענני�". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.'"וכו דפשע בהעב התשובה פעולת כ� – הענני� מציאות ומבטל מפזר שרוח – במשל "כמו



לי fenz g"k iying mei Ð g wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז כ"ח חמישי יו�
פרקח ,gv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ç ÷øô,196 'nr cr.('åëå àëìîì

mi`hg ici lr mb mbty mbta ezrca ezeppeazda ,''xayp al''l

edf .(miny icia dzine zxk ea yiy `hg ici lr wx `le) mixg`

,el yiy ''xayp al''d ± ''d`zz daeyz''l `iand ipyd xacd

xyt` `linne ,''`xg` `xhq''de ''d`nehd gex'' z` xiqne xaeyd

lr daeh dlawe xard lr dhxga ,''zn`''a daeyza xefgl f` el

.`adl

ç ÷øtjxcd mieednd mixac ipy owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
dlecbd zepngxa zeppeazdd - :''d`zz daeyz''l ribdl dxyide zizin`d

zelb oipra ezewnrzde ytpd oeayge - ;(eznyp xewn lre) eznyp lry

zeidl mc`d z` `ian ,df ytp oeayg ;ei`hg ici lr mxb `edy ,dpikyd

al el yiy ,''xayp al'' lra

gex z` xaey `ed jkae ,xeay

.''`xg` `xhq''d

ú÷îòä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©£¨©
,ìéòì økæpä ìëa úòcä©©©§¨©¦§¨§¥
lry dlecbd zepngxa -

,dxewn lre ziwl`d eytp

ei`hg ici lr mxby dnae

úîàa Lwáì ìëeé©§©¥¤¡¤
àaìc à÷îòîwnern ± ¥ª§¨§¦¨

:weqtay dywad z` ,ald

éîçø áøk"éòLô äçî E §Ÿ©£¤§¥§¨¨
"'Bâå1,wxta weqt ixd df - §

zrya mixne`y mildzd

z`ixw''a mbe ''zevg oewiz''

,''dhnd lry rny

lbeqnd onfd `ed mdiptly

xn`y itk) ytpd oeaygl

oeayg ixg` ixd .(lirl

e` zevg oewiz iptly ytpd

lry rny z`ixw iptl

ywal mc`d leki ,dhnd

dywa zn`aef.a Baìa òáwz éæà ékìò úeðîçøä ìãb úîà ¦£©¦¨©§¦¤¡¤Ÿ¤¨©£¨©
,äìòîlLå BLôðaL úe÷ìà úðéça,eznyp xewna -økæpk §¦©¡Ÿ¤§©§§¤§©§¨©¦§¨

.ìéòìlr mbe ziwl`d eytp lr mb `id zepngxdy ± 'f wxta ± §¥
.dlrnl eznyp xewnúBcî â"éî íéðBéìòä íéîçø øøBòé äæáe¨¤§¥©£¦¨¤§¦¦¦

Böe÷a æîøpä ,àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöøî úBëLîpä ,íéîçøä̈©£¦©¦§¨¥§¨¤§¨©¦§¨§
,ã"eé ìL,'ied my ly -äòtLää úðéçaî äìòî äìòîlL ¤¤§©§¨©§¨¦§¦©©©§¨¨

.ä"éåä íL úBiúBàî úòtLpä,'f wxt ,mcewd wxta xen`k ± ©¦§©©¥¦¥£¨¨
± 'eke `''d ze`a e` 'ied my ly c''ei ze`a zenbetd zexiar opyi

zeig d`a dpnny ,'ied myn drtydd zwqtp ,mbtd ici lre

drya j` .''`xg` `xhq''e dtilwl zeig dpnn jynpe ,icedil

ze`a mdy ,mingxd zecn b''in mipeilrd mingx jiynn `edy

zeize`a oewizd jk ici lr `a ± 'ied myn dlrnly oeilrd oevxdn

hxtn owfd epaxy itk ,eznyp lr 'ied my zrtydae 'ied my ly

:cinïëìå,ef dbxcn ze`a ody iptn ±íéwðî íéîçøä úBcî â"éä §¨¥©¦¨©£¦§©¦
áeúkL Bîëe ,íéîâtä ìk2::mingxd zecn b''i iabl -ïBò àNð" ¨©§¨¦§¤¨Ÿ¥¨

íéðBöéçäì ä÷éðé ïéà áeLå ,"äwðå òLôå,zetilwl ±àøèqäå ¨¤©§©¥§¥§¦¨§©¦¦§©¦§¨
à"ä úòtLäî àøçà©£¨¥©§¨©¥

ìéòì økæpk ,äàzz± ©¨¨©¦§¨§¥
,zepeerde mi`hgd ici lry

d`zz 'dn dwipi odl yi

xy`k j` 'ied my ly

± mingxd zecn b''in jynp

zepeerd z` xacd dwpn

xzei odl oi`e mirytde

.d`zz 'dn dwipiäæáe)¨¤
äàzz à"ä áeLz̈¥©¨¨
,å"äéa ãçéúäì ,dîB÷îì¦§¨§¦§©¥§

.(ïéáîì éãåzernyn idef ± §©©¥¦
aeyz'' ± ''daeyz'' dlnd

ly dpexg`d `''ddy ± '''d

ylyl day 'ied my

mya dl zencewd zeize`d

.oz` zcge`n zeidl 'ied

nî ïëåLdyrp ±ähîì §¥©¨§©¨
,íãàaL úé÷ìàä Lôpa©¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨
íëéúBðBò ïéà áeL¥£¥¤

,íéìécáîoial ytpd oia - ©§¦¦
,zewl`áeúkL Bîëe:2- §¤¨

:mingxd zecn b''i iabl"äwðå"l''f epinkg miyxtn ±3-äwðî" §©¥§©¤
íä ,íéàBvä íéLeálî íLôð úBwðìe õçøì ,"íéáMì àeä©¨¦¦§Ÿ§©©§¨¦§¦©¦¥

íéðBöéçä,zeepere mi`hg ici lr mc`d z` zetiwnd zetilwd ± ©¦¦
àøîba áeúkL Bîk4:."'eëå ezôtìî"dtiwne zttln dxiard ± §¤¨©§¨¨§©§©§

ly d`nehl dpeekde ± `hegd mc`l yeal ziyrpe mc`d z`

eze` dwpn daeyzde ± yeal enk mc`d z` dtiwnd ,dxiard

.dl` mi`ev miyealníøäèzå äøáò çeøL øçàîe5gexd - ,6 ¥©©¤©¨§¨©§©£¥
,dze` dxdihe ytpd z` dxar ,dxdhe dlign lyìëez éæà£©©

ì íLôðäìòî äìòî úBìòìå ,Lnî àeä¯Ceøa ä"éåä ãò áeL ©§¨¨©£¨¨¨©¨§©£©§¨©§¨
úãçéî äúéäL Bîk ,àìôð ãeçéa Cøaúé Ba ä÷áãìe ,døB÷îì¦§¨§¨§¨¦§¨¥§¦¦§¨§¤¨§¨§ª¤¤
Cøaúé åét çeøa dçôpL íøèa ,ãeçiä úéìëúa Cøaúé Ba¦§¨¥§©§¦©¦§¤¤¤§¨¨§©¦¦§¨¥

ãøéì,zcxl ±íãàä óeâa Laìúäìe ähîìixd dzid f` ± ¥¥§©¨§¦§©¥§¨¨¨

äáåùúä úøâà

äðäå ç ÷øôìëåé ì"ðä ìëá úòãä ú÷îòä éøçà
áåøë àáìã à÷îåòî úîàá ù÷áì
úîàá åáìá òá÷ú éæà éë .'åëå éòùô äçî êéîçø
äìòîìùå åùôðáù úå÷ìà 'éçá ìò úåðîçøä ìãåâ
ø"äãî â"éî íéðåéìòä íéîçø øøåòé äæáå .ì"ðë
ã"åé ìù åöå÷á æîøðä ä"á ïåéìòä ïåöøî úåëùîðä
úåéúåàî úòôùðä äòôùää 'éçáî äìòî äìòîìù
íéîâôä ìë íé÷ðî íéîçøä úåãî â"éä ïëìå .'éåä íù
ä÷éðé ïéà áåùå .ä÷ðå òùôå ïåò àùåð ù"îëå
äæáå) ì"ðë äàúú à"ä úòôùäî à"èñäå íéðåöéçäì
.(ì"ãå å"äéá ãçééúäì äîå÷îì äàúú à"ä áåùú
ïéà áåù íãàáù úé÷ìàä ùôðá äèîì ùîî ïëå
íéáùì àåä ä÷ðî ä÷ðå ù"îëå íéìéãáî íëéúåðåò
íéðåöéçä íä íéàåöä íéùåáìî íùôð úå÷ðìå õåçøì
äøáò çåøù øçàîå .'åëå åúôôìî 'îâá ù"îë
ùîî ä"á 'éåä ãò áåùì íùôð ìëåú éæà íøäèúå
ãåçéá 'úé åá ä÷áãìå äøå÷îì äìòî äìòî úåìòìå
ãåçéä úéìëúá 'úé åá úãçåéî äúéäù åîë .àìôð
ùáìúäìå äèîì ãøéì 'úé åéô çåøá äçôðù íøèá

ג.1. נא, יח.2.תהלי� יד, א.3.שלח פו, ב.4.יומא ג, ˘ËÈÏ"‡:5.סוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�השחקי מטהר שהרוח ופי' כא. לז, "איוב

˘ËÈÏ"‡:6.מענני�". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.'"וכו דפשע בהעב התשובה פעולת כ� – הענני� מציאות ומבטל מפזר שרוח – במשל "כמו



fenzלב h"k iyiy mei Ð h wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז כ"ט שישי יו�
פרקט ,196 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåàéáå .è ÷øô,hv 'nr cr.ä"øã ÷"ôñá

.d''awd mr cegid zilkza zcgein dnypd,ìLî Cøc ìò Bîëe)§©¤¤¨¨
ãçéî àeä ¯ åétî çeøä àöBiL íøèa ,åét çeøa çôBpä íãàa§¨¨©¥©§©¦§¤¤¤¥¨©¦¦§ª¨

.(BLôðaly ote`a mc`d seba dpzipy iptl dnypd mb jk ± §©§
ixg`) zrk mbe ,jxazi ez` zilkza zcgein ixd dzid f` ,''gtie''

aey didz (daeyzd

z` zilkza zcgeine

.jxaziäáeLz àéä Bæå§¦§¨
.äîìL,daeyzd ote` ± §¥¨

zcgein didz dnypdy

`id ± zilkza jxazi ez`

.dnily daeyz,äpäå§¦¥
äæ ãeçé úðéçacegid ± §¦©¦¤

ez` aey zcgizn dnypdy

iptl dzidy itk jxazi

,mc`d seba dpzipy

úðéça àéä ,Bæ äáeLúe§¨¦§¦©
äàlò äáeLz,d`ad dpeilr daeyz ±,äàzz äáeLz øçàlL §¨¦¨¨¤§©©§¨©¨¨

.lirl dx`azdy dpezgzd daeyzd xg`l -øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©
àNð úLøt àðîéäî àéòøa LBãwä7,àéä äàlò äáeLúc , ©¨§©§¨§¥§¨¨¨©¨¦§¨¦¨¨¦

éøa àLã÷c eîéçøe eìéçãa àúéøBàa ÷qòúéc,'eëå àeä¯C- §¦§©¥§©§¨¦§¦§¦§ª§¨§¦§
d''awdl dad`e d`xi jezn dxeza weqriy `id d`lir daeyzy

,'ek'eëå äðéa ¯ ä"é ïa eäéàcdkef `ed ,my xdefa xne` ,f` ± §¦¤¦¨§

zpiga `idy 'e ze`loadaeyz zpiga `idy dpia .dpia ,d''i

zfnxnd 'ied my ly ("d`lir") dpey`xd `''dd ly daey) d`lir

,(dpia dlnay zeize`d) ''d''i oa''n zakxen (''dpia'' zbixcn lr

d''i cbpk ody dpiae dnkgn zeclepd d`xie dad`l `id dpeekde

.'ied my lyéìòa úìòîe)©£©©£¥
íé÷écö ìò äáeLz§¨©©¦¦

,àéä äæa íéøeîb- §¦¨¤¦
cenil oipr ixd ,dxe`kly

,'d zad`e 'd z`xia dxez

ilral cgeind oipr epi`

mixenb miwicv mb ,daeyz

'd z`xia dxez micnel

,`eti` ,dna ,'d zad`e

ilra ly mzlrn z`hazn

ixd ± ?miwicv iabl daeyz

,dføäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©
äøN éiç úLøt LBãwä8ïeðéàc ,,daeyzd ilra ±eäéìò éëLî ©¨¨¨©©¥¨¨§¦¨§¥£©§
,mnvr lr mikiynn ±éúé àaìc àúeòøaø`zerx'' xzeia ± ¦§¨§¦¨¨¦

,ald ly inipt oevx ,''`alcéâñ àìéçáe,gek xzeia ±àáø÷úàì §¥¨¨¦§¦§¨§¨
:('eëå àkìîìmzlrn z`hazn jka ,d''awdl xzei aexw zeidl - §©§¨§

wfg swezae oevxa `id d''awdl mzeaxwzdy ,daeyz ilra ly

.mixenb miwicva xacd xy`n xzei

è ÷øtdf ote`a daeyzdy ,owfd epax xiaqd ,'g wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤
dlrn dlrn zelrzdl zlbeqn `id ,mi`hgdn dzwep ytpdy xg`ly

iptl dzidy itk `ltp cegia d"awd mr zcgein zeidle dyxye dxewnl

`iade ."d`zz daeyz" ixg` d`ad "d`lir daeyz" `id ef - seba dzcixi

,yecwd xdefdn jk lr

- `id "d`lir daeyz"y

d`xi jezn dxeza weqriy

yxcp ,mxa .d"awd l` dad`e

'c wxta :oipra xe`ia oiicr

,xdefdn owfd epax `iad

aeyz" `id "d`lir daeyz"y

'd ly daey ,"d`lir 'd

ly dpey`xd `"d ze`) ,d`lir

jkl yi zekiiy efi` - ('ied my

ly 'e ze`l zekiiyd ,(d`xie dad` jezn dxez cenill) d`xile dad`l

,igkepd wxtd zligza ?'ied my ly d`lir 'd ly daeyzl - 'ied my

cenil `id "d`lir daeyz"y mixne`y dna dpeekdy ,owfd epax xiaqn

lkydn ,xnelk ,lkyn zexvepd dad`e d`xi `id ,dad`e d`xi jezn dxez

('ied zelcba zeppeazdd) dpia ly dpipr edfy ,d"awd ly ezelcba opeaznd

opeaznd lkyd ly) e"`ed mr `"dd ly xeaigd od `wec el` dad`e d`xie

zixad mbtl recn owfd epax xiaqi okn xg`l .(lkydn zeclepd zecnd mr

."d`lir daeyz" ly oipr `wec yxcp

,ïéðòä øeàáe,d`lir 'dl zekiiy yi d`xie dad` efi`l -Bîk ¥¨¦§¨§
éäéà ¯ äðéác ,úBîB÷î änëa íéðewúå LBãwä øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©©¨§¦¦§©¨§§¦¨¦¦

,`id ±,äàlò äáeLz- §¨¦¨¨
ote`l dpeekd ,xnelk

z`xwp `idy itk dpiad

aezkk ,''m`''1:íàäå"§¨¥
.'eëå "íéçøôàä ìò úöáøŸ¤¤©¨¤§Ÿ¦§
ïðBaúnL éãé ìòL ,eðéäc§©§¤©§¥¤¦§¥
ú÷îòäa 'ä úlãâa¦§ª©§©£¨©
çeøî ãéìBîe ,úòcä©©©¦¥©
eîéçøe eìéçc Búðéa¦¨§¦§¦

,íéiìëNdad`e d`xi - ¦§¦¦
lkydy `l - ,zeilkydlbnzeirahd d`xide dad`d z` cala2

lkydy `l` ,ea ze`vnp xakyxvei,d`xie dad` eaíòè áeèáe§©©
,úòãåeilr recn ilky mrh el` d`xi e` dad` lr el yiy - ¨©©

,epnn `xil eilr recne d''awd z` aed`løîàpL ïéðòk3: ¨¦§¨¤¤¡©
é÷ìà 'ä úà äáäàì"éiç àeä ék" íeMî ,"E,"'Bâå Edlnd - §©£¨¤¡Ÿ¤¦¦©¤§

iptn ± jiwl` 'd z` aed`l eilr recn mrh zpizp `id ''ik''

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

196åøá çôåðä íãàá î"ãò åîëå) íãàä óåâáíøèá åéô ç
äáåùú àéä åæå (åùôðá ãçåéî àåä åéôî çåøä àöåéù
'éçá àéä åæ äáåùúå äæ ãåçé 'éçá äðäå .äîéìù
÷"äåæá ù"îëå äàúú äáåùú øçàìù äàìéò äáåùú
'ééøåàá ÷ñòúéã àéä äàìéò äáåùúã àùð 'ô î"øá
'åëå äðéá ä"é ïá åäéàã 'åëå ä"áã÷ã åîéçøå åìéçãá
àéä äæá íéøåîâ íé÷éãö ìò äáåùú éìòá úìòîå)
àúåòøá åäééìò éëùî ïåðéàã äøù ééç 'ô ÷"äåæá ù"îë

:('åëå àëìîì àáø÷úàì éâñ àìéçáå øéúé àáìã

øåàéáå è ÷øôäîëá 'éðå÷éúå ÷"äåæá ù"îë ïéðòä
äáåùú éäéà äðéáã .úåîå÷î
é"òù åðééäã .'åëå íéçåøôàä ìò úöáåø íàäå äàìéò
çåøî ãéìåîå úòãä ú÷îòäá 'ä úìåãâá ïðåáúîù
'àðù ïéðòë úòãå íòè áåèáå íééìëù ø"åã åúðéá
àìå 'åëå êééç àåä éë íåùî êé÷ìà 'ä úà äáäàì

א.7. קכג, ב.8.זח"ג ו.1.קכט, כב, תצא – הכתוב ˘ËÈÏ"‡:2.לשו� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰Ú"ˆ"בפמ"ד וצל"ע הוא. כ� א� .ÂÚÂ„"ובירור

כ.3. ל, נצבי�

fenz h"k iyiy mei Ð h wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

`ed ik'' (meyn)''jiig,ilky mrh zlra dad` idef ,Bì éc àìå± §Ÿ©
,wtzqn `ed oi`,'eëå ãáì úøzñîä úéòáè äáäàaeala - §©£¨¦§¦©§ª¤¤§©§

ieliba wtzqn `ed oi` ixd ,cala dzelbl yiye ,icedi lk ly

,ezeppeazde elkyn dad` ekeza xvei `ed `l` ,cala dad`dïëå§¥
ãçôå äàøéa`ed oi`y ± §¦§¨¨©©

cgte d`xi ieliba wtzqn

`ed `l` ,cala miirah

cgte d`xi ekeza xvei

ezeppeazde elkynBà
,'eëå äLeaz`xi'' - ¨§

yiiazn `edy ''zyea

z` zeyrl d''awd zelcbn

,'d ipira rxdòãBpkitk ± ©©
wlga 'c wxta xn`y

d`xid z`y ,oey`xd

ekeza xvei `ed dyeade

.ezeppeazde elkynéæà± £©
,`idúöáø íàä" úàø÷ð¦§¥¨¥Ÿ¤¤

."'eëå íéçøôàä ìò± ©¨¤§Ÿ¦§
dad`de d`xid lr ,xnelk

dcli (ezpia) ''dpia''dy

.dxvieäáäàä øwò ,äpäå§¦¥¦©¨©£¨
àçeø úe÷acúà àéä¦¦§©§¨

àçeøa4dad`d xwir - , §¨
gex ly zewaczdd `ed

mc`d gex) dipy gexa zg`

,(dlrnly gexd mráeúkL Bîk5,"'Bâå eäét úB÷éLpî éð÷Mé" : §¤¨¦¨¥¦¦§¦¦§
.òãBpkly ''iniptd lad''d cg`zn ,zeinyba ''oiwiyp''ay myk ± ©©

zeinipt zcg`zn jk ,ipy mc` ly ''iniptd lad''d mr cg` mc`

dyrn ,dxezd xeaic ici lr ,dlrnly zeiniptd mr dnypd

xiaqn owfd epaxy itk ;oeira dxez cenil ici lr cgeinae ,zeevnd

zecg`zd dpyi ''oiwiyp''ay myky ± oey`xd wlga d''n wxta

mc`d dt ly zecg`zd dpyi ,dxezd xeaica mb jk ,''dta dt''

xeaic ixd `id dxez ± dlrnly dtd mr dxez ixac xacnd

.d`ld jke ,''dkld ef 'd xac'' ,dlrnlyøîàð äæ ìòå6ìëáe" : §©¤¤¡©§¨
,"ELôð(ytpd zegek lk) ytpd lky ote`a didz dad`dy - ©§§

,d''awd mr cg`zz,úBcîe ìëN :Lôpä é÷ìç ìk íä íäL¤¥¥¨¤§¥©¤¤¥¤¦
.Cøaúé Ba ïlk ä÷áãì ,äNòîe øeac äáLçî :íäéLeáìe§¥¤©£¨¨¦©£¤§¨§¨ª¨¦§¨¥

,eðéäc:xnelk -úBcnädpcg`zz ,mc`d ly ±,Cøaúé åéúBcîa §©§©¦§¦¨¦§¨¥
'eëå íeçø àeä äî7cvn cqg dyer mc`dyk .megx dz` s` - ; ©©§

,d''awd zecn mr eizecn f` zecg`zn ± eingxìëOäåly ± §©¥¤
cg`zi mc`d,äøBzä ïeiò àeä ,Cøaúé Búîëçå BìëNaoeira - §¦§§¨§¨¦§¨¥¦©¨

lkyd mr mc`d lky cg`zn jk ici lry ,lkyae dnkga dxeza

,dlrnlyôð äîëçî àúéøBàcà÷8;dnkgn d`a dxezy iptn - §©§¨¥¨§¨¨§¨
,(dlrnly)äáLçnä ïëåcg`zz mc`d ly ezaygn ± §¥©©£¨¨

øeacäå ;Cøaúé BzáLçîacg`zi mc`d ly exeaic ±,'ä øáãa §©£©§¦§¨¥§©¦¦§©
äëìä Bæ9:áeúkL Bîëe ,dxez lr -10:éôa éøác íNàå","E- £¨¨§¤¨¨¨¦§¨©§¦

z`fe ,d''awd ly eixeaic ,(ily mixeaicd) ''ixac'' z`xwp dxezd

,dxez cneld mc`d ly eita ,''jita''ézîN øLà éøáãe"§¨©£¤©§¦
éôa"E11äNònäå ;± §¦§©©£¤

ly dyrnd zecg`zd

dyrnd mr mc`d

,dlrnlyàeä,ici lr ±

,ä÷ãvä äNòî,cqge - ©£¥©§¨¨
,íéìôL çeø úBéçäìlr - §©£©§¨¦

mc`d dyrn dyrp jk ici

dyrnd mr cge`n

mb epipry ,dlrnly

mdy mi`xapd z` zeigdl

,miltyáeúkL Bîk12ék" : §¤¨¦
,"'Bâå 'ä äNò íéîé úLL¥¤¨¦¨¨§
mi`xapd z`ixa lr -

,diyr oeyld aezk ,mzeige

,oky ,'''d dyr mini zyy''

zegek ly dcixi idef

dcixia mi`vnpd ,miiwl`

ick ,d`ixaa mevnvae

mi`xap zeigdle `exal

,milty mdyòãBpk± ©©
,x`eaneBæå ,øçà íB÷îa§¨©¥§

àçeøc úe÷acúà àéä¦¦§©§§¨
àçeøa,gexa gex zewaczd ±úe÷ácä úéìëúabxca ±d §¨§©§¦©§¥

,zewac ly xzeia dpeilrd.'eëå äáäà úîçî àéäLk ,ãeçiäå§©¦§¤¦¥£©©£¨§
zlaw jezn `l` dad` jezn epi` dxezd cenilyk mby zexnl -

zilkza df izn j` ,gexa gex ly zewiac ok mb df ixd ,ler

dpipr okle .dad` cvn `a dfyk `wec df ixd - cegide zewiacd

enigxe eligca `ziixe`a wqrzic" `ed `wec "d`lir daeyz" ly

,'d z`xie 'd zad` jezn dxezd cenil ,"d"aewc (dad`e d`xia)

daeyz" ly dpkez edfy ,cegide zewiacd zilkz df f` `wec ,oky

zewiacd zilkza zewl` mr ytpd cegie zewiacd - "d`lir

.cegideéøö ïéàå ,äìháì òøæ úàöBäa úéøaä íâtL éôìeC §¦¤§©©§¦§¨©¤©§©¨¨§¥¨¦
ïðaøc Bà ,àúéøBàc äàéa éøeqà øàL Bà ,úBéøòa øîBì± ©©£¨§¨¦¥¦¨§©§¨§©¨¨

,opaxcn d`ia ixeqi` e` dxezd on d`ia ixeqi`éøác íéøeîç ék)¦£¦¦§¥
íéøôBñ,opaxcn wx `ed mxeqi`y mixac ±'eëå13(ixacn xzei ± §¦§

dl` mipipry oeeike ,dxez ixeqi`n ,dxezíâBt,minbet ±,çna ¥©Ÿ©
.à÷ôð äîëçîc ,àúéøBàa ÷qòúéc àeä Bðewz ïëìweqriy ± ¨¥¦§¦§©¥§©§¨§¥¨§¨¨§¨

'c wxta lirl `aenk ,zixad mbt oewiz okl ,dnkgn d`ad dxeza

daeyz" `wec `ed ,("dnkg ziy`x"d yexit itl) yecwd xdefdn

enigxe eligca `ziixe`a wqrzi" ly oiprd `idy ,"d`lir

."d"aewceäiìà éác àðúa áeúkL eäæå14äøáò øáò íãà : §¤¤¨§¨¨§¥¥¦¨¨¨¨©£¥¨

äáåùúä úøâà

äàøéá ïëå .'åëå ãáì úøúåñîä úéòáè äáäàá åì éã
úöáåø íàä úàø÷ð éæà .òãåðë 'åëå äùåá åà ãçôå
úå÷áãúà àéä äáäàä ø÷éò äðäå .'åëå 'éçåøôàä ìò
.òãåðë 'åëå åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ù"îë àçåøá àçåø
ìëù ùôðä é÷ìç ìë íä íäù êùôð ìëáå øîàð æ"òå
ïìåë ä÷áãì äùòîå øåáéã äáùçî íäéùåáìå úåãîå
.'åëå íåçø àåä äî 'úé åéúåãîá úåãîä åðééäã 'úé åá
àúééøåàã äøåúä ïåéò àåä 'úé åúîëçå åìëùá ìëùäå
øåáéãäå 'úé åúáùçîá äáùçîä ïëå .à÷ôð äîëçî
éøáãå êéôá éøáã íéùàå ù"îëå äëìä åæ 'ä øáãá
ä÷ãöä äùòî àåä äùòîäå .êéôá éúîù øùà
'ä äùò íéîé úùù éë ù"îë íéìôù çåø úåéçäì

èöàçåøá àçåøã úå÷áãúà àéä åæå .à"îá òãåðë 'åëå
.'åëå äáäà úîçî àéäùë ãåçéäå úå÷éáãä úéìëúá
åà úåéøòá ì"öàå ì"æ úàöåäá úéøáä íâôù éôìå
íéøåîç éë) ïðáøã åà àúééøåàã äàéá éøåñéà øàù
àúééøåàá ÷ñòúéã àåä åðå÷éú ïëì çåîá íâåô ('åëå ñ"ã
øáò íãà åäéìà éáã àðúá ù"æå .à÷ôð äîëçîã

.4Î"ÂÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בפמ"ט למשנ"ת רב"ר) אתדבקות (בבי' ב.5.שינוי� א, ה.6.שה"ש ו, ירושלמי7.ואתחנ� ראה

ובכ"מ. ה"א. פ"א א.8.פאה פה, ב.9.זח"ב קלח, טז.10.שבת נא, כא.11.ישעיה נט, יא.12.ש� כ, ובכ"מ.13.יתרו ב. כב, עירובי� ראה

רפכ"ה.14. ויק"ר ועיי� ש�. נמצא לא



לג fenz h"k iyiy mei Ð h wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

`ed ik'' (meyn)''jiig,ilky mrh zlra dad` idef ,Bì éc àìå± §Ÿ©
,wtzqn `ed oi`,'eëå ãáì úøzñîä úéòáè äáäàaeala - §©£¨¦§¦©§ª¤¤§©§

ieliba wtzqn `ed oi` ixd ,cala dzelbl yiye ,icedi lk ly

,ezeppeazde elkyn dad` ekeza xvei `ed `l` ,cala dad`dïëå§¥
ãçôå äàøéa`ed oi`y ± §¦§¨¨©©

cgte d`xi ieliba wtzqn

`ed `l` ,cala miirah

cgte d`xi ekeza xvei

ezeppeazde elkynBà
,'eëå äLeaz`xi'' - ¨§

yiiazn `edy ''zyea

z` zeyrl d''awd zelcbn

,'d ipira rxdòãBpkitk ± ©©
wlga 'c wxta xn`y

d`xid z`y ,oey`xd

ekeza xvei `ed dyeade

.ezeppeazde elkynéæà± £©
,`idúöáø íàä" úàø÷ð¦§¥¨¥Ÿ¤¤

."'eëå íéçøôàä ìò± ©¨¤§Ÿ¦§
dad`de d`xid lr ,xnelk

dcli (ezpia) ''dpia''dy

.dxvieäáäàä øwò ,äpäå§¦¥¦©¨©£¨
àçeø úe÷acúà àéä¦¦§©§¨

àçeøa4dad`d xwir - , §¨
gex ly zewaczdd `ed

mc`d gex) dipy gexa zg`

,(dlrnly gexd mráeúkL Bîk5,"'Bâå eäét úB÷éLpî éð÷Mé" : §¤¨¦¨¥¦¦§¦¦§
.òãBpkly ''iniptd lad''d cg`zn ,zeinyba ''oiwiyp''ay myk ± ©©

zeinipt zcg`zn jk ,ipy mc` ly ''iniptd lad''d mr cg` mc`

dyrn ,dxezd xeaic ici lr ,dlrnly zeiniptd mr dnypd

xiaqn owfd epaxy itk ;oeira dxez cenil ici lr cgeinae ,zeevnd

zecg`zd dpyi ''oiwiyp''ay myky ± oey`xd wlga d''n wxta

mc`d dt ly zecg`zd dpyi ,dxezd xeaica mb jk ,''dta dt''

xeaic ixd `id dxez ± dlrnly dtd mr dxez ixac xacnd

.d`ld jke ,''dkld ef 'd xac'' ,dlrnlyøîàð äæ ìòå6ìëáe" : §©¤¤¡©§¨
,"ELôð(ytpd zegek lk) ytpd lky ote`a didz dad`dy - ©§§

,d''awd mr cg`zz,úBcîe ìëN :Lôpä é÷ìç ìk íä íäL¤¥¥¨¤§¥©¤¤¥¤¦
.Cøaúé Ba ïlk ä÷áãì ,äNòîe øeac äáLçî :íäéLeáìe§¥¤©£¨¨¦©£¤§¨§¨ª¨¦§¨¥

,eðéäc:xnelk -úBcnädpcg`zz ,mc`d ly ±,Cøaúé åéúBcîa §©§©¦§¦¨¦§¨¥
'eëå íeçø àeä äî7cvn cqg dyer mc`dyk .megx dz` s` - ; ©©§

,d''awd zecn mr eizecn f` zecg`zn ± eingxìëOäåly ± §©¥¤
cg`zi mc`d,äøBzä ïeiò àeä ,Cøaúé Búîëçå BìëNaoeira - §¦§§¨§¨¦§¨¥¦©¨

lkyd mr mc`d lky cg`zn jk ici lry ,lkyae dnkga dxeza

,dlrnlyôð äîëçî àúéøBàcà÷8;dnkgn d`a dxezy iptn - §©§¨¥¨§¨¨§¨
,(dlrnly)äáLçnä ïëåcg`zz mc`d ly ezaygn ± §¥©©£¨¨

øeacäå ;Cøaúé BzáLçîacg`zi mc`d ly exeaic ±,'ä øáãa §©£©§¦§¨¥§©¦¦§©
äëìä Bæ9:áeúkL Bîëe ,dxez lr -10:éôa éøác íNàå","E- £¨¨§¤¨¨¨¦§¨©§¦

z`fe ,d''awd ly eixeaic ,(ily mixeaicd) ''ixac'' z`xwp dxezd

,dxez cneld mc`d ly eita ,''jita''ézîN øLà éøáãe"§¨©£¤©§¦
éôa"E11äNònäå ;± §¦§©©£¤

ly dyrnd zecg`zd

dyrnd mr mc`d

,dlrnlyàeä,ici lr ±

,ä÷ãvä äNòî,cqge - ©£¥©§¨¨
,íéìôL çeø úBéçäìlr - §©£©§¨¦

mc`d dyrn dyrp jk ici

dyrnd mr cge`n

mb epipry ,dlrnly

mdy mi`xapd z` zeigdl

,miltyáeúkL Bîk12ék" : §¤¨¦
,"'Bâå 'ä äNò íéîé úLL¥¤¨¦¨¨§
mi`xapd z`ixa lr -

,diyr oeyld aezk ,mzeige

,oky ,'''d dyr mini zyy''

zegek ly dcixi idef

dcixia mi`vnpd ,miiwl`

ick ,d`ixaa mevnvae

mi`xap zeigdle `exal

,milty mdyòãBpk± ©©
,x`eaneBæå ,øçà íB÷îa§¨©¥§

àçeøc úe÷acúà àéä¦¦§©§§¨
àçeøa,gexa gex zewaczd ±úe÷ácä úéìëúabxca ±d §¨§©§¦©§¥

,zewac ly xzeia dpeilrd.'eëå äáäà úîçî àéäLk ,ãeçiäå§©¦§¤¦¥£©©£¨§
zlaw jezn `l` dad` jezn epi` dxezd cenilyk mby zexnl -

zilkza df izn j` ,gexa gex ly zewiac ok mb df ixd ,ler

dpipr okle .dad` cvn `a dfyk `wec df ixd - cegide zewiacd

enigxe eligca `ziixe`a wqrzic" `ed `wec "d`lir daeyz" ly

,'d z`xie 'd zad` jezn dxezd cenil ,"d"aewc (dad`e d`xia)

daeyz" ly dpkez edfy ,cegide zewiacd zilkz df f` `wec ,oky

zewiacd zilkza zewl` mr ytpd cegie zewiacd - "d`lir

.cegideéøö ïéàå ,äìháì òøæ úàöBäa úéøaä íâtL éôìeC §¦¤§©©§¦§¨©¤©§©¨¨§¥¨¦
ïðaøc Bà ,àúéøBàc äàéa éøeqà øàL Bà ,úBéøòa øîBì± ©©£¨§¨¦¥¦¨§©§¨§©¨¨

,opaxcn d`ia ixeqi` e` dxezd on d`ia ixeqi`éøác íéøeîç ék)¦£¦¦§¥
íéøôBñ,opaxcn wx `ed mxeqi`y mixac ±'eëå13(ixacn xzei ± §¦§

dl` mipipry oeeike ,dxez ixeqi`n ,dxezíâBt,minbet ±,çna ¥©Ÿ©
.à÷ôð äîëçîc ,àúéøBàa ÷qòúéc àeä Bðewz ïëìweqriy ± ¨¥¦§¦§©¥§©§¨§¥¨§¨¨§¨

'c wxta lirl `aenk ,zixad mbt oewiz okl ,dnkgn d`ad dxeza

daeyz" `wec `ed ,("dnkg ziy`x"d yexit itl) yecwd xdefdn

enigxe eligca `ziixe`a wqrzi" ly oiprd `idy ,"d`lir

."d"aewceäiìà éác àðúa áeúkL eäæå14äøáò øáò íãà : §¤¤¨§¨¨§¥¥¦¨¨¨¨©£¥¨

äáåùúä úøâà

äàøéá ïëå .'åëå ãáì úøúåñîä úéòáè äáäàá åì éã
úöáåø íàä úàø÷ð éæà .òãåðë 'åëå äùåá åà ãçôå
úå÷áãúà àéä äáäàä ø÷éò äðäå .'åëå 'éçåøôàä ìò
.òãåðë 'åëå åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ù"îë àçåøá àçåø
ìëù ùôðä é÷ìç ìë íä íäù êùôð ìëáå øîàð æ"òå
ïìåë ä÷áãì äùòîå øåáéã äáùçî íäéùåáìå úåãîå
.'åëå íåçø àåä äî 'úé åéúåãîá úåãîä åðééäã 'úé åá
àúééøåàã äøåúä ïåéò àåä 'úé åúîëçå åìëùá ìëùäå
øåáéãäå 'úé åúáùçîá äáùçîä ïëå .à÷ôð äîëçî
éøáãå êéôá éøáã íéùàå ù"îëå äëìä åæ 'ä øáãá
ä÷ãöä äùòî àåä äùòîäå .êéôá éúîù øùà
'ä äùò íéîé úùù éë ù"îë íéìôù çåø úåéçäì

èöàçåøá àçåøã úå÷áãúà àéä åæå .à"îá òãåðë 'åëå
.'åëå äáäà úîçî àéäùë ãåçéäå úå÷éáãä úéìëúá
åà úåéøòá ì"öàå ì"æ úàöåäá úéøáä íâôù éôìå
íéøåîç éë) ïðáøã åà àúééøåàã äàéá éøåñéà øàù
àúééøåàá ÷ñòúéã àåä åðå÷éú ïëì çåîá íâåô ('åëå ñ"ã
øáò íãà åäéìà éáã àðúá ù"æå .à÷ôð äîëçîã

.4Î"ÂÎ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בפמ"ט למשנ"ת רב"ר) אתדבקות (בבי' ב.5.שינוי� א, ה.6.שה"ש ו, ירושלמי7.ואתחנ� ראה

ובכ"מ. ה"א. פ"א א.8.פאה פה, ב.9.זח"ב קלח, טז.10.שבת נא, כא.11.ישעיה נט, יא.12.ש� כ, ובכ"מ.13.יתרו ב. כב, עירובי� ראה
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מנח�ֿאב א' קודש שבת יו�
פרקי ,hv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåùú äðäå .é ÷øô,198 'nr cr.òãåðë äøîæã

,íB÷nì äúéî áiçúðådypery dxiar `id dlhal rxf z`ved - §¦§©¥¦¨©¨
,miny icia dzinóc úBø÷ì ìéâø äéä íà ?äéçéå äNòi äî©©£¤§¦§¤¦¨¨¨¦¦§©

ì ,íétc 'á àø÷é ¯ ãçàà ÷øt úBðLíé÷øt 'á äðLé ¯ ãç ¤¨¦§¨©¦¦§¤¤¤¨¦§¤§¨¦
.'eëålr oewiz meyn da yi dxezd cenila ztqez ,xnelk ± §

xy`e xary dxiard

,miny icia dzin dyper

.zixad mbt oipr enk

,cnlpd xacd ly dltkdd

,mitc ipy ± cg` sc mewna

ipy ± cg` wxt mewna

,iptn `id ,miwxt,eðéäå§©§
øæBçå ÷ñôpä ìáç ìLîk¦§©¤¤©¦§¨§¥
øLwä íB÷îaL ,BøLB÷å§§¤¦§©¤¤
äëëå ,ìtëîe ìeôk àeä¨§ª¨§¨¨
.'eëå "Búìçð ìáç"a àeä§¤¤©£¨§

dxiar ici lr m`e ,dxewne dyxya dxeyw ixd `id dnypd ±

ixd ± ycgn dnypd zxywp daeyz ici lre ,ef zexywzd dwqtp

ly dpipr dfe ,ltekne letk zeidl jixv xeyiwd mewna lagdy

.dxezáeúkä øîàL eäæå15,"'Bâå ïBò øtëé úîàå ãñça" : §¤¤¨©©¨§¤¤¤¡¤§ª©¨§
"'eëå äøBz àlà úîà ïéàå"16d`a dxez ici lr ,xnelk - , §¥¡¤¤¨¨§

,oerd ly ezxtkéìò úéa ïBòåxn`p eilr ±17zia oer xteki m`'' ©£¥¥¦
mixne` ,''dgpne gafa ilr

,l''f epinkgäçðîe çáæa§¤©¦§¨
ìáà ¯ øtkúî Bðéàc àeä§¥¦§©¥£¨
úeìéîâe äøBúa øtkúî¦§©¥§¨§¦

àúéàãk ,íéãñçenk ± £¨¦¦§¦¨
,aezkyàn÷ ÷øt óBña± §¤¤©¨
,oey`x:äðMä Làøc- §Ÿ©¨¨

oiivn `''hily iaxd

eqtcpy ''mipewize zexrd''a

yexcy ,''`ipz''d xtq mr

xne` recn ,xe`ia zvw

`vnp dfy drya ,oey`xd wxtd seqa `vnp dfy owfd epax

.g''i sca ,wxtd seq iptl mitc drax`

é ÷øtitke ,''d`lir daeyz'' oipr owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxta ¤¤
`gex zewacz`'' ly ote`a zewl`a ytpd zewiaca z`hazn `idy

dxezd cenil oipra dfy itk ,dlrnly gexa zwaczn mc`d gexy ,''`gexa

.(micqg zelinbe) dwcvae

,Bæ äàlò äáeLz ,äpäå§¦¥§¨¦¨¨
àçeøc àúe÷acúàc§¦§©§¨§¨

,àçeøazewaczd ly - §¨
,gexa gexäøBz éãé ìò©§¥¨

àéä ,íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦¦
äìòîlî äëLîä úðéçáa¦§¦©©§¨¨¦§©§¨

,ähîìdxez mb ,oky - §©¨
opi` ,micqg zelinb mbe

ly zinvrd ezelrzd

lr dlrzn `edy mc`d

`edy itk `l` ,ezcear ici

,oeilr gek cvn dlrzn

ezbixcn cvn ezelrzd xy`n jexr oi`a dlrnl eze` dlrnd

,zeinvrd ezceareúBéäì,didzy ±,åéôa Lnî 'ä øácixdy - ¦§§©©¨§¦
leki did `l ezceara oky ,mc`d ly ezceare egek cvn df oi`

,dlrnln el miwiprny gek edf `l` ,jk icil ribdl mrt s`

,ynn '''ied xac'' eixeaica didi ,dxez cnel icediykyBîëe§
áeúkL1éôa éøác íNàå" :,"E,''miy`e'' ,z`f dyer d''awd - ¤¨¨¨¦§¨©§¦

.d''awd ly eixeaic ,''ixac'' didi dxez cneld icedi ly eitay

wiprn d''awdy ,dhnl dlrnlny oipr df dxezd cenilay ixd

cvn envr `edy itkn dlrn dlrnl eze` dlrne df gek mc`l

`id micqg zelinb ici lry zelrzdd mb jk .ribn did ezcear

,dhnl dlrnln ok mb"éð÷açú Bðéîéå"2d''awd ly epini ci ± ¦¦§©§¥¦
ici lr ,ize` wagzàðéîé àòBøc ãñç"c ,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦§¤¤§¨§¦¨

"'eëå3.ici lre ,dlrnly ,lekiak ,oinid rexf `ed cqgy iptn ± §
icedi jiynn micqg zelinb

,dlrnly cqg envr lr

wqerd icedid z` wagnd

.dwcvae micqg zelinba

dlrnln oipr ok mb df ixd

dlrnly cqgdy ,dhnl

,mc`d z` stlne wagn

didy itkn dlrn dlrnl

.`ed ezceara ribdl leki

éøö ïBzçzä íãà ìáàC £¨¨¨©©§¨¦
Cìéì±,zklläâøãnî ¥¥¦©§¥¨

,äìòîì ähnî äâøãîì§©§¥¨¦©¨§©§¨
,zinvrd ziytpd ezcear ici lr envra dlrziy -úðéça àéä¦§¦©

,àçeøa àçeø úe÷acúàå äàlò äáeLz,gexa gex zewaczd - §¨¦¨¨§¦§©§¨§¨
,älôúa álä úðeëaici lry ,envr mc`d zcear idef - §©¨©©¥¦§¦¨

dceardelygex ly zewiaca dlrzn `ed ,ely ytpd zegeka

,zewl` mr gexa,äéúBëøáe òîL úàéø÷a èøôáeoda - ¦§¨¦§¦©§©¦§¤¨
,zewl`a zewiaca zelrzdl ytpd zcear cgeina z`haznéãk§¥

:øîBì,''rny z`ixw''a -záäàå"4ELôð ìëáe Eááì ìëa 'Bâ ©§¨©§¨§¨§¨§§¨©§§
,Bzîàì úîàa ,"'Bâå,dlrnl dhnln mc`d zcear idef - §¤¡¤©£¦

jixv mb jk ,d''awdl dad`d oipra dbixcnl dbixcnn zelrzdl

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

äéä íà äéçéå äùòé äî íå÷îì äúéî áééçúðå äøéáò
÷øô úåðùì íéôã 'á àø÷é ãçà óã úåø÷ì ìéâø
÷ñôðä ìáç ìùîë åðééäå .'åëå íé÷øô 'á äðùé 'à
.ìôåëîå ìåôë àåä øù÷ä íå÷îáù åøùå÷å øæåçå
úîàå ãñçá ä"ùæå .'åëå åúìçð ìáçá àåä äëëå
úéá ïåòå .'åëå äøåú àìà úîà ïéàå 'åëå ïåò øôåëé
øôëúî ìáà øôëúî åðéàã àåä äçðîå çáæá éìò

:ä"øã ÷"ôñá 'éàãë ç"îâå äøåúá

äðäå é ÷øôàçåøã àúå÷áãúàã åæ äàìéò äáåùú
'éçáá àéä .ç"îâå äøåú é"ò àçåøá
åéôá ùîî 'ä øáã úåéäì äèîì äìòîìî äëùîä
ç"îâá éð÷áçú åðéîéå .êéôá éøáã íéùàå ù"îëå
êéøö ïåúçúä íãà ìáà .'åëå àðéîé àòåøã ãñçã
'éçá àéä äìòîì äèîî äâøãîì äâøãîî êìéì
áìä úðååëá àçåøá àçåø úå÷áãúàå äàìéò äáåùú
úáäàå øîåì éãë .äéúåëøáå ù"÷á èøôáå äìôúá
ïëå .åúéîàì úîàá 'åëå êùôð ìëáå êááì ìëá 'åë

ו.15. טז, ב.16.משלי ה, ברכות ד.17.ראה ג, א טז.1.שמואל נא, ו.2.ישעיה ב, תקו"ז.3.שה"ש ואיל�.4.הקדמת ה ו, ואתחנ�
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ezcear ici lry ,dlrnl dhnln ly ote`a dxezd cenil zeidl

epax oeylae ± eita didi 'ied xacy ,jkl ilkl envr dyer `ed

:owfd:ïëå,mb -,"'Bâå ía zøaãå ,'Bâå älàä íéøácä eéäå" §¥§¨©§¨¦¨¥¤§§¦©§¨¨§
dxezd oipr lr ixd aqen df mby -5åéôa 'ä øác úBéäì ,¦§§©§¦

,úîàailk `edy iptn - ¤¡¤
df ixd ,eitay '''ied xac''l

,zn`a f`úîà ïéàå"§¥¡¤
,"'eëådxez `l` -6.ïëå §§¥

Bîk ,úBönä ìk íi÷ì§©¥¨©¦§§
eðLc÷ øLà" :øîàpL¤¤¡©£¤¦§¨

:Bîk ,"åéúBöîadlnd - §¦§¨§
,enk `id ''epycw''éøä"£¥
,"éì úLc÷î zàlry - ©§§ª¤¤¦
dyrp zeevn ici''epycw'',

,ïBéìòä Lã÷ úðéça àéä¦§¦©Ÿ¤¨¤§
envr lr jiynn icediy -

`id ''ycw'' .zeevn ici lr

ì,äìcáäå úeLéøt ïBLzyxteny enk dbixcne dpiga `idy - §§¦§©§¨¨
,zlcape,ïéîìò CBz Laìúäì ìBëé BðéàL,zenlerd jeza - ¤¥¨§¦§©¥©§¦

,mzbixcnl zn`zen zinipt zeig mdl zeidlàlëc íeMî¦§ª¨
,áéLç àìk dén÷,melkl aygp epi` jxazi eiabl lkdy iptn - ©¥§¨¨¦

itl yalzdl dleki ef dbixcn oi`ejxroi` ik ,zenlerd

,ef dbixcn iabl llk jxr mey zenlerlìk ááBñ úðéçáa àlà¤¨¦§¦©¥¨
,ïéîìòdlrnl dzeida mda drityne zenlerd lk dtiwnd - ©§¦

,mdn dbixcna dlrn,'eëå àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöø àeä- §¨¤§¨§
,zeevnd oipr ici lr jynpdíéøîà éèewìa øàaúpL Bîk± §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

,oey`x wlg ,''`ipz''d xtq

øçà íâå .åî ÷øt¤¤§©©©
éìà" :íéøîBà älôzäE ©§¦¨§¦¥¤

"àOà éLôð 'ä7,- ©§¦¤¨
d''awdl ytpd zelrzd

,''dlrnl dhnln''eðéäc§©§
àçeøa àçeø à÷acúàì§¦§©§¨¨§¨

,gexa gex zewaczd ±ìk̈
.'eëå íBiäoipr ici lr ± ©§

.zeevndéãé ìò äæ ìëå§¨¤©§¥
úlãâa úeððBaúää©¦§§¦§ª©
,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¥¨
íézL"a ,úòcä ú÷îòäa§©£¨©©©©¦§©¦

,zekxad izya ±"äéðôì,rny z`ixw iptly ±,äøîæc é÷eñôáe §¨¤¨¦§¥§¦§¨
.òãBpklry ±,d''awdl dad` eaxwa xvei `ed zeppeazdd ici ©©

daeyz'' ly dpipr df .zeevnd meiwae dxezd cenila `hazzy

d`vezde dltzd zcear ly dpipr ± dlrnl dhnln ''d`lir

.ef dcearny

äáåùúä úøâà

øáã úåéäì 'åëå íá úøáãå 'åëå äìàä íéøáãä åéäå
úåöîä ìë íéé÷ì ïëå .'åëå úîà ïéàå úîàá åéôá 'ä
éì úùãå÷î úà éøä åîë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"îë
åðéàù äìãáäå úåùéøô ïåùì ïåéìòä ùã÷ 'éçá àéä

198àìë äéî÷ àìåëã íåùî ïéîìò êåú ùáìúäì ìåëé
'åëå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä ò"ë ááåñ 'éçáá àìà áéùç
êéìà íéøîåà äìôúä øçà íâå .å"îô à"÷ìá ù"îë
íåéä ìë àçåøá àçåø à÷áãúàì åðééäã àùà éùôð 'ä
ä"á ñ"à úìåãâá úåððåáúää é"ò äæ ìëå .'åëå
.òãåðë äøîæã é÷åñôáå äéðôì íéúùá úòãä ú÷îòäá

.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספמ"ט ח"א וראה ב), (יג, ברכות – מדבר הכתוב ˘ËÈÏ"‡:6."שבד"ת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספל"ז "ראה

ד.7. פו, תהלי�

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr gi sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyily meil)

dlila mzgpe meia:
ïBòîL éaøc àîòè éàî ,àáø øîàxiykdy ¨©¨¨©©§¨§©¦¦§

,dlila mzgpe meia azkpy hbøáñ÷iax - ¨¨©
,oernydLøâì åéðéò ïúpL ïåékoeikn - ¥¨¤¨©¥¨§¨§¨

,ezy` z` yxbl lrad ly ezrca hlgedy
úBøét Bì ïéà áeLzexita cer i`kf `ed oi` - ¥¥

,hb dl ozp `l oiicry s` ,diqkpn el yiy

m` s`y ,df hba yxbl yyg lk oi` jkitle

zexit z` epwy zegewld on dabz dy`d
,xhya aezkd onfdn lgd dlra cin diqkp
dzid i`ceea df onfn ixdy ,dyer `id oick

.zexit xeknl el did xeq`e ,dyxbl lrad zrc
hbd znizg xg`zz dnk cr zxxan `xnbd

:exiykn oerny iax oiicre ,ezaizkn

ïBòîL éaø øéLëä àì ,Lé÷ì Léø øîàhb ¨©¥¨¦Ÿ¦§¦©¦¦§
ezaizk onfa did `l hbd znizg onfyàlà¤¨

øzìàìjenq dzid hbd znizg xy`k `l` - §©§©
,cala ezaizk meiläøNò ãòå ïàkî ìáà£¨¦¨§©£¨¨

íéîédxyr cr dnizgd dxg`zd m` la` - ¨¦
,ezaizk xg`l miniàìz` oerny iax xiykd Ÿ

,hbd
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"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr k sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iying meil)

.eäeøéLëäå,zeywdl yi dxe`kleéànàå- §¦§¦§©©
,minkg edexiykd recnøôñ' àðéòa àä̈§¦¨¥¤

àkéìå 'äð÷îdnn cnlp xhy oipw ixde - ¦§¨§¥¨
'dpwOd xtq z` gT`e' (`i al dinxi) xn`py¨¤©¤¥¤©¦§¨

z` azek xkendy (.h oiyeciw) cnlp o`kne
exiykd recne ,ely zeidl jixv xhyde ,xhyd

.owfd ly exhy z` minkgíeMî åàì àlà¤¨¨¦
eäì äð÷î ééeð÷à ïðéøîàcxnel gxkda - §©§¦¨©§¥©§¤§

rciy s`e ,xhyd z` mdl dpwd owfdy
`ly mixne` eppi` ,eil` cin xefgi xhydy

yie ,dpwnl xhyd z` li`ydl `l` oiekzd
z` dlral dpwn dy`d mby o`kn heytl

.dxfga eze` lawz ciny zrceiy s` geld

àéLe÷ éàîe ,àáø øîàzrcy xn`p m` s` - ¨©¨¨©§¨
dywi `l ,geld z` dlral li`ydl dy`d

ik ,zeiecra dpynd ixacnàîìéc`ny - ¦§¨

המשך ביאור למסכת גיטין ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr ak sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

d`veda aiigzi df xeriyay 'dtig' enyy

,zeyxl zeyxnïðúãkzaya epipyy enk - §¦§©
ly xeriyd ,(:gr)øBòúBNòì éãkeaòéî÷- §¥©£¨¥©

ea sehrle zeqkl ie`x zvw owezny oeiky

.oirinw
àøzôécxer `edõéôà àìå çéî÷å çéìîc ,- ¦§§¨§¨¦©§¨¦©§Ÿ¨¦

.mivtra `le ,gnwae glna caernyéàîì§©
àúëìéäxer ly exeriy epipy dkld dfi`l - ¦§§¨

dfúaL úàöBäì ..BøeòéL änëå-dn §¨©©¨§©¨¦
zx`an .miaiigzn ez`ved lry xeriyd

mewn ea yi m` ,`xnbdúà åéìò áBzëì éãk§¥¦§¨¨¤
èbämixiykn opaxy epizpyna epipyy enk , ©¥

.`xztic lr hbd z` aezkl

dpyna eipipyïéøéLëî íéîëçålr azkpy hb ©£¨¦©§¦¦
:`xzticd lr e` wegnd xiipd

,`xnbd zxxaníéîëç ïàîminkgd md in ©£¨¦
.mnrh dne ,df hb mixiyknyøæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨
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לה a`Îmgpn '` ycew zay mei Ð i wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ezcear ici lry ,dlrnl dhnln ly ote`a dxezd cenil zeidl

epax oeylae ± eita didi 'ied xacy ,jkl ilkl envr dyer `ed

:owfd:ïëå,mb -,"'Bâå ía zøaãå ,'Bâå älàä íéøácä eéäå" §¥§¨©§¨¦¨¥¤§§¦©§¨¨§
dxezd oipr lr ixd aqen df mby -5åéôa 'ä øác úBéäì ,¦§§©§¦

,úîàailk `edy iptn - ¤¡¤
df ixd ,eitay '''ied xac''l

,zn`a f`úîà ïéàå"§¥¡¤
,"'eëådxez `l` -6.ïëå §§¥

Bîk ,úBönä ìk íi÷ì§©¥¨©¦§§
eðLc÷ øLà" :øîàpL¤¤¡©£¤¦§¨

:Bîk ,"åéúBöîadlnd - §¦§¨§
,enk `id ''epycw''éøä"£¥
,"éì úLc÷î zàlry - ©§§ª¤¤¦
dyrp zeevn ici''epycw'',

,ïBéìòä Lã÷ úðéça àéä¦§¦©Ÿ¤¨¤§
envr lr jiynn icediy -

`id ''ycw'' .zeevn ici lr

ì,äìcáäå úeLéøt ïBLzyxteny enk dbixcne dpiga `idy - §§¦§©§¨¨
,zlcape,ïéîìò CBz Laìúäì ìBëé BðéàL,zenlerd jeza - ¤¥¨§¦§©¥©§¦

,mzbixcnl zn`zen zinipt zeig mdl zeidlàlëc íeMî¦§ª¨
,áéLç àìk dén÷,melkl aygp epi` jxazi eiabl lkdy iptn - ©¥§¨¨¦

itl yalzdl dleki ef dbixcn oi`ejxroi` ik ,zenlerd

,ef dbixcn iabl llk jxr mey zenlerlìk ááBñ úðéçáa àlà¤¨¦§¦©¥¨
,ïéîìòdlrnl dzeida mda drityne zenlerd lk dtiwnd - ©§¦

,mdn dbixcna dlrn,'eëå àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöø àeä- §¨¤§¨§
,zeevnd oipr ici lr jynpdíéøîà éèewìa øàaúpL Bîk± §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

,oey`x wlg ,''`ipz''d xtq

øçà íâå .åî ÷øt¤¤§©©©
éìà" :íéøîBà älôzäE ©§¦¨§¦¥¤

"àOà éLôð 'ä7,- ©§¦¤¨
d''awdl ytpd zelrzd

,''dlrnl dhnln''eðéäc§©§
àçeøa àçeø à÷acúàì§¦§©§¨¨§¨

,gexa gex zewaczd ±ìk̈
.'eëå íBiäoipr ici lr ± ©§

.zeevndéãé ìò äæ ìëå§¨¤©§¥
úlãâa úeððBaúää©¦§§¦§ª©
,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¥¨
íézL"a ,úòcä ú÷îòäa§©£¨©©©©¦§©¦

,zekxad izya ±"äéðôì,rny z`ixw iptly ±,äøîæc é÷eñôáe §¨¤¨¦§¥§¦§¨
.òãBpklry ±,d''awdl dad` eaxwa xvei `ed zeppeazdd ici ©©

daeyz'' ly dpipr df .zeevnd meiwae dxezd cenila `hazzy

d`vezde dltzd zcear ly dpipr ± dlrnl dhnln ''d`lir

.ef dcearny

äáåùúä úøâà

øáã úåéäì 'åëå íá úøáãå 'åëå äìàä íéøáãä åéäå
úåöîä ìë íéé÷ì ïëå .'åëå úîà ïéàå úîàá åéôá 'ä
éì úùãå÷î úà éøä åîë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"îë
åðéàù äìãáäå úåùéøô ïåùì ïåéìòä ùã÷ 'éçá àéä

198àìë äéî÷ àìåëã íåùî ïéîìò êåú ùáìúäì ìåëé
'åëå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä ò"ë ááåñ 'éçáá àìà áéùç
êéìà íéøîåà äìôúä øçà íâå .å"îô à"÷ìá ù"îë
íåéä ìë àçåøá àçåø à÷áãúàì åðééäã àùà éùôð 'ä
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dzid i`ceea df onfn ixdy ,dyer `id oick

.zexit xeknl el did xeq`e ,dyxbl lrad zrc
hbd znizg xg`zz dnk cr zxxan `xnbd

:exiykn oerny iax oiicre ,ezaizkn

ïBòîL éaø øéLëä àì ,Lé÷ì Léø øîàhb ¨©¥¨¦Ÿ¦§¦©¦¦§
ezaizk onfa did `l hbd znizg onfyàlà¤¨

øzìàìjenq dzid hbd znizg xy`k `l` - §©§©
,cala ezaizk meiläøNò ãòå ïàkî ìáà£¨¦¨§©£¨¨

íéîédxyr cr dnizgd dxg`zd m` la` - ¨¦
,ezaizk xg`l miniàìz` oerny iax xiykd Ÿ

,hbd
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"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr k sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iying meil)

.eäeøéLëäå,zeywdl yi dxe`kleéànàå- §¦§¦§©©
,minkg edexiykd recnøôñ' àðéòa àä̈§¦¨¥¤

àkéìå 'äð÷îdnn cnlp xhy oipw ixde - ¦§¨§¥¨
'dpwOd xtq z` gT`e' (`i al dinxi) xn`py¨¤©¤¥¤©¦§¨

z` azek xkendy (.h oiyeciw) cnlp o`kne
exiykd recne ,ely zeidl jixv xhyde ,xhyd

.owfd ly exhy z` minkgíeMî åàì àlà¤¨¨¦
eäì äð÷î ééeð÷à ïðéøîàcxnel gxkda - §©§¦¨©§¥©§¤§

rciy s`e ,xhyd z` mdl dpwd owfdy
`ly mixne` eppi` ,eil` cin xefgi xhydy

yie ,dpwnl xhyd z` li`ydl `l` oiekzd
z` dlral dpwn dy`d mby o`kn heytl

.dxfga eze` lawz ciny zrceiy s` geld

àéLe÷ éàîe ,àáø øîàzrcy xn`p m` s` - ¨©¨¨©§¨
dywi `l ,geld z` dlral li`ydl dy`d

ik ,zeiecra dpynd ixacnàîìéc`ny - ¦§¨
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"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr ak sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

d`veda aiigzi df xeriyay 'dtig' enyy

,zeyxl zeyxnïðúãkzaya epipyy enk - §¦§©
ly xeriyd ,(:gr)øBòúBNòì éãkeaòéî÷- §¥©£¨¥©

ea sehrle zeqkl ie`x zvw owezny oeiky

.oirinw
àøzôécxer `edõéôà àìå çéî÷å çéìîc ,- ¦§§¨§¨¦©§¨¦©§Ÿ¨¦

.mivtra `le ,gnwae glna caernyéàîì§©
àúëìéäxer ly exeriy epipy dkld dfi`l - ¦§§¨

dfúaL úàöBäì ..BøeòéL änëå-dn §¨©©¨§©¨¦
zx`an .miaiigzn ez`ved lry xeriyd

mewn ea yi m` ,`xnbdúà åéìò áBzëì éãk§¥¦§¨¨¤
èbämixiykn opaxy epizpyna epipyy enk , ©¥

.`xztic lr hbd z` aezkl

dpyna eipipyïéøéLëî íéîëçålr azkpy hb ©£¨¦©§¦¦
:`xzticd lr e` wegnd xiipd

,`xnbd zxxaníéîëç ïàîminkgd md in ©£¨¦
.mnrh dne ,df hb mixiyknyøæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨
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.לו . .mei meid

iyily meifenz ckb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,irqnÎzehn :yneg
.giwÎbiw :mildz

.'eke xn`p . . . awri dpde :`ipz

q`c fi` dcear sie` dkxa ` orhra f` ,fi` inipt ` :v"vd inbztn,lad ixaca eryi l` ¨
.miyp`d lr dceard cakz oiif sx`c qr oe`

iytg mebxz

dceard cakz" 'idiy uegpe ,"lad ixaca eryi l`" df ixd 'dcear'a dglvdl dkxa ywaly - `ed "inipt"

."miyp`d lr

iriax meifenz dkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,irqnÎzehn :yneg
.c`n jzevn . . . ixy` ,hiw :mildz

.'ek dkcpe ÎfvÎ . . . mle`e .f wxt :`ipz

hprwxrc ci` ` (` :ork`xRyqie` ryihqixrhw`x`k xriif iieev o`x`t fi` zeciqg oi`
.ora`d hip orfiee`a oiiw mrc sie` sx`cra oe` hiiwkilxih`pxrai` ic hlit oe` hiiwkilhÎb¨

.hiiwkilhÎb oet orqixrbR` oiif orw xr hip oe` liee xr hip ci` ` (a¨

oe` hiiwkilhÎb hprwxrc ci` ` :j`f oii` orpiif ork`xRyqe` iiev ic f` fi` zn` xrc
oet orqixrbR` oiif orw xr hip liee xr hip fi` x`txrc ,rahd on dlrnl mrc hlit¨

.hiiwkilhÎb

iytg mebxz

zegked meyl wewf epi`e irahÎlrd z` yge zewel`a xikn icedi (` :miipite` ce`n miiehia ipy yi zeciqga

.zewel`n wzepn zeidl leki epi`e dvex epi` icedi (a .jk lr

leki epi`e dvex epi` okl ,rahd on dlrnld z` yge zewel`a xikn icedi :md cg miiehiad ipyy `id zn`d

.zewel`n wzepn zeidl

iying meifenz ekb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,irqnÎzehn :yneg
.izgky `l . . . dn ,hiw :mildz
.rcepk daeyza . . . ji`de :`ipz

oiihyx`t liee xr rklree ,j`f ` ev oryhprn oet hiiwprarbrbxrai` ic fi` orpxrl oi`
.cp`hyx`t iee xrkrd ev hiiwprarbrbrai` ic fi` orpee`c oi` .hiihyx`t oe`

` `a cpiw ` iee - orpee`c oi` ,o'iax ` `a cinlz ` iee ci` ` jif hlit dxez orpxrl oi`
.xrh`t¨

iytg mebxz

.dpaddn dlrpd l` `id zexqnzdd dltza .oiane ,oiadl utg `edy xacl `id mc`d zexqnzd - cenila

.eia` lv` oak - dltza ,eax ipta cinlzk envr icedi yibxn dxez cenila

íåé
ïåùàø
:mildz

biw wxtn

giw wxt cr

íåé
éðù
:mildz

hiw wxtn

yi`d ixy`

ev weqt cr

izgky `l

íåé
éùéìù
:mildz

hiw wxt

fv weqtn

izad` dn

erw weqt cr

izgky `l

. . .mei meid

iyy meifenz fkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,irqnÎzehn :yneg
.clwÎkw :mildz

.olek cbpk . . . in s`e :`ipz

cenila cwye `pf`ill `a `ltp ownre lecb oexyk lra minqxetnd mielirdn cg`
.zeciqgd zxeza dagxe dlecb drici xvw onf jyna el ykx eizepexyk lcebae ,zeciqgd

xqg oi` :owfd epiax edprie ?il xqg dn iax :l`y owfd epiaxl qpkpy dpey`xd zecigia
zeqbe zeyid `edy ungd z` `ivedl dz` jixv wx ,ocnle dz` miwel` `xi ik ,dne`n jl
,oicety oebk xe` `edy el dncpy zeyia ea ynzypy ilke .lehia `edy dvn qipkdle ,gexd
zevevipd eidiy cr `ed oeailde .oeail jixv ,xecl oileki `ede ip` oi`c ,dpikyd ilbx oiwgecy

.izin`d xe`da oillkpe oifzip mixexiadc

zayfenz gkb"yz'd

אב. מנח� ר"ח בהשכמה.מברכי� התהלי� כל התוועדות.אמירת יו�

יתהללו. ובו � תשוב א� יהודה. אלקי� � שמעו הפטורה:

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,irqnÎzehn :yneg
.hlwÎdlw :mildz

.'eke `klnl . . . dpde .g wxt :`ipz

mrt xy` ,(mlerd xie` xdhl) df liaya cegia mireaw mixn`n eid miiaxdn cg` lkl
z"ewlay evlgd - owfd epiax ixn`nn cg` .miaxa mdilr mixfeg eid mipy ylya e` mizya
mipey`xd miwxt dxyr epkeze ,zg` dry dti - irvn`d x"enc` ixn`nn cg` .zedbdd ila
cg` .z"ewlay eaeh dn - v"vd ixn`nn cg` .g"dxca dnyp iwl` xne` `"e`k dpd d"cc

.f"px `eewq`n meid zrcie - x"en`` ixn`nn cg` .mil`a dkenk in - x"enf`` ixn`nn¨

oey`x meifenz hkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,mixac :yneg
.pwÎnw :mildz

.d"xc . . . xe`iae .h wxt :`ipz

,dlbp dcinra dlila zery yy mei lka cenll hilgdy ,dpkeze v"vd w"ik `wzt e`vn
.oeira jexr ogly iwlg drax`e inlyexie ilaa q"y lr xare miiwy l"ze

ipy meiycg y`x ,a` mgpn `b"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,mixac :yneg
.hÎ` :mildz

.rcepk dxnfc. . . . dpde .i wxt :`ipz

,d"rxne zea`d mr dxez cenlie ,zelcbd zilkza 'idiy mbdc ,eipr 'idiy giynd zlrn
.miheyt miyp` mr mb cenll lehiade deprd zilkza 'idi df lka

íåé
éòéáø
:mildz

kw wxtn

clw wxt cr

íåé
éùéîç
:mildz

dlw wxtn

hlw wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

nw wxtn

pw wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

` wxtn

h wxt cr



לז . . .mei meid

iyy meifenz fkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,irqnÎzehn :yneg
.clwÎkw :mildz

.olek cbpk . . . in s`e :`ipz

cenila cwye `pf`ill `a `ltp ownre lecb oexyk lra minqxetnd mielirdn cg`
.zeciqgd zxeza dagxe dlecb drici xvw onf jyna el ykx eizepexyk lcebae ,zeciqgd

xqg oi` :owfd epiax edprie ?il xqg dn iax :l`y owfd epiaxl qpkpy dpey`xd zecigia
zeqbe zeyid `edy ungd z` `ivedl dz` jixv wx ,ocnle dz` miwel` `xi ik ,dne`n jl
,oicety oebk xe` `edy el dncpy zeyia ea ynzypy ilke .lehia `edy dvn qipkdle ,gexd
zevevipd eidiy cr `ed oeailde .oeail jixv ,xecl oileki `ede ip` oi`c ,dpikyd ilbx oiwgecy

.izin`d xe`da oillkpe oifzip mixexiadc

zayfenz gkb"yz'd

אב. מנח� ר"ח בהשכמה.מברכי� התהלי� כל התוועדות.אמירת יו�

יתהללו. ובו � תשוב א� יהודה. אלקי� � שמעו הפטורה:

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,irqnÎzehn :yneg
.hlwÎdlw :mildz

.'eke `klnl . . . dpde .g wxt :`ipz

mrt xy` ,(mlerd xie` xdhl) df liaya cegia mireaw mixn`n eid miiaxdn cg` lkl
z"ewlay evlgd - owfd epiax ixn`nn cg` .miaxa mdilr mixfeg eid mipy ylya e` mizya
mipey`xd miwxt dxyr epkeze ,zg` dry dti - irvn`d x"enc` ixn`nn cg` .zedbdd ila
cg` .z"ewlay eaeh dn - v"vd ixn`nn cg` .g"dxca dnyp iwl` xne` `"e`k dpd d"cc

.f"px `eewq`n meid zrcie - x"en`` ixn`nn cg` .mil`a dkenk in - x"enf`` ixn`nn¨

oey`x meifenz hkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,mixac :yneg
.pwÎnw :mildz

.d"xc . . . xe`iae .h wxt :`ipz

,dlbp dcinra dlila zery yy mei lka cenll hilgdy ,dpkeze v"vd w"ik `wzt e`vn
.oeira jexr ogly iwlg drax`e inlyexie ilaa q"y lr xare miiwy l"ze

ipy meiycg y`x ,a` mgpn `b"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,mixac :yneg
.hÎ` :mildz

.rcepk dxnfc. . . . dpde .i wxt :`ipz

,d"rxne zea`d mr dxez cenlie ,zelcbd zilkza 'idiy mbdc ,eipr 'idiy giynd zlrn
.miheyt miyp` mr mb cenll lehiade deprd zilkza 'idi df lka

íåé
éòéáø
:mildz

kw wxtn

clw wxt cr

íåé
éùéîç
:mildz

dlw wxtn

hlw wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

nw wxtn

pw wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

` wxtn

h wxt cr
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ראשו� יו� הפתח' כ'צורת חשמל עמודי

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úøeö Bæ äöøôì äéä íà¦¨¨§¦§¨©

.äöéçnä úãñôî dðéà ..çút¤©¥¨©§¤¤©§¦¨

� חוט מתוח שמעליה� עמודי� כלומר, � הפתח' 'צורת

כ'רשות שייחשב שטח להכשיר באה והיא כמחיצה, נחשבת

בשבת. בו לטלטל ומותר היחיד',

בקצרה: הפתח' 'צורת דיני סיכו� להל�

micenrd daeb�צרי החוט וג� ס"מ). (כ�80 טפחי� מ�10 החל :

לפחות. טפחי� 10 בגובה אורכו, לכל להיות,

micenrd oia wgxndלרוב ס"מ). (כ�32 טפחי� מ�4 פחות לא :

מזה, זה רב במרחק העמודי� את להעמיד אפשר הפוסקי�

העיר. כל את ולהקי� חוט עליה� למתוח

hegd mewinלתקוע היא לכ� הפשוטה (הדר� העמודי� מעל :

מרחק יש א� ג� החוט). את אליו ולחבר העמוד בראש מסמר

תחת והוא טפחי� 10 גבוה העמוד א� לחוט, העמוד בי� רב

כשר העירוב � ונ"כ)החוט שסב סי' או"ח .(שו"ע

אינ� וטלפו� חשמל וחוטי עמודי הפוסקי� רוב לדעת

בצידיה�, אלא העמודי� מעל מתוחי� אינ� החוטי� כי כשרי�,

הצבת ידי על להכשיר� אפשר א� פתח. לצורת דומי� ואינ�

החשמל. חוטי תחת נוס� עמוד

שני יו� לאתים חרבותם וכתתו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ïéà ,äîçìnä éìk ìk̈§¥©¦§¨¨¥

ïBâk ,Leaìî Cøc ïðéàL íéìëa àöé íàå . . úaLa ïäa ïéàöBé§¦¨¤§©¨§¦¨¨§¥¦¤¥¨¤¤©§§

îøéñå ç.áiç äæ éøä ¯ ñéøúe älàå úL÷å ó Ÿ©§©¦§¤¤§©¨§¦£¥¤©¨

תנאי� א)נחלקו סג, �(שבת נשק שכלי אומר אליעזר רבי :

אינ� אומרי� וחכמי� בשבת; עמ� לצאת ומותר ה�, תכשיטי�

וחניתותיה� לאתי� חרבות� "וכתתו שנאמר לגנאי, אלא

ד)למזמרות" ב, מתבטלי�(ישעיה היו לא תכשיטי� היו ואילו ,

חייב. בשבת בה� היוצא ולכ� לבוא, לעתיד

המלחמה שכלי האומרי� � שחכמי� הגמרא, מסבירה

שאי� הסובר שמואל, על בכ� חולקי� � לבוא לעתיד יתבטלו

בלבד. מלכויות שיעבוד אלא המשיח לימות הזה העול� בי�

ג� � המשיח בימות ישתנה לא העול� שטבע מאחר לדעתו,

העול�. מ� יתבטלו לא נשק כלי

פוסק הוא אחד מצד עצמו: את סותר שהרמב"� יוצא זה לפי

אינ� כי חייב מלחמה בכלי בשבת שהיוצא חכמי�, כמו כא�

שני מצד לעתיד; יתבטלו מלחמה כלי אומר: הווי תכשיטי�,

פוסק ה"ב)הוא פי"ב מלכי� עול�(הל' המשיח שבימות כשמואל,

יתבטלו! לא מלחמה שכלי היינו נוהג, כמנהגו

תקופות שתי תהיינה הרמב"� לדעת כי לומר, ההכרח מ�

עול�, של טבעו ישתנה לא הראשונה בתקופה הימי�: באחרית

כל יתקיימו השניה ובתקופה מלחמה; לכלי זקוקי� ויהיו

ה� שאי� מוב� ומזה מלחמה, כלי ביטול כולל הנבואות,

תכשיט.

[jli`e 791 'r ,f"kg y"ewl t"r]

שלישי יו� בשבת שיניים צחצוח

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰àlà ,âBôña ïéçp÷î ïéà¥§©§¦¦§¤¨

.èçñé àlL ¯ äæéçà úéa Bì Lé ïk íà¦¥¥¥£¦¨¤Ÿ¦§Ÿ

מתירי� ויש משחה, בלי ג� בשבת, שיניי� לצחצח אוסרי� יש

צה) הע' יד, כהלכתה שבת חשש(שמירת הוא לאיסור הנימוקי� אחד .

משו� לאסור שאי� טועני� והמתירי� הצחצוח, בפעולת סחיטה

מתכו אינו א) כי: ב'פסיקכ�, א� מותר דרבנ� ובאיסור לסחוט, ו�

מא)רישא' רנג, אברה� כי(מג� ב'משמרת' מי� או יי� לסנ� מותר ב) ;

לצחצוח. עשויה השיניי� מברשת וג� לכ�, עשויה היא

היומית: מההלכה להתיר סעד מביא וינברג הגרי"י

אחיזה בית לו שיש בספוג לקנח שמותר אומר הרמב"�

ג� הרי הראב"ד: שואל ודאית. הסחיטה ידית ללא כי (ידית),

סחיטה? בלי עמו לקנח אפשר אי ידית לספוג יש א�

כיו� אחרת: היא ההיתר שסיבת הראב"ד מפרש זאת בעקבות

כא� ואי� מי� מלאה כצלוחית הוא הספוג אחיזה, בית לו שיש

השיניי� מברשת ג� כ�, א� מכלי. מי� הורקת אלא מי�, סחיטת

מי�, מלאה כצלוחית היא � הגרי"י מטעי� � ידית בעלת שהיא

מותרת. הורקה אלא אסורה סחיטה כא� אי� ולכ�

דברי� על ש� המעיר אוירב� הגרש"ז לדברי לציי� יש להלכה,

איסור". בה� שנהגו המותרי� "מהדברי� הוא זה שנושא אלו,

[l 'iq `"g ,h"pyz 'cdn y` icixy]

רביעי יו� כלל לצורך שלא טלטול

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰øzäì BzëàìnL éìk ìk̈§¦¤§©§§¤¥

,Bôeb Cøöì ïéa ,éìk ìL Bîöò ìéáLa ïéa ,úaLa Bìèìèì øzî . .ª¨§©§§§©¨¥¦§¦©§¤§¦¥§Ÿ¤

.BîB÷î Cøöì ïéa¥§Ÿ¤§

שו� לטלטל שאי� משמע הרמב"� שמדברי משנה, המגיד כתב

להלכה נפסק וכ� כלל. לצור� שלא טז)כלי סע' ש� ושוע"ר שח א"ח .(שו"ע

כדברי מוקצה, איסור של התקנה בשורש נעו� הדבר טע�

הזק� ש�)אדמו"ר :(שוע"ר

שלא . . הכלי� כל על גזרו . . חכליה ב� נחמיה "בימי

חו� לה�, המיוחד תשמיש� לצור� אפילו כלל לטלטל�

הצרי מהכלי� בה� וכיוצא וסכי� וקערות ביותרמכוסות כי�

קצת להזהר הע� שחזרו חכמי� כשראו ואח"כ השבת. לסעודת

להיתר שמלאכתו כלי כל לטלטל והתירו חזרו שבת, באיסורי

להזהר הע� שחזרו כשראו ואח"כ מקומו. לצור� או גופו לצור�

אפילו להיתר שמלאכתו כלי כל לטלטל והתירו חזרו יותר,

נמנו לא עדיי� כלל לצור� שלא לטלטל אבל עצמו, הכלי לצור�

להתירו". חכמי� עליו
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בכלל היו וסכיני� וקערות כוסות אפילו שבעצ� ומוסי�,

תשמיש� לצור� רק אלא לטלטל� התירו ולא הטלטול, גזרת

שמלאכתו כלי כל לטלטל והתירו וכשחזרו השבת. בסעודת

היו וסכיני� וקערות כוסות ג� עצמו, הכלי לצור� אפילו להיתר,

כלל. לצור� שלא טלטול התירו לא אבל זה, בכלל

כלי�, על אלא גזרו שלא ש�, וכותב הזק� אדמו"ר וממשי�

שהיה הגזרה קוד� כמו ה� והרי לימוד, וספרי מאכלי� על ולא

כלל. לצור� שלא אפילו בשבת הראוי דבר כל לטלטל מותר

חמישי יו� במזוזה מעלית חיוב

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÁÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰dnò ïéôøèöî ïéàL elàå§¥¤¥¦§¨§¦¦¨

.äðéôqaL úéáe . .©¦¤©§¦¨

ונאמרו בדבר, דורנו פוסקי דנו במזוזה? חייבת מעלית הא�

מזוזה לקבוע צור� שאי� הסבורי� אלו ולכא�. לכא� דעות

שלפנינו: ההלכה על היתר בי� הסתמכו במעלית,

ביותר, הקיצוני מהבית נעשית העיר של שבת תחו� מדידת

הדבר העיר. בתי משאר אמה כשבעי� של מרחק בתו� הנמצא

לעני� ג� קיי� זה תנאי קבע. של בית יהיה שהוא בכ� מותנה

קבוע. בבית רק שחיובו � מזוזה

'בית הרמב"� מונה העיר, ע� מצטרפי� שאינ� הבתי� בי�

ולפעמי� מאחר כי אומרי�, יש לדבר: טעמי� ושני שבספינה'.

יכול הבית אי� כ� על אמה, לשבעי� מחו� הספינה שטה

זה, לפי אמה. שבעי� בתו� נמצאת הספינה כאשר א� להצטר�

א� מצטר�. אכ� שבה הבית � במקומה קבועה הספינה כאשר

קבועה ואינה נעה שהספינה העובדה עצ� כי הסוברי�, יש

כ'בית' להחשב יכול ואינו הבית, מחשיבות גורעת במקומה

זה. לעני�

אותה לפטור שאפשר מעלית, לעני� להסיק הרוצי� יש מכ�

ההסברי� שני שכ� קבע, של בית נחשבת ואינה מאחר ממזוזה

כא�: ג� תקפי� שבספינה' 'בית לעני� האמורי�

הביתל של מחשיבותו גורעת הניידות עצ� השני, הטע� פי

שהרי זו, חשיבות לה אי� � המעלית ג� כ� קבע', של כ'בית

ניידת. היא

לפעמי� עומד אינו שבספינה' ש'בית � הראשו� הטע� ג�

שהיא בשעת שהרי מעלית, לגבי תק� � לצירו� הנדרש בתנאי

וא� ממנה, ויציאה כניסה של אפשרות אי� הקומות, בי� עוברת

לבית. פתח שיהא � במזוזה המחייב התנאי בה חסר הזו בעת כ�

[at ,b dnkgd lva]

שישי יו� השונות ה'רשויות'

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰øznL íLk[ù] . . eòèé àlL¤Ÿ¦§§¥¤ª¨

äàöBää ïéàL enãéå . . äé÷åLe äðéãnä úBáBçøì úBøöçä ïî àéöBäì§¦¦©£¥¦§©§¦¨§¨¤¨¦©¤¥©¨¨

.íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî ñéðëäìe àéöBäì øznLå ,äëàìî§¨¨§¤ª¨§¦§©§¦¥§©¨¦¦§¨©¦

הרשויות: ארבעת גדרי בקצרה, ה�, אלה

miaxd zeyxאינו בו, המהלכי� רבי� לשימוש שנועד שטח :

זה בכלל מטרי�). (כ�8 אמה מ�16 למעלה ורוחבו מקורה

ויש בי��עירוניי�. וכבישי� שווקי� העיר, בכל העוברי� רחובות

שג� בתנאי התורה מ� הרבי� רשות נחשב ששטח אומרי�

ביו�. איש אל� מאות שש בו עוברי�

cigid zeyxלפחות שגודלו � היחיד לשימוש שנועד שטח :

בשלוש לפחות מוק� סמ"ר), 1024) טפחי� ארבעה על ארבעה

ס"מ). 80) טפחי� עשרה לפחות עומק� או שגובה� מחיצות,

בוקעת היחיד ו"רשות היחיד, כרשות ה� א� נחשבות המחיצות

לרקיע". עד ועולה

zilnxk,למשל) היחיד רשות ואינו הרבי� רשות שאינו שטח :

יותר גובהו טפחי�, 4 על 4 לפחות שגדלו � בית) מפת� או נהר

לטלטל אסרו חכמי� טפחי�. מעשרה ופחות טפחי� משלושה

לרשות או היחיד לרשות ממנה או אליה להעביר או הרבי�.בה

שש עוברי� בו מקו� רק היא הרבי� שרשות האומרי� ולשיטת

(ובכלל בה מתקיי� לא זה שתנאי דר� כל ביו�, איש אל� מאות

כרמלית. היא ישראל) באר� הדרכי� רוב זה

xeht mewnוגובהו טפחי� 4 על מ�4 פחות שרוחבו מזערי שטח :

כ'לבוד', מוגדר השטח � מזה (פחות ומעלה טפחי� שלושה

מהקרקע). חלק והינו

קודש שבת רפואה ובית מלון בבית טלטול

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰ïéìëBà ïlk eéäL øöç éLðà©§¥¨¥¤¨ª¨§¦

.ãçà úéa éLðàk ïäL éðtî ,áeøò ïéëéøö ïéà . . ãçà ïçìL ìò©ª§¨¤¨¥§¦¦¥¦§¥¤¥§©§¥©¦¤¨

ה� צריכי� הא� רפואה, בית מאושפזי או מלו� בית אורחי

בשבת? לטלטל לה� להתיר בכדי חצרות' ל'עירוב

מה�: שניי� על נעמוד היבטי�. כמה קיימי� זו לשאלה

וכל במידה מלו�, בבתי המקומות: בי� הבדל קיי� ראשית,

זאת בעירוב. צור� אי� אחד, במקו� בשבת אוכלי� האורחי�

אחד במקו� כול� אכילת כי הקובעת שלפנינו, ההלכה פי על

היתר רפואה בבתי א� אחד. בית כאנשי להיחשב אות� מצרפת

בחדריה�. אוכלי� המאושפזי� רוב שכ� מצוי, אינו זה

להל� זו: לשאלה נוס� יד)צד מבתי(הלכה המשכיר כי מבואר,

אי� בתי�, באות� שלו חפצי� והשאיר לאחרי�, חצירו

בכל יד תפיסת לו ויש מאחר כי הטלטול, את אוסרי� השוכרי�

כאורחיו. נחשבי� והדיירי� בבעלותו כול� נחשבי� � הבתי�

רכוש נמצא החדרי� בכל שהרי בענייננו, להתיר יש זה לפי

הרפואה. בית שבבעלות

משה' ה'אגרות בדבר: הדעות שחלוקות קמא)אלא סבור(או"ח

יד כתפיסת ה� נחשבי� לשוכר, מושכרי� החפצי� כאשר שג�

הלוי' 'שבט לדעת ואילו המשכיר; נד)של החפצי�(ה, כאשר רק

לא א� שלו יד' כ'תפיסת ה� חשובי� המשכיר לשימוש עומדי�

הבית על אלו בחפצי� עדיפות אי� שכ�, מושכרי�. ה� כאשר

הוא א� השיי� השוכרעצמו כדירת נחשב זאת וע� למשכיר,

חצרות' ב'עירוב צור� יש זו לדעה בחצר. הטלטול את לאסור

רפואה. בבית טלטול להתיר כדי
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בכלל היו וסכיני� וקערות כוסות אפילו שבעצ� ומוסי�,

תשמיש� לצור� רק אלא לטלטל� התירו ולא הטלטול, גזרת

שמלאכתו כלי כל לטלטל והתירו וכשחזרו השבת. בסעודת

היו וסכיני� וקערות כוסות ג� עצמו, הכלי לצור� אפילו להיתר,

כלל. לצור� שלא טלטול התירו לא אבל זה, בכלל

כלי�, על אלא גזרו שלא ש�, וכותב הזק� אדמו"ר וממשי�

שהיה הגזרה קוד� כמו ה� והרי לימוד, וספרי מאכלי� על ולא

כלל. לצור� שלא אפילו בשבת הראוי דבר כל לטלטל מותר

חמישי יו� במזוזה מעלית חיוב

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÁÎ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰dnò ïéôøèöî ïéàL elàå§¥¤¥¦§¨§¦¦¨

.äðéôqaL úéáe . .©¦¤©§¦¨

ונאמרו בדבר, דורנו פוסקי דנו במזוזה? חייבת מעלית הא�

מזוזה לקבוע צור� שאי� הסבורי� אלו ולכא�. לכא� דעות

שלפנינו: ההלכה על היתר בי� הסתמכו במעלית,

ביותר, הקיצוני מהבית נעשית העיר של שבת תחו� מדידת

הדבר העיר. בתי משאר אמה כשבעי� של מרחק בתו� הנמצא

לעני� ג� קיי� זה תנאי קבע. של בית יהיה שהוא בכ� מותנה

קבוע. בבית רק שחיובו � מזוזה

'בית הרמב"� מונה העיר, ע� מצטרפי� שאינ� הבתי� בי�

ולפעמי� מאחר כי אומרי�, יש לדבר: טעמי� ושני שבספינה'.

יכול הבית אי� כ� על אמה, לשבעי� מחו� הספינה שטה

זה, לפי אמה. שבעי� בתו� נמצאת הספינה כאשר א� להצטר�

א� מצטר�. אכ� שבה הבית � במקומה קבועה הספינה כאשר

קבועה ואינה נעה שהספינה העובדה עצ� כי הסוברי�, יש

כ'בית' להחשב יכול ואינו הבית, מחשיבות גורעת במקומה

זה. לעני�

אותה לפטור שאפשר מעלית, לעני� להסיק הרוצי� יש מכ�

ההסברי� שני שכ� קבע, של בית נחשבת ואינה מאחר ממזוזה

כא�: ג� תקפי� שבספינה' 'בית לעני� האמורי�

הביתל של מחשיבותו גורעת הניידות עצ� השני, הטע� פי

שהרי זו, חשיבות לה אי� � המעלית ג� כ� קבע', של כ'בית

ניידת. היא

לפעמי� עומד אינו שבספינה' ש'בית � הראשו� הטע� ג�

שהיא בשעת שהרי מעלית, לגבי תק� � לצירו� הנדרש בתנאי

וא� ממנה, ויציאה כניסה של אפשרות אי� הקומות, בי� עוברת

לבית. פתח שיהא � במזוזה המחייב התנאי בה חסר הזו בעת כ�

[at ,b dnkgd lva]

שישי יו� השונות ה'רשויות'

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰øznL íLk[ù] . . eòèé àlL¤Ÿ¦§§¥¤ª¨

äàöBää ïéàL enãéå . . äé÷åLe äðéãnä úBáBçøì úBøöçä ïî àéöBäì§¦¦©£¥¦§©§¦¨§¨¤¨¦©¤¥©¨¨

.íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî ñéðëäìe àéöBäì øznLå ,äëàìî§¨¨§¤ª¨§¦§©§¦¥§©¨¦¦§¨©¦

הרשויות: ארבעת גדרי בקצרה, ה�, אלה

miaxd zeyxאינו בו, המהלכי� רבי� לשימוש שנועד שטח :

זה בכלל מטרי�). (כ�8 אמה מ�16 למעלה ורוחבו מקורה

ויש בי��עירוניי�. וכבישי� שווקי� העיר, בכל העוברי� רחובות

שג� בתנאי התורה מ� הרבי� רשות נחשב ששטח אומרי�

ביו�. איש אל� מאות שש בו עוברי�

cigid zeyxלפחות שגודלו � היחיד לשימוש שנועד שטח :

בשלוש לפחות מוק� סמ"ר), 1024) טפחי� ארבעה על ארבעה

ס"מ). 80) טפחי� עשרה לפחות עומק� או שגובה� מחיצות,

בוקעת היחיד ו"רשות היחיד, כרשות ה� א� נחשבות המחיצות

לרקיע". עד ועולה

zilnxk,למשל) היחיד רשות ואינו הרבי� רשות שאינו שטח :

יותר גובהו טפחי�, 4 על 4 לפחות שגדלו � בית) מפת� או נהר

לטלטל אסרו חכמי� טפחי�. מעשרה ופחות טפחי� משלושה

לרשות או היחיד לרשות ממנה או אליה להעביר או הרבי�.בה

שש עוברי� בו מקו� רק היא הרבי� שרשות האומרי� ולשיטת

(ובכלל בה מתקיי� לא זה שתנאי דר� כל ביו�, איש אל� מאות

כרמלית. היא ישראל) באר� הדרכי� רוב זה

xeht mewnוגובהו טפחי� 4 על מ�4 פחות שרוחבו מזערי שטח :

כ'לבוד', מוגדר השטח � מזה (פחות ומעלה טפחי� שלושה

מהקרקע). חלק והינו

קודש שבת רפואה ובית מלון בבית טלטול

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰ïéìëBà ïlk eéäL øöç éLðà©§¥¨¥¤¨ª¨§¦

.ãçà úéa éLðàk ïäL éðtî ,áeøò ïéëéøö ïéà . . ãçà ïçìL ìò©ª§¨¤¨¥§¦¦¥¦§¥¤¥§©§¥©¦¤¨

ה� צריכי� הא� רפואה, בית מאושפזי או מלו� בית אורחי

בשבת? לטלטל לה� להתיר בכדי חצרות' ל'עירוב

מה�: שניי� על נעמוד היבטי�. כמה קיימי� זו לשאלה

וכל במידה מלו�, בבתי המקומות: בי� הבדל קיי� ראשית,

זאת בעירוב. צור� אי� אחד, במקו� בשבת אוכלי� האורחי�

אחד במקו� כול� אכילת כי הקובעת שלפנינו, ההלכה פי על

היתר רפואה בבתי א� אחד. בית כאנשי להיחשב אות� מצרפת

בחדריה�. אוכלי� המאושפזי� רוב שכ� מצוי, אינו זה

להל� זו: לשאלה נוס� יד)צד מבתי(הלכה המשכיר כי מבואר,

אי� בתי�, באות� שלו חפצי� והשאיר לאחרי�, חצירו

בכל יד תפיסת לו ויש מאחר כי הטלטול, את אוסרי� השוכרי�

כאורחיו. נחשבי� והדיירי� בבעלותו כול� נחשבי� � הבתי�

רכוש נמצא החדרי� בכל שהרי בענייננו, להתיר יש זה לפי

הרפואה. בית שבבעלות

משה' ה'אגרות בדבר: הדעות שחלוקות קמא)אלא סבור(או"ח

יד כתפיסת ה� נחשבי� לשוכר, מושכרי� החפצי� כאשר שג�

הלוי' 'שבט לדעת ואילו המשכיר; נד)של החפצי�(ה, כאשר רק

לא א� שלו יד' כ'תפיסת ה� חשובי� המשכיר לשימוש עומדי�

הבית על אלו בחפצי� עדיפות אי� שכ�, מושכרי�. ה� כאשר

הוא א� השיי� השוכרעצמו כדירת נחשב זאת וע� למשכיר,

חצרות' ב'עירוב צור� יש זו לדעה בחצר. הטלטול את לאסור

רפואה. בבית טלטול להתיר כדי
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טו ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ה�חיד‡. �ר��ת �מטלטל הר�י�, �ר��ת אד� ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָע�מד
הר�י�, �ר��ת �מטלטל ה�חיד, �ר��ת וע�מד .����ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
� ה�ציא וא� א��ת; לאר�ע ח�� י�ציא ��א ְְְְִִִִֶַַַַֹ�בלבד
�ר��ת אד� ע�מד וכ� אחרת. �ר��ת �ה�א מ�ני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ט�ר,

�פ�תח במפתח]ה�חיד, �ר��ת[דלת הר�י�; �ר��ת ְְִִִִֵַַַָָ
�ח��, �היתה �המה ה�חיד. �ר��ת �פ�תח ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהר�י�,

א�בסי� � �פני� עד[מאכילי�]ורא�� � �בגמל א�ת�; ְְְְִִִַָָָָֹ
אר�. וצ�אר� ה�איל �פני�, ור�� רא�� ְְִִִַָָֹ�ְְֵֶֹ��הא

הר�י�;·. �ר��ת וי��ה ה�חיד, �ר��ת אד� יעמד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹלא
הכניס �� א� א�א ה�חיד; �ר��ת וי��ה הר�י�, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָ�ר��ת
אמ�רי�? �ברי� ��ה ��תה. �ה�א ל�ק�� ור��, ְֲִִֶֶֶַַָָ�ְֹרא��
��א �זרה, � לה� צרי� �ה�א נאי� �כלי� ��תה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ��היה
צרי� �אינ� נאי�, �אינ� �לי� הי� א� אבל ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָי�ציא�;
נאי� �ה�לי� �י על א� �כרמלית, ה��ר �היה א� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלה�,
��א �י על וא� �מק�מ�, ו��תה �לבד רא�� מכניס �ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹ

ור��. רא�� �ְְִִֹהכניס

וק�לט‚. הר�י�, �ר��ת אד� בכלי]ע�מד מ�[מקבל ְְִִִֵֵַָָָ
ו��תה; ה�תל, מ� א� ה���ר מ� המק�חי� ה�י� מ� ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָֹהאויר
וא� .��� מעל ויקלט ��תל, א� ����ר י�ע ��א ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ�בלבד
�פח�ת מע�רה, למעלה �� ��גע מק�� היה א� � ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָנגע
מעל �ע�קר ��מצא אס�ר, זה הרי � ל�ג סמ�� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמ�ל�ה
על אר�עה ����ר היה א� וכ� ה�חיד; ר��ת �ה�א ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָה�ג
למעלה �היה �י� ע�רה �ת�� ה���ר �היה �י� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָאר�עה,
ח�ב? אינ� ול�ה אס�ר. זה הרי � מי� מ��� וקלט ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמע�רה,

וה�לכי�. נזחלי� ה� הרי א�א מי�, נח� ��א ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמ�ני

ר��ת[בליטה]זיז„. �על �אויר י�צא הח��� ��פני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
מ�ר � טפחי� מע�רה למעלה היה א� � ָ�ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָהר�י�
עד א�א ��פסת הר�י� ר��ת �אי� עליו, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלה����
עד ה�תל, �כל לה���� מ�ר לפיכ� טפחי�; ְְְִֵֶַַַָָֹ�ְְֲִִָָָָע�רה

ה�ח��ני�. טפחי� ְְֲִִַַָָָע�רה

�אויר;‰. י�צא אחד זיז ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ��ה
על א� � מ�ה למ�ה זה זיזי�, �ני ��תל י�צאי� הי� א� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאבל
��פני העלי�� ��יז י� א� � מע�רה למעלה ��ניה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�י
מ�ני עליו, לה���� אס�ר אר�עה, על אר�עה רחב ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹהח���
ואסר� אחרת, ר��ת ��ח�יו וה�יז עצמ�, �פני ר��ת ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ�ה�א
אחת. �ר��ת מ�����ת ר���ת ��י �אי� זה; על ְְְִִַַַ�ְְֵֵֶֶֶַזה

.Â����מ � אר�עה ��ח��� ואי� אר�עה, �עלי�� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאי�
ה�ח��ני�. טפחי� ע�רה עד ה�תל, �כל וכ� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��ניה�,
אינ� � אר�עה �� אי� �בעלי�� אר�עה, ��ח��� ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה
ה�יז ��אר אבל �לבד; ח��נ� �נגד א�א �עלי��, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ����
��ח�יו זה מ�ני לה����, אס�ר � הח��� צדדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ���ני

לעצמ�. ר��ת ְְְֶַַָ�חלק

.Ê����לה ���ר הר�י� ר��ת אויר על ה��צא זיז ְְִֵַָ�ְֲִִִֵֶַַַָָ�ל
נ�טלי� ואי� עליו נ�תני� אי� ,�� מ���� ��ה�א � ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעליו
י�ל� �א� �ה�, וכ��צא �זכ�כית חר� �לי א�א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמ���
אס�ר; � ואכלי� �לי� �אר אבל י�בר�; הר�י�, ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָָלר��ת

ויביא�. הר�י�, לר��ת י�ל� ְְִִִִִֵֶַָָ��א

.Á�לז מ�� ז�רק � הר�י� ר��ת צ�י ��ני ב�י� ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ�ני
��היה א� ,��� �ניה� ��הי� וה�א, מע�רה; ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלמעלה
וא� לזרק. מ�ר מ�כ�ת, �כלי �גדי� ואפ�� ער�ב; ְְִִָֹ�ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָ�יניה�
�גד לזרק אס�ר � ��וה הי� ולא מ�ה למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהי�
וכ��צא חר� �לי אבל ויביא�; י�ל� ��א ,�� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכ��צא

ז�רק. ֵֶָ�ה�,

.Ëיו[מי�]��ר�� על וח��� הר�י�, [בכותל�ר��ת ְְִִַַַַָָ
וחלית�שלידו] ה��ר הבור]� שבשפת מצטרפי�[עפר ְַ�ְְְִִָָ

מ��� �ממ�אי� �ברי�[מהחלו�]לע�רה, ��ה ���ת. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
�אי� טפחי�, אר�עה �ת�� ל�תל סמ�� ��היה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאמ�רי�?
ממ�אי� אי� � מפלג היה א� אבל .�� לעבר יכ�ל ְְְִֵַָ�ֲֲִַָָָָָָָֹאד�
��מצא ע�רה, �ב�הה חלית� היתה �� א� א�א ְְְֲִֶָָָָָ�ְִִֵֶֶָָָמ���,

�ט�ר. למק�� יצא החליה, מ� ���צא ְְְִָָָ�ְְִִֶַַָָה�לי

.È� ��� על וח��� ע�רה, �ב�הה הר�י� �ר��ת ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָא��ה
�א��ה אמ�רי�? �ברי� ��ה ���ת. מי� ל� ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ��פכי�
אי� � יחיד �ל אבל להת���ת; �ר�� �אי� ר�י�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ל
�דר�� ��פכי� ונמצא� �ת��ה, ��א עליה; ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ��פכי�

הר�י�. ְִִַָ�ר��ת

.‡Èי�[תעלת]א�ת א� � �חצר ע�ברת �היא ה�י� ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
עד �� על יתר א� אר�עה �ברח�� טפחי�, ע�רה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָ�גבה�
ע�� �� א� א�א ���ת, מ��ה ממ�אי� אי� � א��ת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָע�ר

�ביציאה ��ניסה טפחי� ע�רה �ב�הה מחיצה [שלל� ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ
אר�עההתעלה] �רח�� �אי� א� ע�רה, �גבה� אי� וא� ;ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

מחיצה. �לא מ��ה ממ�אי� �ְְְְִִִֶַָָֹ

.·È�אי� �י על א� � א��ת מע�ר יתר �רח�� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מחיצה; ל� ��ע�ה עד מ��ה ממ�אי� אי� ע�רה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�גבה�

ה�חיצ�ת �מפסדת היא, �רצה ע�ר על יתר [נחשבי���ל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
מ�דכאינ�] נ�אר א� החצר? �כל לטלטל ה�א �מה .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

�ס להיכר]ה�רצה א�[עמוד �ה�א, �כל מ�א� �פס מ�א� ְְִִִֶַַַָָָָ
�כל לטלטל מ�ר � אחת מר�ח טפחי� אר�עה רחב ְְְֵַָָ�ְְִֵַַַַַַָָָֹ�ס
א� אבל �לבד. הא�ה מ� למלאת א�א אס�ר ואי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהחצר,
נפרצה �הרי החצר, �כל לטלטל אס�ר � �לל �ס נ�אר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא

�רמלית �ה�א ל�� רה"ר]חצר ואינו רה"י שאינו .[מקו� ְְִֵֶַַָָ

.‚Èהיתה א� ��י�? ה�חיצה את מעמידי� ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָוהיא�
י�רד ה�חיצה מ� טפח ��היה צרי� � ה�י� מ� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלמעלה
צרי� � מי� �ת�� ��� ה�חיצה היתה וא� מי�; ְִִַָָ�ְְְְִִִַַָָָ�ת��
��ה�א �די ה�י�, מ� למעלה י�צא מ��ה טפח ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ��היה
מ�עת ה�חיצה �אי� �י על א� מב�לי�; ��חצר ְְִִִֵֶַַַַַַָָ�ִֵֶֶַַָה�י�
מ�רת. ז� הרי טפחי�, ע�רה �� וי� ה�איל ה�רקע, ֶֶ�ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָעד

�ל ��י� א�א �ל�יה, מחיצה ה�יר� �א��רולא מ�ני בד; ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
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וגו' יבחר אשר המקו� "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלי�") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשו� גו"'. וזבחיכ� עולותיכ� וגו'
בחירתו רק הוא המקו� של שמעלתו משמע � ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקו� הקב"ה של
לא זה שמקו� אחר, במקו� לבחור אפשר היה �

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שו� בו היתה
אחרי�.

הבחירה: בית בהלכות כתב הרמב"� אבל
אותו משני� ואי� ביותר מכוו� מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: לעול�, ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות � שנבחר קוד� זה מקו� של
משני� ואי� ביותר מכוו� ש"מקומו שזה היא בזה
המקו� שהוא מפני הוא לעול�" ממקומו אותו
קרבנותיה� את וכו' נח אברה�, הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני מקוד�, היה זה (שכל

ד' יבחר אשר "המקו� מהפסוק להבי�: וצרי�
הוא זה מקו� שמעלת משמע תביאו" שמה וגו'
זה. במקו� הקב"ה בחירת � ד"' "יבחר מחמת
הוא המקו� של שמעלתו משמע הרמב"� ומדברי
ולכ� הראשו�, אד� מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משני� ואי� ביותר מכוו� "מקומו

בהל' הרמב"� שג� מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוו� ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות ש� שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוו� מקומו "המזבח כי אומר הרמב"� בה

הוא לעול�", ממקומו אותו משני� ואי� ביותר,
� לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
מחמת זה ואי� המקו�, בחירת לאחר שנאמר
זה? שלאחר בהלכה למנות עתיד שהוא המעלות

וכו' הראשו� שאד� זה בזה: הבאור לומר יש
שידעו מפני הוא דווקא, זה במקו� קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקו� שזהו בנבואה
היא זה במקו� הקב"ה שבחירת לא אחר: בסגנו�
לזה, קוד� קרבנות ש� הקריבו שכבר מזה מסובב
זה במקו� קרבנות שהקריבו זה להיפ�: אלא
שהקב"ה בנבואה ידעו שה� זה מחמת הוא דווקא

זה. במקו� יבחר

את ג� מביא שהרמב"� שבזה לומר ויש
"ואי� למה מתור� המזבח, מקו� של המעלות
שזהו אמת ה� � לעול�" ממקומו אותו משני�
זה אי� עדיי� הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקו�
לשנות האפשרות נשללה זה ידי שעל גמורה ראיה
ראיה הרמב"� מביא זה מטע� אחר! למקו�
שללה שהיא באופ� היא הבחירה זה שבנדו�
בנו וכו' הראשו� אד� שלכ� אחרי�, מקומות
בחירת א� שכ� זה: במקו� דווקא מזבחותיה�
דייקו למה אחרי�, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקו� רק קרבנותיה� להביא כול�
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקו� קרב� להקריב כשבאי� ולכ� אחרי�,
בהר � ביותר" מכוו� ב"מקומו רק זה הרי מסויי�

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי
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ראשו� יו�

טו ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ה�חיד‡. �ר��ת �מטלטל הר�י�, �ר��ת אד� ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָע�מד
הר�י�, �ר��ת �מטלטל ה�חיד, �ר��ת וע�מד .����ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
� ה�ציא וא� א��ת; לאר�ע ח�� י�ציא ��א ְְְְִִִִֶַַַַֹ�בלבד
�ר��ת אד� ע�מד וכ� אחרת. �ר��ת �ה�א מ�ני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ט�ר,

�פ�תח במפתח]ה�חיד, �ר��ת[דלת הר�י�; �ר��ת ְְִִִִֵַַַָָ
�ח��, �היתה �המה ה�חיד. �ר��ת �פ�תח ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהר�י�,

א�בסי� � �פני� עד[מאכילי�]ורא�� � �בגמל א�ת�; ְְְְִִִַָָָָֹ
אר�. וצ�אר� ה�איל �פני�, ור�� רא�� ְְִִִַָָֹ�ְְֵֶֹ��הא

הר�י�;·. �ר��ת וי��ה ה�חיד, �ר��ת אד� יעמד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹלא
הכניס �� א� א�א ה�חיד; �ר��ת וי��ה הר�י�, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָ�ר��ת
אמ�רי�? �ברי� ��ה ��תה. �ה�א ל�ק�� ור��, ְֲִִֶֶֶַַָָ�ְֹרא��
��א �זרה, � לה� צרי� �ה�א נאי� �כלי� ��תה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ��היה
צרי� �אינ� נאי�, �אינ� �לי� הי� א� אבל ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָי�ציא�;
נאי� �ה�לי� �י על א� �כרמלית, ה��ר �היה א� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלה�,
��א �י על וא� �מק�מ�, ו��תה �לבד רא�� מכניס �ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹ

ור��. רא�� �ְְִִֹהכניס

וק�לט‚. הר�י�, �ר��ת אד� בכלי]ע�מד מ�[מקבל ְְִִִֵֵַָָָ
ו��תה; ה�תל, מ� א� ה���ר מ� המק�חי� ה�י� מ� ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָֹהאויר
וא� .��� מעל ויקלט ��תל, א� ����ר י�ע ��א ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ�בלבד
�פח�ת מע�רה, למעלה �� ��גע מק�� היה א� � ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָנגע
מעל �ע�קר ��מצא אס�ר, זה הרי � ל�ג סמ�� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמ�ל�ה
על אר�עה ����ר היה א� וכ� ה�חיד; ר��ת �ה�א ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָה�ג
למעלה �היה �י� ע�רה �ת�� ה���ר �היה �י� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָאר�עה,
ח�ב? אינ� ול�ה אס�ר. זה הרי � מי� מ��� וקלט ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמע�רה,

וה�לכי�. נזחלי� ה� הרי א�א מי�, נח� ��א ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמ�ני

ר��ת[בליטה]זיז„. �על �אויר י�צא הח��� ��פני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
מ�ר � טפחי� מע�רה למעלה היה א� � ָ�ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָהר�י�
עד א�א ��פסת הר�י� ר��ת �אי� עליו, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלה����
עד ה�תל, �כל לה���� מ�ר לפיכ� טפחי�; ְְְִֵֶַַַָָֹ�ְְֲִִָָָָע�רה

ה�ח��ני�. טפחי� ְְֲִִַַָָָע�רה

�אויר;‰. י�צא אחד זיז ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ��ה
על א� � מ�ה למ�ה זה זיזי�, �ני ��תל י�צאי� הי� א� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאבל
��פני העלי�� ��יז י� א� � מע�רה למעלה ��ניה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�י
מ�ני עליו, לה���� אס�ר אר�עה, על אר�עה רחב ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹהח���
ואסר� אחרת, ר��ת ��ח�יו וה�יז עצמ�, �פני ר��ת ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ�ה�א
אחת. �ר��ת מ�����ת ר���ת ��י �אי� זה; על ְְְִִַַַ�ְְֵֵֶֶֶַזה

.Â����מ � אר�עה ��ח��� ואי� אר�עה, �עלי�� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאי�
ה�ח��ני�. טפחי� ע�רה עד ה�תל, �כל וכ� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��ניה�,
אינ� � אר�עה �� אי� �בעלי�� אר�עה, ��ח��� ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה
ה�יז ��אר אבל �לבד; ח��נ� �נגד א�א �עלי��, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ����
��ח�יו זה מ�ני לה����, אס�ר � הח��� צדדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ���ני

לעצמ�. ר��ת ְְְֶַַָ�חלק

.Ê����לה ���ר הר�י� ר��ת אויר על ה��צא זיז ְְִֵַָ�ְֲִִִֵֶַַַָָ�ל
נ�טלי� ואי� עליו נ�תני� אי� ,�� מ���� ��ה�א � ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעליו
י�ל� �א� �ה�, וכ��צא �זכ�כית חר� �לי א�א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמ���
אס�ר; � ואכלי� �לי� �אר אבל י�בר�; הר�י�, ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָָלר��ת

ויביא�. הר�י�, לר��ת י�ל� ְְִִִִִֵֶַָָ��א

.Á�לז מ�� ז�רק � הר�י� ר��ת צ�י ��ני ב�י� ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ�ני
��היה א� ,��� �ניה� ��הי� וה�א, מע�רה; ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָלמעלה
וא� לזרק. מ�ר מ�כ�ת, �כלי �גדי� ואפ�� ער�ב; ְְִִָֹ�ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָ�יניה�
�גד לזרק אס�ר � ��וה הי� ולא מ�ה למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהי�
וכ��צא חר� �לי אבל ויביא�; י�ל� ��א ,�� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכ��צא

ז�רק. ֵֶָ�ה�,

.Ëיו[מי�]��ר�� על וח��� הר�י�, [בכותל�ר��ת ְְִִַַַַָָ
וחלית�שלידו] ה��ר הבור]� שבשפת מצטרפי�[עפר ְַ�ְְְִִָָ

מ��� �ממ�אי� �ברי�[מהחלו�]לע�רה, ��ה ���ת. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ
�אי� טפחי�, אר�עה �ת�� ל�תל סמ�� ��היה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאמ�רי�?
ממ�אי� אי� � מפלג היה א� אבל .�� לעבר יכ�ל ְְְִֵַָ�ֲֲִַָָָָָָָֹאד�
��מצא ע�רה, �ב�הה חלית� היתה �� א� א�א ְְְֲִֶָָָָָ�ְִִֵֶֶָָָמ���,

�ט�ר. למק�� יצא החליה, מ� ���צא ְְְִָָָ�ְְִִֶַַָָה�לי

.È� ��� על וח��� ע�רה, �ב�הה הר�י� �ר��ת ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָא��ה
�א��ה אמ�רי�? �ברי� ��ה ���ת. מי� ל� ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָ��פכי�
אי� � יחיד �ל אבל להת���ת; �ר�� �אי� ר�י�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ל
�דר�� ��פכי� ונמצא� �ת��ה, ��א עליה; ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ��פכי�

הר�י�. ְִִַָ�ר��ת

.‡Èי�[תעלת]א�ת א� � �חצר ע�ברת �היא ה�י� ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
עד �� על יתר א� אר�עה �ברח�� טפחי�, ע�רה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָ�גבה�
ע�� �� א� א�א ���ת, מ��ה ממ�אי� אי� � א��ת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָע�ר

�ביציאה ��ניסה טפחי� ע�רה �ב�הה מחיצה [שלל� ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ
אר�עההתעלה] �רח�� �אי� א� ע�רה, �גבה� אי� וא� ;ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

מחיצה. �לא מ��ה ממ�אי� �ְְְְִִִֶַָָֹ

.·È�אי� �י על א� � א��ת מע�ר יתר �רח�� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מחיצה; ל� ��ע�ה עד מ��ה ממ�אי� אי� ע�רה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�גבה�

ה�חיצ�ת �מפסדת היא, �רצה ע�ר על יתר [נחשבי���ל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
מ�דכאינ�] נ�אר א� החצר? �כל לטלטל ה�א �מה .ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

�ס להיכר]ה�רצה א�[עמוד �ה�א, �כל מ�א� �פס מ�א� ְְִִִֶַַַָָָָ
�כל לטלטל מ�ר � אחת מר�ח טפחי� אר�עה רחב ְְְֵַָָ�ְְִֵַַַַַַָָָֹ�ס
א� אבל �לבד. הא�ה מ� למלאת א�א אס�ר ואי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהחצר,
נפרצה �הרי החצר, �כל לטלטל אס�ר � �לל �ס נ�אר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא

�רמלית �ה�א ל�� רה"ר]חצר ואינו רה"י שאינו .[מקו� ְְִֵֶַַָָ

.‚Èהיתה א� ��י�? ה�חיצה את מעמידי� ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָוהיא�
י�רד ה�חיצה מ� טפח ��היה צרי� � ה�י� מ� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלמעלה
צרי� � מי� �ת�� ��� ה�חיצה היתה וא� מי�; ְִִַָָ�ְְְְִִִַַָָָ�ת��
��ה�א �די ה�י�, מ� למעלה י�צא מ��ה טפח ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ��היה
מ�עת ה�חיצה �אי� �י על א� מב�לי�; ��חצר ְְִִִֵֶַַַַַַָָ�ִֵֶֶַַָה�י�
מ�רת. ז� הרי טפחי�, ע�רה �� וי� ה�איל ה�רקע, ֶֶ�ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָעד

�ל ��י� א�א �ל�יה, מחיצה ה�יר� �א��רולא מ�ני בד; ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
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וגו' יבחר אשר המקו� "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלי�") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשו� גו"'. וזבחיכ� עולותיכ� וגו'
בחירתו רק הוא המקו� של שמעלתו משמע � ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקו� הקב"ה של
לא זה שמקו� אחר, במקו� לבחור אפשר היה �

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שו� בו היתה
אחרי�.

הבחירה: בית בהלכות כתב הרמב"� אבל
אותו משני� ואי� ביותר מכוו� מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: לעול�, ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות � שנבחר קוד� זה מקו� של
משני� ואי� ביותר מכוו� ש"מקומו שזה היא בזה
המקו� שהוא מפני הוא לעול�" ממקומו אותו
קרבנותיה� את וכו' נח אברה�, הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני מקוד�, היה זה (שכל

ד' יבחר אשר "המקו� מהפסוק להבי�: וצרי�
הוא זה מקו� שמעלת משמע תביאו" שמה וגו'
זה. במקו� הקב"ה בחירת � ד"' "יבחר מחמת
הוא המקו� של שמעלתו משמע הרמב"� ומדברי
ולכ� הראשו�, אד� מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משני� ואי� ביותר מכוו� "מקומו

בהל' הרמב"� שג� מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוו� ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות ש� שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוו� מקומו "המזבח כי אומר הרמב"� בה

הוא לעול�", ממקומו אותו משני� ואי� ביותר,
� לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
מחמת זה ואי� המקו�, בחירת לאחר שנאמר
זה? שלאחר בהלכה למנות עתיד שהוא המעלות

וכו' הראשו� שאד� זה בזה: הבאור לומר יש
שידעו מפני הוא דווקא, זה במקו� קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקו� שזהו בנבואה
היא זה במקו� הקב"ה שבחירת לא אחר: בסגנו�
לזה, קוד� קרבנות ש� הקריבו שכבר מזה מסובב
זה במקו� קרבנות שהקריבו זה להיפ�: אלא
שהקב"ה בנבואה ידעו שה� זה מחמת הוא דווקא

זה. במקו� יבחר

את ג� מביא שהרמב"� שבזה לומר ויש
"ואי� למה מתור� המזבח, מקו� של המעלות
שזהו אמת ה� � לעול�" ממקומו אותו משני�
זה אי� עדיי� הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקו�
לשנות האפשרות נשללה זה ידי שעל גמורה ראיה
ראיה הרמב"� מביא זה מטע� אחר! למקו�
שללה שהיא באופ� היא הבחירה זה שבנדו�
בנו וכו' הראשו� אד� שלכ� אחרי�, מקומות
בחירת א� שכ� זה: במקו� דווקא מזבחותיה�
דייקו למה אחרי�, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקו� רק קרבנותיה� להביא כול�
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקו� קרב� להקריב כשבאי� ולכ� אחרי�,
בהר � ביותר" מכוו� ב"מקומו רק זה הרי מסויי�

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי
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א�א �אינ� �מחיצת�, הק�� � מ�בריה� ��י� ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָה�לט�ל
ה�ר. לע��ת ְֲֵֵֶַ�די

.„Èת�ח�ת� והח��נ�ת החצר�ת, �י� הע�ברת ה�י� ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָא�ת
��ע�ר �� אי� א� � ארבעה]אליה ורוחב עשרה ,[עומק ִִֵֵֶַָָ

��ה ���ת. מ��ה �ממ�אי� הח��נ�ת מ� �לי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָמ�ל�לי�
אבל �ל�ה; ה�תל מ� מפלגת ��אינ� אמ�רי�? ְְֲִֶֶֶַָָֹֹ�ְְֲִִֵֶָָ�ברי�
�� א� א�א מ��ה, ממ�אי� אי� �ל�ה, מפלגת היתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ְִָָא�

��י� �מ�א�,[עמודי�]היה מ�א� ה�תלי� מ� י�צאי� ְְִִִִִִַַָָָָָ
החצר. �ת�� ע�ברת היא �א�� הא�ה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ��מצאת

.ÂËוח���[מרפסת]�צ�צטרה ה��, מ� למעלה �היא ְְְְְְִִֶַַַָָָ
מ��ה ממ�אי� אי� � ה�י� ��י על [מהמרפסת]�ת�כ� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

על �ב�הה טפחי� ע�רה מחיצה ע�� �� א� א�א ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ���ת,
ה�חיצה �היה א� ���צ�צטרה, הח��� �נגד ה�י� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ��י
ירדה �א�� א�ת� ור�אי� ה�י�, �נגד ה�צ�צטרה מ� ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָי�רדת
מחיצה, ל� �ע�� מ�� ��מ�אי� �כ�� ה�י�. עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָונגעה
��פכי�. ה� ה�רמלית על �הרי � ה�� על מ��ה ��פכי� ��ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

.ÊË� א��ת אר�ע על א��ת מאר�ע �ח�תה �היא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָחצר
לר��ת י�צאי� �ה� מ�ני ���ת, מי� �ת�כ� ��פכי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָאי�
סאתי� מחזקת ��ה לע��ת צרי� לפיכ� �מהרה. ְִֶֶַַָָ�ְְֲִִִִֵַַָָָָהר�י�
��הי� �די החצר, �צד הר�י� �ר��ת א� החצר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ת��

��ה עליה לבנ�ת וצרי� לת�כ�, נק�צי� [כיסויה�י� ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָ
קשת] הע�קהבצורת תראה ��א �די [הגומא]מ�ח��, ְִֵֵֶֶַָָָֹ

והאכסדרה והחצר הר�י�. מר��ת ,[מרפסת]ה�את ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ
��חזיק ה�ק�� ה�א וכ�ה א��ת; לאר�ע ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָמצטרפי�
א�ה. חמ�י �ל�ה �ר�� א�ה חצי על א�ה חצי ְֵַָ�ְְֲֲִִִַַַַָָָָֹסאתי�?

.ÊÈ�מל�א ל� ��פכי� � מ�אתי� �ח�תה הע�קה ְְְְִִִַָָָָָָָָהיתה
שתתמלא] ��י�[עד אפ�� ל� ��פכי� � סאתי� היתה ;ְְֲִִִִִַָָָָ

מעל ויפ�צ� ית��ר� �ה�י� �י על וא� מי�, �ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָסאה
ה��מי�, �ימ�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה לח��. ְְֲִִִִֶַַַָָָ�ַה��ה

מתקלקל�ת מק�חי�,[מתלכלכות]�החצר�ת צ��ר�ת �סת� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָ
י�צאי� וה�י� מ���� ��ה ל�מר הר�אי� יב�א� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹולא
היתה א� � הח�ה �ימ�ת אבל הר�י�. לר��ת ְְֲִִִִִַַַָָָָָֹמ�ח�
היתה סאתי�; א�א ל� ��פכי� אי� סאתי�, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמחזקת

ע�ר. �ל ל� ��פכי� אי� מ�אתי�, ְְִִִִֵַָָָָָ�ח�תה

.ÁÈבאדמה]�יב נזחלי�[חרי� וה� מי�, ל� ���פכי� ְְְִִִִִֵֶַָ
צ��ר וכ� הר�י�, לר��ת וי�צאי� ה�רקע �חת ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָוה�לכי�

וי�רדי�[מרזב] ה�תל על נזחלי� וה� מי�, �יו על ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ���פכי�
ה�ר� אר� א� ה�תל אר� היה אפ�� � הר�י� ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלר��ת
על א� ה�יב �י על ל��� אס�ר א�ה, מאה האר� ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ��חת
א�א הר�י�; לר��ת מ�ח� י�צאי� �ה�י� מ�ני ה���ר, ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�י

ל�יב. י�רדי� וה� ל�יב, ח�� ְְִִִֵֵַַ��פ�

.ËÈ� אבל הח�ה; �ימ�ת אמ�רי�? �ברי� ימ�ת��ה ְֲֲִִִִֶַַַָָָ
מק�חי� צ��ר�ת ��ת� נמנע, ואינ� ו��נה ��פ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָה��מי�,
�י על ��פ� היה �מק�מ�. ה�י� ���לע� ר�צה ואד� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה�,
ואפ�� מ�ר, זה הרי � לכרמלית י�צאי� וה�י� ֲִַָ�ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַה�יב,
מ�ר לפיכ�, �כרמלית. �ח� על �זר� ��א הח�ה; ָ�ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹ�ימ�ת

ל��. י�רדי� וה� ה�פינה, �תל על ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹל���

.Îימ�א ה�פינה[מי�]לא ע�ה[בי�]מ� �� א� א�א , ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

��ה ה��. על ה�פינה מ� י�צא אר�עה על אר�עה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמק��
היה א� אבל ע�רה; �ת�� ��היה אמ�רי�? ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָ�ברי�
�ממ�א, �ה�א �ל זיז מ�ציא ה��, מ� מע�רה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלמעלה
א�א זה לזיז צרי� ואינ� ממ�א; �ט�ר מק�� �ר� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ�הרי

ה�ר. ִֵֶמ���

.‡Îספר� כמגילה]ה��רא העשוי �כרמלית,[קודש ְְְְִֵֵֶַַ
א� � �יד� �מקצת� הר�י� לר��ת ה�פר מקצת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָונת�ל�ל
�מ�יח� ה�תב על ה�פכ� א��ת, לאר�ע ח�� ְְְְְְִִֵַַַַַַַָנת�ל�ל

הקודש] ביזוי מ�ד�,[למנוע ��� י�מט ��א �זרה, ;ְִֵֵֶָָָ�ִָ
��לל� � א��ת אר�ע לת�� נת�ל�ל א��ת. אר�ע ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַויעביר��
היה אצל�. ��לל� � ה�חיד לר��ת נת�ל�ל א� וכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאצל�;
,�� נח א� � הר�י� לר��ת ונת�ל�ל ה�חיד, �ר��ת ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָק�רא
ר��ת �אויר �ל�י היה א�א נח, לא וא� ה�תב; על ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹה�פכ�

אצל�. ��לל� � לאר� ה�יע ולא ְְְִִִֶֶַַָָָֹהר�י�

.·Îא�[מפנה]ה�עביר � ר�י� �� י�ק� ��א �די ק�� ְֲִֵֶַַֹ�ְִִַ
א��ת; מאר�ע �ח�ת �ח�ת מ�ליכ� הר�י�, �ר��ת ְְִִִֵַַַַָָָָָהיה
וכ� א�ה. מאה אפ�� �דר�� מ�ליכ� � �כרמלית היה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָוא�
ע�� לעמד �כני� יכל� ולא מ�י, יתר ונת��ה �הסריח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמת
לרח� ה��רד לכרמלית. ה�חיד מר��ת א�ת� מ�ציאי� �ְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ
�עליו מי� יעביר ��א עצמ�, מנ�ב � ע�לה ��ה�א ,���ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

�כרמלית. א��ת ְְְְִַַַַאר�ע

טז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

לדירה‡. ה�� ��א ��היה[למגורי�]מק�� א�א ֶָֹ�ְְִִֶֶֶַָָ
לאויר מאווירו]��מי�� �פר�סי�,[להנות ���ת �ג�� � ְְְֲִִִִֵַַַ

א� � �ה� וכ��צא ל�מר�, האר� מ� מק�� ה��י� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ�כג��
ה�א הרי יתר, א� טפחי� ע�רה ה�חיצ�ת �גב� ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹי�
מ��� וה���יט וה��רק ה��ציא לח�ב ה�חיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ�ר��ת
מטלטלי� ואי� לת�כ�. הר�י� מר��ת א� הר�י�, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָלר��ת

סאתי� �ית �� י� �� א� א�א אמה]�כ��, נ' על אמה [נ' ְ�ִִֵֵֵֶַָָָ
אס�ר סאתי�, �ית על יתר �� היה א� אבל �ח�ת; ֲִִֵֵַַָָָָָָָא�

�כרמלית. א��ת �אר�ע א�א �� ְְְְְְְִֵֶַַַַַָלטלטל

מטלטלי�·. סאתי�, �ית ורחב ע�רה ��ב�� ע��ד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוכ�
א�א �� מטלטלי� אי� סאתי�, �ית על רחב היה ;��� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ�ַעל
� מע�רה �ח�ת �ב�� היה � ���� סלע א��ת. ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ�אר�ע
היה �רמלית. �ה�ל לת�כ�; ה�� �מ� ל��, מ��כ� ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמטלטלי�
סאתי�, �ית עד טפחי� מאר�עה רח�� א� � ע�רה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ�ב��
ל��, מ��כ� לא מטלטלי� אי� �כ��, לטלטל �מ�ר ְְְִִֵַַָֹ�ְְְֵַָ�ִה�איל
�י על א� � סאתי� מ�ית יתר היה לת�כ�. ה�� מ� ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹולא
�אר�ע א�א �� לטלטל ואס�ר ה�איל ה�חיד, ר��ת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�ה�א
ה� �מ� ל��, מ��כ� לטלטל מ�ר זה הרי �כרמלית, �א��ת ְְְֲִֵֶַַ�ְְִִֵַַַָָָ
.�� �זר� ולא ה�א, מצ�י �אינ� �בר ��ה ְְְֵֶֶֶָָָָֹלת�כ�;

א�ה;‚. חמ�י� על א�ה חמ�י� סאה? �ית היא ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָ��ה
����ר� ��� מק�� סאתי�, �ית חמ�ת[חשבונו]נמצא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

�היה �י� � ה�את ���ה �� ��� מק�� וכל א�ה. ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאלפי�
��ירי� �בעי� �ה�א שביעיות]מר�ע חמש �בעי�[� על ְ�ְְְִִִִִֶַָָ

נקרא זה הרי � ה��ר�ת �אר �י� עגל, �היה �י� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ��ירי�,
סאתי�'. ִֵַָ'�ית

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

א�„. � סאתי� �ית �� ��� לדירה ה�� ��א ְִִִֵֵֶַַָָ�ֶָֹמק��
חמ�י� על מאה ��היה �די �רח�� �ני� �י אר�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהיה
יתר אר�� היה א� אבל �כ��; לטלטל מ�ר ה����, ְֲִֵָָָָָ�ְְְֵַָ�ְֲִַַַָ�חצר
א�א �� מטלטלי� אי� אחת, א�ה אפ�� �רח�� �ני� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָעל
לאויר ���מי�� סאתי� �ית ע�� ��א א��ת; ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ�אר�ע

ה����. מחצר א�א החצר�ת, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ��אר

�רצה‰. �� �ר� א� � �ירה ל�� ��א �ה�� ְְִִִֵֶַַָָָֹ�ֶָמק��
ל�� �� וגדר טפחי�, ע�רה �גב� א��ת ע�ר על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיתר
ל�� �גדר� א�ה �ר� ואפ�� �כ��; לטלטל מ�ר � ְְֲִֵַַַָָָָ�ְְְֵַָ�ִָ�ירה

�פר� זמ�]�ירה, עד[אחר �ירה, ל�� �גדר� א�ה ְְִִֵַַַָָָָָָ
�י על א� �כ��, לטלטל מ�ר � מע�ר ליתר ִַַ�ְְְֵַָ�ְְִִֵֵֶֶֶָָ�ה�לימ�

מילי�. ��ה �� ���ִִֵֶַָ

.Â��ר נזרע א� � לדירה �ה�� סאתי� מ�ית יתר �ְְִִִַַָ�ִִֵֵֶַָָָמק��
א� � מע�ט� נזרע �כ��. לטלטל ואס�ר �ג�ה, ה�א הרי �ְְְְְֲִֵֵַָָ�ְִִִַ
היה וא� �כ��; לטלטל מ�ר סאתי�, �ית מ��� ְִָָ�ְְְֵַָ�ְִִִֵֶַַָנזרע
נ�ע �כ��. לטלטל אס�ר סאתי�, מ�ית יתר ה�ר�ע ִַ�ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָה�ק��
מי�, נתמ�א �כ��. לטלטל �מ�ר �חצר, ה�א הרי � ְִִֵַַ�ְְְֵַָ�ְֲֵֵָ�ר��
הרי לת�מי�, רא�יי� הי� א� � הר�ה עמ�י� הי� ְְְְֲִִִִֵֵַַָ�ֲֲִָאפ��
אי� רא�יי�, אינ� וא� �כ��; לטלטל �מ�ר �נטעי� ְְִִֵֵָ�ְְְֵַָ�ְִִֵָה�

א��ת. �אר�ע א�א �� ְְְְְִֶַַַַָמטלטלי�

.Ê,�סאי �ל� �ית �� ��� �ירה ל�� ��א �ה�� ְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ�ֶָמק��
תקרה]וקר� �קרה[עשו ��י מ�יר�; קר�י� � סאה �ית �� ְְְִִִֵֵֵֶַָָ

[� חצר[כאילו ונפרצה לחצר, �מלא� נפר� וס�ת�. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹי�רד
וה�ר�� ��היתה; מ�רת חצר � שהוק�]�נג�� [המקו� ְְֵֶָ�ְְְְֵֶֶֶַַָָ

מ�יר�. החצר אויר �אי� ��היה, ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאס�ר

.Á�אינ � �אילנ�ת למעט� �בא סאתי�, מ�ית יתר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
�ל�ה ורחב ע�רה, �ב�� ה�תל �צד ע��ד �� �נה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹמע�ט.
��ל מע�ט, אינ� � מ�ל�ה �ח�ת מע�ט; זה הרי � יתר ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹא�

�לב�ד מ�ל�ה כמחובר]�ח�ת מ�[� הרחיק א� וכ� ה�א. ְְְְִִִִִֵָָָֹ
לא � מ�ל�ה �ח�ת מעט; � מחיצה וע�ה �ל�ה, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹה�תל

�ל��. ְָָע�ה

.Ëיכ�ל �אינ� �י על א� � �טיט ה�תל את [הטיט]טח ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מ�[להתקיי�]לעמד הרחיק מע�ט. זה הרי עצמ�, �פני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַֹ

על מחיצה ע�ה ה�עיל; � מחיצה וע�ה �ל�ה, ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹה�ל
מחיצה, ��י על מחיצה �הע��ה מ�עיל; אינ� � ה�ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�פת
ק�מת העלי�נה והרי ה�ח��נה, מחיצה נבלעה מ�עיל. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאינ�

נ �� אי� והרי �ירה, ל�� העלי�נה ונע�ת ה�איל ראה� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
�כ��. לטלטל �מ�ר ה�עיל, זה הרי � היא ָ�ְְְֵַָ�ֲִִֵֶֶָא�א

.È�אי � סאתי� �ית על יתרה ��י�, �אח�רי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה
ה�ית �תח היה ואפ�� א��ת, �אר�ע א�א �� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמטלטלי�
� ה�יפ� �� ואחר ל��, ה�תח �תח וא� לת�כ�; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ�ת�ח

�כ��. לטלטל �מ�ר לדירה, �מ�פת ז� ָ�ְְְֵַָ�ְִֶֶָ�ְֲֵהרי

.‡Èלמדינה ה�ת�חה �מ�ד[לעיר]רחבה אחד, מ�ד ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ל� ע��ה � לנהר ה��יע ל�ביל �ת�חה לחי[מניח]אחד ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

�מ��כ�[קרש] �כ��, לטלטל מ�ר ויהיה ה�דינה, ִָָ�ְְְֵַָ�ְְְִִִֶַַָמ�ד
לת�כ�. ה�דינה �מ� ְְְִִִַַָָָל�דינה,

.·È�י א� � ל� סביב מחיצה וע�ה �בקעה, ��בת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָיחיד
יתר היתה וא� �כ��; לטלטל מ�ר סאתי�, �ית עד ��ִֵַַָָ�ְְְֵַָ�ְְִֵָָָָ

וכ� א��ת. �אר�ע א�א �� מטלטל אינ� סאתי�, �ית ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָעל
��בת� עליה� יתר א� י�ראלי� �ל�ה אבל �ני�. הי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�
צר��, �כל לטלטל לה� �מ�ר ��רה, ה� הרי � ְְְְֵֶַָָָָָ�ְְֲִֵֵַָָָ�בקעה
�ה�יפ�, ה�חיצה מ� י�אר ��א וה�א מילי�; ��ה ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאפ��
סאתי� �ית נ�אר א� אבל כלי�; �לא �נ�י סאתי� ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ�ית
�כל לטלטל אס�רי� � ל� צריכי� הי� ולא כלי�, �לא ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹ�נ�י
ל��רה. מ�לי� ה�ט� ואי� א��ת. �אר�ע א�א ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָה�חיצה,

.‚Èביתה� וקנ� צר�� �די �ה�יפ� ש��ל�ה [שנקלעו ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ
לטלטלמשהעריב] מ�רי� ה� הרי � מה� אחד מת �� ואחר ,ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָ�ְְִֵַָ

�א �� ואחר סאתי�, מ�ית �יתר �ביתה �ני� קנ� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ�ְ�כ��;
��הי� א��ת, �אר�ע א�א לטלטל אס�רי� � �לי�י ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָלה�

�ה�ביתה זה; ��ב�א שבת]קד� ה��רמת[בערב היא ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
שיירה] ה�י�רי�[להחשב לא בשבת], .[שניתווספו ִַָֹ

.„Èזה �צד זה �ירה ל�� ��א ה��פי� מק�מ�ת ְְִִֵֶֶֶַָָֹ�ְְַָֹ�ל�ה
קצר, והאמצעי רחבי� החיצ�ני� �ני� לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�פת�חי�

��י� החיצ�ני� ל�ני� המשמשי���מצא� [עמודי� ְְְִִִִִֶַַַַ
ויחידכמחיצה] �זה ויחיד �זה יחיד והיה �מ�א�, ְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָמ�א�

האמצעי היה צר��. �ל לה� ונ�תני� ���רה, נע�� � ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ�זה
�פ�י� האמצעי ��מצא קצרי�, החיצ�ני� ��ני� ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָרחב
לפיכ�, החיצ�ני�; מ�ני� מב�ל ה�א הרי � ר�ח�תיו ְְְִִִִִַַָָ�ְֲִֵֵָמ�ני
לה� נ�תני� אי� � �זה ויחיד �זה ויחיד �זה יחיד �בת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָא�
�מק�מ�. סאתי� �ית ל� י� ואחד אחד �ל א�א צר��, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�ל
�זה �ני� א� �אמצעי, ��ני� �זה ויחיד �זה יחיד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהיה

צר��. �ל לה� נ�תני� � �אמצעי ואחד �זה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ��ני�

.ÂË�אינ מצ�יה, �ר�ח לעמד יכ�לה �אינ� מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ�ל
לנחת ע��יה �אינ� מחיצה וכל רב]מחיצה; זמ� ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

לצניע�ת א�א ע��יה �אינ� מחיצה וכל מחיצה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָאינ�
ע�רה �גבה� �אי� מחיצה וכל מחיצה. אינ� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָ�לבד,

���ר �מ�רה; מחיצה אינ� יתר, א� אדמה]טפחי� [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפי�. חמ�ה, �מחיצה ְְְֲֲִִִִִָָָָחמ�ה

.ÊË�אינ הע�מד, על מר�ה �ר�� �� ��� מחיצה ֵֵֶַָָ�ְְִֵֶָָָָ�ל
�ע�מד �ר�� היה א� אבל ז�[בשווה]מחיצה. הרי � ְְֲֲִִֵֵָָָָָ

יתר �היא �רצה ה�רצ�ת �א�ת� יהיה ��א �בלבד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ�רת;
היה וא� �פתח. היא הרי א��ת, ע�ר אבל א��ת. ע�ר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
מע�ר, י�תר �� ��� �י על א� �תח, צ�רת ז� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלפרצה
מר�ה. ה�ר�� יהא ��א וה�א, � ה�חיצה מפסדת ֶ�ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאינ�

.ÊÈ�טפחי מ�ל�ה �ה�רצ�ת �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ��ה
�ח�תה מה� �רצה �ל ה�רצ�ת, הי� א� אבל ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָומעלה;
על מר�ה �ה�ר�� �י על וא� מ�רת, ז� הרי � ֶַ�ְְִֶֶֶַַַָ�ְֲִֵָֹמ�ל�ה

�לב�ד ה�א הרי מ�ל�ה, �ח�ת ��ל .[כמחובר]הע�מד; ְְֲִֵֵֶָָָָָֹ

.ÁÈ�לחבר קנה �י� ואי� �קני�, �ה�י� הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�יצד?
לחבר� חבל �י� ואי� �חבלי�, �ה�י� א� טפחי�, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ל�ה
�היא �י על א� �מ�רה, מחיצה ז� הרי � טפחי� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ�ל�ה

לאור�] ערב[מונחי� �לא רוחב]�תי �תי.[� �לא ערב א� , ְְְְִִֵֵֶֶֹֹ
עד האר� מ� ��היה א� ע�רה, ה�נה �ב� ��היה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוצרי�
�אי� � �חבלי� ה�י� א� ע�רה העלי�� החבל עבי ְֲֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָס��
למ�ה הלכה הא��, ה�ע�רי� וכל מע�רה. �ח�תה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹמחיצה

ה�. ִִֵַמ�יני
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א�„. � סאתי� �ית �� ��� לדירה ה�� ��א ְִִִֵֵֶַַָָ�ֶָֹמק��
חמ�י� על מאה ��היה �די �רח�� �ני� �י אר�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהיה
יתר אר�� היה א� אבל �כ��; לטלטל מ�ר ה����, ְֲִֵָָָָָ�ְְְֵַָ�ְֲִַַַָ�חצר
א�א �� מטלטלי� אי� אחת, א�ה אפ�� �רח�� �ני� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָעל
לאויר ���מי�� סאתי� �ית ע�� ��א א��ת; ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ�אר�ע

ה����. מחצר א�א החצר�ת, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ��אר

�רצה‰. �� �ר� א� � �ירה ל�� ��א �ה�� ְְִִִֵֶַַָָָֹ�ֶָמק��
ל�� �� וגדר טפחי�, ע�רה �גב� א��ת ע�ר על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיתר
ל�� �גדר� א�ה �ר� ואפ�� �כ��; לטלטל מ�ר � ְְֲִֵַַַָָָָ�ְְְֵַָ�ִָ�ירה

�פר� זמ�]�ירה, עד[אחר �ירה, ל�� �גדר� א�ה ְְִִֵַַַָָָָָָ
�י על א� �כ��, לטלטל מ�ר � מע�ר ליתר ִַַ�ְְְֵַָ�ְְִִֵֵֶֶֶָָ�ה�לימ�

מילי�. ��ה �� ���ִִֵֶַָ

.Â��ר נזרע א� � לדירה �ה�� סאתי� מ�ית יתר �ְְִִִַַָ�ִִֵֵֶַָָָמק��
א� � מע�ט� נזרע �כ��. לטלטל ואס�ר �ג�ה, ה�א הרי �ְְְְְֲִֵֵַָָ�ְִִִַ
היה וא� �כ��; לטלטל מ�ר סאתי�, �ית מ��� ְִָָ�ְְְֵַָ�ְִִִֵֶַַָנזרע
נ�ע �כ��. לטלטל אס�ר סאתי�, מ�ית יתר ה�ר�ע ִַ�ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָה�ק��
מי�, נתמ�א �כ��. לטלטל �מ�ר �חצר, ה�א הרי � ְִִֵַַ�ְְְֵַָ�ְֲֵֵָ�ר��
הרי לת�מי�, רא�יי� הי� א� � הר�ה עמ�י� הי� ְְְְֲִִִִֵֵַַָ�ֲֲִָאפ��
אי� רא�יי�, אינ� וא� �כ��; לטלטל �מ�ר �נטעי� ְְִִֵֵָ�ְְְֵַָ�ְִִֵָה�

א��ת. �אר�ע א�א �� ְְְְְִֶַַַַָמטלטלי�

.Ê,�סאי �ל� �ית �� ��� �ירה ל�� ��א �ה�� ְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ�ֶָמק��
תקרה]וקר� �קרה[עשו ��י מ�יר�; קר�י� � סאה �ית �� ְְְִִִֵֵֵֶַָָ

[� חצר[כאילו ונפרצה לחצר, �מלא� נפר� וס�ת�. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹי�רד
וה�ר�� ��היתה; מ�רת חצר � שהוק�]�נג�� [המקו� ְְֵֶָ�ְְְְֵֶֶֶַַָָ

מ�יר�. החצר אויר �אי� ��היה, ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאס�ר

.Á�אינ � �אילנ�ת למעט� �בא סאתי�, מ�ית יתר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
�ל�ה ורחב ע�רה, �ב�� ה�תל �צד ע��ד �� �נה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹמע�ט.
��ל מע�ט, אינ� � מ�ל�ה �ח�ת מע�ט; זה הרי � יתר ְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹא�

�לב�ד מ�ל�ה כמחובר]�ח�ת מ�[� הרחיק א� וכ� ה�א. ְְְְִִִִִֵָָָֹ
לא � מ�ל�ה �ח�ת מעט; � מחיצה וע�ה �ל�ה, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹֹה�תל

�ל��. ְָָע�ה

.Ëיכ�ל �אינ� �י על א� � �טיט ה�תל את [הטיט]טח ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מ�[להתקיי�]לעמד הרחיק מע�ט. זה הרי עצמ�, �פני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַֹ

על מחיצה ע�ה ה�עיל; � מחיצה וע�ה �ל�ה, ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹה�ל
מחיצה, ��י על מחיצה �הע��ה מ�עיל; אינ� � ה�ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�פת
ק�מת העלי�נה והרי ה�ח��נה, מחיצה נבלעה מ�עיל. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאינ�

נ �� אי� והרי �ירה, ל�� העלי�נה ונע�ת ה�איל ראה� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
�כ��. לטלטל �מ�ר ה�עיל, זה הרי � היא ָ�ְְְֵַָ�ֲִִֵֶֶָא�א

.È�אי � סאתי� �ית על יתרה ��י�, �אח�רי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה
ה�ית �תח היה ואפ�� א��ת, �אר�ע א�א �� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמטלטלי�
� ה�יפ� �� ואחר ל��, ה�תח �תח וא� לת�כ�; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ�ת�ח

�כ��. לטלטל �מ�ר לדירה, �מ�פת ז� ָ�ְְְֵַָ�ְִֶֶָ�ְֲֵהרי

.‡Èלמדינה ה�ת�חה �מ�ד[לעיר]רחבה אחד, מ�ד ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
ל� ע��ה � לנהר ה��יע ל�ביל �ת�חה לחי[מניח]אחד ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

�מ��כ�[קרש] �כ��, לטלטל מ�ר ויהיה ה�דינה, ִָָ�ְְְֵַָ�ְְְִִִֶַַָמ�ד
לת�כ�. ה�דינה �מ� ְְְִִִַַָָָל�דינה,

.·È�י א� � ל� סביב מחיצה וע�ה �בקעה, ��בת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָיחיד
יתר היתה וא� �כ��; לטלטל מ�ר סאתי�, �ית עד ��ִֵַַָָ�ְְְֵַָ�ְְִֵָָָָ

וכ� א��ת. �אר�ע א�א �� מטלטל אינ� סאתי�, �ית ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָעל
��בת� עליה� יתר א� י�ראלי� �ל�ה אבל �ני�. הי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�
צר��, �כל לטלטל לה� �מ�ר ��רה, ה� הרי � ְְְְֵֶַָָָָָ�ְְֲִֵֵַָָָ�בקעה
�ה�יפ�, ה�חיצה מ� י�אר ��א וה�א מילי�; ��ה ְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאפ��
סאתי� �ית נ�אר א� אבל כלי�; �לא �נ�י סאתי� ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ�ית
�כל לטלטל אס�רי� � ל� צריכי� הי� ולא כלי�, �לא ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹ�נ�י
ל��רה. מ�לי� ה�ט� ואי� א��ת. �אר�ע א�א ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָה�חיצה,

.‚Èביתה� וקנ� צר�� �די �ה�יפ� ש��ל�ה [שנקלעו ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ
לטלטלמשהעריב] מ�רי� ה� הרי � מה� אחד מת �� ואחר ,ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָ�ְְִֵַָ

�א �� ואחר סאתי�, מ�ית �יתר �ביתה �ני� קנ� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ�ְ�כ��;
��הי� א��ת, �אר�ע א�א לטלטל אס�רי� � �לי�י ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָלה�

�ה�ביתה זה; ��ב�א שבת]קד� ה��רמת[בערב היא ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
שיירה] ה�י�רי�[להחשב לא בשבת], .[שניתווספו ִַָֹ

.„Èזה �צד זה �ירה ל�� ��א ה��פי� מק�מ�ת ְְִִֵֶֶֶַָָֹ�ְְַָֹ�ל�ה
קצר, והאמצעי רחבי� החיצ�ני� �ני� לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�פת�חי�

��י� החיצ�ני� ל�ני� המשמשי���מצא� [עמודי� ְְְִִִִִֶַַַַ
ויחידכמחיצה] �זה ויחיד �זה יחיד והיה �מ�א�, ְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָמ�א�

האמצעי היה צר��. �ל לה� ונ�תני� ���רה, נע�� � ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ�זה
�פ�י� האמצעי ��מצא קצרי�, החיצ�ני� ��ני� ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָרחב
לפיכ�, החיצ�ני�; מ�ני� מב�ל ה�א הרי � ר�ח�תיו ְְְִִִִִַַָָ�ְֲִֵֵָמ�ני
לה� נ�תני� אי� � �זה ויחיד �זה ויחיד �זה יחיד �בת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָא�
�מק�מ�. סאתי� �ית ל� י� ואחד אחד �ל א�א צר��, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�ל
�זה �ני� א� �אמצעי, ��ני� �זה ויחיד �זה יחיד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהיה

צר��. �ל לה� נ�תני� � �אמצעי ואחד �זה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ��ני�

.ÂË�אינ מצ�יה, �ר�ח לעמד יכ�לה �אינ� מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ�ל
לנחת ע��יה �אינ� מחיצה וכל רב]מחיצה; זמ� ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

לצניע�ת א�א ע��יה �אינ� מחיצה וכל מחיצה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָאינ�
ע�רה �גבה� �אי� מחיצה וכל מחיצה. אינ� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָ�לבד,

���ר �מ�רה; מחיצה אינ� יתר, א� אדמה]טפחי� [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפי�. חמ�ה, �מחיצה ְְְֲֲִִִִִָָָָחמ�ה

.ÊË�אינ הע�מד, על מר�ה �ר�� �� ��� מחיצה ֵֵֶַָָ�ְְִֵֶָָָָ�ל
�ע�מד �ר�� היה א� אבל ז�[בשווה]מחיצה. הרי � ְְֲֲִִֵֵָָָָָ

יתר �היא �רצה ה�רצ�ת �א�ת� יהיה ��א �בלבד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ�רת;
היה וא� �פתח. היא הרי א��ת, ע�ר אבל א��ת. ע�ר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
מע�ר, י�תר �� ��� �י על א� �תח, צ�רת ז� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלפרצה
מר�ה. ה�ר�� יהא ��א וה�א, � ה�חיצה מפסדת ֶ�ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאינ�

.ÊÈ�טפחי מ�ל�ה �ה�רצ�ת �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹ��ה
�ח�תה מה� �רצה �ל ה�רצ�ת, הי� א� אבל ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָומעלה;
על מר�ה �ה�ר�� �י על וא� מ�רת, ז� הרי � ֶַ�ְְִֶֶֶַַַָ�ְֲִֵָֹמ�ל�ה

�לב�ד ה�א הרי מ�ל�ה, �ח�ת ��ל .[כמחובר]הע�מד; ְְֲִֵֵֶָָָָָֹ

.ÁÈ�לחבר קנה �י� ואי� �קני�, �ה�י� הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�יצד?
לחבר� חבל �י� ואי� �חבלי�, �ה�י� א� טפחי�, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ל�ה
�היא �י על א� �מ�רה, מחיצה ז� הרי � טפחי� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ�ל�ה

לאור�] ערב[מונחי� �לא רוחב]�תי �תי.[� �לא ערב א� , ְְְְִִֵֵֶֶֹֹ
עד האר� מ� ��היה א� ע�רה, ה�נה �ב� ��היה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוצרי�
�אי� � �חבלי� ה�י� א� ע�רה העלי�� החבל עבי ְֲֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָס��
למ�ה הלכה הא��, ה�ע�רי� וכל מע�רה. �ח�תה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹמחיצה

ה�. ִִֵַמ�יני
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.ËÈקנה אפ�� היא � מק�� �כל האמ�רה ה�תח' ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ'צ�רת
�ני �ב� ��יה�; על וקנה מ�א�, וקנה מ�א�, �� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכ��צא

שמהצדדי�]ה�חיי� וה�נה[הקני� יתר, א� טפחי� ע�רה � ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
��ני נ�גע �אינ� �י על א� � ��יה� �על �� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַוכ��צא
ה�חיי� וגב� ה�איל א��ת, ��ה �יניה� י� א�א ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה�חיי�
צריכה � �אמר� �תח וצ�רת �תח. צ�רת ז� הרי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָע�רה,

�ריאה דיה]��הא ק�.[חזקה �ל �לת אפ�� �לת, לק�ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

.Îה�� ���רת� ה��ה[כקשת]�תח רגלי �אר� י� א� � ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
�ע�ה �תח וצ�רת �תח; צ�רת זה הרי טפחי�, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָע�רה

ה�ד מ� באמצע]א�ת� לא לכותל �ל��;[סמו� אינ� � ְִֵַַָָ
�אמצע. א�א זוית, �קר� להי�ת ה�תחי� �ר� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�אי�

.‡Î�י� �אכלי�, �י� �כלי�, �י� � מחיצה ע��י� ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹ��ל
��הי� וה�א � וע�� ח�ה מיני ��אר �בהמה, אפ�� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ�אד�;

ינ�ד�.[קשורי�]�פ�תי� ��א �די , ְְִֵֶָֹ

.·Îמחיצה� ��רה. ז� הרי מאליה, הע�מדת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמחיצה
מ�ר � ��גגה נע�ת וא� מחיצה. ז� הרי ���ת, ָ�ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָה�ע�ית
לדעת ��א ��ע�ה וה�א, ��ת; �א�ת� �� ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלטלטל
��ע�ה ה�חיצה לז� אד� נת��� א� אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהמטלטל.
הע��ה א�ת� �ע�ה �י על א� ,�� לטלטל �די ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ���ת
זה נת��� ��א �י על א� �מזיד, נע�ת א� וכ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��גגה,

.�� לטלטל אס�ר זה הרי � �� ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָלטלטל

.‚Îזה ��עמד ���ת, אד� �ני �ל מחיצה לע��ת ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�מ�ר
לע��ת� ���ביל הע�מדי� א�� ידע� ��א �בלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�צד

ה ר�צהמחיצה �ה�א אד� א�ת� יעמיד ולא עמד�; ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹ
לדע��. ��א אחר א�ת� יעמיד א�א ז�, �מחיצה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלה����

.„Î�האר על מס� �ה�א מכלאיל� לאר� נוטי� [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ
ממ�אצד] � טפחי� �ל�ה האר� מ� �ב�� נ�פ� אי� א� �ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

��יו וק��ר�[ענפיו]�י� �ה�, וכ��צא וק� �ב� ועליו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
�חת �מטלטל יתנדנד, ולא מצ�יה �ר�ח ��עמד עד ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ�אר�,
היה א� אבל סאתי�; �ית עד �ח�יו ��היה וה�א ;����ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
�אר�ע א�א �ח�יו מטלטלי� אי� � סאתי� מ�ית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיתר
ה�א. לדירה ה�� ��א מק�� ��ח�יו, מ�ני ְִַָ�ְְִֵֶֶַַָָֹא��ת,

יז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

הרבי�]מב�י‡. לרשות החצר בני המוביל ל�[מקו� ��� ֵֶָ
ל� ��� �מב�י סת��'; 'מב�י ה�קרא ה�א �תלי�, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹ�ל�ה
ז� �ר�ח נכנסי� והע� זה, �נגד זה �לבד �תלי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ני

מפ��'. 'מב�י ה�קרא ה�א � ���נג�� ָ�ְְְְְְְִִֶֶַָָָוי�צאי�

ה�ת��?·. מב�י מ�ירי� �ר�ח[בטלטול]היא� ל� ע��ה ְִִֵֶַַַַָָ
לחי ק�רה[קרש]רביעית עליו ע��ה א� ,[למעלה]אחד, ְְִִִֶֶָָָָ

ר�ח סת� �א�� לחי, א�ת� א� ק�רה, א�ת� ותח�ב ְְְְִִֵֵַַַָָָָוד��.
�כ��; לטלטל מ�ר ויהיה ה�חיד ר��ת ויע�ה �ְְְֵַָ�ְְְְְִִִִֵֶֶַָָרביעית,
�מ�ברי לטלטל, מ�ר �לבד מחיצ�ת ��ל� ��רה, ְְְִִֵֵַָ�ְְְִִִֶַָָֹ��י�
ק�רה. א� �לחי ל� �י �לפיכ� הרביעית, הר�ח היא ְְְְִִִִִִִַַָָָָָס�פרי�

�תח‚. צ�רת ל� ע��ה מפ��? מב�י מ�ירי� ֶֶַַָ�ְְִִֵַַָוהיא�
�מב�י מ�א�. ק�רה א� �לחי ,[מפותל]עק�[מפולש]מ�א�, ְִִִָָָָָֹ

�מפ��.[דינו]��רת� ְִָ�ָ

�וה„. �ה�א �מדר��[ישר]מב�י �]מ��כ� לר��ת[שיפוע ְְִִִֶֶָָ

צרי� אינ� � לת�כ� �מדר�� הר�י� לר��ת �וה א� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהר�י�,
הר�י�. מר��ת מב�ל ה�א �הרי ק�רה, ולא לחי ְְִֵַָָ�ְְֲִֵֶָֹֹלא

לא��ה‰. �לה אחד וצ�� ל��, �לה אחד ���� ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמב�י
אינ� ר�י� �ל �א��ה �ל��; צרי� אינ� � ר�י� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ל
�רט�� ה�� יעלה ��א ח���י� ואי� להת���ת, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָע��יה

שפתו] .[תיבש

.Âלה� �היה מפ�� מסתיי�]מב�י � רחבה[כלה לאמצע ְָ�ְְְֶֶֶַָָָָָָ
הבתי�] שאחורי �נגד[חצר מכ�� היה לא א� � ר�י� ְֶֶָ�ְִִֶַָָֹ�ל

הרחבה מ�ד צרי� ואי� �סת��, זה הרי � הרחבה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�תח
היתה וא� אס�ר. הרחבה, לצדדי �לה היה א� אבל ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָ�ל��.
אחד, מ�ד ��נה �עמי� אס�ר; לאמצע� א� � יחיד ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ�ל

רחבה. �ל לצ�� �לה ְְְְִִֶֶָָָָָונמצא

.Ê�י�� ��הי� עד ק�רה, א� �לחי נ�ר ה�ב�י ְְִִִִִֵֶַַָָָָאי�
א��ת מאר�ע אר�� ויהיה לת�כ�, �ת�ח�ת ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָוחצר�ת

�אר��ומעל מב�י אבל רח��; על יתר אר�� ויהיה ה, ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָ
מ�ני לחיי� ��ני א�א נ�ר ואינ� �חצר, ה�א הרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ�רח��,

�פס א� �מ�ה�, לחי �ל אר�עה[קרש]ר�ח�תיו רחב ְְְְִֶַַַָָָָָָ
אחת. ֵַַַמר�ח

.Áונ�רת �מב�י, היא הרי � רח�� על יתר �אר�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחצר
לת�כ�, �ת�ח�ת וחצר�ת ��י� �אי� �מב�י ק�רה. א� ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ�לחי
מב�י וכ� אחת, חצר א� אחד �ית א�א �� היה ��א ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ג��
לחיי�, ��ני א�א נ�ר אינ� � א��ת אר�ע �אר�� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�אי�

אר�עה. �פס ְְַַָָא�

.Ëלא צרי� אינ� � טפחי� �ל�ה �רח�� �אי� ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹֹמב�י
מ�ל�ה, �ח�ת ��ל �כ��; לטלטל �מ�ר ק�רה, ולא ְִֶָָָֹ�ְְְֵַָ�ְְִָֹלחי

�לב�ד ה�א א�[כמחובר]הרי � �ק�רה �הכ�יר� מב�י . ְְְֲִִֵֶַָָָ
מ��כ� ה��רק ה�חיד, �ר��ת �כ�� לטלטל ���ר �י ְִִִֵַַָ�ְְְֵַָ�ִֶַעל
�ה��רה �ט�ר, � לת�כ� הר�י� מר��ת א� הר�י�, ְְְִִִֵֶַַַָָָָלר��ת
ה��רק � �לחי הכ�יר� א� אבל ע��יה. היא ה�ר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָמ���
ח�ב, � לת�כ� הר�י� מר��ת א� הר�י�, לר��ת ְְְִִִִֵַַַָָָמ��כ�

רביעית. �ר�ח �מחיצה ה�א הרי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָ�ה�חי

.È� �יניה� ע�ברי� והע� הר�י�, �ר��ת �תלי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ�ני
מ�א�, �דלת�ת מ�א� �לת�ת ע��ה �יניה�? מכ�יר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�יצד
לנעל צרי� ואינ� ה�חיד. ר��ת �יניה� יע�ה �� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואחר

הי� לה�על; רא�י�ת ��הי� צרי� אבל [הדלתות]ה�לת�ת, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
צ�רת אבל לה�על. �מת�נ� א�ת� מפ�ה �עפר, ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָ�ְמ��ע�ת
הר�י�. ר��ת �הכ�ר מ�עילי� אינ� � וק�רה לחי א� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ�תח,

.‡È.�ה�חיי �י� א� ה��רה, �חת �מב�י לטלטל ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָ�מ�ר
אבל הר�י�; לר��ת סמ�� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָ��ה

לכרמלית סמ�� היה רה"ר]א� ואינו רה"י שאינו �[מקו� ְְְִִַָָָ
��ע�ה עד ה�חיי�, �י� א� ה��רה, �חת לטלטל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָאס�ר
מינ� את מי� מצא �הרי ה�תח; ��� לה�יר אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלחי

הכרמלית] את ונע�ר[הכרמלית ככרמלית], .[נהיה ְֵ

.·È,�ח�י ר�ח �� ��� �דבר אפ�� � לחיי� ע��י� ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ��ל
�ע�ה א�רה, א� עצמ� זרה עב�דה הניה. �א��רי ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואפ��
ה�חי, �ב� �ה�א. �ל עבי� �ה�חי ��ר; � לחי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹא�ת�
�ה�א. �ל ועבי�, רח�� טפחי�; מע�רה �ח�ת ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָאי�

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‚Èלרחב ��� לפי �א�רה, לא אבל ק�רה, ע��י� ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ��ל
רחב וכ� הא�רה. מ� אס�רי� ה�ע�רי� וכל �ע�ר, ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹה��רה
וה�א �ה�א; �ל � ועבי� מ�פח. �ח�ת אי� ְְְִֵֶֶַַָָָָָה��רה,

�ריאה �ל[חזקה]��היה לבנה חצי �ה�א אריח, לק�ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
�מעמידי טפחי�. �ל�ה על טפחי� ה�]�ל�ה [תומכי ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹ

לבנה. וחצי ק�רה לק�ל �די �ריאי� ��הי� צריכי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָק�רה,

.„È�א �לחי להכ�יר� �י ויהיה ה�ב�י, �תח יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָ��ה
על יתר ולא טפחי�, מע�רה �ח�ת אי� �בה�, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹק�רה?
�ברי� ��ה א��ת. ע�ר עד ורח��, א�ה; ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָע�רי�
צ�רת ל� היה א� אבל �תח; צ�רת ל� היה ��א ֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹאמ�רי�?

א א�ה, מאה �ב�� היה אפ�� � א��תח מע�רה, �ח�ת � ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
מ�ר. זה הרי � א�ה מאה ָ�ֲֵֵֶַָָָָרחב

.ÂËר��� מב�י �ל ���רה היה א� וצ��ר,[קישוט]וכ� ְְִִִֵֶַָָָָ
למעלה �היא �י על א� � �� מס��לי� ה�ל ��הי� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹעד
וא� ע��יה, ה�ר מ��� �ה��רה ��רה; א�ה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמע�רי�
צ��ר �� י� וא� נ�רת; אינ� מע�רי�, למעלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיתה

ה�ר. �� ונמצא ,�� מס��לי� � ְְְְְִִִִֵֶַָָָוכ��ר

.ÊËק�רה קרקעית עד האר� מ� �בה� �היה ְְִִֶֶַַָָָָָָָָמב�י
היה ��ר; � מע�רי� למעלה ה��רה ועבי א�ה, ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָע�רי�
א�ת� ���יח �ק�רה למעט� �בא מע�רי�, יתר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�בה�
�ח�ת �בה� היה טפח. �רח�� להי�ת צרי� � ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָלמ�ה

�� ח�קק � בקרקעו]מע�רה על[חופר א��ת אר�ע מ�� ְֲֵֵֶֶַַַַָָ
�מעמיק א��ת, לע�רה.[בקרקע]אר�ע לה�לימ� �די ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ

.ÊÈ��רא �ל�י מ��� �רצה �� אונפר� ללחי [סמו� ְְְִִִִֵַַָֹ
טפחי�,הקורה] אר�עה רחב �ס �רא�� ע�מד נ�אר א� �ְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹ

לא וא� ע�ר. על יתר ה�רצה �היה ��א וה�א ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ�מ�ר;
�ח�ת ה�רצה היתה �� א� א�א אס�ר, � אר�עה �ס ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנ�אר

ה�א. �לב�ד מ�ל�ה, �ח�ת ��ל ְְְִִֶָָָָָֹֹמ�ל�ה;

.ÁÈ�מל�א� ה�ב�י הדופ�]נפר� חצר[כל ונפרצה לחצר, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
מב�י �ה�א מ�ני אס�ר, זה הרי � הר�י� לר��ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ�נג��

��קעי� �ר�י� �החצר מ�רת; � והחצר [עוברי�]מפ��; ְ�ְֵֶָָ�ְִִֵֶֶֶֶֶַָ
�מ�רה. ה�חיד ר��ת היא הרי �ז�, וי�צאי� �ז� ונכנסי� ��ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָ

.ËÈמ�ד ��בילי� זה מ�ד �בילי� ל� �הי� ְְִִִִִִֶֶַַָָמב�י
�י על א� � הר�י� לר��ת מפ��י� ��מצא� ְִִִִַַַָָ�ְְְִֵֶַָהאחר,
מפ��. מב�י מה� אחד �ל הרי זה, �נגד זה מכ�ני� ָ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ�ְֵֶָ�אינ�
מ� ואחד אחד לכל �תח צ�רת ע��ה מכ�יר�? ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכיצד
לכל וע��ה ה�ד�ל, ל�תח וכ� האחד, ���ד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה�בילי�

ק�רה. א� לחי ה�ני ���ד ְְִִִִֵֶַַַַָה�בילי�

.Î���� מ�יח[דפנו]מב�י קצר, ה�ני וצ�� אר� אחד ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מחצי � ה�ב�י �חצי לחי העמיד ה�צר. �נגד ה��רה ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאת
;�� לטלטל מ�ר ה�חי, מ� לפני� �ה�א ה�נימי ְְֵַָ�ְְְִִִִִִֶַַַָה�ב�י

אס�ר. ה�חי, מ� ח�� �ה�א החיצ�� ְְֲִִִִֶַַַָוהחצי

.‡Î��ב� �ס ע��ה � א�ה ע�רי� רחב �ה�א ְִֶֶֶַַַָָָָָמב�י
מ�� �ע�ר �ה�א א��ת, אר�ע �מ�� טפחי� ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָע�רה

מב�א�ת,[אור�] ��ני ונמצא � �אמצע �מעמיד� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָה�ב�י,
א��ת ��י מרחיק א� א��ת. ע�ר מה� אחד �ל �פתח ���ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
מ�א�, א��ת ��י �מרחיק א��ת, �ל� �ס �מעמיד ְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹמ�א�,

א��ת, ע�ר ה�ב�י �תח ונמצא � א��ת �ל� �ס ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ�מעמיד
ה�ר��. על מר�ה ע�מד �הרי �סת�מי�, ה� הרי ֶַַָ�ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָוה�דדי�

.·Îהע�מד �לחי ��ר; מב�י, �ל מ�פנ� ה��לט ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלחי
�ה�א �לחי ��ר. ה��ת, מ�ד� עליו סמכ� א� � ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאליו
�היה א� לחי, נראה אינ� �מ�ח�� לחי, מ�פני� ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָנראה

נראה �מ�פני� לחי, מ�ח�� אי�נראה �כא�� �וה �ה�א ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָ
מ� �הג�יה� לחי לחי. מ��� נ��� זה הרי � לחי ��ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָ

�הפליג� א� טפחי�, �ל�ה ה�תל[הרחיקו]ה�רקע מ� ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ
� טפחי� מ�ל�ה �ח�ת אבל �ל��; ע�ה לא � ְְְְֲִִָָָָָָָֹֹֹ�ל�ה

�לב�ד מ�ל�ה �ח�ת ��ל �ה�א[כמחובר]��ר, לחי . ְְְִִֵֶֶָָָָָֹ
ה�ב�י, רחב מחצי �ח�ת רח�� �היה �י� � הר�ה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹרחב
מ��� ונ��� ��ר, � ה�ב�י רחב �חצי רח�� �היה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�י�
מ��� נ��� ה�ב�י, רחב חצי על יתר היה א� אבל ֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹלחי;

ה�ר��. על מר�ה ֶַַָ�ְֵע�מד

.‚Î�אינ �הרי ��ל�, הרי � מחצלת עליה ��ר� ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָק�רה
האר� מ� מס�קת ה�חצלת היתה א� לפיכ�, ִֶֶֶָָ�ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָנ�רת;
יתד�ת ��י נע� מחיצה. אינ� יתר, א� טפחי� ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ�ל�ה
ע�ה לא � ה��רה עליה� וה�יח מ�ח��, מב�י �תלי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ��ני
ל�. סמ�� לא ה�ב�י, ��י על ה��רה להי�ת ��רי� ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ�ל��;

.„Î,ה�ני ��תל נ�געת ואינ� זה, מ�תל ה��צאה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹק�רה
מ�תל י�צאה ואחת זה מ�תל י�צאה אחת ק�ר�ת, ��י ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוכ�
להביא צרי� אי� מ�ל�ה, �ח�ת � לז� ז� מ�יע�ת ואי� ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹזה,
אחרת. ק�רה להביא צרי� �ל�ה, �יניה� היה אחרת; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹק�רה

.‰Îה�תאימ�ת ק�ר�ת ��י �די[צמודות]וכ� �ז� לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ
���יה� י� א� � אריח לק�ל �די �ז� ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלק�ל
אחת הי� אחרת. ק�רה להביא צרי� אינ� אריח, לק�ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�די
היא �א�� העלי�נה את ר�אי� � למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמ�ה
��א �בלבד למעלה; היא �א�� ה�ח��נה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמ�ה,
למ�ה תח��נה ולא מע�רי�, למעלה עלי�נה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה
א�ת� ��ר�אי� טפחי�, �ל�ה �יניה� יהיה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹמע�רה;

�כ�נה ז� ועלתה ז� �]��רדה זו לצד זו עד[מכוונות , ְְְְֶַַָָָָָָ
ז�. �צד ז� ְֵֶַָ��ע��

.ÂÎעק�ה ה��רה למבוי]היתה מחו� א�ת�[ונוטה ר�אי� , ְֲַָָָ�ִָָ
���טה היא היא[ישרה]�א�� �א�� א�ת� ר�אי� עג�ה, ; ְְֲִִָ�ְִִִָָ

רחב �� י� טפחי�, �ל�ה �ה�פ� היה א� � ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ�ְמר�עת
א� ל�ב�י, ח�� ועק�ה ה�ב�י, �ת�� ה��רה היתה ַָָ�ְְֲֶַַַַָָָָטפח.
� מע�רה למ�ה א� מע�רי�, למעלה עיק�ה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ�ִֶָָ�היה
אי� רא�יה, �ני וי�אר� הע���, י�טל �א�� �ל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָר�אי�:
וא� אחרת; ק�רה להביא צרי� אינ� � �ל�ה לזה זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�י�

אחרת. ק�רה להביא צרי� ְִִֶֶַָָָָלאו,

.ÊÎרה"ר]�אר שבתו� היחיד רשות ל�[שהוא �ע�ה ְֵֶָָָ
��י� זו��ת[עמודי�]�מ�נה הבאר]מאר�ע �ני[בשפת , ְְְִִֵֵַַַָָ

זוית �כל �ב�קי� ובי���י� צד לכל אמה ברוחב [�קרשי� ְְִִִַָָ
פרו�] �מחיצהה'פסי�' א�� הרי מי�� שאיבת להתיר כדי �] ְֲִִֵֵָ

בהמה] הע�מדלהשקות על מר�ה �ה�ר�� �י על וא� ;ְְִֶַַַָ�ֵֶַָ
מ�ר זה הרי ע�מד�ת, ה�ו��ת ואר�ע ה�איל ור�ח, ר�ח ָ�ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ�כל

ל�המה �לה�ק�ת ה��ר מ� הפסי�]למ�את וכ�ה[במתח� . ְְְְְִֵַַַַַָָֹ
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.‚Èלרחב ��� לפי �א�רה, לא אבל ק�רה, ע��י� ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ��ל
רחב וכ� הא�רה. מ� אס�רי� ה�ע�רי� וכל �ע�ר, ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹה��רה
וה�א �ה�א; �ל � ועבי� מ�פח. �ח�ת אי� ְְְִֵֶֶַַָָָָָה��רה,

�ריאה �ל[חזקה]��היה לבנה חצי �ה�א אריח, לק�ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
�מעמידי טפחי�. �ל�ה על טפחי� ה�]�ל�ה [תומכי ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹ

לבנה. וחצי ק�רה לק�ל �די �ריאי� ��הי� צריכי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָק�רה,

.„È�א �לחי להכ�יר� �י ויהיה ה�ב�י, �תח יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָ��ה
על יתר ולא טפחי�, מע�רה �ח�ת אי� �בה�, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹק�רה?
�ברי� ��ה א��ת. ע�ר עד ורח��, א�ה; ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָע�רי�
צ�רת ל� היה א� אבל �תח; צ�רת ל� היה ��א ֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹאמ�רי�?

א א�ה, מאה �ב�� היה אפ�� � א��תח מע�רה, �ח�ת � ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
מ�ר. זה הרי � א�ה מאה ָ�ֲֵֵֶַָָָָרחב

.ÂËר��� מב�י �ל ���רה היה א� וצ��ר,[קישוט]וכ� ְְִִִֵֶַָָָָ
למעלה �היא �י על א� � �� מס��לי� ה�ל ��הי� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹעד
וא� ע��יה, ה�ר מ��� �ה��רה ��רה; א�ה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמע�רי�
צ��ר �� י� וא� נ�רת; אינ� מע�רי�, למעלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיתה

ה�ר. �� ונמצא ,�� מס��לי� � ְְְְְִִִִֵֶַָָָוכ��ר

.ÊËק�רה קרקעית עד האר� מ� �בה� �היה ְְִִֶֶַַָָָָָָָָמב�י
היה ��ר; � מע�רי� למעלה ה��רה ועבי א�ה, ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָע�רי�
א�ת� ���יח �ק�רה למעט� �בא מע�רי�, יתר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�בה�
�ח�ת �בה� היה טפח. �רח�� להי�ת צרי� � ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָלמ�ה

�� ח�קק � בקרקעו]מע�רה על[חופר א��ת אר�ע מ�� ְֲֵֵֶֶַַַַָָ
�מעמיק א��ת, לע�רה.[בקרקע]אר�ע לה�לימ� �די ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ

.ÊÈ��רא �ל�י מ��� �רצה �� אונפר� ללחי [סמו� ְְְִִִִֵַַָֹ
טפחי�,הקורה] אר�עה רחב �ס �רא�� ע�מד נ�אר א� �ְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹ

לא וא� ע�ר. על יתר ה�רצה �היה ��א וה�א ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ�מ�ר;
�ח�ת ה�רצה היתה �� א� א�א אס�ר, � אר�עה �ס ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנ�אר

ה�א. �לב�ד מ�ל�ה, �ח�ת ��ל ְְְִִֶָָָָָֹֹמ�ל�ה;

.ÁÈ�מל�א� ה�ב�י הדופ�]נפר� חצר[כל ונפרצה לחצר, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
מב�י �ה�א מ�ני אס�ר, זה הרי � הר�י� לר��ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ�נג��

��קעי� �ר�י� �החצר מ�רת; � והחצר [עוברי�]מפ��; ְ�ְֵֶָָ�ְִִֵֶֶֶֶֶַָ
�מ�רה. ה�חיד ר��ת היא הרי �ז�, וי�צאי� �ז� ונכנסי� ��ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָ

.ËÈמ�ד ��בילי� זה מ�ד �בילי� ל� �הי� ְְִִִִִִֶֶַַָָמב�י
�י על א� � הר�י� לר��ת מפ��י� ��מצא� ְִִִִַַַָָ�ְְְִֵֶַָהאחר,
מפ��. מב�י מה� אחד �ל הרי זה, �נגד זה מכ�ני� ָ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ�ְֵֶָ�אינ�
מ� ואחד אחד לכל �תח צ�רת ע��ה מכ�יר�? ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכיצד
לכל וע��ה ה�ד�ל, ל�תח וכ� האחד, ���ד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה�בילי�

ק�רה. א� לחי ה�ני ���ד ְְִִִִֵֶַַַַָה�בילי�

.Î���� מ�יח[דפנו]מב�י קצר, ה�ני וצ�� אר� אחד ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
מחצי � ה�ב�י �חצי לחי העמיד ה�צר. �נגד ה��רה ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאת
;�� לטלטל מ�ר ה�חי, מ� לפני� �ה�א ה�נימי ְְֵַָ�ְְְִִִִִִֶַַַָה�ב�י

אס�ר. ה�חי, מ� ח�� �ה�א החיצ�� ְְֲִִִִֶַַַָוהחצי

.‡Î��ב� �ס ע��ה � א�ה ע�רי� רחב �ה�א ְִֶֶֶַַַָָָָָמב�י
מ�� �ע�ר �ה�א א��ת, אר�ע �מ�� טפחי� ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָע�רה

מב�א�ת,[אור�] ��ני ונמצא � �אמצע �מעמיד� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָה�ב�י,
א��ת ��י מרחיק א� א��ת. ע�ר מה� אחד �ל �פתח ���ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
מ�א�, א��ת ��י �מרחיק א��ת, �ל� �ס �מעמיד ְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹמ�א�,

א��ת, ע�ר ה�ב�י �תח ונמצא � א��ת �ל� �ס ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ�מעמיד
ה�ר��. על מר�ה ע�מד �הרי �סת�מי�, ה� הרי ֶַַָ�ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָוה�דדי�

.·Îהע�מד �לחי ��ר; מב�י, �ל מ�פנ� ה��לט ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָלחי
�ה�א �לחי ��ר. ה��ת, מ�ד� עליו סמכ� א� � ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאליו
�היה א� לחי, נראה אינ� �מ�ח�� לחי, מ�פני� ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָנראה

נראה �מ�פני� לחי, מ�ח�� אי�נראה �כא�� �וה �ה�א ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָ
מ� �הג�יה� לחי לחי. מ��� נ��� זה הרי � לחי ��ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָ

�הפליג� א� טפחי�, �ל�ה ה�תל[הרחיקו]ה�רקע מ� ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ
� טפחי� מ�ל�ה �ח�ת אבל �ל��; ע�ה לא � ְְְְֲִִָָָָָָָֹֹֹ�ל�ה

�לב�ד מ�ל�ה �ח�ת ��ל �ה�א[כמחובר]��ר, לחי . ְְְִִֵֶֶָָָָָֹ
ה�ב�י, רחב מחצי �ח�ת רח�� �היה �י� � הר�ה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹרחב
מ��� ונ��� ��ר, � ה�ב�י רחב �חצי רח�� �היה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�י�
מ��� נ��� ה�ב�י, רחב חצי על יתר היה א� אבל ֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹלחי;

ה�ר��. על מר�ה ֶַַָ�ְֵע�מד

.‚Î�אינ �הרי ��ל�, הרי � מחצלת עליה ��ר� ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָק�רה
האר� מ� מס�קת ה�חצלת היתה א� לפיכ�, ִֶֶֶָָ�ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָנ�רת;
יתד�ת ��י נע� מחיצה. אינ� יתר, א� טפחי� ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ�ל�ה
ע�ה לא � ה��רה עליה� וה�יח מ�ח��, מב�י �תלי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ��ני
ל�. סמ�� לא ה�ב�י, ��י על ה��רה להי�ת ��רי� ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ�ל��;

.„Î,ה�ני ��תל נ�געת ואינ� זה, מ�תל ה��צאה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹק�רה
מ�תל י�צאה ואחת זה מ�תל י�צאה אחת ק�ר�ת, ��י ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוכ�
להביא צרי� אי� מ�ל�ה, �ח�ת � לז� ז� מ�יע�ת ואי� ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹזה,
אחרת. ק�רה להביא צרי� �ל�ה, �יניה� היה אחרת; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹק�רה

.‰Îה�תאימ�ת ק�ר�ת ��י �די[צמודות]וכ� �ז� לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ
���יה� י� א� � אריח לק�ל �די �ז� ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלק�ל
אחת הי� אחרת. ק�רה להביא צרי� אינ� אריח, לק�ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�די
היא �א�� העלי�נה את ר�אי� � למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמ�ה
��א �בלבד למעלה; היא �א�� ה�ח��נה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמ�ה,
למ�ה תח��נה ולא מע�רי�, למעלה עלי�נה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה
א�ת� ��ר�אי� טפחי�, �ל�ה �יניה� יהיה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹמע�רה;

�כ�נה ז� ועלתה ז� �]��רדה זו לצד זו עד[מכוונות , ְְְְֶַַָָָָָָ
ז�. �צד ז� ְֵֶַָ��ע��

.ÂÎעק�ה ה��רה למבוי]היתה מחו� א�ת�[ונוטה ר�אי� , ְֲַָָָ�ִָָ
���טה היא היא[ישרה]�א�� �א�� א�ת� ר�אי� עג�ה, ; ְְֲִִָ�ְִִִָָ

רחב �� י� טפחי�, �ל�ה �ה�פ� היה א� � ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ�ְמר�עת
א� ל�ב�י, ח�� ועק�ה ה�ב�י, �ת�� ה��רה היתה ַָָ�ְְֲֶַַַַָָָָטפח.
� מע�רה למ�ה א� מע�רי�, למעלה עיק�ה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ�ִֶָָ�היה
אי� רא�יה, �ני וי�אר� הע���, י�טל �א�� �ל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָר�אי�:
וא� אחרת; ק�רה להביא צרי� אינ� � �ל�ה לזה זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�י�

אחרת. ק�רה להביא צרי� ְִִֶֶַָָָָלאו,

.ÊÎרה"ר]�אר שבתו� היחיד רשות ל�[שהוא �ע�ה ְֵֶָָָ
��י� זו��ת[עמודי�]�מ�נה הבאר]מאר�ע �ני[בשפת , ְְְִִֵֵַַַָָ

זוית �כל �ב�קי� ובי���י� צד לכל אמה ברוחב [�קרשי� ְְִִִַָָ
פרו�] �מחיצהה'פסי�' א�� הרי מי�� שאיבת להתיר כדי �] ְֲִִֵֵָ

בהמה] הע�מדלהשקות על מר�ה �ה�ר�� �י על וא� ;ְְִֶַַַָ�ֵֶַָ
מ�ר זה הרי ע�מד�ת, ה�ו��ת ואר�ע ה�איל ור�ח, ר�ח ָ�ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ�כל

ל�המה �לה�ק�ת ה��ר מ� הפסי�]למ�את וכ�ה[במתח� . ְְְְְִֵַַַַַָָֹ
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��ה ורח��, טפחי�; ע�רה מה�? �ס �ל �ב� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹיהיה
רבק�ת ��י �מלא �פס, �ס �ל �בי� �ל[קבוצות]טפחי�; ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

רחב �ע�ר � י�צאה ואחת נכנסת אחת �קר, אר�ע ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹאר�ע
��לי�. א�ה ע�רה �ל� על יתר אי� ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹזה,

.ÁÎזוית �כל א� ה�ו��ת, מ� אחד �מק�� ְְִִִִֶַָָָָָָהיה
ה�תל�ט �ל א� איל�, א� �ד�לה, אב� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמאר�ע��,

חבילה[טפחי�]ע�רה[המתרומ�] א� א��ת, אר�ע מ��� ְֲֲִִַַַָָָ
וא�ה לכא� א�ה �� י� יחלק �א�� �ל ר�אי�: � קני� ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ל
��י�. �ני �� ��� זוית מ��� נ��� ע�רה, �גב� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלכא�
��ה �יניה� וי� �ל�ה, לזה זה �י� ואי� קני�, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹחמ�ה
זוית מ��� נ��ני� � לכא� טפחי� ו��ה לכא� ְְְְְִִִִִִִָָָָָָטפחי�

��י�. �ני �� ���ְִֵֵֶַָ

.ËÎוה�א � ל�אר הא�� ה�ו��ת אר�ע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ�מ�ר
לכ�] מקו� מספיק �פני�[שיהיה ור�� רא�� �רה ��היה ,ְְִֶֶָָָֹ�ְִִָ

�י על א� ו��תה; ה��י� במצב]מ� רא�[וזאת יאחז ��א ְִִִֶַַַַַָֹֹֹ
ה�י�[בכוח]ה�המה ��� ה�לי להע� לתת לא [כדי ְְִִִֵֶַַַַָ

ו] � ורובה" ב"ראשה צור� אי� � כזה שבמקרה ה�איללסטות. ,ִ
לגמל ואפ�� מ�ר, �פני�, ור�� –ורא�� ארו� [שצווארו ְְָֹ�ְִִָ�ְֲִַָָָ

שלו] ורובו" "ראשו על להקפיד מ�היש י�תר קר�בי� הי� .ְִִֵֶָ
לפני�. נכנס ��� �ה�א לגדי אפ�� מה�, לה�ק�ת אס�ר �ְְְֲִִִֵֶֶַָ�ְְִִִָ

�ה�א �ל להרחיק שירצה]�מ�ר מרחק �בלבד[איזה , �ְְְִִֶַַָָ
���טי� �פ�י� ר�ח[עמודי�]��ר�ה �כל א�ת� ���יחי� ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ

הצדדי�]ור�ח יהיה[=כל ��א �די ש], �ס[המרווח �י� ְְִֵֵֶֶַַָֹ
��לי�. א�ה ע�רה �ל� על יתר ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹלחבר�

.Ï�ה�יר הצבת]לא של העצה הא��[את [שסביביה��י� ִִִֵַַָֹ
�הבאר] �לבד רגלי� ע�לי �לבהמת י�ראל, �אר� א�א ,ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ירד � אד� אבל ר�י�. �ל ח�י� מי� �אר ��היה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוה�א,
�ב�הה ל�אר מ�פת מחיצה ל� יע�ה א� וי��ה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָל�אר
היה וא� וי��ה. וידלה �ת�כ� ויעמד טפחי�, ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹע�רה
ידלה זה הרי � �� לירד יכ�ל אד� �אי� הר�ה, רחב ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָה�אר

ה��י� �י� הפסי�]וי��ה .[במתח� ְְִִֵֶַַ

.‡Ï� י�ראל �אר� אפ�� ה�חיד, �באר הר�י� ��ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכ�
�ב�הה מחיצה לה� ע�� �� א� א�א מה�, ממ�אי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאי�

טפחי�. ְֲִָָָע�רה

.·Ïכלי� ונ�ת� ממ�א ה��י�, �י� לבהמ�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַהממ�א
ש] שתייה]לפניה[בדלי אב�ס[לצור� היה וא� [מתק�; ְְִֵֶָָָָ

[� הבהמה להאכלת ה��י�,[חלקו]רא��גדול לבי� נכנס ְְִִֵַַָֹ
אר�עה[האבוס]והיה ורחב ע�רה לרשות�ב�� [שנהפ� ְְְֲַַָָָָָָָָָ

עצמו] לפניהמשל וי�� ימ�א לא הדלי]� ��[את א, ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
לקרקע האב�ס �מ� לאב�ס, ה�לי וי�ציא האב�ס, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָיתקלקל

ו��פ� ממ�א א�א הר�י�; האבוס]ר��ת והיא[בתו� , ְְְְִִֵֵֶַַָָ
מאליה. ֵֵֶָָ��תה

.‚Ï�וי ה�איל ח�ב; ה��י�, לבי� הר�י� מר��ת ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָה��רק
וי�תר ע�רה �ב� �� ��� �מ�רה מחיצה וזוית זוית ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ�כל
�ל נע�ה � ונראה נ�ר הר��ע והרי אר�עה, על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמאר�עה
�� ואי� �בקעה, היה ואפ�� ה�חיד; ר��ת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��יניה�
מ�א�. �פס מ�א� �ס ור�ח ר�ח �כל �הרי � �אר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�יניה�

��קעי� ר�י� הי� �[הולכי�]ואפ�� ה��י� �י� וע�ברי� ְְְֲִִִִִֵַַַַָ
;�� ��קעי� �הר�י� �חצר ה� והרי ה�חיצ�ת, �טל� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלא
א� �יניה�, ה�המה לה�ק�ת �מ�ר ח�ב. לת�כ�, ְְְִֵֵֵֶַַָָ�ְְֵַַָוה��רק

�אר. �יניה� �� ְֵֵֵֶָָָהיה

.„Ïלטלטל מ�ר � ה��י� לבי� נכנס אחד �רא�� ְְֵַָ�ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחצר
��י הי� לת�כ�; ה��י� �מ�י� ה��י�, לבי� ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמ��כ�

��ערב� עד אס�רי� חצרות]חצר�ת, ה�י�[ערוב יב�� . ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ
נח�ב�[שבבור] ��א ה��י�; �י� לטלטל אס�ר � ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ���ת

ל� �א� ה�י�. מ��� א�א �ת�כ� לטלטל [לבאר]מחיצה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
��ע�ת מחיצה ��ל �יניה�; לטלטל מ�ר � ���ת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְִַַָמי�
���ת לחי� א� ק�רת� ���לה מב�י מחיצה. �מ� ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ���ת,

לכרמלית. ��פר� �י על א� ,�� לטלטל אס�ר �ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

.‰Ïמלאות]אכסדרה במחיצות שאינו �[מבנה �בקעה ְְְְִַַָָ
מחיצ�ת �ל� �היא �י על וא� �כ��, לטלטל ְְִִִֶַַָָֹ�ְְְֵַָ�מ�ר
רביעית. ר�ח וסת� ירד �קרה �י �א�� ר�אי� �אנ� ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָותקרה;
סת�� למב�י �ז�רק �ט�ר, � לת�כ� הר�י� מר��ת ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָוה��רק
�ע�ר ��� זוית קר� ��פר� חצר א� �ית ק�רה. ל� ���ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
�רצה ��ל �י על א� �כ��. לטלטל אס�ר זה הרי ְִִֶַַָָָ�ְְְֲֵֵֶַַָא��ת,
זוית; �קר� �תח ע��י� אי� �פתח, א��ת ע�ר עד ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ�היא
ר�אי� � ה�רצה אר� על מ�מעלה ק�רה �� היתה ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹוא�

�]א�ת� �כ��.[כאילו לטלטל �מ�ר וסתמה, ��רדה ְְְֶָָָָָ�ְְְֵַָ�ָ

.ÂÏה��דל רחב היא מק��, �כל �� ���ערי� ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹהאצ�ע
�כל האמ�רה א�ה וכל אצ�ע�ת. אר�ע וה�פח, יד; ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ל
��ה �ת א�ה היא � וכלאי� �ס�ה �י� ���ת �י� ְְִִִִַַַָָָ�ְְֵֵַָָמק��,
�ח�ק�ת טפחי� ��ה �ת �א�ה מ�ערי� �פעמי� ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָטפחי�.
��חק�ת טפחי� ��ה �ת �א�ה מ�ערי� �פעמי� לז�, ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָז�

דבוקות] מ��[אינ� �יצד? להחמיר. וזה, וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָור�וח�ת;
א�ה[אור�] ע�רי� וגבה�, ��חק�ת; א��ת �אר�ע ְְְְְֲִֶַַַַָָָמב�י,
עצב�ת.[דחוקות]עצב�ת א��ת ע�ר ה�רצה, רחב ; ְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹ

וכלאי�. ס�ה לעני� �ה�, ְְִִַָ�ְְְִֵֶַַָוכ��צא

שני יו�

יח ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

א�‡. הר�י�, לר��ת ה�חיד מר��ת �בר ְְִִִִֵַַַָָָָה��ציא
מ��� ���ציא עד ח�ב אינ� � ה�חיד לר��ת הר�י� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמר��ת

�ל�� ���עיל הה�צאה:[משהו]�ע�ר �ע�רי ה� וא�� . ְְִִִֵֵֵֶַָָ
�גר�גרת � אד� אכלי יבשה]ה��ציא זה[תאנה �מצטרפי� , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

מ� ח�� עצמ�, האכל מ� �גר�גרת ��היה וה�א זה; ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָֹע�
והעקצי� וה�רעיני� לע�]ה�ל�י� הפרי של החיבור [מקו� ְְְְֳִִִִִַַַָָ

הקמח]וה��י� תבואה]וה�רס�[פסולת של עבה .[קליפה ְַ�ְִַ�ְָ

חלב·. ��ית. קר��, היה וא� רביעית; רבע �די ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיי�,
�מיאה �די טה�רה, אחת]�המה בבת וחלב[בליעה ; ְְְְֲִֵֵֵַָָָ
אחת עי� לכחל �די לרפואה]טמאה, עליה חלב[להניח . ְְְֲִִֵֵֵַַַָֹ

�מ�יפה ל�� �די �יצה, ולב� לכאבא�ה [בתחבושת ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
קט�העיניי�] אצ�ע �ה�א קט�, אבר לס�� �די � �מ� .ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ל��� �די טל, י�מ�. �� קט� רגל את[לשפש�]�ל ְֵֶֶֶֶֶַָָָ
עיניי�]ה�יל�רית לכאב �מי�;[משחה ל��� �די וקיל�ר, ; ְְְִִִִֵַַָ

מד�כה �ני לרח� �די אוכלי�]�מי�, לכתישת �ב�,[כלי . ְְְְְִִֵֵַַָֹ

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ה�תית רא� על ל�� הבהמה]�די בגב ��אר[מכה ,�� . ְְִִֵֵַַָָָֹ
רביעית. �די � ה��פכי� וכל ה��קי�, ְְְְְִִִִֵַַַָָ�ל

�י‚. �מלא קטנ��ת, �ב� �רה. �י �מלא �ב�אה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹ�ב�
קטנ��ת �ב� ה�ציא וא� גמל]�מל. מאכל להאכיל�[שהוא ְְְֲִִִִִֶֶַָָ

�מ� ה�חק, ידי על �האכילה �רה; �י �מלא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹלפרה,
עמיר �די.[קש]אכילה. �י �מלא ע�בי�, טלה. �י �מלא , ְְְֲֲִִִִִִִִֶָָָָֹֹ

מ�ני �גר�גרת, לחי�, הי� א� � �צלי� ועלי ��� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָעלי
מצטרפי� ואי� �די. �י �מלא ויב�י�, אד�; אכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ�ה�

שוני�] ��ה�[המיני� לחמ�ר זה ע� הקט�זה [לשיעור ִֶֶֶֶֶָָ
�ב�שבה�] ה�ציא �יצד? ��ה�. ל�ל מצטרפי� אבל ,ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

�ט�ר; �רה, �י �מלא ��ניה� י� א� � וקטנית ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹ�ב�אה
ה��ת. לעני� �זה, ���צא �ל וכ� ח�ב. �מל, �י ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ�מלא

מ�יצת„. �גר�גרת לב�ל �די � עצי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַה��ציא
טר�פה �אל�ס[מעורבת]ה�רנג�לי�, �נת�נה ��מ� ְְְְְְְִִֶֶַַָָָ

קנה[מחבת] ה��ציא .[� קלמ�ס[שיעורו לע��ת �די , ְֲִֵֶַַָ�ְ
מר�ס א� עבה היה וא� אצ�ע�תיו; לרא�י ,[שבור]ה��יע ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ�ָ

�עצי�. ְִִֵ�ע�ר�

�בלי�‰. �]ה��ציא �יצה;[שיעור� לת�ל �די , ְְְִִֵֵֵַַָָ
�ל�לת זה. ע� זה עטר�,[פלפל]�מצטרפי� �ה�א. �ל , ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָ

מיני �ה�א. �ל רע, ריח �ה�א. �ל ט�ב, ריח �ה�א. ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ל
ה�רד �ת�לת �ה�א. �ל ט�ב, אר�מ� �ה�. �ל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��מי�,

וסתומה] אדומה שושנה ה��י�,[עלה מ�כ�ת מיני אחת. ,ִִֵַַַַָָ
�מאבני ה�ז�ח, מעפר �ה�. �ל �ברזל, נח�ת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ�ג��

�מ�קק �ל[רקבו�]ה�ז�ח, � מט�ח�תיה� �מ�קק ספרי�, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
�ה�א; �ל �חלת, לגניזה. א�ת� ��צניעי� מ�ני ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ה�,

�ט�ר.וה�� �להבת, ציא ְְִֶֶַַָ

.Âח�ת� �ע�ר� לאד�, נאכלי� �אינ� ��ה זרע�ני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָה��ציא
�ני�; ה�ל�עי�, �מ�רע �ני�; ק��אי�, מ�רע ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַמ�גר�גרת:

ס�י� ה��ציא �ני�. ה�צרי, ��ל קמח]מ�רע �די[פסולת , ְְִִִִִֶַַַַ�ְִֵ
זהב צ�רפי �ל ��ר �י על ההתכה]ל�� ה��ציא[בעת . ְִִִֵֵֶַַָָ

תבואה]מרס� �גר�גרת;[קליפות �ע�ר� לאכילה, א� � �ְְֲִִִִֶֶַָָ
�גד לצ�ע �די לצביעה, �די; �י �מלא �ע�ר� ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹלבהמה,

ל�לבי רכי�]קט�. דקי�]זרדי�[ענפי� עצי� והחר�בי�[של ְְְִִֵֶָָָָ
�די. �י �מלא �מ��מ�יק�, �גר�גרת; ימ�יק�, ��א עד �ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹ
�י� � ה�כ��י� �ל ��אר וה��רמ�סי� והחר�ל ה��� ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָאבל

�גר�גרת. ימ�יק�, ��א �י� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹ��מ�יק�

.Ê,לה�קה וא� חמ�; לאכילה, א� � �רעיני� ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָה��ציא
לח���� וא� �עצי�; ה� לזריעה,[למני�]הרי וא� ��י�; , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָ

אז�ב ה��ציא צמח]��י�. �גר�גרת;[מי� לאכילה, ְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
לה�יה העצי�; ��ע�ר לעצי�, �די; �י �מלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹלבהמה,

מת] טמא ה�יה.[על ��ע�ר ,ְִַָָ

.Áפ�אה� איסטיס, ר��ני�, �קל�י אג�זי�, קל�י ְְְֱִִִִִִִִֵֵַָה��ציא
לצבע] המשמשי� צמחי� מיני �די[� � ה��בעי� ��אר ,ְְְִֵַָ

�סבכה קט�, �גד �ה� על[כיסוי]לצ�ע ה�נ�ת ���יחי� ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
נתר א� י��, אר�עי� �� רגלי� מי ה��ציא וכ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָרא�יה�.

כתמי�]אל�סנדר�ה המסיר עפר קימ�ניא,[מי� �רית, א� , ְְְְֲִִִֶַָָֹ
ניקוי]וא�לג �ה�[חומרי לכ�ס �די � המנ�י� �ל ��אר , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

ס�ני� ה�ציא �סבכה. קט�, �די[צבעי�]�גד �ר�יי�, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
לא�רג �גמא �ה� קטנה]לצ�ע בד .[חתיכת ְִֶַָֹ�ְְֵָ

.Ëי�� מ��� לכ�ב �די �ע�ר� ה�למ�ס, על �י� ְְְְִִִֵֵֶֹ�ְִַַַה��ציא
א�[אותיות]א�ת�ת עצמ�, �פני ה�י� ה�ציא א� אבל ;ְְְֲִִִֵַַָ
הדיו]�קסת �די[כלי זה, על יתר �� ��היה צרי� � ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

היה א�ת�ת. ��י לכ�ב �די ה�למ�ס על מ��� ְְְְִֵֵָָֹ�ֲִֶֶֶַַַ��עלה
��י� א� אחת, א�ת �די �ב�למ�ס אחת א�ת �די ְְְֵַַַ�ְֵֶֶַַַַ��סת
זה הרי � אחת א�ת �די �ב�למ�ס אחת א�ת �די ְְֲֵֵֶַַ�ְְֵַַַַלב��

�]ספק מה��,[כשיעור ��ה�א �כתב� א�ת�ת ��י ה�ציא . ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
�כתב�, אחת א�ת ה�ציא ה�חת�. היא ז� �תיבת�, ְְִִִַַַַָָָָָָָָח�ב;
חסרה ��בר �ט�ר; � �כתב� �נ�ה א�ת וה�ציא ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָוחזר

הרא��נה. ִָָָהא�ת

.Èחל� העי�]ה��ציא לתכ�יט,[לצביעת �י� לרפ�אה �י� ְְְִִִֵֵַַַָֹ
א�א להתק�ט �ר�� �אי� �במק�� אחת; עי� לכחל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�די
�די ���ציא עד � להתק�ט וה�ציא� עיני�, ��י ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַ�כחילת

נקב לע��ת �די וגפרית, זפת עיני�. ��י [במכסהלכחל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
השמ�] קט�חבית נקב �י על ל�� �די �עוה, [שבחבית. ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ה�ב�בתלסותמו] �רא� ל�� �די �בק, שמורחי�. [קנה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַֹ
בדבק] האפרוחי� לתפוס בדבק רבבראשו �די[שומ�]. , ְְֵָ

רקיק �חת בשומ�]למ�ח מטוגנת �סלע.[עוגה ְְִִֶַַַַָֹ

.‡Èדי� טיט, הא�רת. ח�ת� לע��ת �די אדמה, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָה��ציא
�י הצורפי�]��ר[שפת]לע��ת �די[אש �ק, ח�ל א� זבל . ְֲִֵֶֶַַ

�ר�ה בסיד]לז�ל מלא[לערבב ע� לערב �די �ס, ח�ל . ְְְְְִֵֵֵֵַַָָֹ
חר�ית סיד. ס�די� �ל כתוש]�� לב� לע��ת[חרס �די , ְְֲִִִֵֶַַַַָ

�י לע��ת טיט לג�ל �די �ער, זהב. צ�רפי �ל ��ר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�י
���נ�ת קט�ה אצ�ע לס�ד �די סיד, זהב. צ�רפי �ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��ר

בסיד] אות� סכי� צ��ר[היו �� לכ��ת �די ואפר, עפר .ְְִֵֵֶַַָָָ
וה�א, � ותר�י� �בהמה לזרק �די אב�, צר�ר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹקט�ה.

חר� ז�זי�. ע�רה רביעית.[חרס]מ�קל �� לק�ל �די , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

.·È�אז לע��ת �די חבל, יד]ה��ציא לק�ה[בית ְְֲִֵֶֶֶַַֹ�ָ
�ל�י[תיבה] לע��ת �די �מי, ולכברה[לולאה]. לנפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

גדולה] ה�צי�[נפה התמר]. לכפיפה[עלי אז� לע��ת �די , ְְֲִִִֵֶַָֹ
סיב[סל]מצרית התמר]. שבע� �י[חוטי� על ל�� �די , ְְִִִִִֵֵַ

מ�כי� יי�. �ל קט� בדי�]מ��� ��[אגודות לע��ת �די , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ
�רוד לע��ת �די עצ�, �אג�ז. קטנה]���ר רופאי� .[כ� ְְֱֲֵֶֶֶַַַָ
ה�ד�ד רא� �� לגרד �די � המפרידהזכ�כית מחט [ראש ְְְְִִֵַַָֹֹֹ

השתי] חוטי ��פצעבי� עד א� מהערב], השתי ��י[יוריד ְְִֵֶַַ
�אחת. ְִִַַנימי�

.‚È.ח�ב ה�רה, �מ�נב ה��ס מ�נב נימי� ��י ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָה��ציא
��חזיר ה��ה מ� אחת שבשדרתו]ה�ציא קשי� ,[חוטי� ֲִִִֶֶַַַַָ

וה� �קל, ח�רי ��י�; � הע� ח�טי וה� דקל, נצרי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָח�ב.
החר��ת �ל�[ענפי�]קל�י �מ�מר �פ�, מ�מר אחת. � ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

עבה] �ל[משי ��אר ,���� וח�ה וארנבי� �מ�י� וצמר ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
מ� ה��ציא טפחי�. אר�עה אר� ח�ט לטו�ת �די � ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹה�טוי�

לטמאה ��ע�ר� � הע�ר מ� א� ה�ק, מ� א� [לקבלתה�גד, ְְִִִֶֶַַַָָ�ְָ
�ל�ה;טומאה] על �ל�ה ה�גד, לה�צאה: �ע�ר� �� ,ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ

חמ�ה. על חמ�ה הע�ר, אר�עה; על אר�עה ְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָה�ק,
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ה�תית רא� על ל�� הבהמה]�די בגב ��אר[מכה ,�� . ְְִִֵֵַַָָָֹ
רביעית. �די � ה��פכי� וכל ה��קי�, ְְְְְִִִִֵַַַָָ�ל

�י‚. �מלא קטנ��ת, �ב� �רה. �י �מלא �ב�אה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹ�ב�
קטנ��ת �ב� ה�ציא וא� גמל]�מל. מאכל להאכיל�[שהוא ְְְֲִִִִִֶֶַָָ

�מ� ה�חק, ידי על �האכילה �רה; �י �מלא ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹלפרה,
עמיר �די.[קש]אכילה. �י �מלא ע�בי�, טלה. �י �מלא , ְְְֲֲִִִִִִִִֶָָָָֹֹ

מ�ני �גר�גרת, לחי�, הי� א� � �צלי� ועלי ��� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָעלי
מצטרפי� ואי� �די. �י �מלא ויב�י�, אד�; אכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ�ה�

שוני�] ��ה�[המיני� לחמ�ר זה ע� הקט�זה [לשיעור ִֶֶֶֶֶָָ
�ב�שבה�] ה�ציא �יצד? ��ה�. ל�ל מצטרפי� אבל ,ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

�ט�ר; �רה, �י �מלא ��ניה� י� א� � וקטנית ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹ�ב�אה
ה��ת. לעני� �זה, ���צא �ל וכ� ח�ב. �מל, �י ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ�מלא

מ�יצת„. �גר�גרת לב�ל �די � עצי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַה��ציא
טר�פה �אל�ס[מעורבת]ה�רנג�לי�, �נת�נה ��מ� ְְְְְְְִִֶֶַַָָָ

קנה[מחבת] ה��ציא .[� קלמ�ס[שיעורו לע��ת �די , ְֲִֵֶַַָ�ְ
מר�ס א� עבה היה וא� אצ�ע�תיו; לרא�י ,[שבור]ה��יע ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ�ָ

�עצי�. ְִִֵ�ע�ר�

�בלי�‰. �]ה��ציא �יצה;[שיעור� לת�ל �די , ְְְִִֵֵֵַַָָ
�ל�לת זה. ע� זה עטר�,[פלפל]�מצטרפי� �ה�א. �ל , ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָ

מיני �ה�א. �ל רע, ריח �ה�א. �ל ט�ב, ריח �ה�א. ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ל
ה�רד �ת�לת �ה�א. �ל ט�ב, אר�מ� �ה�. �ל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��מי�,

וסתומה] אדומה שושנה ה��י�,[עלה מ�כ�ת מיני אחת. ,ִִֵַַַַָָ
�מאבני ה�ז�ח, מעפר �ה�. �ל �ברזל, נח�ת ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ�ג��

�מ�קק �ל[רקבו�]ה�ז�ח, � מט�ח�תיה� �מ�קק ספרי�, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
�ה�א; �ל �חלת, לגניזה. א�ת� ��צניעי� מ�ני ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ה�,

�ט�ר.וה�� �להבת, ציא ְְִֶֶַַָ

.Âח�ת� �ע�ר� לאד�, נאכלי� �אינ� ��ה זרע�ני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָה��ציא
�ני�; ה�ל�עי�, �מ�רע �ני�; ק��אי�, מ�רע ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַמ�גר�גרת:

ס�י� ה��ציא �ני�. ה�צרי, ��ל קמח]מ�רע �די[פסולת , ְְִִִִִֶַַַַ�ְִֵ
זהב צ�רפי �ל ��ר �י על ההתכה]ל�� ה��ציא[בעת . ְִִִֵֵֶַַָָ

תבואה]מרס� �גר�גרת;[קליפות �ע�ר� לאכילה, א� � �ְְֲִִִִֶֶַָָ
�גד לצ�ע �די לצביעה, �די; �י �מלא �ע�ר� ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹלבהמה,

ל�לבי רכי�]קט�. דקי�]זרדי�[ענפי� עצי� והחר�בי�[של ְְְִִֵֶָָָָ
�די. �י �מלא �מ��מ�יק�, �גר�גרת; ימ�יק�, ��א עד �ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹ
�י� � ה�כ��י� �ל ��אר וה��רמ�סי� והחר�ל ה��� ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָאבל

�גר�גרת. ימ�יק�, ��א �י� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹ��מ�יק�

.Ê,לה�קה וא� חמ�; לאכילה, א� � �רעיני� ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָה��ציא
לח���� וא� �עצי�; ה� לזריעה,[למני�]הרי וא� ��י�; , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָ

אז�ב ה��ציא צמח]��י�. �גר�גרת;[מי� לאכילה, ְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
לה�יה העצי�; ��ע�ר לעצי�, �די; �י �מלא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹלבהמה,

מת] טמא ה�יה.[על ��ע�ר ,ְִַָָ

.Áפ�אה� איסטיס, ר��ני�, �קל�י אג�זי�, קל�י ְְְֱִִִִִִִִֵֵַָה��ציא
לצבע] המשמשי� צמחי� מיני �די[� � ה��בעי� ��אר ,ְְְִֵַָ

�סבכה קט�, �גד �ה� על[כיסוי]לצ�ע ה�נ�ת ���יחי� ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
נתר א� י��, אר�עי� �� רגלי� מי ה��ציא וכ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָרא�יה�.

כתמי�]אל�סנדר�ה המסיר עפר קימ�ניא,[מי� �רית, א� , ְְְְֲִִִֶַָָֹ
ניקוי]וא�לג �ה�[חומרי לכ�ס �די � המנ�י� �ל ��אר , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

ס�ני� ה�ציא �סבכה. קט�, �די[צבעי�]�גד �ר�יי�, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
לא�רג �גמא �ה� קטנה]לצ�ע בד .[חתיכת ְִֶַָֹ�ְְֵָ

.Ëי�� מ��� לכ�ב �די �ע�ר� ה�למ�ס, על �י� ְְְְִִִֵֵֶֹ�ְִַַַה��ציא
א�[אותיות]א�ת�ת עצמ�, �פני ה�י� ה�ציא א� אבל ;ְְְֲִִִֵַַָ
הדיו]�קסת �די[כלי זה, על יתר �� ��היה צרי� � ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

היה א�ת�ת. ��י לכ�ב �די ה�למ�ס על מ��� ְְְְִֵֵָָֹ�ֲִֶֶֶַַַ��עלה
��י� א� אחת, א�ת �די �ב�למ�ס אחת א�ת �די ְְְֵַַַ�ְֵֶֶַַַַ��סת
זה הרי � אחת א�ת �די �ב�למ�ס אחת א�ת �די ְְֲֵֵֶַַ�ְְֵַַַַלב��

�]ספק מה��,[כשיעור ��ה�א �כתב� א�ת�ת ��י ה�ציא . ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
�כתב�, אחת א�ת ה�ציא ה�חת�. היא ז� �תיבת�, ְְִִִַַַַָָָָָָָָח�ב;
חסרה ��בר �ט�ר; � �כתב� �נ�ה א�ת וה�ציא ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָוחזר

הרא��נה. ִָָָהא�ת

.Èחל� העי�]ה��ציא לתכ�יט,[לצביעת �י� לרפ�אה �י� ְְְִִִֵֵַַַָֹ
א�א להתק�ט �ר�� �אי� �במק�� אחת; עי� לכחל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�די
�די ���ציא עד � להתק�ט וה�ציא� עיני�, ��י ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַ�כחילת

נקב לע��ת �די וגפרית, זפת עיני�. ��י [במכסהלכחל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
השמ�] קט�חבית נקב �י על ל�� �די �עוה, [שבחבית. ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

ה�ב�בתלסותמו] �רא� ל�� �די �בק, שמורחי�. [קנה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַֹ
בדבק] האפרוחי� לתפוס בדבק רבבראשו �די[שומ�]. , ְְֵָ

רקיק �חת בשומ�]למ�ח מטוגנת �סלע.[עוגה ְְִִֶַַַַָֹ

.‡Èדי� טיט, הא�רת. ח�ת� לע��ת �די אדמה, ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָה��ציא
�י הצורפי�]��ר[שפת]לע��ת �די[אש �ק, ח�ל א� זבל . ְֲִֵֶֶַַ

�ר�ה בסיד]לז�ל מלא[לערבב ע� לערב �די �ס, ח�ל . ְְְְְִֵֵֵֵַַָָֹ
חר�ית סיד. ס�די� �ל כתוש]�� לב� לע��ת[חרס �די , ְְֲִִִֵֶַַַַָ

�י לע��ת טיט לג�ל �די �ער, זהב. צ�רפי �ל ��ר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�י
���נ�ת קט�ה אצ�ע לס�ד �די סיד, זהב. צ�רפי �ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��ר

בסיד] אות� סכי� צ��ר[היו �� לכ��ת �די ואפר, עפר .ְְִֵֵֶַַָָָ
וה�א, � ותר�י� �בהמה לזרק �די אב�, צר�ר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹקט�ה.

חר� ז�זי�. ע�רה רביעית.[חרס]מ�קל �� לק�ל �די , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

.·È�אז לע��ת �די חבל, יד]ה��ציא לק�ה[בית ְְֲִֵֶֶֶַַֹ�ָ
�ל�י[תיבה] לע��ת �די �מי, ולכברה[לולאה]. לנפה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

גדולה] ה�צי�[נפה התמר]. לכפיפה[עלי אז� לע��ת �די , ְְֲִִִֵֶַָֹ
סיב[סל]מצרית התמר]. שבע� �י[חוטי� על ל�� �די , ְְִִִִִֵֵַ

מ�כי� יי�. �ל קט� בדי�]מ��� ��[אגודות לע��ת �די , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ
�רוד לע��ת �די עצ�, �אג�ז. קטנה]���ר רופאי� .[כ� ְְֱֲֵֶֶֶַַַָ
ה�ד�ד רא� �� לגרד �די � המפרידהזכ�כית מחט [ראש ְְְְִִֵַַָֹֹֹ

השתי] חוטי ��פצעבי� עד א� מהערב], השתי ��י[יוריד ְְִֵֶַַ
�אחת. ְִִַַנימי�

.‚È.ח�ב ה�רה, �מ�נב ה��ס מ�נב נימי� ��י ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָה��ציא
��חזיר ה��ה מ� אחת שבשדרתו]ה�ציא קשי� ,[חוטי� ֲִִִֶֶַַַַָ

וה� �קל, ח�רי ��י�; � הע� ח�טי וה� דקל, נצרי ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָח�ב.
החר��ת �ל�[ענפי�]קל�י �מ�מר �פ�, מ�מר אחת. � ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

עבה] �ל[משי ��אר ,���� וח�ה וארנבי� �מ�י� וצמר ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
מ� ה��ציא טפחי�. אר�עה אר� ח�ט לטו�ת �די � ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹה�טוי�

לטמאה ��ע�ר� � הע�ר מ� א� ה�ק, מ� א� [לקבלתה�גד, ְְִִִֶֶַַַָָ�ְָ
�ל�ה;טומאה] על �ל�ה ה�גד, לה�צאה: �ע�ר� �� ,ְְְִֶֶַַָָָָָָֹֹ

חמ�ה. על חמ�ה הע�ר, אר�עה; על אר�עה ְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָה�ק,



ipyנ mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.„È� ר� ה�א עדי� א�א �לל, נתע�ד ��א ע�ר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹה��ציא
לצר �די מאזניי�]מ�קלת[לעטו�]�ע�ר�, קט�ה[של ְְְִִֵֶַָָֹֹ
הי �קל. �קמח[העור]ה���קל� נע�ה לא ועדי� מל�ח, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

�עפצא עיבוד]ולא קמיע[חומר לע��ת �די �ע�ר�, � ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ
לסגולה] הקודש שמות שבו קמיע �קמח,[לעטו� ע��י היה .ְֶַָָָ

את עליו לכ�ב �די �ע�ר�, � �עפצא נתע�ד לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹועדי�
חמ�ה. על חמ�ה �ע�ר�, � ע��ד� נגמר ְֲֲִִִִִֵַַַָָה�ט.

.ÂË'מע�' �ר�ת עליו לכ�ב �די מע�ד, קל� ְְְִֵַַָָָָָֹ�ְְִַָה��ציא
��כס�סט�ס '�ב�ערי�'. העור]עד של הפנימי �די[חלקו , ְְְְִֵֶַָ

�ל א�ת�ת ��י עליו לכ�ב �די � ניר מז�זה. עליו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹֹלכ�ב
מ�כסי� שיל�ק�ר שפלוני המעשר גזברי מסמני� בו [שטר ְִֶֶ

ק�רחובו] ה��ציא ��נ�. מא�ת�ת �ד�ל�ת �ה� [סימ�, ְִֵֵֶֶֶֶַָ
ונפטרשל] ל��כס הראה� ��בר �י על א� ח�ב, � ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמ�כסי�

�ניר �ר�ע, �טר ה��ציא לע�ל�. ה�א ראיה �הרי ;��ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
�ליט�� �ל קט�ה צל�חית �י על לכר� �די � ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹמח�ק

��ב�[בוש�] י� וא� ��י[במחיקה]; לכ�ב �די ��� ְְְְִִֵֵֵֶֶַֹֹ
ח�ב. מ�כסי�, ק�ר �ל ְִֶֶֶַָא�ת�ת

.ÊË,�ח�י �ה� �י על א� � וע�� ח�ה �המה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָה��ציא
ח�לה, א� �פ�ת היה וא� מ�א�י; אינ� חי, אד� אבל ְֲִֵֶַַַָָָָָָָח�ב.

מד�ה והא�ה ח�ב. א�ת� �זמ�[מסייעת]ה��ציא �נ� את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
אחת.[רגל]���טל �מ�יח אחת ִֵֶַַַַַַ

.ÊÈ���מ ח�ב � �צ�אר� �ל�י וכיס חי, �ינ�ק ְְִִִִַַַַָָָה��ציא
טפלה ה�יס �אי� ה�ציא[בטילה]ה�יס, א� אבל ל�ינ�ק; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

�יד� וט�ע�תיו �כליו מל�� �ה�א �י על א� ה�ד�ל, ְְְְֵַָָָָ�ְִֶֶַַַָאת
�ליו הי� ל�. טפלה �ה�ל �ט�ר, על[בגדיו]� מק�לי� ְְֵֵֶַָָָָֹ�ִַָ

ח�ב. א�ת�, ה���א � ְֵֵַַָ�תפ�

.ÁÈצ�רת �גר�גרת. �מת, �ה�א; �ל חי, חגב ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹה��ציא
ארבה]�רמי� מ�ני[מי� �ה�א, �ל � מתה �י� ח�ה �י� , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ה�ת, .�� ���צא �ל וכ� לרפ�אה; א�ת� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ��צניעי�
מת ה�צאת�: �ע�ר �� טמאת�, ��ע�ר � וה�ר� ְִֵָָָָ�ְְְְִֵֶֶַַָוה�בלה,

�כעד�ה. ו�ר�, �כ�ית; ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ�נבלה,

.ËÈ�� המת]היה מצמצ�[מבשר וה�ציא[בדיוק]��ית , ְִַַָָָ�ְְִָ
��תמעט �מע�יו, ה�עיל �הרי ח�ב, � זית �חצי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמ���
�מחצה, מ��ית זית �חצי ה�ציא א� אבל מ�ט�א. ְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָה�ע�ר

ה�מא�ת. ��אר �זה ���צא �ל וכ� ְ�ְְִֵֵֶַַָָָֹ�ט�ר.

.Îה�צאת על א�א ח�ב �אינ� אמ�רי� �ברי� ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��ה
לרפ�אה, א� לזרע, ה��ציא אבל סת�; ��ה�ציא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ��ע�ר?
�ה�א. �כל ח�ב � �זה ���צא �לכל �גמא, מ��� להרא�ת ְְְֵֶֶַַָָָָֹ�ְְִֶַא�

.‡Îו�כח לדגמא, א� לרפ�אה, א� לזריעה, �בר ְְַָָ�ְְְְִִִִַַַָָָָה�צניע
�על �ה�א, �כל עליו ח�ב � סת� וה�ציא� הצניע�, ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָל�ה
ח�בי� אי� האד�, ��אר ה�ציא; רא��נה מח�בה ְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ�עת

א�א הא�צרעליו לת�� �בר �ה�ציא זה זרק ��ע�ר�. ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
הראשונה] ממחשבתו ונמל� ��ק�מ�[מחס�, �י על א� �ְִֶַַ

חזר א� לפיכ�, הרא��נה; מח�ב�� �טלה �בר ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָנ�ר,
��ע�ר. ��כניס עד ח�ב אינ� � ְְְִִִִֵֶַַַַָוהכניס�

.·Îרא�י ואינ� להצניע� אד� �ני �ר� �אי� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�בר
ח�ב; וה�ציא�, אחד הצניע� א� � ה��ה �� �ג�� ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָלהצניע,

ה�צאת על א�א ח�בי� �אי� עליו, �ט�רי� האד�, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ��אר
ה��ר ומועיל]�בר �מ�ה�.[ראוי �מצניעי� להצניע, ְְְִִִֵַַַַָָָָ

.‚Îמ�לאכה הע��ה �ל וכ� �ט�ר; �ע�ר, חצי ְְֲִִִִֵֶַָָָָָה��ציא
וה�יח�, �ע�ר חצי ה�ציא �ט�ר. �ע�ר, חצי ה�לאכ�ת ְְֲֲִִִִִִִִַָָמ�
החצי והג�י� קד� וא� ח�ב; � האחר החצי וה�ציא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוחזר
���ר�, �מי נע�ה � ה�ני החצי ה�חת קד� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהרא���,
אחר חצי וה�ציא וחזר וה�יח�, �ע�ר חצי ה�ציא ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָ�פט�ר.
�מי �ה�עביר ח�ב, � �ל�ה �ת�� הרא��� על ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹוהעביר�
��נ�ח עד ח�ב, אינ� � זרק� א� אבל מ�ה�; ��י על ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ��ח

מ�ה�. ��י על ��ֵֶַַַָ

.„Î�העל� �ע�ר חצי וה�ציא וחזר �ע�ר, חצי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָה�ציא
י�[בשגגה] א� ר���ת, ל��י ח�ב. אחת, לר��ת � ִֵ�ְְְִִֵֶַַַָָאחד

�רמלית �יניה� היתה �ט�ר; � עליה �ח�בי� ר��ת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�יניה�
רה"ר] ואינו רה"י שאינו וח�ב[מקו� אחת, �ר��ת ה� הרי �ְְֲִֵֵַַַָ

ַָח�את.

.‰Îוחזר נת�ח ��נ�ח וקד� מ��ע�ר, �ח�ת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹה��ציא
צמק[להיות] ��נ�ח וקד� ��ע�ר, ה��ציא וכ� ְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ��ע�ר,

�ט�ר. � מ��ע�ר �ח�ת ְִִַַָָָוחזר

.ÂÎוח�ב ה�חה, קד� וצמקה לאכילה, �גר�גרת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹה��ציא
ח�ב, זה הרי � �ע�ר צרי� �אינ� לרפ�אה, א� לזריעה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעליה
לזריעה, מ�גר�גרת �ח�ת ה�ציא ה�חה. עת �ל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�מח�ב��
קד� �פחה וא� �ט�ר; � לאכילה וח�ב חזר ה�חה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹוקד�
ח�ב; לאכילה, עליה ���ל� קד� �גר�גרת ונע�ת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹה�חה
הה�צאה. מח�בת על מתח�ב היה ח�ב, לא ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�אפ��

.ÊÎ�קד ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה, �גר�גרת ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹה�ציא
ספק זה הרי � נדחה[בגמרא]ה�חה לא[מהחיוב]א� א� , ְֲִִִֵֵֶַָָָָֹ

זה ��ית וה�לי� טמא, לבית אכלי� ��ית זרק ְְְְֳִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָנדחה.
א� ספק זה הרי � �ביצה ה�ל ונע�ה �� �הי� ְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלאכלי�

טמאה לעני� ה�ע�ר �ה�לי� מ�ני ��ית, על [רקנתח�ב ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַ�ְָ
טומאה] מקבל כביצה נתח�ב.אוכל לא א� ,ְִֵַֹ

.ÁÎ,כלי� �ה�ציא� �י על א� � מ��ע�ר �ח�ת ְִִִִִִִֶַַַַָה��ציא
טפלה �ה�לי לה�צאת[בטילה]�ט�ר; ��נת� ואי� ל�, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

��ע�ר. �� אי� והרי ��ת�כ�, מה לה�צאת א�א ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָה�לי,
א� �ט�ר � �מ�ה �פ�ת �אינ� חי אד� ה�ציא א� ְְִִִִֵֶַַָָָָָָלפיכ�,
ה��ציא �זה. ���צא �ל וכ� ל�. טפלה �ה��ה ה��ה, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל

הר�כלי� לנשי�]ק�ת בשמי� ��[מוכרי ��� �י על א� � �ְִִֵֶַַַָָ
הר� א�אמיני� ח�ב אינ� � ��� �ת�� ה�ציא� ואפ�� ה, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ה�א. אחד ה�צאה �� ֵֶַַָָָאחת;

יט ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

.‡� יצא וא� ���ת. �ה� י�צאי� אי� ה�לחמה, �לי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�ל
�רי�� �ג�� מל���, �ר� �ה� �לי� הי� ברזל]א� [מלבוש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

זה[מברזל]�מ�פי�[מברזל]וכ�בע הרי � הרגלי� �על ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ
וסי� רמח �ג�� מל���, �ר� �אינ� �כלי� יצא וא� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ט�ר;

וא�ה עגול]וק�ת משולש]�תריס[מג� ח�ב.[מג� זה הרי � ְְְֲִֵֶֶֶַַָָ

�י��·. ואפ�� לח�ק�; ���ר� מס�ר �סנ�ל י�צאי� ְְְְֲִִֶַַָ�ְְְְִֵַָאי�
עליו ��� �אבנט לצאת �מ�ר .�� יצא ��א �זר� ְְֵֵֵֶַָָָָ�ְֵֵֶָֹט�ב
�ה�לכי� �מ� זהב, ו�ל �ס� �ל קב�ע�ת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָחתיכ�ת

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מ�ר; �כ�יט �ה�א וכל �כ�יט, �ה�א מ�ני ָ�ְְְְִִִִֵֶֶַַָע��י�,
יהא ��א הר�י�,[האבנט]וה�א, �ר��ת י�ל ��א � רפ�י ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

להביא�. ְֲִַָויב�א

ואינ�‚. היא, האי� מ�כ�יטי � ח�ת� עליה ��� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָט�עת
א�ה, מ�כ�יטי � ח�ת� עליה ו�אי� הא�ה; ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמ�כ�יטי
�ט�עת ��צאת א�ה לפיכ�, האי�. מ�כ�יטי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואינ�
ח�ת� עליה �אי� �ט�עת ��צא ואי� ח�ת�, עליה ���ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
��א א�ת� ה�ציא� והרי ח�בי�, ה� מה �מ�ני ח�בי�. �ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
א�א �אצ�ע� לה�ציא האי� �ר� �אי� ה��ציאי�, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�דר�
�אצ�ע� לה�ציא �ר�� אי� הא�ה וכ� ל�, הרא�יה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָט�עת
האי� נ�ת� ��עמי� מ�ני ל�? הרא�יה ט�עת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא�א
�אצ�ע� א�ת� �מ�חת ��ית, להצניע� לא��� ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָט�ע��
לת�נ� לבעל� ט�ע�� נ�תנת הא�ה וכ� ה�לכה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�עת
ונמצא� הא��; חנ�ת עד �אצ�ע� א�ת� �מ�יח הא��, ְְְִָ�ְְֲִֶַַַָָָָ�ֵֶָאצל
ח�בי�. �לפיכ� לה�ציא�, ��ר�� �דר� א�ת� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ�ה�ציא�

�י„. על א� ח�ת�, עליה �אי� �ט�עת א�ה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא
הר�י� �ר��ת ��ציא� ��א �זרה, מ�כ�יטיה; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�היא
וא� �מיד; ע���ת �ה��י� �דר� לחבר�תיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלהרא�ת
��� �ט�עת לצאת מ�ר האי� אבל �ט�רה. ,�� ְֵֵֶַַַָָ�ְֲִָָָָָָיצאת
להרא�ת; �ר�� ואי� �כ�יט, �ה�א מ�ני ח�ת�, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעליה

�לל. �ט�עת יצא� ��א הע� �ל ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹונהג�

�ט�ר.‰. והאי�, ח�בת; נק�בה, �מחט ��צאת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָא�ה
�ט�רה והא�ה, ח�ב; נק�בה, �אינ� �מחט ��צא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואי�
��א �זרה א�א אס�רה, ואינ� מ�כ�יטיה, �היא מ�ני �ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
�אינ� �דבר ה��צא �ל ה�לל: זה לחבר�תיה. ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ראה
���ציאי� �דר� וה�ציא� מל���, �ר� ואינ� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָמ�כ�יטיו,
מ�כ�יטיו, �ה�א �דבר ה��צא וכל ח�ב; � �בר ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָא�ת�
�ר��ת להביא� ויב�א �מהרה ���ל ואפ�ר רפ�י ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוהיה
א�ת� ל�ל� ��ר�� �תכ�יטי� ��צאת א�ה וכ� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהר�י�,
�כ�יט, �ה�א �בר וכל �ט�רי�; א�� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ�להרא�ת�
.�� לצאת מ�ר זה הרי � להרא�ת� �ר�� ואי� נ�פל ֵָָ�ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָואינ�

אצעדה י�צאי�[צמיד]לפיכ�, � ���ק א� ��ר�ע ���יחי� ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
וכ� ��מט. ולא ל��ר, �ב�קה ��היה וה�א ���ת; ��ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Âצמ �ח�טי א�ה תצא א�לא פ���, �ח�טי א� ר, ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹ
א�ת� �חל� ��א � רא�� על ל� ה���ר�ת ְְְִֶַַַָָָָֹֹ�רצ�ע�ת
�צי� ולא הר�י�; �ר��ת ותעביר� טבילה, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ��עת
ה�י� מ� ���רדי� זהב �ל �לחיי� ולא עיניה, �י� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ���חת
�ל �עטרת ולא �זה; זה �פ�רי� �אינ� �זמ� לחי�, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעל
ה�נ�ת �ה� ���צאי� �כבלי� ולא �רא��, ���חת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹ�ֶָָזהב
אס�רי� א�� �ל ��ה. �סיעה יפסע� ��א �די ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�רגליה�,

�יד�. �תביא� י�ל� ��א �ה�, ְְְִִֵֵֶֶָָָָָלצאת

.Êקטלה� א�ה תצא זהב]לא ולא[שרשרת ��צ�אר�, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ
�ליט�� �ל �צל�חית ולא הא�, על[בוש�]�נזמי ה�ב�עה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ה��ב, �מ� �� ���יחי� העגל ה�ט� ��יס ולא ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזר�ע�,
על ���חת �ער �ל �פאה ולא '��כלת', ה�קרא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוה�א
�ל �כב�ל ולא הר�ה, �ער �עלת ��ראה �די ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹרא��

לפניה סביב א�ת� ���פת עליה]צמר מונח יהא ,[שהצי� ְִֶֶֶֶֶֶַָָָ

�ל ��� ולא ��פל, �� �מק�� �פיה ���חת ��� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא
�� אבל � ���יה ��� אד� א� �חר �� על ���חת ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹזהב
�ה�, לצאת אס�רי� א�� �ל נ�ר. �אינ� מ�ר, �ס� ֲִִֵֵֵֶֶָָָָָ�ֶֶֶ�ל

לחבר�תיה. ותראה �חל� ְְְְְֶֶֶַַַָָֹ��א

.Á�ל אס�ר הר�י�, לר��ת �� לצאת חכמי� �אסר� ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ�ל
�ל �פאה מ�ב�ל ח�� מערבת; �אינ� �חצר אפ�� �� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹלצאת
�על�. על �ת��ה ��א �די � לחצר �ה� לצאת ���ר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ֵֶָ�ער,
ח�בת. �לל, ��� �� �אי� �ליט�� �ל �צל�חית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוה��צאת

.Ë;��רא על ל� ה���רי� �ער �ח�טי א�ה ְְְִִֵֵַַָָָָָֹי�צאה
א� ח�לצ�� אינ� ח�צצי�, ואינ� �ה� �אי� �ה�י� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמ�ני
הר�י�; �ר��ת �ביא� ��א ��גזר עד טבילה, ל� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹארעה
�המה. �ל �י� חבר��, �ל �י� ,��� הח�טי� �הי� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�י�
�חל� ו��א ל�, ה� ��בח יל�ה, ��ל ה�קנה �צא ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹולא
וכל זקנה. �ח�טי י�צאה יל�ה, אבל לחבר�תיה; ְְְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָותרא�

רא��. על �� י�צאה אריג, ְִֶַָָָֹ�ה�א

.Èח�נקת �אינ� מ�ני � ��צ�אר� �ח�טי� א�ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָי�צאה
�ה� רפויי�]עצמ� ח�צצי�[וה� ואינ� חשש, ואי� [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
א�ת�שתסיר�] �ראה ��א אס�רי�, � צב�עי� הי� וא� ;ְְְֲִִִֶֶַָָָ

�כליל א�ה וי�צאה �רא��,[טס]לחבר�תיה. זהב �ל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
לחל� �ר�� �אי� ח��בה א�ה א�א �� י�צאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אי�
�ה� �זמ� זהב, �ל �בלחיי� �צי� וי�צאה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ�להרא�ת;

��בכה וכ�[כיסוי]ק��רי� י�ל�. ��א �די רא��, �על ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
�ה�. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.‡È��מ� א�ה גפ�]י�צאה ��היה[צמר וה�א, � ��אזנ� ְְְְְְִִֶֶֶָָָָ
ק��ר ��היה וה�א, � ��סנ�ל� �במ�� �אזנ�; ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָק��ר

לנ�ת� �התקינה �במ�� נידתה]�סנ�ל�; ד� וא�[לספוג , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
נפל, �א� � יד �ית ל� ע�תה ואפ�� ק��ר, �אינ� �י ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

מאיס�ת�. מ�ני א�ת� מביאה ְְְִִִֵֵָָאינ�

.·È��לת ���� �בר �בכל מלח, �בגר�ר �פל�ל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוי�צאה
וי�צא�ת ���ת. לכ�ח�ה ת�� ולא ה�ה; ריח מ�ני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�יה

��אזניה �קיסמי� יסת��ה��י� לא למע� האזני� [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
�ברעל�תהנקב] הראש], ��כס�ת�,[עטיפת א� ��צ�אר� ְְְִִֶֶַָָָָ
הגו�]�ברדיד כל המכסה �פ�רפת[הכרו�]ה�ר��[בד . ְִִֶֶַָ

הרדיד] בשפת האג�ז,[כורכת ועל האב� על ���ת ְְְֱִֶֶַַַַָָָָ��ח�ה
לה�ציא� �די האג�ז על ותפר� תערי� ולא [אתוי�צאה; ְְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹ

לכ�ח�ה,האגוז] ה�ט�ע על תפר� לא וכ� ה�ט�. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹלבנ�
.�� י�צאה �רפה, וא� לטלטל�; �אס�ר ְְְְְְְִִֵֶַָָָָמ�ני

.‚È,�הר�י לר��ת ו��סנ�ל� ����יו �קיס� אד� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָי�צא
�בלבד ה��ה, ��י �על �בספ�ג �במ�� יחזיר; לא נפל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹוא�
וה��יחה הח�ט �הרי מ�יחה, א� ח�ט עליה� יכר� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ��א
ה��� �קל�ת וי�צא ל��ה. מ�עילי� ואינ� אצל�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָח��בי�

�באגד ה��ה, �על ה�צל כרו�]�בקל�ת ��י[בד �על ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
�מלגמה, �באס�ל�נית, ���ת; �מ�יר� וק��ר� ְָ�ְְְְְְְִִִַַַַָָה��ה,

תחבושות]�רט�ה �בסלע[מיני ה��ה, ��י [מטבע]�על ְְִֵֶֶַַַַַָָ
ה�ינית ��י הרגל]�על בפרסת החר��ל[מכה �בביצת [מי�, ְְִִֵֵֶַַַַַַ

ה�ל�בארבה] �במסמר ה��על, �ב�� עליו, שתלו [מע� ְְְֵֵַַַָָ
וה�אאד�] � רפ�אה מ��� א�ת� ���לי� �בר �בכל ,ְְְִִֶָָָָ

מ�עיל. �ה�א הר�פאי� ְְִִֶֶָֹ��אמר�
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מ�ר; �כ�יט �ה�א וכל �כ�יט, �ה�א מ�ני ָ�ְְְְִִִִֵֶֶַַָע��י�,
יהא ��א הר�י�,[האבנט]וה�א, �ר��ת י�ל ��א � רפ�י ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

להביא�. ְֲִַָויב�א

ואינ�‚. היא, האי� מ�כ�יטי � ח�ת� עליה ��� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָט�עת
א�ה, מ�כ�יטי � ח�ת� עליה ו�אי� הא�ה; ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמ�כ�יטי
�ט�עת ��צאת א�ה לפיכ�, האי�. מ�כ�יטי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואינ�
ח�ת� עליה �אי� �ט�עת ��צא ואי� ח�ת�, עליה ���ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
��א א�ת� ה�ציא� והרי ח�בי�, ה� מה �מ�ני ח�בי�. �ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
א�א �אצ�ע� לה�ציא האי� �ר� �אי� ה��ציאי�, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�דר�
�אצ�ע� לה�ציא �ר�� אי� הא�ה וכ� ל�, הרא�יה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָט�עת
האי� נ�ת� ��עמי� מ�ני ל�? הרא�יה ט�עת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא�א
�אצ�ע� א�ת� �מ�חת ��ית, להצניע� לא��� ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָט�ע��
לת�נ� לבעל� ט�ע�� נ�תנת הא�ה וכ� ה�לכה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�עת
ונמצא� הא��; חנ�ת עד �אצ�ע� א�ת� �מ�יח הא��, ְְְִָ�ְְֲִֶַַַָָָָ�ֵֶָאצל
ח�בי�. �לפיכ� לה�ציא�, ��ר�� �דר� א�ת� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ�ה�ציא�

�י„. על א� ח�ת�, עליה �אי� �ט�עת א�ה תצא ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלא
הר�י� �ר��ת ��ציא� ��א �זרה, מ�כ�יטיה; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�היא
וא� �מיד; ע���ת �ה��י� �דר� לחבר�תיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלהרא�ת
��� �ט�עת לצאת מ�ר האי� אבל �ט�רה. ,�� ְֵֵֶַַַָָ�ְֲִָָָָָָיצאת
להרא�ת; �ר�� ואי� �כ�יט, �ה�א מ�ני ח�ת�, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעליה

�לל. �ט�עת יצא� ��א הע� �ל ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹונהג�

�ט�ר.‰. והאי�, ח�בת; נק�בה, �מחט ��צאת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָא�ה
�ט�רה והא�ה, ח�ב; נק�בה, �אינ� �מחט ��צא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואי�
��א �זרה א�א אס�רה, ואינ� מ�כ�יטיה, �היא מ�ני �ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
�אינ� �דבר ה��צא �ל ה�לל: זה לחבר�תיה. ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ראה
���ציאי� �דר� וה�ציא� מל���, �ר� ואינ� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָמ�כ�יטיו,
מ�כ�יטיו, �ה�א �דבר ה��צא וכל ח�ב; � �בר ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָא�ת�
�ר��ת להביא� ויב�א �מהרה ���ל ואפ�ר רפ�י ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוהיה
א�ת� ל�ל� ��ר�� �תכ�יטי� ��צאת א�ה וכ� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהר�י�,
�כ�יט, �ה�א �בר וכל �ט�רי�; א�� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ�להרא�ת�
.�� לצאת מ�ר זה הרי � להרא�ת� �ר�� ואי� נ�פל ֵָָ�ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָואינ�

אצעדה י�צאי�[צמיד]לפיכ�, � ���ק א� ��ר�ע ���יחי� ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
וכ� ��מט. ולא ל��ר, �ב�קה ��היה וה�א ���ת; ��ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Âצמ �ח�טי א�ה תצא א�לא פ���, �ח�טי א� ר, ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָֹ
א�ת� �חל� ��א � רא�� על ל� ה���ר�ת ְְְִֶַַַָָָָֹֹ�רצ�ע�ת
�צי� ולא הר�י�; �ר��ת ותעביר� טבילה, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ��עת
ה�י� מ� ���רדי� זהב �ל �לחיי� ולא עיניה, �י� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ���חת
�ל �עטרת ולא �זה; זה �פ�רי� �אינ� �זמ� לחי�, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעל
ה�נ�ת �ה� ���צאי� �כבלי� ולא �רא��, ���חת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹ�ֶָָזהב
אס�רי� א�� �ל ��ה. �סיעה יפסע� ��א �די ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�רגליה�,

�יד�. �תביא� י�ל� ��א �ה�, ְְְִִֵֵֶֶָָָָָלצאת

.Êקטלה� א�ה תצא זהב]לא ולא[שרשרת ��צ�אר�, ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹ
�ליט�� �ל �צל�חית ולא הא�, על[בוש�]�נזמי ה�ב�עה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ה��ב, �מ� �� ���יחי� העגל ה�ט� ��יס ולא ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזר�ע�,
על ���חת �ער �ל �פאה ולא '��כלת', ה�קרא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוה�א
�ל �כב�ל ולא הר�ה, �ער �עלת ��ראה �די ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹרא��

לפניה סביב א�ת� ���פת עליה]צמר מונח יהא ,[שהצי� ְִֶֶֶֶֶֶַָָָ

�ל ��� ולא ��פל, �� �מק�� �פיה ���חת ��� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא
�� אבל � ���יה ��� אד� א� �חר �� על ���חת ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹזהב
�ה�, לצאת אס�רי� א�� �ל נ�ר. �אינ� מ�ר, �ס� ֲִִֵֵֵֶֶָָָָָ�ֶֶֶ�ל

לחבר�תיה. ותראה �חל� ְְְְְֶֶֶַַַָָֹ��א

.Á�ל אס�ר הר�י�, לר��ת �� לצאת חכמי� �אסר� ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ�ל
�ל �פאה מ�ב�ל ח�� מערבת; �אינ� �חצר אפ�� �� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹלצאת
�על�. על �ת��ה ��א �די � לחצר �ה� לצאת ���ר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ֵֶָ�ער,
ח�בת. �לל, ��� �� �אי� �ליט�� �ל �צל�חית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוה��צאת

.Ë;��רא על ל� ה���רי� �ער �ח�טי א�ה ְְְִִֵֵַַָָָָָֹי�צאה
א� ח�לצ�� אינ� ח�צצי�, ואינ� �ה� �אי� �ה�י� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמ�ני
הר�י�; �ר��ת �ביא� ��א ��גזר עד טבילה, ל� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹארעה
�המה. �ל �י� חבר��, �ל �י� ,��� הח�טי� �הי� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�י�
�חל� ו��א ל�, ה� ��בח יל�ה, ��ל ה�קנה �צא ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹולא
וכל זקנה. �ח�טי י�צאה יל�ה, אבל לחבר�תיה; ְְְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָותרא�

רא��. על �� י�צאה אריג, ְִֶַָָָֹ�ה�א

.Èח�נקת �אינ� מ�ני � ��צ�אר� �ח�טי� א�ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָי�צאה
�ה� רפויי�]עצמ� ח�צצי�[וה� ואינ� חשש, ואי� [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
א�ת�שתסיר�] �ראה ��א אס�רי�, � צב�עי� הי� וא� ;ְְְֲִִִֶֶַָָָ

�כליל א�ה וי�צאה �רא��,[טס]לחבר�תיה. זהב �ל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
לחל� �ר�� �אי� ח��בה א�ה א�א �� י�צאה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אי�
�ה� �זמ� זהב, �ל �בלחיי� �צי� וי�צאה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ�להרא�ת;

��בכה וכ�[כיסוי]ק��רי� י�ל�. ��א �די רא��, �על ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
�ה�. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.‡È��מ� א�ה גפ�]י�צאה ��היה[צמר וה�א, � ��אזנ� ְְְְְְִִֶֶֶָָָָ
ק��ר ��היה וה�א, � ��סנ�ל� �במ�� �אזנ�; ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָק��ר

לנ�ת� �התקינה �במ�� נידתה]�סנ�ל�; ד� וא�[לספוג , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
נפל, �א� � יד �ית ל� ע�תה ואפ�� ק��ר, �אינ� �י ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

מאיס�ת�. מ�ני א�ת� מביאה ְְְִִִֵֵָָאינ�

.·È��לת ���� �בר �בכל מלח, �בגר�ר �פל�ל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוי�צאה
וי�צא�ת ���ת. לכ�ח�ה ת�� ולא ה�ה; ריח מ�ני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�יה

��אזניה �קיסמי� יסת��ה��י� לא למע� האזני� [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
�ברעל�תהנקב] הראש], ��כס�ת�,[עטיפת א� ��צ�אר� ְְְִִֶֶַָָָָ
הגו�]�ברדיד כל המכסה �פ�רפת[הכרו�]ה�ר��[בד . ְִִֶֶַָ

הרדיד] בשפת האג�ז,[כורכת ועל האב� על ���ת ְְְֱִֶֶַַַַָָָָ��ח�ה
לה�ציא� �די האג�ז על ותפר� תערי� ולא [אתוי�צאה; ְְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹ

לכ�ח�ה,האגוז] ה�ט�ע על תפר� לא וכ� ה�ט�. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹלבנ�
.�� י�צאה �רפה, וא� לטלטל�; �אס�ר ְְְְְְְִִֵֶַָָָָמ�ני

.‚È,�הר�י לר��ת ו��סנ�ל� ����יו �קיס� אד� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָי�צא
�בלבד ה��ה, ��י �על �בספ�ג �במ�� יחזיר; לא נפל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹוא�
וה��יחה הח�ט �הרי מ�יחה, א� ח�ט עליה� יכר� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ��א
ה��� �קל�ת וי�צא ל��ה. מ�עילי� ואינ� אצל�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָח��בי�

�באגד ה��ה, �על ה�צל כרו�]�בקל�ת ��י[בד �על ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
�מלגמה, �באס�ל�נית, ���ת; �מ�יר� וק��ר� ְָ�ְְְְְְְִִִַַַַָָה��ה,

תחבושות]�רט�ה �בסלע[מיני ה��ה, ��י [מטבע]�על ְְִֵֶֶַַַַַָָ
ה�ינית ��י הרגל]�על בפרסת החר��ל[מכה �בביצת [מי�, ְְִִֵֵֶַַַַַַ

ה�ל�בארבה] �במסמר ה��על, �ב�� עליו, שתלו [מע� ְְְֵֵַַַָָ
וה�אאד�] � רפ�אה מ��� א�ת� ���לי� �בר �בכל ,ְְְִִֶָָָָ

מ�עיל. �ה�א הר�פאי� ְְִִֶֶָֹ��אמר�
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.„Èק�מה� �אב� הא�ה למעוברת]י�צאת סגולה ,[אב� ְְִֵֶֶָָָ
ל]�במ�קל במשקלו השווה ��ת���[תחלי� �ק�מה אב� ְְְְִִֵֶֶֶַַָ

ה��י� �אר א�א �לבד, ע�רה א�ה ולא לרפ�אה; ְְִִֶַַָָָָָ�ְְְִִָָָֹ��קל�
�קמיע וי�צאי� ות�יל. �תע�ר ��א ממחה[של]� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ�ְֶ

�ני[לסגולה] �ל�ה �ר�א זה ממחה? קמיע ה�א זה ואי .ְֵֵֶַָ�ְְְִֵֵֶֶֶָֹ
�קמיעי� אד� �ני �ל�ה �ר�א אד� �ע�ה� א� ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹאד�,
מ�ני �ט�ר, � ממחה �אינ� �קמיע יצא וא� ְְִֵֶָ�ְְֲִִֵֵֵֶַָָָאחרי�.

�ט�ר. ��פ�י�, ה��צא וכ� מל���. �ר� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ�ה�ציא�

.ÂË�רגל� יחידי �סנ�ל י�צא מ�ה, �רגל� ��� ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי
יצא ולא �יחיד. יצא לא מ�ה, �רגל� אי� וא� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹה�ריאה;
תצא ולא �ד�ל. �חל�ק ה�א י�צא אבל �ד�ל, �מנעל ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָֹקט�
�עה �� יצאה ��א חד� �מנעל ולא רפ�י, �מנעל ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָֹֹא�ה

ה��ע ואי� י��. מ�ע�ד רגל]אחת ��ב[קטוע [רגלי�צא ְְִִֵֵֵַַַַַַ
אנקטמי�תותבת] מיוחד]���. ע�[מנעל [המשמשי��ל ְְִֵֶֶַַ

�רכילתותבת] מ� �אינ� מ�ני ���ת, �ה� י�צאי� אי� �ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
�ט�רי�. יצא�, וא� ְְְְִִַַָה�ל���;

.ÊË���פקר� נכרית]י�צאי� ��רא�י[צמר]�בצ�ה[פאה ְְִ�ְְְִִֵֶָָ
חטטי� א�[שחי�]�עלי �כרכ�, ��בע� �זמ� אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

�עה �ה� �ה���צא ע�ה לא א� אבל י��; מ�ע�ד אחת ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
�ה�. לצאת אס�ר � ה��ת קד� �ה� יצא ולא ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמע�ה,

.ÊÈבסג�ס� עבה, ��ק שינה]י�צאי� �ביריעה[בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ
�בחמילה[מעור] עב], לא[בגד אבל ה��מי�; מ�ני � ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ

ה�ר ה��מי�. מ�ני � �מחצלת ולא �ק�ה, ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ�ְְְֵָֹ�תבה,
ורקי� ר�י� הי� א� � מ�ר[דקי�]וה�סת � ה�גדי� �מ� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ�ָ

הי� וא� מל���; �ר� ���ת, רא�� על מ�חי� ְְְִִֶֶַַַָָָֹ�ְִָלה�ציא�
ואס�רי�. �מ�א�י, ה� הרי � ְֲֲִִֵֵַַָק�י�

.ÁÈ�גי��� קול]י�צאי� משמיעי� שאינ� ['פעמוני�' ְִִַ
��צ�אר� טיט �ל �ח�ת� העבד וי�צא ��גדי�. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהאר�גי�

אדונו] וש� שמו חקוק מ�כת,[בו �ל �ח�ת� לא אבל ,ְֲֶֶֶַָָֹ
�מ�א� מ�א� וק�ל� �ט�ית�, ה�תע�� ויביא��. י�ל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ��א
��א �די �נפיו, לק�� נת��� א� � �תפ� על א� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�יד�
,�� להתנא�ת ק�צ� וא� אס�ר; � יתלכלכ� ��א א� ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹי�רע�

מ�ר. � �מל���� ה�ק�� אנ�י ָ�ְְְְְִֵַַַַָָ�מנהג

.ËÈאבל ח�ב. �תפ�, על �מ�חת מק�לת �ט�ית ְֲֵַַַַָָ�ֶֶ�ְְִֵַַה��צא
�ס�דר ה�א גדולה]י�צא �י[מטפחת על א� �תפ�, �על ְְִֵֵֶַַַָ

נימא �אצ�ע�[חוט]�אי� ל� יפול]ק��רה וכל[שלא ; ְְְְִֵֶֶָָָָ
היתה .�� לצאת אס�ר ור��, רא�� ח�פה �אינ� ְֵָָָָ�ְֵֶֶָֹס�דר

ממרח�]סבנית ביציאה והכתפיי� הראש לעטיפה [בגד ְִַ
מ�תפי�, למ�ה רא�יה �ני ק��ר � רחבה �אינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָקצרה

.�� לצאת �מ�ר אבנט, �מ� ֵָָָ�ְְְְִֵֵַונמצאת

.Îמלל ��פתיה ��� �ט�ית להתע�� [חוטי�מ�ר �ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
�אינ�בולטי�] �י על וא� אר�י�, ח�טי� �ה� �י על א� ,ֲִִֵֶַַ�ְִִֵֶַַָ

מק�יד ואינ� ה��ית, לג�י �טלי� �ה� מ�ני � ל��ית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַנ�אי
�אינ� �ט�ית ה��צא לפיכ�, הי�. לא �י� הי� �י� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹעליה�
ה� ח��בי� הח�טי� �א�ת� מ�ני ח�ב, � �הלכת� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְמצ�צת
ציצית. ויע�� חסר�נ� ���לי� עד עליה�, ודע�� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאצל�,
���� �י� ,�� לצאת מ�ר � �הלכת� המצ�צת ט�ית ֵֵַָָָ�ְְִֶֶָָ�ְֲִַַָאבל

היא הרי א�א מ�א�י, ה�מ�רה ה�יצית �אי� ��ילה; ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�י�
�מ�כסיסיו ה�גד האמרה[שכלוליו]מ��אי �מ� [בד, ְְְִִִִֶֶַַָָָ

הבגד] בשפת ה�יציתהתפור ח�טי הי� וא�� .�� ְְִִִֵֵַַָָוכ��צא
אפ�� �� ה��צא ח�ב היה � מ�א�י �הלכת� מצ�צת ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ְִֶ�היא
��ת. ��חה �רת �� �אי� ע�ה מצות �אי� ה��ת, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�י��

.‡Î,��בג� ל� ה�ח�בה ��חט ���ת הח�ט יצא ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹלא
גרדי ולא ��אזנ�, ��יס� נ�ר [חתיכת�אירא[אורג]ולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

ס�רקצמר] ולא פשת�]��אזנ�, דק]���יחה[מסרק [חבל ְְְְִֵֶַָָֹ
�לחני ולא צ�ע[חלפ�]��צ�אר�, ולא ��אזנ�, ��ינר ְְֶַָֹ�ְְְְִִֶַַָָָָֹ

�ר���ג ��צא �י על א� �ט�ר, � יצא וא� ��אזנ�; מא ַ�ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ה��ציאי�. �דר� ה�ציא ��א מ�ני ְְִִִִֵֶֶֶַָֹ�א�נ�ת�;

.·Î��� ��יס ��צא יתלכל�]ה�ב מ�ני[שלא ח�ב, � ְִִֵֶֶַַַָָָָ
�י על וא� ה�את; ��ר� א�א לה�ציא� זה �יס �ר� ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ�אי�
�גדיו יתלכלכ� ��א �די א�א הה�צאה, לג�� צרי� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�אינ�

עליה. ח�ב לג�פ�, צריכה �אינ� �ה�לאכה �ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

.‚Îה�א �יצד הר�י�, �ר��ת ���ת �פ�י� ְְְִִִִֵֵַַַַָָה��צא
יד ו�ל �רא�� רא� �ל מניח �דר��, ל�ב�� ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹע��ה?
�ני ז�ג ול�ב� וי�צא וח�זר ��ית; וח�לצ� ונכנס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ�יד�,
נ�אר ולא הר�ה, הי� וא� .��� את ��כניס עד ְְְְִִֵַַָָֹ�ְְְִֶֶַַוח�לצ�,
מח�י� זה הרי � מל��� �ר� להכניס� �די ה��� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמ�
ה�זרה, �ימי היה וא� ��ת. �מ�צאי �מכניס� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעליה�,
מכ�� � ה��י� מ�ני הערב עד �ל�מר� לי�ב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��תירא

וה�ל�. �מ�יח� ְְִִֵַָָ�מק�מ�,

.„Îנ�טל � ה�סטי� מ�ני עליה� להח�י� מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיה
א� א��ת, מאר�ע �ח�ת �ח�ת �מ�ליכ� �אחת, ��� ְְִֵַַַַַָָָָ�ֶאת
���יע עד לחבר�, וחבר� א��ת, אר�ע �ת�� לחבר� ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָנ�תנ�
�ה� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה החיצ�נה. ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלחצר
ה�; �פ�י� ���אי � �פ�י� ק�ר מק�רי� והי� ְְִִִִִֵֶֶֶַַָ�ְְְֵֶָרצ�ע�תיה�,
לה�. נזקק אינ� מק�ר�ת, רצ�ע�תיה� הי� לא א� ְִֵֶָָָ�ְְֲִֵֶָָֹאבל

.‰Î;עליו �מח�י� �מ��ר�, י��ב � ��רה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָה��צא
מתע�� י�רדי�, ��מי� הי� א� ל�. וה�ל� מ�יח� ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ�ב��נה,

מביתו]�ע�ר ��.[שיביא ונכנס א�ת�, �מכ�ה וח�זר , ְְְְִֵֶַָָ

.ÂÎה�בלר ולא �יד�, �מחט� הח�ט יצא [סופר]לא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֹֹ
וי�ציא. י��ח ��א � לח�כה סמ�� ��ת ערב ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ְ�קלמ�ס�,
��א � ח�כה ע� ��ת ערב �בגד� למ�מ� אד� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוח�ב
�תפ�י� לצאת �מ�ר ���ת. �� ויצא �כ�ח, �בר �� ְִִִֵָָ�ְְְִֵֵֶַַָָָָָיהיה
�תפ�יו למ�מ� אד� וח�ב ה�איל ח�כה; ע� ��ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָערב
הר�י�, לר��ת �ה� ויצא �כח ��כח�. אינ� עת, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ�כל
���יע עד רא�� את מכ�ה � �רא�� �פ�י� ל� ��� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹונז�ר

ה�דר�. לבית א� ְְְִֵֵַָלבית�

כ ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

��אמר:‡. ���ת, ה�המה על מ�א לה�ציא ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָאס�ר
ואחד חמ�ר, ואחד ��ר אחד � וחמ�ר�" ��ר� ינ�ח ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָ"למע�
על א� � ה�המה על ה�ציא וא� וע��. וח�ה �המה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ�ל
�א��ר� לפי ל�קה, אינ� � �ביתת� על מצ�ה �ה�א ְְִִִֵֶֶֶַָָ�ְִֶ�י

המח�ר לפיכ�, ע�ה; מ�לל �המ��[מזרז]�א אחר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
�ט�ר. � מ�א עליה והיה ְְֶַַָָָָָָָ���ת,

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

כל·. תע�ה "לא ��אמר: ���רה, מפר� לאו ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹוהלא
��א � �בהמ��" ואמת� עב�� �ב��, �בנ� א�ה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמלאכה,

�� עצמו]יחר� ����[הוא לאו ונמצא �חרי�ה; וכ��צא , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
�י� �ית מיתת הענשתו]לאזהרת על החורש ואי�[להזהיר , ְְְִִֵֵַַַָ

עליו. ִָָל�קי�

.‚�� �המה לה��יר א� לה�איל לי�ראל לג�יאס�ר ה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
על מצ�ה ה�א והרי ���ת; מלאכה �� יע�ה ��א �ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹ�ֶַ
לג�י, ��ה �המה למ�ר חכמי� ואסר� �המ��. ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ�ביתת

א�ת�[גזירה] ק�נסי� � מכר וא� י��יר. א� י�איל ְְְְִִִִֶַַַָָ��א
אי�[לפדותה] �ב�רה, ואפ�� �מחזיר�; �דמיה, ע�רה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָעד

סרס�ר ידי על למ�ר ל� �מ�ר �ה�רס�ר[מתוו�]מ�כרי�. , ְִ�ְְְְִֵֶַַַַָֹ
מ�איל. ואינ� מ��יר ְְְִִֵֵַַאינ�

לרכיבת„. א�א ה��ס �אי� � ס�ס לה� למ�ר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ��מ�ר
�אסר� �כדר� עצמ�. את נ��א והחי למ�א�י, לא ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאד�,
לג�י. למ�ר הח��ד לי�ראל למ�ר אסר� �� לג�י, ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָֹֹֹלמ�ר
ולא �פניו; א�ת� ו��חט ל�חיטה, �רה לה� למ�ר ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֹֹ��מ�ר

�ט� �ל ��ר אפ�� סת�, ראויימ�ר שאינו [מפוט� ְְְֲִִֶָָֹ
��.למלאכה] ויעבד א�ת� י�הה ��א �ְְֲֶֶַַָֹ

מק��‰. מ�כרי�; ��ה, �המה לה� למ�ר ��הג� ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹמק��
מ�כרי� אי� מק�� �בכל מ�כרי�. אי� למ�ר, ��א ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹ��הג�
א�א � ��ה �המה לה� מ�כרי� �אי� �מ� ��ה, ח�ה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלה�

סרס�ר. ידי ְְֵַַעל

.Â,�יס� ל� ���� נכרי ע�� היה ולא ��ר�, �הח�י� ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי
מה�כת, ��היא עליה �יס� מ�יח � �המה ע�� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהיתה
וה�א �עמד ��א �די מעליה, נ�טל� לעמד ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ�כ��רצה

ה�חה.[הכיס] ולא עקירה לא �� �היה ��א עד ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹעליה,
עליה, �ה�יס זמ� �ל �ק�ל, ואפ�� להנהיג�, ל� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָואס�ר
��א היא, חכמי� �גזרת ���ת. מח�ר יהיה ��א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ�די

נכרי. ע�� אי� א� א�א �המה, ��י על �יס� ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָי�יח

.Ê,החמ�ר על �יס� מ�יח � וקט� ��טה חר� ע�� ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה
ע�� היה מ��ראל. אד� �ה� מ�ני מה�, לאחד נ�תנ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינ�
��טה ל��טה; נ�תנ� � �המה ע�� ואי� וקט�, ��טה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָחר�
מה� זה לאי נ�תנ� � וקט� חר� ל��טה; נ�תנ� � ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוקט�
מ�ל אחד ולא נכרי, ולא �המה, ע�� היתה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ��רצה.

א��ת מאר�ע �ח�ת �ח�ת �� מה�� � סו�א�� כל [עוצר ְְֵֵֵַַַַָָ
אמות] �ח�תד' �� מה�� ליד�, ��אה מציאה ואפ�� .ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

יכ�ל א� � ליד� ��ב�א קד� אבל א��ת. מאר�ע ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ח�ת
עליה מוצ"ש]להח�י� עד לידה וא�[להמתי� מח�י�; , ְְְְִִִֶַַָָ

א��ת. מאר�ע �ח�ת �ח�ת מ�ליכ� ְִֵַַַָָָָלאו,

.Áלר��ת ��� ורס� �מתג ה�המה את למ�� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ�מ�ר
ל��ס �יר �ג�� הרס�, לא�ת� רא�יה ��היה וה�א � ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָהר�י�
ה�ציא א� אבל ל�לב. וס�גר ל�אקה וחט� ל�מל ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָואפסר
�פי חבל ���ר �ג�� ,�� מ���רת �אי� �מתג ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ�המה
�פח�ת מ���רת א�א ל� צריכה �אינ� �מתג א� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָה��ס,
�ס�גר חת�ל א� ס�ס �ל ��יר חמ�ר �ה�ציא �ג�� ְְְֲִִֵֶֶֶַָמ���,
�ח�תה �מירה א� מע�ה �מירה ��ל מ�א�י; זה הרי �ְְֲִֵֶֶַָָ�ְְִָָָ

ל�. ה�א מ�א�י �ַָ

.Ë�ק��רי הי� אפ�� וימ��; �זה, זה �מ�י� יק�ר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא
חבלי� ה�א מכניס אבל ���ת. נמ�כי� אינ� ��ת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמערב
וצרי� טפח; יד� מ��� חבל יצא ��א וה�א, � יד� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלת��
טפח האר� מ� �ב�� יד�, עד ה�המה ���י החבל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��היה

� זה ה���רי� ה�מ�י� ימ�� לא מה �מ�ני י�תר. זה?א� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
�המ�ת �� ���כרי� ל��ק ���ליכ� �מי נראה �ה�א ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמ�ני
�ז�ג �המה תצא לא זה, �מ�ני ;�� �ה� ���חקי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹא�

ק�ל.[פעמו�] ל� �אי� �ק�ק, היה ואפ�� ְֲִֵֶֶַַָָָָָ��צ�אר�,

.È�ח�ת� ולא ��כס�ת�, �ז�ג �המה תצא ְְְְְִֵֵֵֶָָָֹֹלא
לסימ�]��צ�אר� בה הקשורה �ח�ת�[מטבע ולא , ְְְֶַָָָֹ

�ס�� ולא ��רגל�, �רצ�עה ולא מונע��כס�ת�, [מתק� ְְְְְְְִִֶֶַָָָֹֹ�ָ
ראש] �מר�עתהחזרת י�צא חמ�ר ואי� [כיסוי��צ�אר�. ְְְְֲֵֵֶַַַַָָ

ולאשעליו] ��ת. מערב ל� ק��רה היתה �� א� א�א ,ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
�מטלטלת �מל בד]יצא א�[חתיכת �ד���� ל� ה�ל�יה ְִֵֵָָ�ְְְְֶֶַַַָ

וח�טר�� �זנב� ק��רה היתה �� א� א�א ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ�זנב�,
יד[גבנוניתו] עק�ד ה�מל יצא ולא ידו]; קשורה ולא[� , ְְֲֵֵַָָָֹֹ

ה�המה. �ל �אר וכ� רגל. ְְְֲֵֵֶֶַָָָעק�ד

.‡Èרצ�ע�ת� ולא �ח�טי� י�צאי� ה�רנג�לי� ְְְְְְִִִִֵַַֹאי�
האליה ��חת �עגלה י�צאי� ה�ב�י� ואי� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ��רגליה�.

ינזקו] שלא �עצי�[שמטרתה י�צא�ת ה�ב��ת ואי� .ְְְְִֵֵַָ
��מח�. ה��לעי� ��תע��� �די �חטמ� לה� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ���יחי�
�די צ�אר� על ל� ���יחי� קט� �על י�צא העגל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואי�
��בכה �המה תצא ולא לחרי�ה. נ�ח ויהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ���נע

תאכל.[מחסו�] לא א� ת�� ��א �די �פיה, ל� ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ���יחי�
ה��ד �ע�ר ה�רה תצא ��יה[קיפוד]ולא על ל� ���יחי� ְְֵֵַַָָֹ�ִִֶֶַַַָָָ

תצא ולא י�נה; ��היא ה�ר� מ��ה יינק ��א ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ�די
עז ל��ר. �י� לנ�אי �י� קרניה, ��י� [הזקוקה�רצ�עה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

מיוחדת] �קרניהלשמירה ל� כדי�חקק חור [�עשה ְְֶֶַַָָָ
האפסר] את בו �חקקלהשחיל ה���ר �אפסר י�צאה ,ְְְֲַַַָָָָ

�נ�ח�� ��א אס�ר, � �זקנ� �חב� וא� ,[תנתקנו]���ת; ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
�זה. ���צא �ל וכ� הר�י�. �ר��ת �יד� ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹויביא��

.·Èדי� זכר�ת�, על לה� ה���ר �ע�ר י�צאי� ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָה�כרי�
�די ל�יה�, על לה� ה���ר �בע�ר ה�קב�ת; על יעל� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ��א

�במטלנ��ת זאבי�; עליה� י�ל� המר�מ�ת[בדי�]��א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ�ָ
��ה� ואליה י�צא�ת, והרחלי� �ה�. א�ת� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��י�י�
א� זכרי�, עליה� ��על� �די ,��� על למעלה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָק��רה
וי�צא�ת זכרי�; עליה� יעל� ��א �די למ�ה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹק��רה

��ה�[כרוכות]מל�פ�ת ה�מר ��היה �די �מטלנ��ת, ְ�ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
מה� ��יב� �די ק��ר�ת, וד�יה� י�צא�ת הע�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנקי.
��חלב עד החלב יצא ��א �די ק�ר� א� אבל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהחלב;

יצא�. לא א�� הרי לערב, ְֲֵֵֵֶֶָֹא�ת�

.‚Èמערב ל� ����ר �י על א� �א��, י�צא חמ�ר ִֵֶֶֶַַָָ�ְֲֵֵאי�
��על �זנב ה��ס ולא הרע]��ת; עי� נגד לו ולא[שתולי� , ְְְִַַַָָֹֹ

אדו�]�זה�רית עיניו[משי �המה[לנוי]��י� תצא ולא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹ
�קמיע[סל]�קלסטר ולא ��רגל�, �סנ�ל ולא ��פיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

�אגד היא י�צאה אבל לבהמה; ממחה [תחבושת]�אינ� ֵֶ�ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָ
�בכב�י�י� ה��ה, ��י ע�]�על ה�בר,[לוחות ��י �על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
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כל·. תע�ה "לא ��אמר: ���רה, מפר� לאו ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹוהלא
��א � �בהמ��" ואמת� עב�� �ב��, �בנ� א�ה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמלאכה,

�� עצמו]יחר� ����[הוא לאו ונמצא �חרי�ה; וכ��צא , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
�י� �ית מיתת הענשתו]לאזהרת על החורש ואי�[להזהיר , ְְְִִֵֵַַַָ

עליו. ִָָל�קי�

.‚�� �המה לה��יר א� לה�איל לי�ראל לג�יאס�ר ה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
על מצ�ה ה�א והרי ���ת; מלאכה �� יע�ה ��א �ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹ�ֶַ
לג�י, ��ה �המה למ�ר חכמי� ואסר� �המ��. ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ�ביתת

א�ת�[גזירה] ק�נסי� � מכר וא� י��יר. א� י�איל ְְְְִִִִֶַַַָָ��א
אי�[לפדותה] �ב�רה, ואפ�� �מחזיר�; �דמיה, ע�רה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָעד

סרס�ר ידי על למ�ר ל� �מ�ר �ה�רס�ר[מתוו�]מ�כרי�. , ְִ�ְְְְִֵֶַַַַָֹ
מ�איל. ואינ� מ��יר ְְְִִֵֵַַאינ�

לרכיבת„. א�א ה��ס �אי� � ס�ס לה� למ�ר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ��מ�ר
�אסר� �כדר� עצמ�. את נ��א והחי למ�א�י, לא ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאד�,
לג�י. למ�ר הח��ד לי�ראל למ�ר אסר� �� לג�י, ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָֹֹֹלמ�ר
ולא �פניו; א�ת� ו��חט ל�חיטה, �רה לה� למ�ר ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֹֹ��מ�ר

�ט� �ל ��ר אפ�� סת�, ראויימ�ר שאינו [מפוט� ְְְֲִִֶָָֹ
��.למלאכה] ויעבד א�ת� י�הה ��א �ְְֲֶֶַַָֹ

מק��‰. מ�כרי�; ��ה, �המה לה� למ�ר ��הג� ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹמק��
מ�כרי� אי� מק�� �בכל מ�כרי�. אי� למ�ר, ��א ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹ��הג�
א�א � ��ה �המה לה� מ�כרי� �אי� �מ� ��ה, ח�ה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלה�

סרס�ר. ידי ְְֵַַעל

.Â,�יס� ל� ���� נכרי ע�� היה ולא ��ר�, �הח�י� ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי
מה�כת, ��היא עליה �יס� מ�יח � �המה ע�� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהיתה
וה�א �עמד ��א �די מעליה, נ�טל� לעמד ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ�כ��רצה

ה�חה.[הכיס] ולא עקירה לא �� �היה ��א עד ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹעליה,
עליה, �ה�יס זמ� �ל �ק�ל, ואפ�� להנהיג�, ל� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָואס�ר
��א היא, חכמי� �גזרת ���ת. מח�ר יהיה ��א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ�די

נכרי. ע�� אי� א� א�א �המה, ��י על �יס� ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָי�יח

.Ê,החמ�ר על �יס� מ�יח � וקט� ��טה חר� ע�� ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה
ע�� היה מ��ראל. אד� �ה� מ�ני מה�, לאחד נ�תנ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינ�
��טה ל��טה; נ�תנ� � �המה ע�� ואי� וקט�, ��טה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָחר�
מה� זה לאי נ�תנ� � וקט� חר� ל��טה; נ�תנ� � ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוקט�
מ�ל אחד ולא נכרי, ולא �המה, ע�� היתה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ��רצה.

א��ת מאר�ע �ח�ת �ח�ת �� מה�� � סו�א�� כל [עוצר ְְֵֵֵַַַַָָ
אמות] �ח�תד' �� מה�� ליד�, ��אה מציאה ואפ�� .ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

יכ�ל א� � ליד� ��ב�א קד� אבל א��ת. מאר�ע ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ח�ת
עליה מוצ"ש]להח�י� עד לידה וא�[להמתי� מח�י�; , ְְְְִִִֶַַָָ

א��ת. מאר�ע �ח�ת �ח�ת מ�ליכ� ְִֵַַַָָָָלאו,

.Áלר��ת ��� ורס� �מתג ה�המה את למ�� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ�מ�ר
ל��ס �יר �ג�� הרס�, לא�ת� רא�יה ��היה וה�א � ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָהר�י�
ה�ציא א� אבל ל�לב. וס�גר ל�אקה וחט� ל�מל ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָואפסר
�פי חבל ���ר �ג�� ,�� מ���רת �אי� �מתג ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ�המה
�פח�ת מ���רת א�א ל� צריכה �אינ� �מתג א� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָה��ס,
�ס�גר חת�ל א� ס�ס �ל ��יר חמ�ר �ה�ציא �ג�� ְְְֲִִֵֶֶֶַָמ���,
�ח�תה �מירה א� מע�ה �מירה ��ל מ�א�י; זה הרי �ְְֲִֵֶֶַָָ�ְְִָָָ

ל�. ה�א מ�א�י �ַָ

.Ë�ק��רי הי� אפ�� וימ��; �זה, זה �מ�י� יק�ר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא
חבלי� ה�א מכניס אבל ���ת. נמ�כי� אינ� ��ת, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמערב
וצרי� טפח; יד� מ��� חבל יצא ��א וה�א, � יד� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלת��
טפח האר� מ� �ב�� יד�, עד ה�המה ���י החבל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��היה

� זה ה���רי� ה�מ�י� ימ�� לא מה �מ�ני י�תר. זה?א� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
�המ�ת �� ���כרי� ל��ק ���ליכ� �מי נראה �ה�א ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָמ�ני
�ז�ג �המה תצא לא זה, �מ�ני ;�� �ה� ���חקי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹא�

ק�ל.[פעמו�] ל� �אי� �ק�ק, היה ואפ�� ְֲִֵֶֶַַָָָָָ��צ�אר�,

.È�ח�ת� ולא ��כס�ת�, �ז�ג �המה תצא ְְְְְִֵֵֵֶָָָֹֹלא
לסימ�]��צ�אר� בה הקשורה �ח�ת�[מטבע ולא , ְְְֶַָָָֹ

�ס�� ולא ��רגל�, �רצ�עה ולא מונע��כס�ת�, [מתק� ְְְְְְְִִֶֶַָָָֹֹ�ָ
ראש] �מר�עתהחזרת י�צא חמ�ר ואי� [כיסוי��צ�אר�. ְְְְֲֵֵֶַַַַָָ

ולאשעליו] ��ת. מערב ל� ק��רה היתה �� א� א�א ,ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
�מטלטלת �מל בד]יצא א�[חתיכת �ד���� ל� ה�ל�יה ְִֵֵָָ�ְְְְֶֶַַַָ

וח�טר�� �זנב� ק��רה היתה �� א� א�א ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ�זנב�,
יד[גבנוניתו] עק�ד ה�מל יצא ולא ידו]; קשורה ולא[� , ְְֲֵֵַָָָֹֹ

ה�המה. �ל �אר וכ� רגל. ְְְֲֵֵֶֶַָָָעק�ד

.‡Èרצ�ע�ת� ולא �ח�טי� י�צאי� ה�רנג�לי� ְְְְְְִִִִֵַַֹאי�
האליה ��חת �עגלה י�צאי� ה�ב�י� ואי� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ��רגליה�.

ינזקו] שלא �עצי�[שמטרתה י�צא�ת ה�ב��ת ואי� .ְְְְִֵֵַָ
��מח�. ה��לעי� ��תע��� �די �חטמ� לה� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ���יחי�
�די צ�אר� על ל� ���יחי� קט� �על י�צא העגל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואי�
��בכה �המה תצא ולא לחרי�ה. נ�ח ויהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ���נע

תאכל.[מחסו�] לא א� ת�� ��א �די �פיה, ל� ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ���יחי�
ה��ד �ע�ר ה�רה תצא ��יה[קיפוד]ולא על ל� ���יחי� ְְֵֵַַָָֹ�ִִֶֶַַַָָָ

תצא ולא י�נה; ��היא ה�ר� מ��ה יינק ��א ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ�די
עז ל��ר. �י� לנ�אי �י� קרניה, ��י� [הזקוקה�רצ�עה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

מיוחדת] �קרניהלשמירה ל� כדי�חקק חור [�עשה ְְֶֶַַָָָ
האפסר] את בו �חקקלהשחיל ה���ר �אפסר י�צאה ,ְְְֲַַַָָָָ

�נ�ח�� ��א אס�ר, � �זקנ� �חב� וא� ,[תנתקנו]���ת; ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
�זה. ���צא �ל וכ� הר�י�. �ר��ת �יד� ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹויביא��

.·Èדי� זכר�ת�, על לה� ה���ר �ע�ר י�צאי� ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָה�כרי�
�די ל�יה�, על לה� ה���ר �בע�ר ה�קב�ת; על יעל� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ��א

�במטלנ��ת זאבי�; עליה� י�ל� המר�מ�ת[בדי�]��א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ�ָ
��ה� ואליה י�צא�ת, והרחלי� �ה�. א�ת� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��י�י�
א� זכרי�, עליה� ��על� �די ,��� על למעלה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָק��רה
וי�צא�ת זכרי�; עליה� יעל� ��א �די למ�ה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹק��רה

��ה�[כרוכות]מל�פ�ת ה�מר ��היה �די �מטלנ��ת, ְ�ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
מה� ��יב� �די ק��ר�ת, וד�יה� י�צא�ת הע�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנקי.
��חלב עד החלב יצא ��א �די ק�ר� א� אבל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהחלב;

יצא�. לא א�� הרי לערב, ְֲֵֵֵֶֶָֹא�ת�

.‚Èמערב ל� ����ר �י על א� �א��, י�צא חמ�ר ִֵֶֶֶַַָָ�ְֲֵֵאי�
��על �זנב ה��ס ולא הרע]��ת; עי� נגד לו ולא[שתולי� , ְְְִַַַָָֹֹ

אדו�]�זה�רית עיניו[משי �המה[לנוי]��י� תצא ולא . ְְְִִֵֵֵֵֵֶָָֹ
�קמיע[סל]�קלסטר ולא ��רגל�, �סנ�ל ולא ��פיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

�אגד היא י�צאה אבל לבהמה; ממחה [תחבושת]�אינ� ֵֶ�ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָ
�בכב�י�י� ה��ה, ��י ע�]�על ה�בר,[לוחות ��י �על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
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ה�דל�לת ��צ�אר�,[תלויה]�ב�ל�ה ז�ג ל� �פ�קק ;�� ְְִִַָ�ְְֵֶֶֶַָָָָ
�מט�ל ���ת, החמ�ר על מר�עת ונ�ת� �חצר. �� ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ�מט�לת

���ת. �פיה קלסטר ל� ��לי� אי� אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ�חצר;

.„È�� ���ת, �המ�� �ביתת על מצ�ה �אד� ���ְְֵֶָָ�ְְְְִֶֶַַַָָ
�ני �ה� �י על וא� ואמת�; עב�� �ביתת על מצ�ה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָ�ְה�א
�למנע� ל�מר� עליו מצוה � ע��י� עצמ� �לדעת ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָדעת,
��ר� ינ�ח "למע� ��אמר: ���ת, מלאכה ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָמע��ת

וה�ר". אמת� �� וי�פ� ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹוחמר�,

.ÂË�עבדי ה� � �ביתת� על מצ�י� �אנ� ואמה ְֲִִִֵַָָָ�ְְֶֶֶָָָעבד
ח�בי� �העבדי� מצו�ת וק�ל� עבד�ת, ל�� וטבל� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ��ל�
�בע ק�ל� א�א טבל�, ולא מל� ��א עבדי� אבל ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ�ה�.
�מ�רי� ���ב; �גר ה� הרי � �לבד נח �ני ��צט�� ִָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹמצו�ת
�חל. �י�ראל �פרהסיא, לעצמ� ���ת מלאכה ְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹלע��ת

נ�הג. �ה��בל �זמ� א�א ���ב, �ר מק�לי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואי�

.ÊËוגר ���ת, לעצמ� מלאכה ע��ה ���ב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָה�איל
�� "וי�פ� נאמר �מי �בר, לכל �י�ראל ה�א הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
�ל ��כיר� לקיט� �ה�א ���ב �ר זה וה�ר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת�
ר�� לי�ראל מלאכה יע�ה ��א אמת�; �� �מ� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹי�ראל,
הרי עב��, ה�ר זה היה ואפ�� ע��ה; לעצמ� אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָ���ת,

לעצמ�. ע��ה ְְֶֶַזה

שלישי יו�

כא ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

�אינ�‡. מ�ברי� אפ�� � "���ת" ���רה ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹנאמר
�אסר� ה�, הר�ה �דברי� מה�. ל��ת ח�ב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמלאכה,

�ב�ת מ��� השביתה]חכמי� �ברי�,[להרבות מה� � ְְֲִִִֵֶָָ
אסר�� �ברי�, �מה� למלאכ�ת, ��מי� �ה� מ�ני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָאסר��

ה�: וא�� סקילה; א��ר מה� יב�א ��א ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָ�זרה

לפיכ�,·. ח�ר�; מ��� ח�ב זה הרי ���ת, ה��וה ְֲִִֵֵֶַָָ�ְֶַַָ�ל
ה�ירה ��דה לה�נ�ת י�וה[חרושה]אס�ר ��א ���ת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
הא�צר את המפ�ה תבואה]���ת. מ�ני[מחס� ���ת, �ְְְִֵֶֶַַַָָָ

א� א�רחי�, �� ��כניס �ג�� מצוה, לדבר ל� צרי� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָ�ה�א
יב�א ��א הא�צר, �ל את יגמר לא � מדר� �� ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹק�בע
א� �כתל מק�ח� רגל�, ��י �על טיט ה���ת. ְְְְִֵֶֶַַַַֹ�ְְַַלה�ו�ת
לא ה���ת. לה�ו�ת יב�א ��א �קרקע, לא אבל ֹ�ְְְְְֲֶַַַַָָָָֹ�ק�רה,
לדרס �מ�ר ���ת; י�וה ��א �רגל�, וי��� ��רקע ְִָֹ��ְְְְְֶֶַַַַַָָָֹירק

.��� לפי וה�ל� ה�רקע, ��י �על �ְְְִֵֵֶַַַַַָֹהרק

.‚� �ה� וכ��צא ��קדי� �אג�זי� המ�חק�ת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָנ�י�
ה���ת. לה�ו�ת יב�א ��א ���ת, �ה� ל�חק �ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָאס�ר�ת

לכ�ד א�א[לנקות]ואס�ר ���ת, י�וה ��א ה�רקע, את ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָ�ֶָ
לז�� �מ�ר �אבני�. רצ�� היה �� ��י[להזות]א� על מי� ֲִִֵַָָָָ�ְִֵֵַַַַָ

מת��� אינ� �הרי ���ת, י�וה ��א ח��� ואינ� ְֲִֵֵֵֶַ�ְְְֵֵֶֶַַַַָה�רקע,
סכי� אי� חומרלכ�. היהמיפה][מריחת ואפ�� ה�רקע, את ְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

א�ת� נ�פחי� ואי� �אבני�; אתרצ�� להרחיק כדי [במפוח, ְְֲִִֵַָָ
וחמרהאבק] קל ט�ב, �י�� אפ�� א�ת�, מדיחי� ואי� ,ְְְֲִִִֵֶַָֹ

ויב�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ��א � ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ���ת
רצ��. �אינ� �מק�� �� ע��ה �ה�א �זמ� ה���ת ְְִֵֵֶֶֶַָָ�ְְַַלה�ו�ת

�מר�ה„. �ב� מביא ג�מי�, �ימי ��תקלקלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחצר
ולא[שוטח] �סל, לא יר�ה לא מר�ה, �כ�ה�א ְְְְְֶֶֶַַַָֹֹֹב�;

ה��ה ���לי א�א שנשברה]�ק�ה, קופה ��א[תחתית � ְ�ְֵֶַָָ�ֶָֹ
���ת. לה�ו�ת ויב�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� �ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַָֹיע�ה

אס�ר‰. לפיכ� ז�רע; מ��� ח�ב ה�רעי�, את ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָה��קה
�גל�ל ה��ר מ� לג�ת�[אופ�]ל�אב ימ�א ��א �זרה, � ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

מ�ר �חצר, �ל�ל �ל ה��ר היה א� זה, �מ�ני ָ�ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ְ�לחר�ת�.
�גל�ל. מ��� ְְְִֶַַַֹלמ�את

.Âלר��ת אס�ר לפיכ�, ק�צר; מ��� ח�ב ְְִִִֵֵַַָָָה��ל�,
אי�[להוציא] �ת�ל�. �ה�א מ�ני ���ת, מ��ר�� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָ�ב�

ואי� �איל�, נתלי� ואי� יב�; �י� לח �י� �איל�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָע�לי�
.��� ה��� �ל �� לי�ב י�� מ�ע�ד יעלה ולא �איל�. �ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹנסמכי�
יתל�. ��א �זרה � �לל ל�רקע �מח�ר מ����י� ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ�ְְְְִִִֵַואי�

.Ê� ��ת מ�צאי עד לאכל� אס�ר ���ת, ���ר� ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָ�ר�ת
�אי� ,�� להריח מ�ר המח�ר, הדס יתל�. ��א ְִֵֶַָָ�ָ�ְְְֲִֵֶַַָָֹ�זרה

מצ�י ריח� והרי ,�� להריח א�א ללאהנית� קיי� �] ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
אס�רתלישה] לאכילה, הרא�י וכל ות��ח אתר�ג אבל ;ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָ

לאכל�. א�ת� יק� ��א �זרה � �מח�ר �� ְְְֵֶָָָָָֹ�ְְִִַָלהריח

.Á,�טפחי �ל�ה האר� מ� �ב�הי� �ר�יו �הי� ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאיל�
�אר�. ה� הרי �ל�ה, �ב�הי� אינ� וא� עליה�; לי�ב ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹאס�ר
לה���� מ�ר �ל�ה, לת�� מ�ל�ה מ�מעלה �אי� ְְִֵַָ�ְְְְְִִִַָָָָָֹֹהי�
לאר�, �וה אחד ���� �י על א� �ל�ה, �ב�הי� הי� ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�ה�;
עליה�. לי�ב אס�ר � �ל�ה �ח�יה� חלל ��� ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹא�

.Ë��יח ��א �זרה � ���ת בהמה ��י על ר�כבי� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאי�
גפ�]זמ�רה יעלה[ענ� ולא �בהמה, נתלי� ואי� להנהיג�. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ

בהמה; לצ�י נסמכי� ואי� ���ת. עליה לי�ב י�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמ�ע�ד
מ�ר ���גג, � ���ת �איל� עלה מ�רי�. � צדדי� ָ�ְְְִִֵַָָָָָ�ְְִִֵָוצ�י
ירד, � �מזיד אפ�� � �בבהמה לירד. אס�ר �מזיד, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָלירד;
ה�המה מעל ה��א�י ��רקי� וכ� ח�י�. �עלי צער ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָמ���

ח�י�. �עלי צער מ��� ְֲִִֵַַַַַָ���ת,

.È�לי� טע�נה �המ�� היתה משא]�יצד? �ב�אה[� �ל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ
נ�פל וה�א אחר, לצד �מס�ק� �ח�יו, רא�� מכניס �ְְְְְְִֵֵַַַַַָֹ
� טע�נה �בהמ�� ��ת, �לילי ה�ר� מ� �א היה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמאליו.
���ת; ה��לי� ה�לי� את נ�טל החיצ�נה, לחצר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ����יע
���י� הי� נ�פלי�. וה��י� החבלי� מ�יר � נ�לי� ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָו�אינ�
�רי� מביא קט�י�, ��י� הי� א� � ה����רי� ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָ�ברי�
�הרי ה�רי�; על נ�פלי� וה��י� �ח�יה�, �מ�יח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ�כסת�ת

וק�י�,א� קט�י� �ה��י� מ�ני ��ל�, ה�ר, ל�ל� ירצה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹ
�לי ��ל ��א �ל[מיעודו]ונמצא ע�ת�ת טע�נה היתה . ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ

���בר�, �י על �א� נ�פלי�; וה� ה��י� מ�יר � ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָזכ�כית
�להפסד ע�מד, לה�כה ה�ל �הרי �ד�ל, הפסד �כ� ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאי�
זכ�כית �לי �מלאי� �ד�לי� ה��י� הי� ח���. לא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹמ�עט
על �� י�יח� לא מק��, �מ�ל �נחת. ��רק �ה�, ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכ��צא

ח�י�. �עלי צער מ��� � בהמה ְֲִִֵֵֵַַַַַָ��י

‡È.מע�ר מ��� ח�ב אחד, ��� ��ע�� עד �ר�ת ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמד�ק
על יד על מל�ט � �חצר� �ר�ת ל� ��ת��ר� מי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ�,

מעט]יד ולא[מעט ה�ל לת�� לא י�� לא אבל וא�כל; ְְְֲִֵֵַַָָֹֹֹ
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�דר� ע�ה �א� �חל; ע��ה �ה�א �דר� ה��ה, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ�ְַלת��
ויב�א ה��ה, �ת�� �יד� יכ��� ��א � �חל ע��ה ְָָ�ְְְְְִֵֶֶֶַָָֹ�ה�א
מ�ני ,�� וכ��צא ה�לח את מק�צי� אי� וכ� ע��ר. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַלידי

�מע�ר. ְְִִֵֶֶַ��ראה

.·È� וענבי� זיתי� וה��חט ;�� מ��� ח�ב � ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָמפרק
ור��ני�, ��תי� לסחט אס�ר לפיכ�, מפרק; מ��� ְְְְִִִִִִֵַָָָָֹח�ב
� וענבי� �זיתי� א�ת� ס�חטי� אד� �ני �מקצת ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָה�איל
�ג�� �ר�ת, �אר אבל וענבי�. זיתי� לסחט יב�א ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ��א

ועזר�רי�[חבושי�]�רי�י� לתפוח]ות��חי� הדומה [פרי ְְְְִִִִַַ
סחיטה. �ני �אינ� מ�ני ���ת, לסחט� מ�ר ��ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ

.‚È�בחומ�]�ב�י שנכבשו [פירות��לק�ת[פירות ְְִָָ
לה�ציאשנתבשלו] וא� מ�ר; ��פ�, לר�� א� � ְְִִָ�ְְִֵֶַָָָ��חט�

אבל מימיו, ��ז�ב� ה�לג את מר�קי� ואי� אס�ר. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמימיה�,
וה�סר ה��� ה�ערה. לת�� א� ה��ס לת�� ה�א ְְְְְֵֶַַַַַָָֹמר�ק

בשלו] שלא בשלו]וה�ליל�ת[ענבי� שלא �ר�ק�[שיבלי� ְְְִִֶַָ
�יכה מח�רי� א� � י�� לגמר[כתישה]מ�ע�ד ל� אס�ר , ְְִִ�ְִִִָָָֹ

לגמר ל� מ�ר ��ד, �חיקה מח�רי� וא� ���ת; ְִָֹ�ְִִַָָָ�ְְְִִַָָָ�יכת�
הריפ�ת �חיקת לגמר ל� מ�ר לפיכ�, ���ת. ְְִִִַָָֹ�ְְְִִַָָָָ�חיקת�

שעורי�] ה�ר�ר[גרעיני גדולה]�ע� ה�דרה[כ� �ת�� ְְְֵֵַַָָ
הא�. מעל א�ת� ���רידי� אחר ְִִֵֵֶַַַַָָָ���ת,

.„Èמליל�ת מאכל]ה��לל דבר באצבעותיו �[מפורר ְִֵַ
�ט�ר; �פיו, ה��נק �ד�. יראה ��א �די ����י, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמ�לל

��נח היה גרו�]וא� �פיו[מכאבי לינק ל� מ�ר [מדדי� ְִֵַָָ�ְִִָֹ
לאהבהמה] צער� �מ��� יד, �לאחר מפרק �ה�א מ�ני ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ס�נה. �� �אי� �י על וא� ְְִֵֶַַַָָָָ�זר�,

.ÂË�וענבי זיתי� א� � ���ת מ�קי� מה� ��ב� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ר�ת
�זרה ��ת; מ�צאי עד ה��קי� א�ת� ל���ת אס�ר � ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָה�
ה� ור��ני� ��תי� וא� ���ת. א�ת� ויסחט ית��� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ��א
וא� מ�רי�; מה� ��ב� מ�קי� לאכילה, הכניס� א� �ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ�ְִִָ
��ת. מ�צאי עד אס�רי� מה� ��ב� מ�קי� לדרכ�, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהכניס�

.ÊËר� וענבי� מ�קי�זיתי� מה� ויצא� ��ת, מערב �ק� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
� ��ת מערב �ר�ק� �ב� ח��ת וכ� מ�רי�; � ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ְֵַָמעצמ�
מק�� �א� �אי� מ�רי�; ���ת, מה� ה��צאי� ִֵֶָָָ�ְְְִִֵֶַַַָמ�קי�

מ�ערב. ר�ק� ��בר ְְְִִִֵֶֶֶָָָָלגזרה,

.ÊÈי� על א� לפיכ�, ה�. מלאכ�ת מאב�ת �ב�רר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָז�רה
מנ�ח �כ�ה�א אצ�ע�תיו, �רא�י מליל�ת למלל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ֶ���ר

הקליפה] להפריח מפיו אויר �כל[מוציא אחת �יד� מנ�ח ,ְְְֵַַַַָָ
�קנ�� לא אבל � נפה]�ח� �תמח�י[מי� [קערהולא ְְְְֲַָָֹֹֹ

ח�ב.גדולה] �ה�א �בכברה, �נפה ינ�ה ��א �זרה ,ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ה�א;[מנפה]והמ��ר מר�ד א� ��רר ��לדת �מרי�, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָ

צל�לי� מי� א� צל�ל יי� לס�� ���ר �י על א� ְְִִִֵַַַָָ�ְִִֶַַָלפיכ�,
�קפיפה א� ���דר[סל]�ס�דרי� ��ה יע�ה לא � מצרית ְְְֲִִִִִֶַָָֹ�ַָָ

הכלי] לפי דחיסתו ע��ה[ע"י �ה�א �דר� יע�ה ��א ;ְֲֶֶֶֶֶֶַֹ
את לתל�ת אס�ר וכ� �מ��רת. ל��ר ויב�א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ�חל,
ל��ר. יב�א ��א � �חל ע��ה �ה�א �דר� ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהמ��רת

המח�� חמאה]וכ� א�[מייצר לפיכ�, ה�א; ��רר ��לדת , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ
יח�� לא לדב�, ואג�זי� �מ�מי� ���תני� �י [יפרידעל ְִִֶַ�ְְְְֱִִִֵֶַַֹ

הדבש] ְָ�יד�.מ�

.ÁÈזה הרי � לב�ל� �די �ק �ק ה�רק את ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָהמח��
ה�חת את לא מר�קי� אי� לפיכ�, וח�ב; ט�ח�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ��לדת

בהמה] מאכל �י�[תבואה �המה, לפני החר�בי� את ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹולא
את מח�כי� אבל �ט�ח�. ��ראה מ�ני � ��ה �י� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��ה
�אי� � ה�לבי� לפני ה�בלה ואת �המה, לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָה�ל�עי�

עמיר �ל אל��ת �מ�ירי� �פר�ת. לפני[חציר]טחינה ְְֲִִִֵַָ�ְִִֵֶָ
�מפספס לא[מרסק]בהמה, אבל קט��ת; אל��ת �יד� ְְְְֲֵֵַָָ�ְֲַָֹ

��ה�. ה�רח מ�ני �ד�ל�ת, ְְִֵֶֶַַָֹ�ֲאל��ת

.ËÈוק�רנית ואז�ב סיאה צמחי�]חבילי וכ��צא[מיני ְְְֲִִִֵֵֵַָָ
וק�ט� מה�, מס��ק � �המה למאכל �הכניס� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ה�,
��א � הר�ה �יד� לא אבל אצ�ע�תיו; �רא�י ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹֹוא�כל

לדק ויב�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� .[לכתוש]יע�ה ְְְֲֶֶֶֶֶַָָֹֹ

.Îה�אכל לת�� ל�� �ה�, וכ��צא �ל�לי� לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹה�רי�
�יד ��ת� זה הרי � אבל[קת]���ת �בקערה. ה��י�, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

לבריא אס�ר לפיכ�, ט�ח�; �ה�א מ�ני ח�ב, � ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�מכ��ת
ס�ני�. י�חק ��א �זרה � ���ת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלהתר�א�ת

.‡Î��ג� �ריאי�, מאכל �אינ� �ברי� יאכל לא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ�יצד?
�פיאה צמחי�]אז�בי� �ג��[מיני המ�ל�לי�, �ברי� ולא ; ְְְְְְֲִִִִַַָָֹ

ה�ריאי� �ר� �אי� �ברי� י��ה לא וכ� .�� וכ��צא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלענה
ס�ני� �� ���ל� מי� �ג�� וע�בי�.[תרופה]ל���ת�, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָ

.·Î�לאכל ה�ריאי� ��ר� �מ�קי� אכלי� אד� ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�כל
והאז�בול� וה���ת ה�ס�ר �ג�� צמחי�]��ת�, א�[מיני ; ְְְִַָ�ְְְְֵַַָָ

מ�ר, � �ה� להתר�א�ת �די וא�כל� מר�אי�, �ה� �י ָ�ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָעל
חל�ית �תה �ריאי�. מאכל וה� צמח]ה�איל מ�ד�[מי� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ

���ת, ל���ת� מ�ר � וה�ל� ��תה ה�א והרי ְְִַָָ�ְֲֵֵֶַַַָה��ת,
ו��תי� החל�ית; ל���ת ה�ריאי� ��הג� ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָ�מק�מ�ת

ה�צרי אוכלי�]זית�ס מיני כמה של מק��.[ערבוב �כל ְְִִֵַָָ

.‚Î��לס מ�ר � �ה� לס�� ה�ריאי� ��ר� �מני� ָָ�ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָוכ�
ה�ריאי� ו�אי� לרפ�אה; ��ת��� �י על וא� ���ת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ה�

הח��� אס�רי�. �ה�, יי�[כואב]סכי� יס�� לא � �מתניו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
�מק�� א�א ורד, �מ� ולא ה�מ�; את ה�א ס� אבל ְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹוחמ�,
מק��. �כל �מלח �מ� לס�� �מ�ר א�ת�. סכי� ְֶֶֶַָָָָ�ְִִִֶַָ�ה�ריאי�

צ�מת�[לקתה]נ�פה � רגל� א� ואינ�[מכווצה]יד� �יי�, ְְְְְִִֵַַָָָ
ענג היה וא� �חמ�; אס�ר.[איסטניס]צ�מת� �יי� א� , ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹ

.„Î;ויפלט החמ�, את �ה� יג�ע לא � ���יו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהח���
יערער�� לא �גר�נ�, הח��� �ב�לע. ה�א, מג�ע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹאבל

וא�[יגרגרנו] � הר�ה �מ� ה�א ��לע אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָ��מ�;
ה�צטכי את ל�עסי� אי� נתר�א. הנוט�נתר�א, [שר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַ

��ת���מעצי�] �זמ� ���ת, �ס� ה��י� את �פי� ואי� ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
מ�ר. ה�ה, לריח נת��� וא� ָ�ְְְְִִִֵֵֶַַַָלרפ�אה;

.‰Îב� על ה�א נ�ת� אבל העי�, לת�� יי� נ�תני� ְְֲִִִֵֵַַַַָָאי�
�פל ורק משהו]העי�. שטע� לפני האד� �ב[רוק על אפ�� , ְֲִִֵַַַָָֹ

קיל�ר אס�ר. לעי�]העי� ��ת[משחה מערב א�ת� ��רה ִִֵֶֶֶַַָָָָָ
��קה מי ח���. ואינ� ���ת, עיניו �ב על מעביר� �ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ידחק�� ולא לר�את�; �די �מי עליו יכר� לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ�אצ�ע�,

.�� מ��� לה�ציא �די ְְְִִֵֶָָ�יד�

.ÂÎי�� על ולא ה��ה, ��י על ו�מ� ח�י� נ�תני� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאי�
ה��ה[בד]מ�� על ל�נ� מ�� ��י על ולא ה��ה, ְְִֵֶַַַַַַַַָָֹ�על
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�דר� ע�ה �א� �חל; ע��ה �ה�א �דר� ה��ה, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ�ְַלת��
ויב�א ה��ה, �ת�� �יד� יכ��� ��א � �חל ע��ה ְָָ�ְְְְְִֵֶֶֶַָָֹ�ה�א
מ�ני ,�� וכ��צא ה�לח את מק�צי� אי� וכ� ע��ר. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַלידי

�מע�ר. ְְִִֵֶֶַ��ראה

.·È� וענבי� זיתי� וה��חט ;�� מ��� ח�ב � ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָמפרק
ור��ני�, ��תי� לסחט אס�ר לפיכ�, מפרק; מ��� ְְְְִִִִִִֵַָָָָֹח�ב
� וענבי� �זיתי� א�ת� ס�חטי� אד� �ני �מקצת ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָה�איל
�ג�� �ר�ת, �אר אבל וענבי�. זיתי� לסחט יב�א ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ��א

ועזר�רי�[חבושי�]�רי�י� לתפוח]ות��חי� הדומה [פרי ְְְְִִִִַַ
סחיטה. �ני �אינ� מ�ני ���ת, לסחט� מ�ר ��ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ

.‚È�בחומ�]�ב�י שנכבשו [פירות��לק�ת[פירות ְְִָָ
לה�ציאשנתבשלו] וא� מ�ר; ��פ�, לר�� א� � ְְִִָ�ְְִֵֶַָָָ��חט�

אבל מימיו, ��ז�ב� ה�לג את מר�קי� ואי� אס�ר. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמימיה�,
וה�סר ה��� ה�ערה. לת�� א� ה��ס לת�� ה�א ְְְְְֵֶַַַַַָָֹמר�ק

בשלו] שלא בשלו]וה�ליל�ת[ענבי� שלא �ר�ק�[שיבלי� ְְְִִֶַָ
�יכה מח�רי� א� � י�� לגמר[כתישה]מ�ע�ד ל� אס�ר , ְְִִ�ְִִִָָָֹ

לגמר ל� מ�ר ��ד, �חיקה מח�רי� וא� ���ת; ְִָֹ�ְִִַָָָ�ְְְִִַָָָ�יכת�
הריפ�ת �חיקת לגמר ל� מ�ר לפיכ�, ���ת. ְְִִִַָָֹ�ְְְִִַָָָָ�חיקת�

שעורי�] ה�ר�ר[גרעיני גדולה]�ע� ה�דרה[כ� �ת�� ְְְֵֵַַָָ
הא�. מעל א�ת� ���רידי� אחר ְִִֵֵֶַַַַָָָ���ת,

.„Èמליל�ת מאכל]ה��לל דבר באצבעותיו �[מפורר ְִֵַ
�ט�ר; �פיו, ה��נק �ד�. יראה ��א �די ����י, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמ�לל

��נח היה גרו�]וא� �פיו[מכאבי לינק ל� מ�ר [מדדי� ְִֵַָָ�ְִִָֹ
לאהבהמה] צער� �מ��� יד, �לאחר מפרק �ה�א מ�ני ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ס�נה. �� �אי� �י על וא� ְְִֵֶַַַָָָָ�זר�,

.ÂË�וענבי זיתי� א� � ���ת מ�קי� מה� ��ב� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ר�ת
�זרה ��ת; מ�צאי עד ה��קי� א�ת� ל���ת אס�ר � ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָה�
ה� ור��ני� ��תי� וא� ���ת. א�ת� ויסחט ית��� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ��א
וא� מ�רי�; מה� ��ב� מ�קי� לאכילה, הכניס� א� �ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ�ְִִָ
��ת. מ�צאי עד אס�רי� מה� ��ב� מ�קי� לדרכ�, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהכניס�

.ÊËר� וענבי� מ�קי�זיתי� מה� ויצא� ��ת, מערב �ק� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
� ��ת מערב �ר�ק� �ב� ח��ת וכ� מ�רי�; � ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ְֵַָמעצמ�
מק�� �א� �אי� מ�רי�; ���ת, מה� ה��צאי� ִֵֶָָָ�ְְְִִֵֶַַַָמ�קי�

מ�ערב. ר�ק� ��בר ְְְִִִֵֶֶֶָָָָלגזרה,

.ÊÈי� על א� לפיכ�, ה�. מלאכ�ת מאב�ת �ב�רר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָז�רה
מנ�ח �כ�ה�א אצ�ע�תיו, �רא�י מליל�ת למלל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ֶ���ר

הקליפה] להפריח מפיו אויר �כל[מוציא אחת �יד� מנ�ח ,ְְְֵַַַַָָ
�קנ�� לא אבל � נפה]�ח� �תמח�י[מי� [קערהולא ְְְְֲַָָֹֹֹ

ח�ב.גדולה] �ה�א �בכברה, �נפה ינ�ה ��א �זרה ,ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ה�א;[מנפה]והמ��ר מר�ד א� ��רר ��לדת �מרי�, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָ

צל�לי� מי� א� צל�ל יי� לס�� ���ר �י על א� ְְִִִֵַַַָָ�ְִִֶַַָלפיכ�,
�קפיפה א� ���דר[סל]�ס�דרי� ��ה יע�ה לא � מצרית ְְְֲִִִִִֶַָָֹ�ַָָ

הכלי] לפי דחיסתו ע��ה[ע"י �ה�א �דר� יע�ה ��א ;ְֲֶֶֶֶֶֶַֹ
את לתל�ת אס�ר וכ� �מ��רת. ל��ר ויב�א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ�חל,
ל��ר. יב�א ��א � �חל ע��ה �ה�א �דר� ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהמ��רת

המח�� חמאה]וכ� א�[מייצר לפיכ�, ה�א; ��רר ��לדת , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ
יח�� לא לדב�, ואג�זי� �מ�מי� ���תני� �י [יפרידעל ְִִֶַ�ְְְְֱִִִֵֶַַֹ

הדבש] ְָ�יד�.מ�

.ÁÈזה הרי � לב�ל� �די �ק �ק ה�רק את ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָהמח��
ה�חת את לא מר�קי� אי� לפיכ�, וח�ב; ט�ח�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ��לדת

בהמה] מאכל �י�[תבואה �המה, לפני החר�בי� את ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹולא
את מח�כי� אבל �ט�ח�. ��ראה מ�ני � ��ה �י� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��ה
�אי� � ה�לבי� לפני ה�בלה ואת �המה, לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָה�ל�עי�

עמיר �ל אל��ת �מ�ירי� �פר�ת. לפני[חציר]טחינה ְְֲִִִֵַָ�ְִִֵֶָ
�מפספס לא[מרסק]בהמה, אבל קט��ת; אל��ת �יד� ְְְְֲֵֵַָָ�ְֲַָֹ

��ה�. ה�רח מ�ני �ד�ל�ת, ְְִֵֶֶַַָֹ�ֲאל��ת

.ËÈוק�רנית ואז�ב סיאה צמחי�]חבילי וכ��צא[מיני ְְְֲִִִֵֵֵַָָ
וק�ט� מה�, מס��ק � �המה למאכל �הכניס� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ה�,
��א � הר�ה �יד� לא אבל אצ�ע�תיו; �רא�י ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹֹוא�כל

לדק ויב�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� .[לכתוש]יע�ה ְְְֲֶֶֶֶֶַָָֹֹ

.Îה�אכל לת�� ל�� �ה�, וכ��צא �ל�לי� לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹה�רי�
�יד ��ת� זה הרי � אבל[קת]���ת �בקערה. ה��י�, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

לבריא אס�ר לפיכ�, ט�ח�; �ה�א מ�ני ח�ב, � ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�מכ��ת
ס�ני�. י�חק ��א �זרה � ���ת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלהתר�א�ת

.‡Î��ג� �ריאי�, מאכל �אינ� �ברי� יאכל לא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ�יצד?
�פיאה צמחי�]אז�בי� �ג��[מיני המ�ל�לי�, �ברי� ולא ; ְְְְְְֲִִִִַַָָֹ

ה�ריאי� �ר� �אי� �ברי� י��ה לא וכ� .�� וכ��צא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלענה
ס�ני� �� ���ל� מי� �ג�� וע�בי�.[תרופה]ל���ת�, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָ

.·Î�לאכל ה�ריאי� ��ר� �מ�קי� אכלי� אד� ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�כל
והאז�בול� וה���ת ה�ס�ר �ג�� צמחי�]��ת�, א�[מיני ; ְְְִַָ�ְְְְֵַַָָ

מ�ר, � �ה� להתר�א�ת �די וא�כל� מר�אי�, �ה� �י ָ�ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָעל
חל�ית �תה �ריאי�. מאכל וה� צמח]ה�איל מ�ד�[מי� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ

���ת, ל���ת� מ�ר � וה�ל� ��תה ה�א והרי ְְִַָָ�ְֲֵֵֶַַַָה��ת,
ו��תי� החל�ית; ל���ת ה�ריאי� ��הג� ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָ�מק�מ�ת

ה�צרי אוכלי�]זית�ס מיני כמה של מק��.[ערבוב �כל ְְִִֵַָָ

.‚Î��לס מ�ר � �ה� לס�� ה�ריאי� ��ר� �מני� ָָ�ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָוכ�
ה�ריאי� ו�אי� לרפ�אה; ��ת��� �י על וא� ���ת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ה�

הח��� אס�רי�. �ה�, יי�[כואב]סכי� יס�� לא � �מתניו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
�מק�� א�א ורד, �מ� ולא ה�מ�; את ה�א ס� אבל ְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹוחמ�,
מק��. �כל �מלח �מ� לס�� �מ�ר א�ת�. סכי� ְֶֶֶַָָָָ�ְִִִֶַָ�ה�ריאי�

צ�מת�[לקתה]נ�פה � רגל� א� ואינ�[מכווצה]יד� �יי�, ְְְְְִִֵַַָָָ
ענג היה וא� �חמ�; אס�ר.[איסטניס]צ�מת� �יי� א� , ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹ

.„Î;ויפלט החמ�, את �ה� יג�ע לא � ���יו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהח���
יערער�� לא �גר�נ�, הח��� �ב�לע. ה�א, מג�ע ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹאבל

וא�[יגרגרנו] � הר�ה �מ� ה�א ��לע אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָ��מ�;
ה�צטכי את ל�עסי� אי� נתר�א. הנוט�נתר�א, [שר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַ

��ת���מעצי�] �זמ� ���ת, �ס� ה��י� את �פי� ואי� ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
מ�ר. ה�ה, לריח נת��� וא� ָ�ְְְְִִִֵֵֶַַַָלרפ�אה;

.‰Îב� על ה�א נ�ת� אבל העי�, לת�� יי� נ�תני� ְְֲִִִֵֵַַַַָָאי�
�פל ורק משהו]העי�. שטע� לפני האד� �ב[רוק על אפ�� , ְֲִִֵַַַָָֹ

קיל�ר אס�ר. לעי�]העי� ��ת[משחה מערב א�ת� ��רה ִִֵֶֶֶַַָָָָָ
��קה מי ח���. ואינ� ���ת, עיניו �ב על מעביר� �ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ידחק�� ולא לר�את�; �די �מי עליו יכר� לא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ�אצ�ע�,

.�� מ��� לה�ציא �די ְְְִִֵֶָָ�יד�

.ÂÎי�� על ולא ה��ה, ��י על ו�מ� ח�י� נ�תני� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאי�
ה��ה[בד]מ�� על ל�נ� מ�� ��י על ולא ה��ה, ְְִֵֶַַַַַַַַָָֹ�על
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ל��ה. וי�רד ו��תת ל��ה, ח�� ה�א נ�ת� אבל ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָ���ת;
ע�יק היה וא� ה��ה; ��י על יב� מ�� �[יש�]ונ�תני� ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

�רט�ה. �ה�א מ�ני ְְִִִֵֶָָאס�ר,

.ÊÎלי,[נפלה]��ר�ה[תחבושת]רט�ה� ��י על ְְְִִֵֶַַָָָ
להחזיר�. אס�ר קרקע, ��י על �ר�ה וא� א�ת�; ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָמחזירי�
�אי� ��ק��, לכ�ח�ה ה��ה ��י על רט�ה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ�מ�יחי�

�ב�ת �]א��ר השביתה להרבות דרבנ� ��ק��.[איסור ְְִִַָ
הרט�ה, את מק�חי� ואי� ה��ה; �י מק�חי� מק��, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ�בכל

ימרח. ְִֶַָ��א

.ÁÎ��ס�� וה�א � ���ת מעי� �בני �ממ�מ�י� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכי�
ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ��א �די אחת, �בת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימ�מ�

ה�א זה אי ���ת. מתע�לי� ואי� זה�חל. מתע�ל? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
עד ��ה�� א� וי�יע, ��יגע עד �כח ��פ� על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹ���רסי�
���ת, ���יע �די עצמ� את לי�ע �אס�ר � וי�יע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ��יגע
�ימ�ס�ת �קרקע לעמד אס�ר וכ� רפ�אה. �ה�א ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמ�ני

מלוחה] �מר�אה.[קרקע ��ע�לת מ�ני י�ראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ��אר�

.ËÎ�בעי��� �טיט ולא ���ל�לי�, �מי� ר�חצי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹאי�
ה�א��י� מ�רה �מי ולא סד��[מלוכלכי�]��, �י� ולא , ְְְְְְְִִֵַָָֹֹ

א��[המלח] ��ל מ�ני � ה�ד�ל ���� הרעי� ��י� ולא ,ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לא א� לפיכ�, ענג"; ל��ת "וקראת וכת�ב: ה�, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹצער
חטטי� ל� ��� �י על א� � מ�ד עלה א�א �ה�, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנ��הה

מ�ר.[שחי�] ָ�ְֹ�רא��,

.Ïצ�אה� מלכלכ�ת ידיו הי� וא� �מגרדת; מת�רדי� ְְָָ�ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָאי�
�מפרכי� סכי� ח���. ואינ� �דר�� ��רד �טיט, ְְְְְְִִִֵֵֵַָָא�

המכה] גלדי וא�[משפשפי� לבהמה; לא אבל לע�ג�, ְְְְְֲִִֵַָָָָֹלאד�
�המה �פר��. �סיכה צער� להסיר מ�ר צער, ל� ְְְֲִִֵֵַָָָָָ�ַַָָָהיה

�ר�יני� בהמה]�אכלה �חצר[מאכל א�ת� מריצי� הר�ה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחז� וא� ��תר�א; א�ת�[שט�]��ביל מעמידי� ,�� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ

ס�ני�. ל� י�חק ��א ח���י� ואי� ��צט��, ��ביל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ��י�

.‡Ïת��� האכל את מקיאי� �ברי�[להקלה]אי� ��ה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
�ס� בליעה]אמ�רי�? חומר י�חק[באמצעות ��א � ְְֲִִֶַָֹ

ואס�ר מ�ר. �להקיא, �יו לת�� יד� להכניס אבל ְָָ�ְְְְֲִִִִַַָָָָס�ני�;
הראי לה�ציא �די �ינ�ק �ל �רס� �[צרכי�]לדחק ��� ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹ

��ס לכ��ת �מ�ר המ�ל�לי�. ס�ני� לה�ק�ת� יב�א ְִָ�ְְְְְִִֶַַַַָָָ��א
���ת ה���ר רוח]על כוסות מ�ר[כעי� וכ� להעל�ת�. �די ְְְְֲֵֵַַַַַָ�ָ

מפרקתו]לח�ק ה�ט�,[בבגדי�]�לל��[ליישר את ְְֵֵֶַַַָָ
אזני� האוזניי�]�להעל�ת לגידי �כלי,[רפואה �י� ��ד �י� ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
אנקלי הנשימה]�להעל�ת להקלת הלב שכנגד ��ל[תנו� ; ְְְֲִֶַַָ

לחש �די �ס�ני� א�ת� ע��י� אי� � �ה� וכ��צא ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹא��
מה�.[לחשוש] צער ל� וי� ְְִִֵֵֶַַָל�חיקה,

.·Ï�ברי�� אי� לפיכ� מלאכ�ת. מאב�ת [מנפי�]המר�ד, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
�כברה ה�ב� �ב�[בנפה]את �� ��� ה�ברה י�יח ולא ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ה��� ��רד ��ביל �ב�� �ה�א[הקליפה]�מק�� מ�ני � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לאב�ס �מ�לי� �כברה ה�ב� נ�טל אבל [סל�מר�ד. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לבהמה] �האכלה ה�לכה ��עת ה��� ��רד �י על א� ,ְִִֵֵֶַַַַָָ
לכ�. מת��� אינ� ְְֲִֵֵֵֶַָ�הרי

.‚Ïוקמח]מג�ל מי� אי�[מערבב לפיכ� ל�; מ��� ח�ב , ְְִִֵֵַַָָָ
קלי קמח קלוייה]מג�לי� מחטה יב�א[שנעשה ��א הר�ה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

מעט. מעט ה�לי את לג�ל �מ�ר קלי. �אינ� קמח ְְְִֵֶַַַַָָ�ִֵֶֶַָָלל��
�� ואחר א�ת�, ��ל� �לי� הביאה ��א �ב�אה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
ה�קראת והיא �חל, היא �הרי ��ה, טחינה א�ת� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹטחנ�
�בת הר�ה �� וכ��צא �חמ� מ��ה לג�ל מ�ר � ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�ִָ'�תית'
��ראה מ�ני אס�ר, � ק�ה אבל ר�; ��היה וה�א, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחת;
�� ואחר ה�תית, את נ�ת� �יצד? ל���ת; וצרי� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ�ל�.

החמ�. את ֵֶֶַֹנ�ת�

.„Ï�תבואה]ה�רס של רא�י[סובי� �אינ� �י על א� � ַ�ְִֵֶַַָָ
וכ��צא העפר לג�ל יב�א ��א א�ת�; ��בלי� אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלג�ל,

ה�רוד �� �מ�לי� ה�רס�, ��י על מי� ונ�תני� כ�]��. �] ְְִִֵַַַַ�ְְִַַָָ
א� �ל�. יראה ��א �יד�, ממרס אינ� אבל וערב; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ�תי
לפני ונ�ת� ��תערב; עד לכלי מ�לי מנער� נתערב, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלא
�ר� על ה�רס� לערב �מ�ר ה�ורי�. לפני א� ְֶֶַָ�ְֵַָָ�ְְְְִִִֵַַַָה�רנג�לי�
�ל לפני ונ�ת� הר�ה, �כלי� א�ת� �מח�ק אחד, �כלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָז�
��רי�. אפ�� ��ר, אפ�� אחד �כלי �מערב �בהמה; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ�המה

.‰Ïה�א� �דר� ���ת, וע�� ח�ה �המה מאכילי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאי�
לידי א� קטנ��ת, �תי�ת לידי יב�א ��א � �חל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל
���ת ה�מל יאכיל לא �יצד? .�� וכ��צא קמח ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלי�ת

יר�י� ולא ימי�, אר�עה א� �ל�ה עגל[יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
�בת �מי� �ר�יני� לת�כ� וי�� �יו ויפ�ח �� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַוכ��צא
למק�� ותרנג�לי�, י�ני� �י לת�� י�� לא וכ� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹאחת.

להחזיר[בגרו�] יכ�לי� ה�א[להוציא]�אינ� מאכיל אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶַַָָ
לת�� נ�ת� א� מע�ד, א�ת� �מ�קה מע�ד, ה�המה ְֵָ�ְְֶַָָ�ְְֵֶַָאת
��כ�לה �מק�� עצמ�, �פני וכר�יני� עצמ� �פני מי� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�יה
להחזיר. ��כ�ל �מק�� �יד�, לע�� מאכיל וכ� ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלהחזיר.

א�כלי�. וה� לפניה� ���� ל�מר, צרי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָואי�

.ÂÏ��ג� עליו, ��ז�נ�תיו �מי אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֶֶַָָָָ��ה
�אי� מי אבל ותרנג�לי�; וא�זי� ה�ית וי�ני וח�ת� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�המ��
י�� לא � �דב�רי� ��ב� וי�ני חזיר �ג�� עליו, ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹמז�נ�תיו
על �המ�� להעמיד לאד� �מ�ר מי�. לא מז�� לא ְְְְֲִֶַַָָָ�ְִִֵֶַָֹֹלפניה�
��י על א�ת� יעמיד לא אבל א�כלת, והיא ע�בי� ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ��י

�הקצה �ניה[מוקצה]דבר ��חזיר �די �פניה וע�מד . ֶָָ�ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ט�ב. �י�� וכ� מ���. ותאכל ה�קצה ְְְְִֵֶֶַֹ�ַַָָל�בר

כב ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ה�ת‡. מהתנור]רד�ת �אינ�[הוצאתו �י על א� � ְִִֵֶַַַַַָ
ה�ד�יק לאפ�ת. יב�א ��א חכמי�, א�ת� אסר� � ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָמלאכה
מז�� מ��� מ�יל � ה��� עליו וקד� י��, מ�ע�ד ����ר ְְְִִִֶַַַַַַָָָ�ת
וא� לכ�'. וה�יל� '��א� לאחרי�: וא�מר סע�ד�ת, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ�ל�
יר�ה לא מ�יל, ��ה�א מלאכה, אינ� �הרד�ה �י ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל

לכ�]�מר�ה המיוחד ל���ת.[כלי �די �ס�י�, א�א ְְְְְִֵֶֶַַַָ

מ�ני·. ���ת? ל�רח� לה�נס חכמי� אסר� מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמ�ני
��ת 'מערב וא�מרי�: ���ת, ח�י� מח�י� �הי� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָה��ני�
אפ�� ���ת, ל�רח� אד� י�נס ��א �זר� לפיכ� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹה�ח��';
�ח�י� ואפ�� �ח�י�, ��פ� �ל י���� ��א וגזר� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלה�יע.
��ה מ�ר. ורגליו, ידיו �ניו אבל ��ת; מערב ֶַָ�ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ה�ח��

הא�ר �ח�י ? אמ�רי� מרח�;[האש]�ברי� מ��� �זרה � ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
�ל �ה� לה���� מ�ר �ה�, וכ��צא טבריה �ח�י ְְִֵֶַָָָ�ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָאבל
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�ה�ערה מ�ני ���ער�ת, ח�י� �מי� לרח� ואס�ר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��פ�.
�מרח�. ונמצאת זעה, לידי ויב�א הבל, �� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָי�

��פ�‚. �ל �מ���� וי�צא ה�ד�רה, �נגד אד� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתח��
�מתח�� �בא �צ�נ�, ��פ� �ל מ���� אינ� אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָ�צ�נ�;
�ר�ח� ונמצא �עליו, מי� ��פ�יר מ�ני ה�ד�רה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�נגד

סיל�� ה�ביא �ח�י�. ��פ� מי�[צינור]�ל �ת�� צ�נ� �ל ְְִִִִֵֵֶַַַָ
שבצינור]ח�י� המי� הרי[לחמ� � טבריה ח�י �ת�� אפ�� , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ

�ב�ת�ה. �רחיצה ואס�רי� ���ת, �ה�ח�� �ח�י� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָא��

.„� ה�ד�רה �נגד �מ�יח� מי�, �ל קית�� אד� ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמביא
�� מ�יח וכ� צ�ת�. ��פ�ג �די א�א ��ח��, ��ביל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלא
אד� וס� ��ח�. לא ��פ�ר, �די � ה�ד�רה �נגד �מ� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ל
��א וה�א � ה�ד�רה �נגד �מח�� ��מ�, א� �מי� ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹיד�
נכוית �ינ�ק �ל �רס� ��הא עד יד� �על ה�י� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָיח��

���ת. מעיו ��י על �מ�יח� �גד, �מח�� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ה�.

אי�‰. � ח�י� מי� מלאה �היא מרח� �ל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמ�טי
י�� לא וכ� הר�ה; מח�מ� �הרי צ�נ�, מי� ל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹנ�תני�
ה�א נ�ת� אבל �מב�ל�. �ה�א מ�ני �מ�, �ל �� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָלת�כ�

צ�נ�. �ל אמ�טי לת�� ח�י� ְְִִִֵֶַַַָמי�

.Â�מי�[דוד]מח לת�כ� ל�� מ�ר � מי� מ��� ���ה ִִִֵֶֶַַָ�ְִִֵַָ
צ�נ�, מי� לת�� ח�י� מי� ל�ק �מ�ר להפ�יר�; �די ְִִִִֵַַַָֹ�ְְְִֵֵַָצ�נ�,
מ�ני רא���, �כלי יהי� ��א וה�א � הח�י� לת�� צ�נ� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַֹא�
�י על א� � ר�תחת קדרה וכ� הר�ה. מח�מ� ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָ�ה�א
נ�ת� אבל �בלי�; לת�כ� י�� לא הא�, מעל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ�ה�ריד�
א� ��י על א�א מת��ל אינ� �ה�לח מלח, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלת�כ�
�י על א� � לקערה מ�דרה ה�ב�יל צק וא� ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ�ד�לה.
�בלי�; ה�ערה לת�� ל�� ל� מ�ר ��ערה, ר�תח ְְְִִֵַַָָָ�ְֵֶַַָָ�ה�א

מב�ל. אינ� �ני ְְִִֵֵֵֶַ��לי

.Êהחל�ית את ��רי� חרי�]אי� �י�[צמח �פ��רי� �י� , ְְְִִִִֵֵֵֶַ
י�� �תה וא� החמ�. �ת�� א�ת� ��רה אבל ְְְֲִֵֶֶַָָָֹ�צ�נ�;

ו��י �צ�נ�,[לרפואה]חמי�י ���ת ��רה זה הרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָ
א� יחלה ��א �די � ו��תה ��ח�, עד �ח�ה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ�מ�יח�

מ����ת. ְִִַָ�סק

.Áמ�פני �ח�י� נ�רה א� ה��ת, קד� ��ת��ל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�בר
�ח�י� ל�ר�ת� מ�ר צ�נ�, עכ�ו �ה�א �י על א� � ְְִִַָ�ְִֵֶַַַַַָָה��ת
מע�ל� �ח�י� �א ולא מע�ר�, צ�נ� �ה�א ודבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ���ת.
�מר הדחת� היתה לא א� ���ת, �ח�י� א�ת� מדיחי� �ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ

�ח�י�.[בישולו]מלאכ�� א�ת� ��רי� אי� אבל ; ְְְֲִִֵַַָ

.Ëת�לד�ת� להח� �אס�ר �י על א� �ח�ה, להח� ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ�מ�ר
ל�� מ�ר לפיכ�, לא�; מח�ה לטע�ת �א �אינ� � ִֵָ�ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָח�ה

יפ מי� נ�תני� וכ� ��ח��. �די ��מ� צ�נ� לת��מי� י� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ה��ר לת�� �ב�יל ונ�תני� ����נ�. ��ביל רעי� ְְְְְִִִִִִִֶַַַָמי�

�מ�ר. ��הא ְְִִֵֶָ��ביל

.È�נ�תנ א� ,��� �ה� וט�בל ו�מ�, �מלח מי� אד� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
אס�ר, � הר�ה אבל מעט; ��ע�ה וה�א, � ה�ב�יל ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלת��
לא וכ� ה�ב�יל. מ�לאכת מלאכה �ע��ה ��ראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמ�ני

ע�י� מלח מי מאוד]יע�ה מלח[מלוחי� �לי�י �ני וה� , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ
מ�ריס �ע��ה ��ראה מ�ני מי�, במלח]��לי� כבוש .[דג ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

מ�ני אס�ר, � �� וכ��צא צנ�� אבל �יצה; למלח ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ��מ�ר

�ה�א מ�ני אס�ר, וה��ב� ���ת, �ב�י� �כ�ב� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ��ראה
וא�כל. �מלח, �� וכ��צא צנ�� לט�ל �מ�ר ְְְְְִֵֵֶַַָֹ�ְִֵַ�מב�ל.

.‡Èאבל לאכל�; ���ת �פל�לי� �דב� יי� לערב ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ�מ�ר
לאכילת רא�י זה �אי� אס�ר, � אפרסמ�� ו�מ� �מי� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיי�

�זה. ���צא �ל וכ� ְְִִֵֵֶַָֹ�ריאי�.

.·Èצמח]חר�ל ממח�[גרעיני למחר � ��ת מערב ���� ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ
יטר� ולא �ב�; לת�כ� ונ�ת� �כלי, �י� ��ד [יערבב�י� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹ

�חלי�בכח] מערב. א�א ירק], ��ת,[מי� מערב ��רפ� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
א�א יטר�, ולא ותבלי�; וחמ� �מ� לת�כ� נ�ת� ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלמחר
לת�� נ�תנ� למחר ��ת, מערב �ר�ק� ��� ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָמערב.

מערב. א�א י�חק, ולא ְְְְִִִֵֶַָָֹֹה�ריסי�;

.‚È,�לפיכ ��זז; מ��� ח�ב האד�, מ��� �ער ְִִִֵֵֵַַָָָָָָה��טל
ו�אי, ה�ער את ���יר �דבר ה�די� את לרח� ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאס�ר

אהלה צמח]�ג�� ה�די�[מי� את לח� �מ�ר .�� וכ��צא ְְֲֵַָָ�ִֶַַָָָֹ
�ה�; וכ��צא יסמי�, ועפר �ל�לי�, ועפר לב�נה, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָ�עפר
מת���. אינ� �הרי יד�, �על �ער י�יר ��א ח��� ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינ�
מ�יר �אינ� �בר ע� ו�אי ה�ער את ���יר �בר ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָערב
;�� לח� מ�ר מ�יר, �אינ� מ�בר הרב היה א� � ָָֹ�ִִִֵֶַַַָָָָָֹו�אי

אס�ר. לאו, ְִָָוא�

.„Èא�� �זרה � ���ת מ�כת �ל �מראה לרא�ת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאס�ר
�� שפתה]י�יר המדל�לי�[באמצעות [שערותנימי� ְִִִַַָ�ְִָ
מראהבולטות] אבל ��תל; קב�עה ואפ�� ה�ער, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹמ�

קב�עה. אינ� אפ�� ,�� לרא�ת מ�ר � מ�כת �ל ְְֲִִֵָָָָ�ֵֶֶֶֶַָ�אינ�

.ÂËמ�ני ח�ב �ס�ת, וה��חט מל��; מ��� ח�ב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָהמכ�ס,
וכ��צא מ�� א� מטלית לדחק אס�ר לפיכ�, מכ�ס; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ�ה�א

הא�י�ה �פי ��א[פ�]�ה�, � לסתמ� �די ,�� וכ��צא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ל� י� �� א� א�א �ספ�ג, מק�חי� ואי� סחיטה. לידי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָיב�א
וכ��צא מי� �ל חבית מכ�י� ואי� יסחט. ��א � אחיזה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ית

מ�כ� �אינ� �בגד יסחט.[מיועד]��, ��א �זרה � ל� ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

.ÊË�צרי �ה�א מה מ��ה מ�יל ���ת, חבית ל� ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנ��רה
�יי� יס�ג ��א �בלבד �לא�רחיו, ל� הספוגל��ת [ישרה ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ

לכלי] ויסחוט ��מ�ביי� יט�ח א� ויקנח, בשמ� ידו [יטבול ְְִֶֶַ
יב�אלכלי] ��א �חל, ע��ה �ה�א �דר� יע�ה �א� ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

�מ�יח �לי מביא מ��ה? מ�יל וכיצד סחיטה. ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָלידי
ויקלט אחר �לי יביא ולא מהאויר]�ח�יה; �לי[היי� , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ

ויצר� הגג]אחר מ� הנוזל ויקבל לגג ��א[סמו� �זרה � ְִֵֵֵֶַָָָ
מביא � א�רחי� ל� נז��נ� הר�י�. ר��ת �ר� �לי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָיביא
ולא לרא���. �מצרפ� אחר �לי וק�לט, אחר �לי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹמ�ית�
וא� יקלט; �� ואחר יזמי� א�א יזמי�, �� ואחר ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֹיקלט

מ�ר.[התחכ�]הערי� זה, �דבר ְֱִֶֶָָ�ָ

.ÊÈ�מכס�ס �גד�, �על ואינ�[משפשפו]טיט מ�פני�; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ
�צ�ר�, לגרד� �מ�ר יכ�ס. ��א �זרה � מ�ח�� ְְְִֶָָֹ�ְְְְְִֵֵֶַַַָָמכס�ס�

ה��דר את המכס�ס יל�נ�. ��א ח��� [לאחרואינ� ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָ
מ�ר,הכביסה] � החל�ק אבל מל�נ�; �ה�א מ�ני אס�ר, �ְְְֲִֵֶֶַָָָ�ָ

לר�כ�. א�א ��נת� �אי� ְְְִֵֵֶֶַַָָָמ�ני

.ÁÈסנ�ל א� מ�ר[מעור]מנעל �בצ�אה, �טיט ��תלכל� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ�ָ
מגרדי�[לנענעו]ל�כ�כ� ואי� אס�ר. לכ�ס�, אבל �מי�; ְְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָ

הי�ני�. את �מק�חי� סכי� אבל סנ�לי�, ולא מנעלי� ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹלא
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�ה�ערה מ�ני ���ער�ת, ח�י� �מי� לרח� ואס�ר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��פ�.
�מרח�. ונמצאת זעה, לידי ויב�א הבל, �� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָי�

��פ�‚. �ל �מ���� וי�צא ה�ד�רה, �נגד אד� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתח��
�מתח�� �בא �צ�נ�, ��פ� �ל מ���� אינ� אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָ�צ�נ�;
�ר�ח� ונמצא �עליו, מי� ��פ�יר מ�ני ה�ד�רה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�נגד

סיל�� ה�ביא �ח�י�. ��פ� מי�[צינור]�ל �ת�� צ�נ� �ל ְְִִִִֵֵֶַַַָ
שבצינור]ח�י� המי� הרי[לחמ� � טבריה ח�י �ת�� אפ�� , ְְְֲֲִִֵֵֶַַָ

�ב�ת�ה. �רחיצה ואס�רי� ���ת, �ה�ח�� �ח�י� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָא��

.„� ה�ד�רה �נגד �מ�יח� מי�, �ל קית�� אד� ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמביא
�� מ�יח וכ� צ�ת�. ��פ�ג �די א�א ��ח��, ��ביל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלא
אד� וס� ��ח�. לא ��פ�ר, �די � ה�ד�רה �נגד �מ� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ל
��א וה�א � ה�ד�רה �נגד �מח�� ��מ�, א� �מי� ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹיד�
נכוית �ינ�ק �ל �רס� ��הא עד יד� �על ה�י� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָיח��

���ת. מעיו ��י על �מ�יח� �גד, �מח�� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ה�.

אי�‰. � ח�י� מי� מלאה �היא מרח� �ל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמ�טי
י�� לא וכ� הר�ה; מח�מ� �הרי צ�נ�, מי� ל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹנ�תני�
ה�א נ�ת� אבל �מב�ל�. �ה�א מ�ני �מ�, �ל �� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָלת�כ�

צ�נ�. �ל אמ�טי לת�� ח�י� ְְִִִֵֶַַַָמי�

.Â�מי�[דוד]מח לת�כ� ל�� מ�ר � מי� מ��� ���ה ִִִֵֶֶַַָ�ְִִֵַָ
צ�נ�, מי� לת�� ח�י� מי� ל�ק �מ�ר להפ�יר�; �די ְִִִִֵַַַָֹ�ְְְִֵֵַָצ�נ�,
מ�ני רא���, �כלי יהי� ��א וה�א � הח�י� לת�� צ�נ� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַֹא�
�י על א� � ר�תחת קדרה וכ� הר�ה. מח�מ� ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָ�ה�א
נ�ת� אבל �בלי�; לת�כ� י�� לא הא�, מעל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ�ה�ריד�
א� ��י על א�א מת��ל אינ� �ה�לח מלח, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלת�כ�
�י על א� � לקערה מ�דרה ה�ב�יל צק וא� ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ�ד�לה.
�בלי�; ה�ערה לת�� ל�� ל� מ�ר ��ערה, ר�תח ְְְִִֵַַָָָ�ְֵֶַַָָ�ה�א

מב�ל. אינ� �ני ְְִִֵֵֵֶַ��לי

.Êהחל�ית את ��רי� חרי�]אי� �י�[צמח �פ��רי� �י� , ְְְִִִִֵֵֵֶַ
י�� �תה וא� החמ�. �ת�� א�ת� ��רה אבל ְְְֲִֵֶֶַָָָֹ�צ�נ�;

ו��י �צ�נ�,[לרפואה]חמי�י ���ת ��רה זה הרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָ
א� יחלה ��א �די � ו��תה ��ח�, עד �ח�ה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ�מ�יח�

מ����ת. ְִִַָ�סק

.Áמ�פני �ח�י� נ�רה א� ה��ת, קד� ��ת��ל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�בר
�ח�י� ל�ר�ת� מ�ר צ�נ�, עכ�ו �ה�א �י על א� � ְְִִַָ�ְִֵֶַַַַַָָה��ת
מע�ל� �ח�י� �א ולא מע�ר�, צ�נ� �ה�א ודבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ���ת.
�מר הדחת� היתה לא א� ���ת, �ח�י� א�ת� מדיחי� �ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ

�ח�י�.[בישולו]מלאכ�� א�ת� ��רי� אי� אבל ; ְְְֲִִֵַַָ

.Ëת�לד�ת� להח� �אס�ר �י על א� �ח�ה, להח� ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ�מ�ר
ל�� מ�ר לפיכ�, לא�; מח�ה לטע�ת �א �אינ� � ִֵָ�ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָח�ה

יפ מי� נ�תני� וכ� ��ח��. �די ��מ� צ�נ� לת��מי� י� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ה��ר לת�� �ב�יל ונ�תני� ����נ�. ��ביל רעי� ְְְְְִִִִִִִֶַַַָמי�

�מ�ר. ��הא ְְִִֵֶָ��ביל

.È�נ�תנ א� ,��� �ה� וט�בל ו�מ�, �מלח מי� אד� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
אס�ר, � הר�ה אבל מעט; ��ע�ה וה�א, � ה�ב�יל ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלת��
לא וכ� ה�ב�יל. מ�לאכת מלאכה �ע��ה ��ראה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמ�ני

ע�י� מלח מי מאוד]יע�ה מלח[מלוחי� �לי�י �ני וה� , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ
מ�ריס �ע��ה ��ראה מ�ני מי�, במלח]��לי� כבוש .[דג ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

מ�ני אס�ר, � �� וכ��צא צנ�� אבל �יצה; למלח ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ��מ�ר

�ה�א מ�ני אס�ר, וה��ב� ���ת, �ב�י� �כ�ב� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ��ראה
וא�כל. �מלח, �� וכ��צא צנ�� לט�ל �מ�ר ְְְְְִֵֵֶַַָֹ�ְִֵַ�מב�ל.

.‡Èאבל לאכל�; ���ת �פל�לי� �דב� יי� לערב ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ�מ�ר
לאכילת רא�י זה �אי� אס�ר, � אפרסמ�� ו�מ� �מי� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיי�

�זה. ���צא �ל וכ� ְְִִֵֵֶַָֹ�ריאי�.

.·Èצמח]חר�ל ממח�[גרעיני למחר � ��ת מערב ���� ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ
יטר� ולא �ב�; לת�כ� ונ�ת� �כלי, �י� ��ד [יערבב�י� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹ

�חלי�בכח] מערב. א�א ירק], ��ת,[מי� מערב ��רפ� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
א�א יטר�, ולא ותבלי�; וחמ� �מ� לת�כ� נ�ת� ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלמחר
לת�� נ�תנ� למחר ��ת, מערב �ר�ק� ��� ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָמערב.

מערב. א�א י�חק, ולא ְְְְִִִֵֶַָָֹֹה�ריסי�;

.‚È,�לפיכ ��זז; מ��� ח�ב האד�, מ��� �ער ְִִִֵֵֵַַָָָָָָה��טל
ו�אי, ה�ער את ���יר �דבר ה�די� את לרח� ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאס�ר

אהלה צמח]�ג�� ה�די�[מי� את לח� �מ�ר .�� וכ��צא ְְֲֵַָָ�ִֶַַָָָֹ
�ה�; וכ��צא יסמי�, ועפר �ל�לי�, ועפר לב�נה, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָ�עפר
מת���. אינ� �הרי יד�, �על �ער י�יר ��א ח��� ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינ�
מ�יר �אינ� �בר ע� ו�אי ה�ער את ���יר �בר ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָערב
;�� לח� מ�ר מ�יר, �אינ� מ�בר הרב היה א� � ָָֹ�ִִִֵֶַַַָָָָָֹו�אי

אס�ר. לאו, ְִָָוא�

.„Èא�� �זרה � ���ת מ�כת �ל �מראה לרא�ת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאס�ר
�� שפתה]י�יר המדל�לי�[באמצעות [שערותנימי� ְִִִַַָ�ְִָ
מראהבולטות] אבל ��תל; קב�עה ואפ�� ה�ער, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹמ�

קב�עה. אינ� אפ�� ,�� לרא�ת מ�ר � מ�כת �ל ְְֲִִֵָָָָ�ֵֶֶֶֶַָ�אינ�

.ÂËמ�ני ח�ב �ס�ת, וה��חט מל��; מ��� ח�ב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָהמכ�ס,
וכ��צא מ�� א� מטלית לדחק אס�ר לפיכ�, מכ�ס; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ�ה�א

הא�י�ה �פי ��א[פ�]�ה�, � לסתמ� �די ,�� וכ��צא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ל� י� �� א� א�א �ספ�ג, מק�חי� ואי� סחיטה. לידי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָיב�א
וכ��צא מי� �ל חבית מכ�י� ואי� יסחט. ��א � אחיזה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ית

מ�כ� �אינ� �בגד יסחט.[מיועד]��, ��א �זרה � ל� ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

.ÊË�צרי �ה�א מה מ��ה מ�יל ���ת, חבית ל� ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנ��רה
�יי� יס�ג ��א �בלבד �לא�רחיו, ל� הספוגל��ת [ישרה ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ

לכלי] ויסחוט ��מ�ביי� יט�ח א� ויקנח, בשמ� ידו [יטבול ְְִֶֶַ
יב�אלכלי] ��א �חל, ע��ה �ה�א �דר� יע�ה �א� ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

�מ�יח �לי מביא מ��ה? מ�יל וכיצד סחיטה. ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָלידי
ויקלט אחר �לי יביא ולא מהאויר]�ח�יה; �לי[היי� , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ

ויצר� הגג]אחר מ� הנוזל ויקבל לגג ��א[סמו� �זרה � ְִֵֵֵֶַָָָ
מביא � א�רחי� ל� נז��נ� הר�י�. ר��ת �ר� �לי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָיביא
ולא לרא���. �מצרפ� אחר �לי וק�לט, אחר �לי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹמ�ית�
וא� יקלט; �� ואחר יזמי� א�א יזמי�, �� ואחר ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֹיקלט

מ�ר.[התחכ�]הערי� זה, �דבר ְֱִֶֶָָ�ָ

.ÊÈ�מכס�ס �גד�, �על ואינ�[משפשפו]טיט מ�פני�; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ
�צ�ר�, לגרד� �מ�ר יכ�ס. ��א �זרה � מ�ח�� ְְְִֶָָֹ�ְְְְְִֵֵֶַַַָָמכס�ס�

ה��דר את המכס�ס יל�נ�. ��א ח��� [לאחרואינ� ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָ
מ�ר,הכביסה] � החל�ק אבל מל�נ�; �ה�א מ�ני אס�ר, �ְְְֲִֵֶֶַָָָ�ָ

לר�כ�. א�א ��נת� �אי� ְְְִֵֵֶֶַַָָָמ�ני

.ÁÈסנ�ל א� מ�ר[מעור]מנעל �בצ�אה, �טיט ��תלכל� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ�ָ
מגרדי�[לנענעו]ל�כ�כ� ואי� אס�ר. לכ�ס�, אבל �מי�; ְְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָ

הי�ני�. את �מק�חי� סכי� אבל סנ�לי�, ולא מנעלי� ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹלא
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�סמרט�ט; מק�ח� ט���, א� צ�אה עליה� �היה �סת א� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ר
��כלה. עד מי� עליה נ�תני� ע�ר, �ל על היתה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָוא�

.ËÈ,ה��ס �זנב מק�ח� � �טיט יד� ��תלכלכה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָמי
ה��צי�; �� לאחז הע��יה ה��ה �ב��ה ה�רה, ְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ�בזנב
יע�ה ��א � ה�די� את �� ��ק�חי� �מ�ה לא ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאבל

ה��ה. את לכ�ס ויב�א �חל, ע��ה �ה�א ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�דר�

.Î�ל�נטית� מס��ג � ��י� �רח� במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ
���ר� מי וכ� יסחט. ��א ח���י� ואי� �יד�, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹ�מביא�

��ר� המי�]�ליו לתו� בגדיו ואי�[נפלו �ה�, מה�� � ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ
�ת�� ואפ�� ל�טח�, ל� ואס�ר יסחט. ��א ְְְְְְֲִִִֶַָָָָֹח���י�
�ס�ת� ��ס זה 'הרי הר�אה, יאמר ��א �זרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�ית�;
מ�ני חכמי� �אסר� מק�� וכל לי���'; ��טח� ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ���ת,

אס�ר. חדרי� �חדרי אפ�� העי�, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָמראית

.‡Îמטהר�ת את[מקוואות]��י נ�טל � ז� ��י על ז� ְְֲֵֵֵֶַַַ
מבד]ה�קק [מחבר�מ�יק�[מביניה�]מ�ינתי�[העשוי ְְִִִֵַַַָָ

�אהמקוואות] �אינ� מ�ני למק�מ�, ה�קק את �מחזיר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
ה�י� ��צא� �ע�� �הרי סחיטה, הפקקלידי יהיה [שלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ה��לטל,מהודק] �בר �בכל �ס�דרי� ה�יב את �פ�קקי� .ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
אי� אבל ה�לי�; ועל האכלי� על ה�י� יצ�פ� ��א ְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ�די
יסחט ��א � ל��ר ה�י� ��רד� �די ה�יב את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ��קקי�

��י�. �ר�י ה�קק �הרי ���חק, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ�עת

.·Îיד �ית לת�� �ל��ר�[שרוולי�]אס�ר �גדי�, �ל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
�ברי� קמטי�]�ברי� קמטי� �חל[לקמט� ��ת�ני� �דר� , ְְְְְְִִִֶֶֶַָָֹ

ה�לי� מק�לי� אי� וכ� א�ת�; ���כ�סי� [בגדי�]ה�גדי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
א�ת� ���כ�ס� ��גדי� �חל �ע��י� �דר� .[לגהצ�]���ת ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

�לפ�ט� לק�ל� מ�ר להחליפ�, אחר �לי ל� היה לא ְְְְַַָ�ְְְְִִִֵַַָָֹוא�
�גד ��היה וה�א � ���ת �� ��תנאה �די ,�� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ�להת���ת
לא �כ��ק�ל, מ�ד. �מתלכל� מתמע� ה�א �הרי לב�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹחד�

אס�ר. ��ני�, לק�ל אבל אחד; אי� א�א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָיק�ל

.‚Îלא�ה אס�ר לפיכ�, מלאכ�ת; מאב�ת ְְְֲִִֵֵַַָָָָה��בע,
סרק �צ�בעת.[אוד�]להעביר �היא מ�ני �ניה, על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

ה�ר למ�את אס�ר לפיכ�, מלאכ�ת; מאב�ת ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹוה��פר,
�מ�כי� החד�י� בדי�]וה�סת ��א[אגודות �זרה � ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

מחזירי� ה�סת, מ� א� ה�ר מ� ���ר� מ�כי� אבל ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹית�ר;
���ת. ְַָָא�ת�

.„Î�ס��כ�� מי לפיכ�, מלאכ�ת; מאב�ת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָה��רע,
�צנעה מפרי�� � �ק�צי� יראוהו]�גדיו ,[שלא ְְְְְִִִַָָָָ

�ל��, ח�ב אינ� � נקרע� וא� י�רע; ��א �די ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ�מתמהמ�
חד�י� �לי� לל�� �מ�ר נת���. לא וא�[בגדי�]�הרי , ְֲִֵֵֶַֹ�ְְֲִִִִֵָָֹ

��צעי� נקרע�. � ואי�[שוברי�]נקרע� �מטלית, האג�ז את ְְְְְְְֱִִִִֵֶַָָ
��רע. ��א ְִִֵֶַָָח���י�

.‰Îה�לת�ת �ל לפיכ�, ��נה; מ��� ח�ב ְְִִֵֶַַַַָָָָה��קע,
�זרה � מחזירי� ולא א�ת� נ�טלי� לא ל�רקע, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ�ְַהמח�ר�ת

�מג�ל �בה ��ה �לת אבל יתקע. ארונות]��א ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
נ�מט וא� מחזירי�. ולא נ�טלי�, � ה�לי� �לת�ת ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָֹ��אר
�ב�ק�� למק�מ�, א�ת� ��חקי� � ��ה� ה�ח��� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָציר
להחזיר� אס�ר ���מט, העלי�� ציר אבל א�ת�; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָמחזירי�

יתקע. ��א �זרה � מק�� ְְְִֵֶַָָָָ�כל

.ÂÎ�דלי�� ��קסי�[קולעי�]אי� ואי� הרא�, �ער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ
לצדדי�] מחזירי�[מסרקי� ואי� �ב�נה. ��ראה מ�ני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַא�ת�,
חלי�ת �ל המפ�ל[חלקי�]מנ�רה ��א ולא מכמה, [מורכב ְֶָ�ְְְִֵַֹ�ָ

��ראהחלקי�] מ�ני � �ה� וכ��צא המפ�ל, �לח� ולא ,ְֹ�ְְַָ�ְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
�אי� �ט�ר, � החזיר וא� ואי�[די�]�ב�נה; �כלי�, �ני� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

מת�ני� ואי� להחזיר�. מ�ר רפ�י, היה וא� �כלי�; ְְְְְִִֵַַָ�ְְְִִִֵָָָָסתירה
�דרה �ל מ�ני[שבגבו]חלי�ת ז�, �צד ז� קט� �ל �ְְְְִִֵֶֶַָָָ

�ב�נה. ְְִֶֶֶ��ראה

.ÊÎ�אי לפיכ�, ��נה. מ��� ח�ב קב�ע, אהל ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹהע��ה
�זרה � עראי אהל ס�תרי� ולא לכ�ח�ה, עראי אהל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹע��י�
אהל סתר א� ע�ה וא� קב�ע; אהל יס�ר א� יע�ה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ��א
�יצד? ���ת. עראי אהל לה�סי� �מ�ר �ט�ר. ְְֲִֵֶַַַָָֹ�ֲַָעראי,
והיתה ה�תלי�, על א� הע��די� על �ר�סה �היתה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָט�ית
� מת�ח טפח �ג מ��ה נ�אר א� � ה��ת קד� ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ר�כה
וכ� �ד�ל. אהל ��ע�ה עד ���ת, ��� את מ�תח זה ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ֲֵֵֶֶַהרי

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.ÁÎה��ה את ��לי� מיטה]אי� המכסה �הרי[וילו� , ֲִִֵֵֶֶַָ
�טריסקל וכ�א מ�ה לה�יח �מ�ר עראי; אהל �ח�יה ְְְְִִִִֵַַָָָ�ְֲֲֵֶֶַַַָֹנע�ית

רגלי�] שלש בעל �[כסא אהל �ח�יה� ��ע�ה �י על וא� ,ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
עראי. ולא קבע לא אהל, ע��ת �ר� זה ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ�אי�

.ËÎפח�ת� ולא טפח, �ג�� �אי� מ��ע אהל ְְְֵֶֶַַָָֹ�ְֶָֹ�ל
עראי; אהל זה הרי � טפח רחב לג�� סמ�� ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמ�ל�ה
�פ�לה ט�ית �ט�ר. ���ת, לכ�ח�ה א�ת� ְְְְְִִֶַַַָָָָָוהע��ה

לשני�] �ה�[מקופלת �ל�יה �היא ח�טי� עליה ְִִֶֶֶֶָָָָָ�הי�
��ת בה�]מערב למשכה מנת לנט�ת�[על מ�ר , ֵֶֶַָ�ְִָָ
לפרק�.[לפורסה] �מ�ר לנט�ת� מ�ר ה�רכת, וכ� .ְֵֶַָֹ�ְִָָ�ְְָָָ

.Ï�חתני חתני�]��ת מיטת גבי שעל �ג��[אוהל �אי� ְֲִִֵֶַַָָ
ה�איל � טפח רחב לג�� סמ�� מ�ל�ה �פח�ת ואי� ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,

לכ� מת�נת לפריסה]והיא שבת מערב מ�ר[מוכנה , ְְִ�ְֶֶָ�ָ
מ�ל�לת �היה ��א וה�א, לפרק�: �מ�ר ְֶֶ�ְְְְְִֶֶָָָֹ�ְִָלנט�ת�

�קק[פרוסה] טפח. ה��ה וילו�]מעל �זמ�[כעי� � הח��� ְְִִֵֶַַַַַַַָ
�ל�י ואינ� ק��ר �אינ� �י על א� � לכ� מת�� ְְִֵֵֶַַָָָָ�ְֶ�ה�א

הח���.[בחלו�] �� לפקק מ�ר ,�ְִַַָֹ

.‡Ïהיא� מ�פת �פה ל� וי� הרא�, על �ע��י� ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��בע
ה�ציא וא� ללב��; מ�ר � ל�ב�� על אהל �מ� צל ְְְִִָָ�ְְֵֶַָֹע��ה

א� לרא�� סביב ה�גדי� אהל,[רק]מ� �מ� �ניו �נגד ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
ק�ה �ה�ציא� ה�פה והיתה הרא�, על מה�ק ְְִֶַַָָָָָָָָָֹ�ְְָָוהיה
עראי. אהל ע��ה �ה�א מ�ני אס�ר, � �ג �מ� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹ�י�תר

.·Ïדי[תולה]ה��טה� לה�הר צרי� ,�� וכ��צא �רכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
�רכת היתה א� לפיכ�, ���טה; ��עה אהל יע�ה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ��א
היתה וא� אס�ר. אחד אבל �ני�, א�ת� ��לי� � ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָ�ד�לה
�אי ע�רה; ואפ�� א�ת� מ�תחי� אי� �ג, ל� ��� ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ��ה
עראי. אהל ותע�ה האר�, מעל מעט �ג�� ��א ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאפ�ר

.‚Ï,��� את �� יכ�ה לא � החבית �י �� ��כ�ה ָ�ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ�גד
המס�� �יה. מקצת ה�א מכ�ה אבל אהל; ��ע�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמ�ני

מצרית מחורר]�כפיפה ה�פיפה[סל קרקעית יג�י� לא � ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹ
עראי. אהל יע�ה ��א �די טפח, ה�לי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמ�
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כג ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

נקב‡. �ג�� �לה�ציא, להכניס ע��י �ה�א נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָהע��ה
�לה�ציא הא�רה להכניס ע��י �ה�א ה�רנג�לי�, ל�ל ְְְְְִִִֶֶַַַָָָ�ל

�פ�י� מ�ה מ��� ח�ב זה הרי � מלאכה]ההבל ;[גמר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָ
א� �לבד, לה�ציא ע��י היה אפ�� נקב, �ל על �זר� ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָלפיכ�,
�מ�ני עליו. �ח�בי� נקב לע��ת יב�א ��א � �לבד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהכניס

�� מ�סיפי� ואי� חד�, נקב �חבית נ�קבי� אי� [נקבזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
י��נוס�] נקב ��תחי� אבל יהיה[שנסת�]. ��א וה�א, � ְְְֲִִֶֶֶֶָָָֹ

ה�מרי� מ� למ�ה היה �א� ה�מרי�; מ� למ�ה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָה�קב
החבית] לפתח�.[בתחתית ואס�ר לח�ק, ע��י זה הרי �ְְְְֲֵֵֶַָָָ

מג�פה·. הטיט]נ�קבי� מ��ה[סתימת לה�ציא חבית �ל ְְְִִִִֶֶָָָ
מ�ני אס�ר, � מ��� אבל למעלה; ���ב�ה �בלבד ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָיי�,
מ��ה לאכל החבית את אד� ��בר �לי. �מת�� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ�ה�א

�מביא[תאני�]�ר�גר�ת �לי; לע��ת ית��� ��א �בלבד , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
הא�רחי�, לפני �סי� רא�� את �מ�יז יי�, �ל חבית ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאד�
ל��. נדיב�ת להרא�ת א�א ��נת� �אי� ח���, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָואינ�

נקב;‚. �ל לס�� אס�ר �� נקב, �ל לפ�ח �אס�ר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�כ��
�אינ� �דבר ואפ�� � החבית נקב לס�� אס�ר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ�,
א� �קיס� ��ס�� �ג�� סחיטה, לידי �א ואינ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמתמרח,

אדמה]�צר�ר �די[רגב אכל �� ה�יח א� אבל קט�. ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
להערי� �מ�ר מ�ר; � נס�� ה�קב ונמצא ְֲִַָ�ָ�ְְְְְִִִֶֶַַָָלהצניע�,

זה.[להתחכ�] ְֶָָ�דבר

מ�ה„. מ��� עליו ח�ב מלאכה, �מר �ה�א �בר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָ�ל
�איזה �לי המת�� א� �ה�א, �ל ה��רד זה, �מ�ני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ�פ�י�.
�יר �ל ק�ל לה�מיע אס�ר לפיכ�, ח�ב; � ��ת�� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�בר
��אר �י� �נבלי�, ���ר�ת �ג�� �יר, �כלי �י� ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָ���ת,
ה��ח, על א� ה�רקע, על �אצ�ע לה��ת אפ�� ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָ�ברי�.
האג�ז את לקרק� א� המ��ררי�, �דר� אחת �נגד ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחת
וכ��צא זה �ל � ����ק �די �ז�ג �� ל�חק א� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹל�ינ�ק,

�יר. �לי ית�� ��א �זרה אס�ר; ,��ְְְִֵֵֵֶַָָָ

מס�קי�‰. יר�]אי� על מט�חי�[יד ולא מר�די�, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ
כ�]���ת אל �לס�ק[כ� �יר; �לי ית�� ��א �זרה � ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

��א �זרה � ה�י� �ני על �טי� אי� מ�ר. יד�, ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ְַַָלאחר
,�� ל��ט מ�ר � ��חצר �רכה ��טי�. �ל חבית ָָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָית��
ל� ��היה וה�א ��טי�; �ל חבית �� לע��ת �א ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�אינ�
ה�ר ��היה �די ה�י�, מ��ה יעקר ��א מ�פת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ�ָָ�פה

ה��. �בי� �ינ� ְְֵֵֵֶַָָוהפר�

.Â��מת� �ה�א מ�ני קנה, �ל �פ�פרת ח�תכי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאי�
מ�ר � מת�נת �אינ� �י על א� � חת�כה היתה ָ�ֶֶ�ְְְֲִִֵֶַַָָָָ�לי;
ואי� יי�, מ��ה לה�ציא ���ת החבית �נקב ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלהכניס�
וכ��צא הדס �ל עלה לה�יח ואס�ר ית��. ��א ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָח���י�
מ�ני ה�י�, את ��ק�ח �די חבית, �ל ה�קב �ת�� ��ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ואי� החר�, את ��ברי� ואי� ���ת. מרזב �ע��ה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�ה�א

ה�יר את צלייתו]ק�רעי� בעת הדג תחת מ�ני[להניח� , ְְְִִֵֶַָ
�לי. �מת�� ְְִִֵֶַ�ה�א

.Êגפ�]זמ�רה �טפיח[ענ� ק��רה קט��היא [פ� ְְְִִֶַָָָ
מי�] אי�לשאיבת ק��רה, אינ� וא� ���ת; �� ממ�אי� ,ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

יקט� ��א �זרה � �� וית�נה.[יקצו�]ממ�אי� א�ת� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
לח� �גרתיק��[לשפש�]אס�ר �ס� טיט]�לי מ�ני[מי� , ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹ

�לי, �מת�� ונמצא ע��י�, �הא�ני� �דר� מל�נ� ְְְְִִִִִֵַָָ�ְְְֶֶֶֶַָָ�ה�א
�בנתר �ח�ל א�ת� ח�פפי� אבל ���ת; מלאכ�� ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָוג�מר

עפר] ואס�ר[מי� �בר. �כל א�ת� ח�פפי� ה�לי�, �ל וכ� .ְְְְִִֵֵַָָָָָָ
ואל�סי� קער�ת גדולות]להדיח �ה�,[מחבתות וכ��צא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

סע�דה �ה� לאכל הדיח� �� א� א�א �מת��, �ה�א ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמ�ני
��ס�ת �ג�� �ת�ה, �לי אבל ��ת; �א�ת� ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָאחרת

קבע[קנקני�]וקית�נ�ת �אי� עת, �כל להדיח� מ�ר � ְִ�ְֲִֵֵֶֶַַָָָ
עליה� לי�� �די ���ת, ה���ת את מ�יעי� ואי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹל�ת�ה.

ל��ת. ��ת מ�ילי מ�יעי� אבל ��ת; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלמ�צאי

.Áה�א� מ�ני ���ת, טמאי� �לי� להט�יל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָאס�ר
��ראה מ�ני לט�ל, מ�ר � טמא אד� אבל �לי. ְְְִִִֵֶֶָֹ�ְְֲִִֵֵַָָָָ�מת��

גופו]�מקר לקרר ���ת[טובל עליו מ�י� ואי� [הזאת; ְְְִֵֵֵַַָָָ
מת] מטומאת לטהרו ושביעי ���תשלישי �לי� ה�ט�יל .ְְִִֵַַַָ

עד �ה� י���� לא �מזיד, �ה�; י���� ���גג, �ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
���ת; ה�מאי� ה�י� את להט�יל �מ�ר ��ת. ְְְְִִִֵֶַַַַַָָ�ְֵַָָלמ�צאי
�לי �ג�� טמאה, מק�ל �אינ� �כלי נ�תנ� יע�ה? ְְְִָ�ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ�יצד
ה�קוה מי ��עלה עד �מקוה ה�לי �מט�יל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָאבני�,

ויטהר�. ְְֲֲִֵֶעליה�,

.Ë�מג�יהי ���ת,[מפרישי�]ואי� �מע�ר�ת �ר�מ�ת ְְְְְִִֵַַַַָ
מת��. היה ��א �בר �מת�� ��ראה ָ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמ�ני

.È�מ�� ע�ר והמר�� ה�א; מלאכ�ת מאב�ת ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָמע�ד,
לא לפיכ�, וח�ב. מע�ד, זה הרי � ע��י� �הע�דני� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�דר�
�ת�� א� ה�נעל �ת�� והיא ��מ�, רגל� את אד� ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָיס��
ול�ב� �מ�, רגל� את ה�א ס� אבל החד�י�; ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָה�נ�ל

�ל[אח"כ] וס� חד�י�. �ה� �י על א� סנ�ל�, א� ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמנעל�
�מתע�ל �מ�, קטב�ליא[מתגלגל]��פ� ��י [משטחעל ְְִֵֵֶֶַַַַָָ

��היהעור] אמ�רי�? �ברי� ��ה ח���. ואינ� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָחד�ה,
��צחצח �די מ�עט, א�[יבריק]ה�מ� אבל �לבד; הע�ר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אס�ר, זה הרי � הע�ר ��ר�� �די הר�ה, �מ� �ב�ר� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
מ�ר. �י�ני�, אבל �חד�י�; וה�ל �מע�ד�. �ה�א ָ�ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹמ�ני

.‡Èרט�ה הע�ר;[תחבושת]הממרח את מ�חק מ��� ח�ב , ְְִִֵֵֶַַַָָָָ
ימרח. ��א ,�� וכ��צא ��עוה נקב ס�תמי� אי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ�,
�עוה. מ��� �זרה � ה�קב את ס�תמי� אי� ��מ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואפ��

.·È��פ� לכחל אס�ר לפיכ�, מלאכ�ת; מאב�ת ְְְְֲִִֵֵָָָֹ��תב,
העיניי�] סביב אפר במי� מ�ני[לצבוע ���ת, �� ְְְִֵֵַַָוכ��צא

יכ�ב. ��א �זרה � �להלו�ת ללו�ת ואס�ר �כ�תב. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ�ה�א
לא יכ�ב. ��א �זרה � �לה��יר ולמ�ר לקנ�ת אס�ר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹוכ�
ל� ל��ר לחבר� יאמר ולא ���ת, ��עלי� אד� ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹי��ר
מחבר� אד� ��אל מ�ר; �לה�איל, ל�אל אבל ֲֵֵֵָָָ�ְְְֲֲִִִַָֹ��עלי�.

'הלוני'. ל� יאמר ��א �בלבד �מ�, וכ�י יי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ��י

.‚Èה�� ה��כר המכירה]אחד על החליטו א�[רק ֵֶֶַַָ
�כ�� �מאזני�; ��א �י� �מאזני� �י� אס�ר, � ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹ�מסירה
מ�ה �כלי �י� ולמ�ד, למנ�ת אס�ר �� � ל�קל ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹֹ�אס�ר

�חבל. �י� ��ד ֵֵֶֶַַָ�י�

.„Èולא מי�מי�, ולא ח�לצי�, ולא ���ת, �ני� ְְְְְְְִִִֵַַָָֹֹֹאי�
מק�י�י�[אשה]מק��י� ואי� יכ�ב. ��א �זרה [קודש� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
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נקב‡. �ג�� �לה�ציא, להכניס ע��י �ה�א נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָהע��ה
�לה�ציא הא�רה להכניס ע��י �ה�א ה�רנג�לי�, ל�ל ְְְְְִִִֶֶַַַָָָ�ל

�פ�י� מ�ה מ��� ח�ב זה הרי � מלאכה]ההבל ;[גמר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָ
א� �לבד, לה�ציא ע��י היה אפ�� נקב, �ל על �זר� ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָלפיכ�,
�מ�ני עליו. �ח�בי� נקב לע��ת יב�א ��א � �לבד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהכניס

�� מ�סיפי� ואי� חד�, נקב �חבית נ�קבי� אי� [נקבזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
י��נוס�] נקב ��תחי� אבל יהיה[שנסת�]. ��א וה�א, � ְְְֲִִֶֶֶֶָָָֹ

ה�מרי� מ� למ�ה היה �א� ה�מרי�; מ� למ�ה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָה�קב
החבית] לפתח�.[בתחתית ואס�ר לח�ק, ע��י זה הרי �ְְְְֲֵֵֶַָָָ

מג�פה·. הטיט]נ�קבי� מ��ה[סתימת לה�ציא חבית �ל ְְְִִִִֶֶָָָ
מ�ני אס�ר, � מ��� אבל למעלה; ���ב�ה �בלבד ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָיי�,
מ��ה לאכל החבית את אד� ��בר �לי. �מת�� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ�ה�א

�מביא[תאני�]�ר�גר�ת �לי; לע��ת ית��� ��א �בלבד , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
הא�רחי�, לפני �סי� רא�� את �מ�יז יי�, �ל חבית ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאד�
ל��. נדיב�ת להרא�ת א�א ��נת� �אי� ח���, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָואינ�

נקב;‚. �ל לס�� אס�ר �� נקב, �ל לפ�ח �אס�ר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�כ��
�אינ� �דבר ואפ�� � החבית נקב לס�� אס�ר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ�,
א� �קיס� ��ס�� �ג�� סחיטה, לידי �א ואינ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמתמרח,

אדמה]�צר�ר �די[רגב אכל �� ה�יח א� אבל קט�. ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
להערי� �מ�ר מ�ר; � נס�� ה�קב ונמצא ְֲִַָ�ָ�ְְְְְִִִֶֶַַָָלהצניע�,

זה.[להתחכ�] ְֶָָ�דבר

מ�ה„. מ��� עליו ח�ב מלאכה, �מר �ה�א �בר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָ�ל
�איזה �לי המת�� א� �ה�א, �ל ה��רד זה, �מ�ני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ�פ�י�.
�יר �ל ק�ל לה�מיע אס�ר לפיכ�, ח�ב; � ��ת�� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�בר
��אר �י� �נבלי�, ���ר�ת �ג�� �יר, �כלי �י� ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָ���ת,
ה��ח, על א� ה�רקע, על �אצ�ע לה��ת אפ�� ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָ�ברי�.
האג�ז את לקרק� א� המ��ררי�, �דר� אחת �נגד ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחת
וכ��צא זה �ל � ����ק �די �ז�ג �� ל�חק א� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹל�ינ�ק,

�יר. �לי ית�� ��א �זרה אס�ר; ,��ְְְִֵֵֵֶַָָָ

מס�קי�‰. יר�]אי� על מט�חי�[יד ולא מר�די�, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ
כ�]���ת אל �לס�ק[כ� �יר; �לי ית�� ��א �זרה � ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

��א �זרה � ה�י� �ני על �טי� אי� מ�ר. יד�, ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ְַַָלאחר
,�� ל��ט מ�ר � ��חצר �רכה ��טי�. �ל חבית ָָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָית��
ל� ��היה וה�א ��טי�; �ל חבית �� לע��ת �א ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�אינ�
ה�ר ��היה �די ה�י�, מ��ה יעקר ��א מ�פת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ�ָָ�פה

ה��. �בי� �ינ� ְְֵֵֵֶַָָוהפר�

.Â��מת� �ה�א מ�ני קנה, �ל �פ�פרת ח�תכי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאי�
מ�ר � מת�נת �אינ� �י על א� � חת�כה היתה ָ�ֶֶ�ְְְֲִִֵֶַַָָָָ�לי;
ואי� יי�, מ��ה לה�ציא ���ת החבית �נקב ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלהכניס�
וכ��צא הדס �ל עלה לה�יח ואס�ר ית��. ��א ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָח���י�
מ�ני ה�י�, את ��ק�ח �די חבית, �ל ה�קב �ת�� ��ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ואי� החר�, את ��ברי� ואי� ���ת. מרזב �ע��ה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�ה�א

ה�יר את צלייתו]ק�רעי� בעת הדג תחת מ�ני[להניח� , ְְְִִֵֶַָ
�לי. �מת�� ְְִִֵֶַ�ה�א

.Êגפ�]זמ�רה �טפיח[ענ� ק��רה קט��היא [פ� ְְְִִֶַָָָ
מי�] אי�לשאיבת ק��רה, אינ� וא� ���ת; �� ממ�אי� ,ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

יקט� ��א �זרה � �� וית�נה.[יקצו�]ממ�אי� א�ת� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
לח� �גרתיק��[לשפש�]אס�ר �ס� טיט]�לי מ�ני[מי� , ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹ

�לי, �מת�� ונמצא ע��י�, �הא�ני� �דר� מל�נ� ְְְְִִִִִֵַָָ�ְְְֶֶֶֶַָָ�ה�א
�בנתר �ח�ל א�ת� ח�פפי� אבל ���ת; מלאכ�� ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָוג�מר

עפר] ואס�ר[מי� �בר. �כל א�ת� ח�פפי� ה�לי�, �ל וכ� .ְְְְִִֵֵַָָָָָָ
ואל�סי� קער�ת גדולות]להדיח �ה�,[מחבתות וכ��צא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

סע�דה �ה� לאכל הדיח� �� א� א�א �מת��, �ה�א ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמ�ני
��ס�ת �ג�� �ת�ה, �לי אבל ��ת; �א�ת� ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָאחרת

קבע[קנקני�]וקית�נ�ת �אי� עת, �כל להדיח� מ�ר � ְִ�ְֲִֵֵֶֶַַָָָ
עליה� לי�� �די ���ת, ה���ת את מ�יעי� ואי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹל�ת�ה.

ל��ת. ��ת מ�ילי מ�יעי� אבל ��ת; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלמ�צאי

.Áה�א� מ�ני ���ת, טמאי� �לי� להט�יל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָאס�ר
��ראה מ�ני לט�ל, מ�ר � טמא אד� אבל �לי. ְְְִִִֵֶֶָֹ�ְְֲִִֵֵַָָָָ�מת��

גופו]�מקר לקרר ���ת[טובל עליו מ�י� ואי� [הזאת; ְְְִֵֵֵַַָָָ
מת] מטומאת לטהרו ושביעי ���תשלישי �לי� ה�ט�יל .ְְִִֵַַַָ

עד �ה� י���� לא �מזיד, �ה�; י���� ���גג, �ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
���ת; ה�מאי� ה�י� את להט�יל �מ�ר ��ת. ְְְְִִִֵֶַַַַַָָ�ְֵַָָלמ�צאי
�לי �ג�� טמאה, מק�ל �אינ� �כלי נ�תנ� יע�ה? ְְְִָ�ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ�יצד
ה�קוה מי ��עלה עד �מקוה ה�לי �מט�יל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָאבני�,

ויטהר�. ְְֲֲִֵֶעליה�,

.Ë�מג�יהי ���ת,[מפרישי�]ואי� �מע�ר�ת �ר�מ�ת ְְְְְִִֵַַַַָ
מת��. היה ��א �בר �מת�� ��ראה ָ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמ�ני

.È�מ�� ע�ר והמר�� ה�א; מלאכ�ת מאב�ת ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָמע�ד,
לא לפיכ�, וח�ב. מע�ד, זה הרי � ע��י� �הע�דני� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�דר�
�ת�� א� ה�נעל �ת�� והיא ��מ�, רגל� את אד� ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָיס��
ול�ב� �מ�, רגל� את ה�א ס� אבל החד�י�; ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָה�נ�ל

�ל[אח"כ] וס� חד�י�. �ה� �י על א� סנ�ל�, א� ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמנעל�
�מתע�ל �מ�, קטב�ליא[מתגלגל]��פ� ��י [משטחעל ְְִֵֵֶֶַַַַָָ

��היהעור] אמ�רי�? �ברי� ��ה ח���. ואינ� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָחד�ה,
��צחצח �די מ�עט, א�[יבריק]ה�מ� אבל �לבד; הע�ר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אס�ר, זה הרי � הע�ר ��ר�� �די הר�ה, �מ� �ב�ר� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
מ�ר. �י�ני�, אבל �חד�י�; וה�ל �מע�ד�. �ה�א ָ�ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹמ�ני

.‡Èרט�ה הע�ר;[תחבושת]הממרח את מ�חק מ��� ח�ב , ְְִִֵֵֶַַַָָָָ
ימרח. ��א ,�� וכ��צא ��עוה נקב ס�תמי� אי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפיכ�,
�עוה. מ��� �זרה � ה�קב את ס�תמי� אי� ��מ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואפ��

.·È��פ� לכחל אס�ר לפיכ�, מלאכ�ת; מאב�ת ְְְְֲִִֵֵָָָֹ��תב,
העיניי�] סביב אפר במי� מ�ני[לצבוע ���ת, �� ְְְִֵֵַַָוכ��צא

יכ�ב. ��א �זרה � �להלו�ת ללו�ת ואס�ר �כ�תב. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹ�ה�א
לא יכ�ב. ��א �זרה � �לה��יר ולמ�ר לקנ�ת אס�ר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹוכ�
ל� ל��ר לחבר� יאמר ולא ���ת, ��עלי� אד� ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹי��ר
מחבר� אד� ��אל מ�ר; �לה�איל, ל�אל אבל ֲֵֵֵָָָ�ְְְֲֲִִִַָֹ��עלי�.

'הלוני'. ל� יאמר ��א �בלבד �מ�, וכ�י יי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ��י

.‚Èה�� ה��כר המכירה]אחד על החליטו א�[רק ֵֶֶַַָ
�כ�� �מאזני�; ��א �י� �מאזני� �י� אס�ר, � ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹ�מסירה
מ�ה �כלי �י� ולמ�ד, למנ�ת אס�ר �� � ל�קל ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹֹ�אס�ר

�חבל. �י� ��ד ֵֵֶֶַַָ�י�

.„Èולא מי�מי�, ולא ח�לצי�, ולא ���ת, �ני� ְְְְְְְִִִֵַַָָֹֹֹאי�
מק�י�י�[אשה]מק��י� ואי� יכ�ב. ��א �זרה [קודש� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
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מעריכי�לה'] ולא עלי], פלוני מחרימי�[ער� ולא [נכסיו, ְְְֲִִִִַַֹֹ
הבית] מג�יהי�לבדק ואי� �ממ�ר; �מ�ח �ה�א מ�ני �ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ

�הפרי�, �ר�ת א�ת� למק�י� ��מה ��ה �מע�ר�ת, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ�ר�מה
את מע�רי� ואי� ���ת. א�ת� �מת�� �ה�א מ�ני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוע�ד,

בהמה]ה�המה �סקרה[מעשר יר�� ��א �זרה אדו�� [צבע ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ
העשירי] בו וחגיגת�שמסמני� ���ת, �סח� אד� �מק�י� .ְְְֲִִִַַַָָָָ

אי� �� מק�י�י�, �אי� �כ�� ה���. מצות ��� � ט�ב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ�י��
ל�]מק��י� הפרה אפר מטילי� ח�את.[� מי ְְִֵַַָ

.ÂË� ט�ב �י�� א� ���ת �מע�ר�ת �ר�מה ְְְְְִַַַַַַָָה�ג�י�
מ�צאי עד יאכל לא �מזיד, ;���� מ�ה יאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹ���גג,

ה�ר�ת את ��� ,�� �בי� �� �בי� באכילה]��ת. .[ומותרי� ִֵֵֵֵֶַַָָָ
���גג �י� ���ת, ה�חרי� א� ה�ערי� א� ה�ק�י� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָוכ�
ט�ב. �י�� ל�מר צרי� ואי� ע��י; �ע�ה מה � �מזיד ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ�י�
ה�מאי את מע�רי� קנה. ���ת, לחבר� ה�קנה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכ�

ה�] מופרשי� שספק האר� ע� אבל[פירות ה�מ��ת, ְֲֵַָָ�י�
ה��אי. את ֶַַַֹלא

.ÊË�� ��רא בדיבור]מי �ל[הפריש מע�ר לתר�מת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
על א� ���ת, י�ל� לא ו�אי, �ל עני למע�ר א� ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹ�מאי
�מ�חי� יד�עי� ה� והרי ה��ת, מ�ד� מק�מ� ��חד ִָ�ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�י

למ�די� עני א� �ה� היה וא� ה�ר�ת. לאכל[רגילי�]�צד ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
�אני ���' ל�ה� ���דיע �בלבד ויאכל�, יב�א� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאצל�,
מאכיל� �אני ���' לעני וי�דיע מע�ר', �ר�מת ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָמאכיל�

עני'. ֲִַַָמע�ר

.ÊÈלהפיס מ�ני[להגריל]אס�ר ���ת, �ק��א �ל�חק ְְְִֵַָָ�ְְִִֵַָָ
בית� �ני וע� �ניו ע� אד� �מפיס �ממ�ר; �מ�ח ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָ�ה�א

משחק] �אי�[דר� מ�ני קט�ה, מנה �נגד �ד�לה מנה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
ְִִַמק�ידי�.

.ÁÈ�י� ���ת, לה�, צרי� �ה�א ח���נ�ת לח�ב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאס�ר
לפיכ�, יכ�ב; ��א �זרה � להי�ת �עתיד �י� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�עבר,
סאי� '��ה �יצד? לח�ב�. מ�ר צר�, �ה� �אי� ְְְִֵַַַָָָ�ְֵֶֶֶֶָֹח���נ�ת
�נ�', �חתנ�ת ה�ציא �ינרי� '��ה �ל�נית', ��נה לנ� ְְְְְִִִִַַָָָָָָָהיה
�לל צר� �� �אי� �טלה �יחה �כלל �ה� �א��, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכ��צא

���ת, א�ת� המח�ב �חל.[מותר]� �מח�ב ְְְְִֵֵַַַַָָֹ

.ËÈהדי�ט�ת ��טרי לקר�ת וחשבונות]אס�ר [חובות ְְְְִִֵֶָ
מ�נה למחק. ויב�א �חל, יהא ��א � את���ת אד� ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

�ר�ר�תיו ואת מעדני�]א�רחיו מ�[מיני לא אבל מ�יו, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ
הי� א� לפיכ�, הדי�ט�ת. ��טרי יקרא ��א �די ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹה�תב,
לקר�ת�, מ�ר � ה�תל על א� ה�בלא על חק�קי� ְִָָ�ְֲִֵֶַַַַַַָֹה�מ�ת
המה�� �כתב לקר�ת ואס�ר ��טר. מתח�� �אינ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמ�ני

ה��רה ה�י�קני[ציור]�חת אד�]ותחת א�[ציור ���ת. ְְְְֵַַַַַַַַָָ
��ת�בי� וכו']לקר�ת איוב משלי ��עת[תהלי� ���ת ְְְְִִִַַַָ

��א ה�דר�; �ית ���ל מ��� �זרה � אס�ר ה�דר�, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�ית
ה�דר�. מ�ית וי�נע וק�רא, �בית� י��ב אחד �ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיהיה

.Î��� מה �ל מ�יל אינ� � ���ת �חצר �לקה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנפלה
�ערב� �י על א� ה�ב�י, ��א�ת� אחרת לחצר [ערוב�חצר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

�אד�חצרות] מ�ני ���יל, �די ה�לקה יכ�ה ��א �זרה ;ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
�ה�א מז�� א�א י�יל ��א �זר� לפיכ�, ממ�נ�. על ְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹ�ה�ל
���ת, �ה� לה���� ��רי� וכלי� ��ת, לא�ת� ל� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָצרי�

�א ואינ� ה�ל, מ� מתיא� ��מצא לל��; ��כ�ל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ�בגדי�
מ�יל. אינ� וכליו מז�נ� א� ערב�, לא וא� ���י. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹלידי

.‡Îלילי� �לקה נפלה א� למז�נ�? מ�יל ה�א ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ�מה
לאד�, לאד� הרא�י � סע�ד�ת �ל� מז�� מ�ילי� ְְְְִִַַָָָָָָָָֹ��ת,
מ��ה מ�ילי� ��חרית, נפלה לבהמה; לבהמה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוהרא�י
אחת. סע�דה מז�� מ�ילי� �מנחה, סע�ד�ת; ��י ְְְְְְְִִִֵַַַָָמז��

.·Î�א הר�ה, �כלי� �מ�יל אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָ��ה
א�ת� �ממ�א וח�זר �מערה �מ�ציא� �לי ממ�א ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ�היה
אבל ל�; צרי� �ה�א מה א�א מ�יל �אי� ה�א � ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ�נ�ה
�� ��� �י על א� � אחת ה�צאה אחד �לי ה�ציא ְִִִִֵֶֶַַַַָָָא�

מ�ר. סע�ד�ת, ָ�ְַָ��ה

.‚Î�� ��� �י על א� ��ר�ת, מלא סל מ�יל ִִִֵֵֵֶַַַַַָָ�יצד?
�בלה �ל וע��ל סע�ד�ת; יבישות]��ה תאני� ,[גוש ְְְִֵֶַָָ

��כ�ל �ל �� וק�� ט�ית�, �ר� א� וכ� יי�. �ל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוחבית
מ�ר. � אחת �בת מלאה וה�ציא� ָ�ְְְְִִֵַַַָָלה�ציא,

.„Îואחד אחד �ל � לכ�' וה�יל� '��א� לאחרי�: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר
אפ�� ��חזיק אחד �לי א� ל�, צרי� �ה�א מז�� ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָמ�יל
ה��יל רצה לא א� מ�יל. �ל ה�א והרי �ד�ל; ֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ�בר
ה��ת אחר מ��� ל�ל ל� מ�ר � לבעליו �נתנ� ִִֶַַַַָָֹ�ְְְְִַָָָלקח��,
מלאכה �� אי� �הרי � ��ת �כר זה ואי� עמל�; ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�כר

מערב. �מק�� א�א ה�ציא� ��א א��ר, ְְְִִֶֶָָָֹֹֹולא

.‰Î;נק�ה �אינ� �ת �מ�יל ח�זר אינ� נק�ה, �ת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָה�יל
נק�ה. �ת �מ�יל ח�זר נק�ה, �אינ� �ת ה�יל א� ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
י�� היה א� ל��ת, צרי� �ה�א מה ה���רי� �י�� ְְִִִִִֶַַַַָָָָ�מ�יל
לי�� ���ת מ�יל אינ� אבל ��ת. �ערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָה���רי�
ז� מ��ת ולא ט�ב; לי�� ל�מר צרי� ואי� ְְְִִִִֵַַַָָֹה���רי�,
�ה�א �ל ל�ב� ללב���? מ�יל ה�א �מה ה�אה. ְְִִֵֶַַַַָָָָל��ת
וא�מר �מ�ציא. לעט�, יכ�ל �ה�א �ל וע�ט� לל��, ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹיכ�ל
ל�ב� ואחד אחד וכל לכ�', וה�יל� '��א� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרי�:
ה�אכל, �מ� ��� ה�א והרי �מ�ציא; �כליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָ�מתע��

ז�כי�. ההפקר מ� ְֲִִֵֵֶֶַ�הרי

.ÂÎלחצר �חצר, ��� ה�ד� �תבי �ל לה�יל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�מ�ר
ה� ��א�ת� �בלבדאחרת � ערב� ��א �י על וא� ב�י, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

אחד �לחי מחיצ�ת �ל� ל�ב�י רוח��היה של בפינה [קרש ְְְִִִֶֶֶַָָָֹ
אבלרביעית] ה�ד�. �בל��� א��רי, �ת�בי� ��הי� וה�א ;ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ

מ�ילי� אי� � אחר �כתב א� ל���, �כל �ת�בי� הי� ְְְִִִִִֵֵַַָָָָא�
א�א �ה�, לקר�ת אס�ר �בחל, ער�ב; �� היה אפ�� ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹא�ת�,

ה�ר� �מק�� מאליה�.[קלקול]מ�יח� מתא�די� וה� , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

.ÊÎבסקרא� �ס� �ת�בי� לס"ת]הי� הפסולי� צבעי� [מיני ְְְְִִַָָ
�ת�בי� וה� ה�איל ק�מה, �ל �תב �אינ� �י על א� �ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

א�ת�. מ�ילי� ה�ד�, �בל��� �ל[שולי]א��רי ה��י�� ְִִִִִֶֶַַַַָָֹ
ו��י� לפר�ה, �ר�ה ו��י� ו��מ�ה, ��מעלה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָספרי�
מ�ילי� אי� � ה�פר ו��ס�� ה�פר, ו��תח�ת לד�, ��ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַ
א�ת��ת �ה� ��� �י על א� � וה�מיעי� ה�רכ�ת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָא�ת�.
א�ת� מ�ילי� אי� � ��רה �ל הר�ה �מענינ�ת ,�� ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ל

ה�לקה. ְְִֵֵַָמ�ני

.ÁÎא�ת��ת וחמ� �מ�ני� לל�ט �� ��� ��רה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָספר
וכ� �הד�תא", "יגר �כלל� ואפ�� �למ�ת, �ב�ת ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָמ���
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וי� א�ת��ת, וחמ� �מ�ני� �� �אי� �ר�ה �� היתה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָא�
מ�ני א�ת� מ�ילי� � האר�" �נסע "ויהי �ג�� הז�ר�ת, ��ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ
ע� �פ�י� ותיק ה�פר, ע� ה�פר �יק �מ�ילי� ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָה�לקה.

מע�ת. �ת�כ� ��� �י על א� � ְְִִִֵֶַַַָָה�פ�י�

רביעי יו�

כד ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

�אינ�‡. �י על א� ���ת, אס�רי� �ה� �ברי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָי�
מה �מ�ני מלאכה; לידי מביאי� ואינ� למלאכה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָ��מי�
ע��ת רגל�, מ��ת ��יב "א� ��אמר: מ��� ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָנאסר�?
�רכי�, מע��ת "וכ�ד�� ונאמר: קד�י", �י�� ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָחפצ�
לה�� לאד� אס�ר לפיכ�, �בר". וד�ר חפצ� ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמ�צא
��פ� ע� ��ד�ר �ג�� �ה�, לד�ר ואפ�� ���ת, ָ�ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�חפציו
זה, �ית יבנה היא� א� �קנה, מה א� למחר �מ�ר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמה
,�� וכ��צא זה �ל � �ל�ני למק�� יל� סח�רה ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ�באיז�
מ�ר. והרה�ר אס�ר; ���ר �בר", "וד�ר ��אמר: ָ�ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָאס�ר,

לרא�ת·. �די ���ת, ��ד�תיו ���תיו לפקד לאד� ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאס�ר
מה�� זה �הרי � �ר�תיה� ה� היא� א� צריכי�, ה� ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמה
ס�� עד ���ת ��צא לאד� אס�ר וכ� חפצ�. ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָלע��ת

אמה]ה�ח�� ��היה[אלפיי� �די ��ח��, עד �� וי�ב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ה��כ� נמצא �הרי � ��ת �מ�צאי חפציו לע��ת ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָקר�ב

חפציו. לע��ת ְֲֲַַָָָ���ת

לע��ת‚. ה�ח�� על ��הח�י� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָ��ה
�בר לע��ת הח�י� א� אבל ���ת; לע��ת� �אס�ר ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָ�בר
מח�יכי� אי� �יצד? מ�ר. זה הרי ���ת, לע��ת� ְִִֵֵַַָ�ְֲֲֵֶַַָָ�ֶ���ר
אבל ��עלי�; ל��ר א� מח�רי�, �ר�ת להביא ה�ח�� ְֲֲִִִָָֹ�ְְְִֵַַָעל
���ת. ל�מר מ�ר �הרי �ר�ת, ל�מר ה�א ְְִַָָֹ�ְְֲִִֵֵֶַֹמח�י�
ק�רא � �ה�המה �ל��י�; �ר�ת א� �המה להביא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�מח�י�
�ל��י� �פר�ת ל�ח��; ח�� �היא �י על א� �אה, והיא ְְְִִִִֵֶַַַָָָל�
א�מר וכ� ���ת. להביא� מ�ר היה מחיצ�ת, �� הי� א�� �ְִִָָָָ�ְְֲִֵֵַַָָָ
�� הי� �א� למחר', ה�ל� אני �ל�ני 'לכר� לחבר�: ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאד�

טפחי�]�ר�ני� וד' אמה מע' פחות של במרחק היה[סוכות , �ְִָָָ
�זה. ���צא �ל וכ� ���ת. ל�� ְְְֵֵֵֶַַָָָֹה�ל�

ע�י„. ��עמד 'הנראה לפ�על: ל�מר לאד� ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹ�מ�ר
� לערב'! לי נכ�� 'היה ל�: יאמר לא אבל ֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלערב'?;
���ת, �לד�ג לר�� ואס�ר ���ת. חפצ� ע��ה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ��מצא
���ת ה��כ� יהא ��א � �רכי�" "מע��ת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ��אמר:
מאה ה� אפ�� �מערה, ו�יח ��ר אד� וי�רד �חל. ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹ�ה��כ�
ואס�ר וע�לה. �מט�ס ו��תה, וי�רד �מט�ס ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָא�ה;
� �בר" "וד�ר ��אמר: ���ת, �טלה ��יחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהר��ת

חל. �ל �ד��ר� ��ת �ל ���ר� יהא ְְְְִִֵֶֶֶַָֹֹ��א

לבית‰. ��ר�� �ג�� � מצוה לדבר ���ת לר�� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ�מ�ר
מצוה, �ל ח���נ�ת �מח�בי� ה�דר�; לבית א� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָה�נסת,
י� א� לידע מקוה �ג�� � מצוה �ל מדידה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ�מ�דדי�
צדקה �פ�סקי� טמאה, מק�ל א� לידע �גד א� ְְְִָָָ�ְִִֵֵֶֶַַַ��ע�ר,
ואפ�� מדר��ת, �לב�י �נס��ת לב�י וה�לכי� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָלענ�י�.
ר�י� עסקי על לפ�ח ��י�, �ל �טרקלי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָלטרט�א�ת

לארס ה�ינקת על �מ��כי� דיבור���ת. תהלי� [מתחילי� ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

השבת] בצאת שיסוכמו אירוסי� ה�ינ�קאודות ועל ,ְִַַ
כדי] המלמד ע� סיכו� בדיבורי ספר[להתחיל ְְֵֶַלל�ד�

וה�כנס אבלי�; �מנחמי� ח�לי�, �מב�רי� א�נ�ת. ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָ�ְְַ�לל�ד�
�רפ�אה מ�זעק, היא '��ת א�מר: הח�לה, את ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹלב�ר
כ�ה, עסקי על לפ�ח ה�ח�� על �מח�יכי� לב�א'. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָקר�בה
'ל� ל�: וא�מר ותכריכי�. אר�� ל� להביא ה�ת, עסקי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָועל
לא �ל�ני, מ�ק�� הבא � �� מצאת לא �ל�ני, ְְְִִִֵָָָָָָָֹֹלמק��
סכ�� ל� יז�ר ��א �בלבד � �מאתי�' הבא � �מנה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמצאת

עליו]מ�ח יוסי� שלא מסויי� �ה�[סכו� וכ��צא א�� ��ל . ְִֵֵֶֶַָָָ
אס�רי�, חפצי� וכ�'; חפצי�" "ע��ת ונאמר: ה�, מצוה �ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָ

מ�רי�. �מי� ִָ�ְִֵֶַָחפצי

.Âפ�סק� מצוה; לדבר ��ת �ערב ה�ד�ל ��� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגי�
הנכרי]ע�� ��בת[ע� ואינ� אי�ל��ת, שובת אינו [א� ְְִִֵֵֹ

כלו�] �י�בכ� ��ת לצר� �י� ���ת, נדרי� �מפירי� .ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
לצר� �ה� נדרי� על לחכ� ונ�אלי� ��ת; לצר� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ��א
קד� לה�יר� �נאי לה� �היה �י על א� �מ�ירי�, ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹה��ת

ה�. מצוה �ברי א��, ��ברי� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָה��ת:

.Ê,ע�ה מצות �הענ� �י על א� ���ת; ע�נ�י� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאי�
מלק�ת �י� �בית ��תח�ב הרי �יצד? ��ת. ��חה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאינ�
���ת, א�ת� ממיתי� ואי� א�ת� מלקי� אי� מיתה, ְְְְִִִִֵֵַַָָא�
� ה��ת" �י�� מ�בתיכ� �כל א� תבער� "לא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ��אמר:
��תח�ב מי ���ת י�רפ� ��א �י�, לבית אזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹז�

ענ�י�. ל�אר ה�י� וה�א ְְְֳִִִֵַָָָ�רפה;

.Á�י� �ל��י� �י� ���ת, �ר�תיו ל�מר לאד� ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹ�מ�ר
לאכל וח�ה �המה א� מה�, ל�ל אד� �א וא� ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ�ְמח�רי�;
זה �בר והלא �מרחיק. �ה�, �מ�ה �ה� ��ער � ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמה�
א�א נאסר ��א מ�ני מ�ר? ה�א ול�ה ה�א, ְֱִֵֶֶֶַָָֹ�ְֲֵָָָָמחפציו
לה���ר א� מצ�יי�, ע�ה �אינ� חפצי� לעצמ� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהקנ�ת

�לה��ל אבל[להתעסק]�להרויח ליד�; ��ב�א �הנאה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ
� �ה�א �מ�ת ��עמד עד ליד�, �א ��בר ממ�נ� ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹל�מר
ה��בי�. מ�ני �ית� לנ�על ��מה? זה למה הא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�מ�ר;

.Ëמ�ני �מדלעיו �מק�איו הע�פ�ת, מ�ני זרעיו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהמ��ר
לא � א�]יס�קהח�ה אל יר�ד[כ� �דר�[ברגליו]ולא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ

צר�ר י�ל ��א �זרה �חל; אדמה]�ע��ה ויזרק[רגב ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹ
הר�י�. �ר��ת א��ת ְְִִַַַַָאר�ע

.Èב�ת� מ��� אס�רי� �ה� ה�ברי� של�ל [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ
השביתה] להרבות ה�מ��ת,חכמי� �י� עליה� �זר� לא ,ְְֲֵֵֶַָָֹ

�י� אבל אס�רי�; �ה� ה�א י�� �ל �עצמ� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָא�א
�חק. א� מצוה �בר �� ��היה וה�א, � מ�רי� ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ�ְַָה�מ��ת,
על ל��ט א� �איל� לעל�ת ה�מ��ת �י� ל� מ�ר ְְֲִֵַַַָָָָ�ֵַ�יצד?
האיל� מ� מ�ריד וכ� ��פר; א� ל�לב להביא ה�י�, ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ�ני
טר�ד היה א� וכ� �ע�ה. ער�ב ה�רמלית, מ� מ�ציא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָא�
� ה�מ��ת �י� �ב�ת מ��� �ה�א לדבר ונצר� ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָונח�ז,
מצוה �בר ולא �חק, �� היה לא א� אבל מ�ר. זה ְְְֲִִַַָָָָָָֹֹֹ�ֲֵֶהרי
א� ה�מ��ת, �י� ה��אי את מע�רי� אי� לפיכ�, אס�ר. �ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
אבל �ב�ת; מ��� ���ת ה�ע�ר הפר�ת �א��ר �י ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָעל

ה�מאי את הופרשו]מע�רי� א� שספק האר� ע� .[פירות ְְְִֶַַַ
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וי� א�ת��ת, וחמ� �מ�ני� �� �אי� �ר�ה �� היתה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָא�
מ�ני א�ת� מ�ילי� � האר�" �נסע "ויהי �ג�� הז�ר�ת, ��ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ
ע� �פ�י� ותיק ה�פר, ע� ה�פר �יק �מ�ילי� ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָה�לקה.

מע�ת. �ת�כ� ��� �י על א� � ְְִִִֵֶַַַָָה�פ�י�

רביעי יו�

כד ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

�אינ�‡. �י על א� ���ת, אס�רי� �ה� �ברי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָי�
מה �מ�ני מלאכה; לידי מביאי� ואינ� למלאכה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָ��מי�
ע��ת רגל�, מ��ת ��יב "א� ��אמר: מ��� ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָנאסר�?
�רכי�, מע��ת "וכ�ד�� ונאמר: קד�י", �י�� ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָחפצ�
לה�� לאד� אס�ר לפיכ�, �בר". וד�ר חפצ� ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמ�צא
��פ� ע� ��ד�ר �ג�� �ה�, לד�ר ואפ�� ���ת, ָ�ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�חפציו
זה, �ית יבנה היא� א� �קנה, מה א� למחר �מ�ר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמה
,�� וכ��צא זה �ל � �ל�ני למק�� יל� סח�רה ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ�באיז�
מ�ר. והרה�ר אס�ר; ���ר �בר", "וד�ר ��אמר: ָ�ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָאס�ר,

לרא�ת·. �די ���ת, ��ד�תיו ���תיו לפקד לאד� ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאס�ר
מה�� זה �הרי � �ר�תיה� ה� היא� א� צריכי�, ה� ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמה
ס�� עד ���ת ��צא לאד� אס�ר וכ� חפצ�. ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָלע��ת

אמה]ה�ח�� ��היה[אלפיי� �די ��ח��, עד �� וי�ב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ה��כ� נמצא �הרי � ��ת �מ�צאי חפציו לע��ת ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָקר�ב

חפציו. לע��ת ְֲֲַַָָָ���ת

לע��ת‚. ה�ח�� על ��הח�י� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָ��ה
�בר לע��ת הח�י� א� אבל ���ת; לע��ת� �אס�ר ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָ�בר
מח�יכי� אי� �יצד? מ�ר. זה הרי ���ת, לע��ת� ְִִֵֵַַָ�ְֲֲֵֶַַָָ�ֶ���ר
אבל ��עלי�; ל��ר א� מח�רי�, �ר�ת להביא ה�ח�� ְֲֲִִִָָֹ�ְְְִֵַַָעל
���ת. ל�מר מ�ר �הרי �ר�ת, ל�מר ה�א ְְִַָָֹ�ְְֲִִֵֵֶַֹמח�י�
ק�רא � �ה�המה �ל��י�; �ר�ת א� �המה להביא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�מח�י�
�ל��י� �פר�ת ל�ח��; ח�� �היא �י על א� �אה, והיא ְְְִִִִֵֶַַַָָָל�
א�מר וכ� ���ת. להביא� מ�ר היה מחיצ�ת, �� הי� א�� �ְִִָָָָ�ְְֲִֵֵַַָָָ
�� הי� �א� למחר', ה�ל� אני �ל�ני 'לכר� לחבר�: ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאד�

טפחי�]�ר�ני� וד' אמה מע' פחות של במרחק היה[סוכות , �ְִָָָ
�זה. ���צא �ל וכ� ���ת. ל�� ְְְֵֵֵֶַַָָָֹה�ל�

ע�י„. ��עמד 'הנראה לפ�על: ל�מר לאד� ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹ�מ�ר
� לערב'! לי נכ�� 'היה ל�: יאמר לא אבל ֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלערב'?;
���ת, �לד�ג לר�� ואס�ר ���ת. חפצ� ע��ה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ��מצא
���ת ה��כ� יהא ��א � �רכי�" "מע��ת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ��אמר:
מאה ה� אפ�� �מערה, ו�יח ��ר אד� וי�רד �חל. ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹ�ה��כ�
ואס�ר וע�לה. �מט�ס ו��תה, וי�רד �מט�ס ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָא�ה;
� �בר" "וד�ר ��אמר: ���ת, �טלה ��יחה ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָלהר��ת

חל. �ל �ד��ר� ��ת �ל ���ר� יהא ְְְְִִֵֶֶֶַָֹֹ��א

לבית‰. ��ר�� �ג�� � מצוה לדבר ���ת לר�� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ�מ�ר
מצוה, �ל ח���נ�ת �מח�בי� ה�דר�; לבית א� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָה�נסת,
י� א� לידע מקוה �ג�� � מצוה �ל מדידה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ�מ�דדי�
צדקה �פ�סקי� טמאה, מק�ל א� לידע �גד א� ְְְִָָָ�ְִִֵֵֶֶַַַ��ע�ר,
ואפ�� מדר��ת, �לב�י �נס��ת לב�י וה�לכי� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָלענ�י�.
ר�י� עסקי על לפ�ח ��י�, �ל �טרקלי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָלטרט�א�ת

לארס ה�ינקת על �מ��כי� דיבור���ת. תהלי� [מתחילי� ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

השבת] בצאת שיסוכמו אירוסי� ה�ינ�קאודות ועל ,ְִַַ
כדי] המלמד ע� סיכו� בדיבורי ספר[להתחיל ְְֵֶַלל�ד�

וה�כנס אבלי�; �מנחמי� ח�לי�, �מב�רי� א�נ�ת. ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָ�ְְַ�לל�ד�
�רפ�אה מ�זעק, היא '��ת א�מר: הח�לה, את ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹלב�ר
כ�ה, עסקי על לפ�ח ה�ח�� על �מח�יכי� לב�א'. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָקר�בה
'ל� ל�: וא�מר ותכריכי�. אר�� ל� להביא ה�ת, עסקי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָועל
לא �ל�ני, מ�ק�� הבא � �� מצאת לא �ל�ני, ְְְִִִֵָָָָָָָֹֹלמק��
סכ�� ל� יז�ר ��א �בלבד � �מאתי�' הבא � �מנה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹמצאת

עליו]מ�ח יוסי� שלא מסויי� �ה�[סכו� וכ��צא א�� ��ל . ְִֵֵֶֶַָָָ
אס�רי�, חפצי� וכ�'; חפצי�" "ע��ת ונאמר: ה�, מצוה �ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָ

מ�רי�. �מי� ִָ�ְִֵֶַָחפצי

.Âפ�סק� מצוה; לדבר ��ת �ערב ה�ד�ל ��� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמפליגי�
הנכרי]ע�� ��בת[ע� ואינ� אי�ל��ת, שובת אינו [א� ְְִִֵֵֹ

כלו�] �י�בכ� ��ת לצר� �י� ���ת, נדרי� �מפירי� .ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
לצר� �ה� נדרי� על לחכ� ונ�אלי� ��ת; לצר� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ��א
קד� לה�יר� �נאי לה� �היה �י על א� �מ�ירי�, ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹה��ת

ה�. מצוה �ברי א��, ��ברי� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָה��ת:

.Ê,ע�ה מצות �הענ� �י על א� ���ת; ע�נ�י� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאי�
מלק�ת �י� �בית ��תח�ב הרי �יצד? ��ת. ��חה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאינ�
���ת, א�ת� ממיתי� ואי� א�ת� מלקי� אי� מיתה, ְְְְִִִִֵֵַַָָא�
� ה��ת" �י�� מ�בתיכ� �כל א� תבער� "לא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ��אמר:
��תח�ב מי ���ת י�רפ� ��א �י�, לבית אזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹז�

ענ�י�. ל�אר ה�י� וה�א ְְְֳִִִֵַָָָ�רפה;

.Á�י� �ל��י� �י� ���ת, �ר�תיו ל�מר לאד� ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹ�מ�ר
לאכל וח�ה �המה א� מה�, ל�ל אד� �א וא� ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ�ְמח�רי�;
זה �בר והלא �מרחיק. �ה�, �מ�ה �ה� ��ער � ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמה�
א�א נאסר ��א מ�ני מ�ר? ה�א ול�ה ה�א, ְֱִֵֶֶֶַָָֹ�ְֲֵָָָָמחפציו
לה���ר א� מצ�יי�, ע�ה �אינ� חפצי� לעצמ� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהקנ�ת

�לה��ל אבל[להתעסק]�להרויח ליד�; ��ב�א �הנאה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ
� �ה�א �מ�ת ��עמד עד ליד�, �א ��בר ממ�נ� ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹל�מר
ה��בי�. מ�ני �ית� לנ�על ��מה? זה למה הא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�מ�ר;

.Ëמ�ני �מדלעיו �מק�איו הע�פ�ת, מ�ני זרעיו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהמ��ר
לא � א�]יס�קהח�ה אל יר�ד[כ� �דר�[ברגליו]ולא ְְְְֵֵֶֶַַַַָֹֹ

צר�ר י�ל ��א �זרה �חל; אדמה]�ע��ה ויזרק[רגב ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹ
הר�י�. �ר��ת א��ת ְְִִַַַַָאר�ע

.Èב�ת� מ��� אס�רי� �ה� ה�ברי� של�ל [חומרה ְְֲִִִֵֶַָָ
השביתה] להרבות ה�מ��ת,חכמי� �י� עליה� �זר� לא ,ְְֲֵֵֶַָָֹ

�י� אבל אס�רי�; �ה� ה�א י�� �ל �עצמ� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָא�א
�חק. א� מצוה �בר �� ��היה וה�א, � מ�רי� ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ�ְַָה�מ��ת,
על ל��ט א� �איל� לעל�ת ה�מ��ת �י� ל� מ�ר ְְֲִֵַַַָָָָ�ֵַ�יצד?
האיל� מ� מ�ריד וכ� ��פר; א� ל�לב להביא ה�י�, ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ�ני
טר�ד היה א� וכ� �ע�ה. ער�ב ה�רמלית, מ� מ�ציא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָא�
� ה�מ��ת �י� �ב�ת מ��� �ה�א לדבר ונצר� ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָונח�ז,
מצוה �בר ולא �חק, �� היה לא א� אבל מ�ר. זה ְְְֲִִַַָָָָָָֹֹֹ�ֲֵֶהרי
א� ה�מ��ת, �י� ה��אי את מע�רי� אי� לפיכ�, אס�ר. �ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
אבל �ב�ת; מ��� ���ת ה�ע�ר הפר�ת �א��ר �י ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָעל

ה�מאי את הופרשו]מע�רי� א� שספק האר� ע� .[פירות ְְְִֶַַַ
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.‡È��ג� �ב�ת, מ��� �ה�א �בר ���ת �ע�ה ְְְִֶֶַָָָָָָָקט�
�ית אי� � �כרמלית טלטל א� נק�ב, �אינ� מעצי� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ��ל�
�יד�. ממחי� אי� אביו, ה�יח� א� וכ� להפרי��. מצ�י� ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָ�ְִ�י�

.·È�דר� ���ת, �ברי� מקצת לטלטל חכמי� ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאסר�
�מה אמר�: זה? �א��ר נגע� מה �מ�ני �חל. ע��ה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ�ה�א
�ה��כ� ���ת ה��כ� יהיה ��א וצ�� נביאי� הזהיר� ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָֹא�
"וד�ר ��אמר: החל, ��יחת ה��ת �יחת ולא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹ�חל,
�חל, �טלט�ל ���ת טלט�ל יהיה ��א וחמר קל � ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ�בר"
�לת�� להג�י� ויב�א �עיניו, חל �י�� יהיה ��א ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ�די
אבני� להצניע א� לבית, מ�ית א� לפ�ה, מ��ה ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָ�לי�

ויב�� �בית�, וי��ב �טל ה�א �הרי �ה�; [יחפש]וכ��צא ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
��אמר ה�ע� �בטל �בת, ��א ונמצא ;�� ��תע�ק ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ�בר

ינ�ח". "למע� ְַַַַָָ���רה

.‚Èב�ר��� ��לאכ��[יבדוק]וע�ד, �לי� ויטלטל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ
מלאכה. לידי ויב�א מעט, �ה� ��תע�ק אפ�ר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלא��ר,
�טלי� א�א א�נ��ת, �עלי אינ� הע� ��קצת מ�ני ְִֵֶָ�ָ�ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוע�ד,
ה� ימיה� ��ל קרנ�ת, וי��בי ה��לי� �ג�� ימיה�, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ל
�לטלטל �לד�ר לה�� מ�ר יהיה וא� מ�לאכה; ְְְְֵֵֵַַַָ�ְְְְִִִִֶָָ��בתי�
לפיכ�, ה��רת; �ביתה �בת ��א נמצא ה�מי�, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ��אר
�מ�ני אד�. �כל ה�וה �ביתה היא א��, מ�ברי� ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָ�ביתה
יטלטל ��א ואסר� ה�לט�ל, �א��ר נגע� א��, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹדברי�

��ת�אר. �מ� לה�, ה�רי� �לי� ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�א

כה ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

לע��ת‡. ���ר ה�לי וה�א לה�ר, ��לאכ�� �לי ֲַָ�ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַי�
�קערה ,�� ל���ת ��ס �ג�� � ל� ��ע�ה �בר ���ת ��ְְְְֲִֶַַָָָָָָ

וק�רנס �פת, ��ר �� לח�� וס�י� ,�� [פטישלאכל ְְְְֱִֶַַַָָָָֹֹ
�ה�.המיועד] וכ��צא אג�זי�, �� ְְֱִִֵֶַַָֹלפצע

לע��ת·. �אס�ר ה�לי וה�א לא��ר, ��לאכ�� �לי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָי�
וכ��צא ורחי� מכ��ת �ג�� � ל� ��ע�ה �בר ���ת ��ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

��� ולטח� לכ�� �אס�ר ת.�ה�, ְְְְִִֶֶַָָָֹֹ

�ל‚. א� ע�, �ל היה �י� � לה�ר ��לאכ�� �לי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ל
���ת, לטלטל� מ�ר � מ�כת �ל א� אב�, �ל א� ְְְְַַָָ�ֶֶֶֶֶֶֶֶַחר�,
לצר� �י� ��פ�, לצר� �י� �לי, �ל עצמ� ��ביל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹ�י�
א� ע�, �ל היה �י� � לא��ר ��לאכ�� �לי וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָמק�מ�.
לטלטל� מ�ר � מ�כת �ל א� אבני�, �ל א� חר�, ְְְַָ�ֲִֶֶֶֶֶֶֶַָ�ל
��ביל אבל מק�מ�; לצר� �י� ��פ�, לצר� �י� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ���ת,

אס�ר. �לי, �ל ְְִֶַָעצמ�

א�„. ,�� לאכל ע� �ל ה�ערה את ה�א מטלטל ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�יצד?
��ביל ה�א וזה ��נב, ��א �די א� �מק�מ�; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹלי�ב
�יב� ��א �די הח�ה, מ� א�ת� טלטל א� וכ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹעצמ�.
הרי � ו��סד �ת�ח ��א �די ה��מי�, מ� א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹות�בר,
לה�ר. ��לאכ�� מ�ני �מ�ר, עצמ�; ��ביל טלט�ל ְְְְִֵֵֶֶַָָ�ְְְִִִֶַָזה

עליה‰. ל��ר ה�כ��ת א� הרחי� ה�א מטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכ�
� ��פ� לצר� ה�א וזה � ל��ה עליה לעל�ת א� ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹאג�זי�,
��בר, ��א �די מטלטל� אינ� אבל �מק�מ�. לי�ב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹא�

�זה. ���צא �ל וכ� ��נב. ��א �די ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹולא

.Â,וק�ר�ת וקני�, �מע�ת, אבני�, �ג�� � �לי �אינ� ְְְְְֲִִִֵֶָָָָוכל
�ד�לה ק�רה א� �ד�לה אב� לטלטל�. אס�ר � �ה� ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָוכ��צא
��רת י� א� � אד� בני �ע�רה נ�לת �היא �י על א� �ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
�ה� �י על א� � ה�ית �לת�ת א�ת�. מטלטלי� עליה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ�לי
אפ�� נת�רק�, א� לפיכ�, לטלט�ל; ה�כנ� לא ְְְְְְֲִִִִִִֵָָֹ�לי�,
אי� וה�ת, והח�ל העפר וכ� א�ת�. מטלטלי� אי� � ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ���ת

�מ�נה �ב� מ�ק�מ�; א�ת� לידה]מזיזי� הרי[ירחי � חי ְְְֲִִִֵֶַָָָ
לטלטל�. ואס�ר �אב�, ְְְְְֶֶַָה�א

.Êא�א ��מי��, לצר� ��א אפ�� ה�לי, לטלטל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ�מ�ר
אד� נ�טל �יצד? ל����. נע�ה ��א מלאכה �� ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹלע��ת

�]ק�רנס מקצועני� של קר��[פטיש אג�זי�, �� לפצע ְְֱִִַָֹ�ְֹ
�בלה[גרז�] �� תאני�]לח�� מגרה[גוש לג�ר[משור], ְְְֵֵַָָָֹ

ה�ר�גר�ת,[לחתו�] את �� לגר� מגרפה ה�בינה, את ��ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
הרחת הקליפה]את להפריד התבואה זורי� ה�זלג[בה ואת ְְֵֶֶַַַַָ

ה��� את לקט�, אכל עליו קט�]לתת ה�ד�ד[שיפוד ואת ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
האריגה] מכלי ס�אי�[כלי �ל מחט ,�� [יוצרילדח� ְִִֶַַַָֹ

וכ�שקי�] עליה, לי�ב ה�כ��ת את ה�לת, את �� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹלפ�ח
�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Áה�למה יד �ל מחט אד� לחפירה]�מטלטל ,[העשויה ְְְֵֵֶַַַַָָָָ
א� ,��� ה�ק�ב ה�צה נ�ל א� אבל ה���; את �� ֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹל�ל
ועדי� �ל� היתה וא� א�ת�. מטלטלי� אי� � החד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�צה

לטלטל�. מ�ר נ�בה, ְְְַָָ�ְִָֹלא

.Ë�לי� �ג�� � �מיו יפחת� ��א עליו ��ק�יד �לי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ�ל
�י�תר[מיועדי�]ה�קצי� היקרי� וכלי� לסח�רה, ַ�ְְְְְִִִִֵֵַָָ

וזה ���ת; לטלטל� אס�ר � י�סד� ��א עליה� ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��ק�יד
'מק ה�קרא ה�ד�ל,ה�א ה��ר �ג�� �יס'; חסר�� מחמת צה ְִַָ�ְְְֲִֵֶֶַַַַָָ

ט�חי�, �ל וס�י� �חיטה, �ל וס�י� מחר�ה, �ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָויתד
א��פי� �ל וחצי�[רצעני�]וחרב החר�י�[גרז�], ְֶֶֶ�ְֲִִִֶַָָָ

וק�רנס[נגרי�] �ה�.[פטיש], וכ��צא ה��מי�, ְְְִֵֶַַַַָָ

.È��ג� לטלטל�; אס�ר � הא��ר מחמת �הקצה �לי ְְְְְֲִֵַַָָָ�ְִֶָ�ל
ו�לח� עליה, ה�ר �היה וה�נ�רה ���ת, �� �הדליק� ְָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנר
ה�ע�ת ��פל� א� ה�ר ��בה �י על א� מע�ת, עליו ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�הי�
�י� לטלטל� אס�ר �היה �לי ��ל לטלטל�; אס�ר �ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
�י על א� ,��� ה��ת �ל לטלטל� נאסר � ִַַָ�ְְְְֱֶַַַַַָָָה�מ��ת

הא��ר. ל� ��ר� ה�בר ִֶֶַַַָָָָָ�הל�

.‡Èל� י�� נר �ג�� � מא�ס מחמת ה�קצה �לי ְְֲִֵֵֶֶַָָ�ְֲִַָאבל
���ת, לטלטל� מ�ר � �ה� וכ��צא ה��אה, �כלי ְְְְַַָָָ�ְְְְִֵֵֶַַָָנפט,

לה�. הצר� ְֶַָ�ִא�

.·È��ג� �לת�תיה�, ��ת�רק� ���ת ה��לי� ה�לי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ל
�מג�ל �בה ארונות]�לת�ת ���ת,[סוגי ��ת�רק� �י� � ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

�לת�ת. א�ת� לטלטל מ�ר � ה��ת קד� ��ת�רק� ְְְֵַָָָ�ְְִֵֶֶַַָָֹ�י�
��ת, קד� �י� � ����ר� ���ת ה��לי� ה�לי� �ל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכ�
מעי� ע��י� ��הי� וה�א, נ�לי�; �בריה� � ���ת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�י�

ערבה �ברי �יצד? �י[קערה]מלאכה; את �ה� לכ��ת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
�ל וכ� ה��, �י את �ה� לכ��ת זכ�כית �ברי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהחבית,
�לל, למלאכה רא�יי� ה�ברי� אי� א� אבל �זה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ���צא

לטלטל�. ְְְַָָאס�ר

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‚Èרת�� ��� וה�א, ���ת; נ�לי� � ה�לי� ���יי ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ל
ה�מ�נה חבית �ג�� ��רקע, מח�ר �לי היה עליה�. ְְְִַַַַָָָ�ְְְֲִִֵֶָָ�לי
א�ת�; מטלטלי� אחיזה, �ית ��� ל���י י� א� � ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�אר�
�ג�� ה�רקע�ת, ���יי וכ� א�ת�. מטלטלי� אי� לאו, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָוא�

וחריצי� שבקרקע]��ר�ת וצרות ארוכות אי�[חפירות � ֲִִֵַ
���י אחיזה. �ית ל� י� �� א� א�א ��ה�, ���י ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמטלטלי�
לטלטל�. מ�ר אחיזה, �ית ל� �אי� �י על א� � ְְְַָ�ֲִִֵֵֶַַַַָה���ר

.„È,�לטלטל מ�ר ואחד לטלטל� אס�ר אחד דברי�, ְְְַָ�ְְְְְְִֵֶֶַָָָָ�ני
�בזמ� �זה, זה א� זה על זה א� לזה זה סמ�כי� ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוה�
ל�בר צרי� היה א� � ה�ני י�לטל מה� אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��טלטל
האס�ר ��בר �י על וא� מטלטל� לטלטל�, ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ�ֶ���ר
לא האס�ר, �בר לטלטל צרי� היה וא� ע��; ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹמ�לטל

ה��ר. �בר �א�ת� ָ�ְְְְַַָָיטלטל�

.ÂËה�� מבושלת]�יצד? לא טמ�נה[תאנה �היתה ְְֵֶַַָָָָ
והררה ��חב�[עוגה]�תב�, � ה�חלי� ��י על �היתה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

וה�חלי� �ה�ב� �י על וא� ונ�טל�, �כד�ד א� ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ�כ��
טמ�ני� �הי� צנ�נ�ת א� לפת וכ� נטילה; ��עת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָננערי�

��מט� � מג�י� העלי� �מקצת ���ת[שולפ�]�עפר, ְְִִֶֶָָָָ�ְְִַָָ
��ר היה א� אבל ננער. �העפר �י על וא� ��ה�, ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�עלה
יטלטל לא � ה��רה ��י על א� האב�, ��י על �ינ�ק ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹא�
�ל וכ� עליה. ��� ��ינ�ק א� ���ר ה��רה א� ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאב�

�זה. ֵֶַָ���צא

.ÊËעליו �ע��עי� ל� ��� �נ� את אד� [משתוקקנ�טל ְְִֵֵֶֶַָָָָ
ה�ינר,שירימו] י�ל �א� � �ינר לא אבל �יד�; והאב� ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ

�ל��ה �יד�. האב וסת�[סלסלה]י�ל�� נק�בה, �היתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ
�דפ�. נע�ת האב� �הרי לטלטל�, מ�ר � �אב� ��� ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ְֶֶֶֶֶָנקב
א� � ה�ר�ת �ת�� והאב� �ר�ת, מלאה ה�ל��ה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיתה
�מ�ת א�ת� נ�טל ות�תי�, ענבי� �ג�� רט�י�, ה�ר�ת ְְְֲִִִֵָָ�ְֵַָהי�

ינער �א� �במק��[ישפו�]�היא; �עפר; י�נפ� ה�ר�ת, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
�זר�. לא ְְֵֶָֹהפסד

.ÊÈוהיא צ��, על מ�� � �יה על אב� ��כח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאב� אחר למק�� מג�יה� החב��ת, �י� היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנ�פלת;
ה��כח וכ� נ�פלת. והאב� ,�� צ�� על �מ�� ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָעליה,
נ�פל�ת; וה� ה�ר, את נ�ער � ל�ר וצר� ה�ר, על ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָמע�ת
אבל עליו. וה�ע�ת ה�ר את נ�טל ה�ר, למק�� צר� ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָוא�
על האב� ה�יח א� ה�ר, על ��ת מערב ה�ע�ת ה�יח ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָא�
ה�ע�ת נפל� ואפ�� לטלטל�, אס�רי� א�� הרי � החבית ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ�י

האס�ר. לדבר �סיס נע�� �הרי ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָוהאב�;

.ÁÈ�הכבדה]האב לצור� [�דלעת���ר�יה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ
[� מי� שואבי� נ�פלתשבאמצעותה ואינ� �� ממ�אי� א� �ְְְִִֵֶֶַָָ

היטב] מחוברת ה�ר�יה[האב� �מקצת היא הרי [וחלק, ְְֲִִֵֵַָָ
לאוממנה] וא� ;�� למ�את �מ�ר ופרודה], רפויה ,[�שהיא �ְְִַָָָֹ

ה�נה. מעל ��מט� ה�נה, �על �גד .�� ממ�אי� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאי�

.ËÈ� מע�רי� �אינ� �ר�ת �ג�� � לאכל� �אס�ר ִָ�ְְְְֵֵֵֶֶָָָָ�ר�ת
מ�בריה� �מע�ר ח�בי� ה� מע�ר[מדרבנ�]אפ�� א� , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

מע�ר א� טמאה, �ר�מה א� �ר�מת�, נ�לה ��א ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹרא���
אבל לטלטל�; אס�ר � �הלכת� נפ�� ��א והק�� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ני

הופרשו]ה�מאי א� שספק ע"ה ורא�י[פירות ה�איל , ְְִַַָ

לה�]לענ�י� מותר ��די�,[הדמאי והק�� �ני מע�ר וכ� , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
לטלטל�. מ�ר � החמ� נת� ��א �י על ְְְַָָ�ִֶֶַַַַָֹֹא�

.Î�ל רא�יה �אינ� �י על א� ה�ר�מה, י�ראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל
ע�[לאוכלה] א� ה�ה�רה ע� טמאה �ר�מה �מטלטלי� ;ְְְְְְִִִֵַַָָָ

אמ�רי�? �ברי� ��ה אחד. �כלי �ניה� הי� א� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ�ַהח�י�,
� ��רקע ה���פי� �ר�ת והי� למ�ה, ה�ה�רה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ��היתה

ינער אג�זי�[ישפו�]�א� הי� א� אבל י�סד�. א�ת�, ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָ
א� ה�ה�רה ונ�טל ה�לי, נ�ער � �ה� וכ��צא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ��קדי�
�י� � ה�לי למק�� צרי� היה וא� ה�מאה. �מ�יח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ�ַהח�י�,
�אחד. ה�ל מטלטל למ�ה, �היתה �י� למעלה ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ה�ה�רה

.‡Î��ח�ב[שורה]מד� אבני� עליו[לישיבה]�ל ְֲִִִֵֶֶָָָָ
ל�ד�� א� � י�� לישיבה]מ�ע�ד לי�ב[סידרו� מ�ר , ְְִִִ�ֵֵָ

חר��ת אס�ר. לאו, וא� למחר; �ק[ענפי�]עליה� ל�ל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָ
לעצי� באש]��רד� ��ת[להסיק� מערב עליה� ונמל� , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

י��, מ�ע�ד עליה� י�ב א� וכ� לטלטל�; מ�ר � ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ�ִִָלי�יבה
לטלטל�. ְְְַָָ�מ�ר

.·Î�מנענע אבל �יד�, ינענע� לא � ה��ה �על ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹה��
היה א� וכ� לטלטל�. מ�ר �המה, מאכל היה וא� ְְְְִֵַָָָ�ְְְֲִֵַַָָָ�ג�פ�;

הקש]עליו �יד�,[על מנענע� � �ה� וכ��צא סדי� א� �ר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ק�ה ה�כניס י��. מ�ע�ד עליו ���ב �מי נע�ה ָ�ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�הרי
� ��ת מערב זוית קר� ל� יחד א� � לבית� עפר ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ל

צרכיו. �ל �� וע��ה ���ת, ְְְְְְֶַַָָָָמטלטל�

.‚Î�מהכנ �לי לב�ל להיעשותאס�ר מוכ� שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ
יו�] מבעוד �ליבו י�� לא �יצד? �ס�תר. �ה�א מ�ני ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַֹ

���ר �ה�מ� � ה��ט� ה�מ� את לק�ל ���ת ה�ר ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָ�חת
�היה ה�לי טלט�ל יאסר ל�לי, �כ���ל לטלטל�, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאס�ר
�חת �לי נ�תני� אי� לפיכ�, �זה. ���צא �ל וכ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�מ�ר;
וכ� עליה. ה�לי ה�א ��פה אבל �יצת�, לק�ל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹה�רנגלת
��ל�; לא �הרי לטלטל�, �אס�ר �בר �ל על ה�לי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ��פה

י�ל��. יח��, ְְִִֶֶַֹ�א�

.„Î�ה�ל �חת �לי מי�]נ�תני� נתמ�א[נזילת וא� , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַ
ה�ל� ��היה וה�א, נמנע; ואינ� ו��נה, ��פ� � ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָה�לי
נת�, וא� נ�תני�; אי� רא�י, אינ� א� אבל לרחיצה. ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָרא�י

�ר� ע��י� �אי� ;��� ה�א�סי� ��י� לטלטל� [כלי]מ�ר �ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
רעי מותר]לכ�ח�ה[צואה]�ל בדיעבד א� � .[במכוו� ְְְִִֶַָ

.‰Îטבל �ל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יי� ִֶֶֶָ
עבר וא� ה�איל �ח�יה; �מ�יח �לי מביא [על����רה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

והפריש]ות�נ�האיסור] מת��[תר� באכילה], הרי[מותר � ְְְִ�ֲֵָ
ניצ�צ�ת לק�ל ה�ר �חת �לי ונ�תני� �מת��. [שלאה�א ְִ�ְְְְִִִֵֵַַַַָ

שרפה] ה�לי.תיגר� לטלטל �מ�ר מ��, �ה� �אי� מ�ני ,ְִֵֵֶֶַָָ�ְְְִֵַַָ
�אר��ת א� �ספסל א�ת� ס�מכי� אי� � ����רה �ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָק�רה

רו�חי�[קרשי] הי� �� א� א�א זמ�[רפויי�]ה��ה, וכל ; ְְְִִִֵֶַַָָָָ
�פ�ר�י� מהכנ�. �לי יב�ל ��א �די י�ל�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹ��ח��
�ב�רי�, ��רת ��י על א� ���ת, אבני� ��י על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמחצלת
�בלבד � ה��מי� מ�ני �ב��מי� הח�ה, מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ�ח�ה
וכ�פי� ��רצה. עת �כל נ�טל� �הרי לצ�ד; ית��� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ��א
וירד� עליו ��על� ��ביל האפר�חי�, לפני ���ת ה�ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
�זה. ���צא �ל וכ� מעליו. ���רד� לטלטל� מ�ר �הרי �ֲֵֶ�ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ



סג iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‚Èרת�� ��� וה�א, ���ת; נ�לי� � ה�לי� ���יי ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ל
ה�מ�נה חבית �ג�� ��רקע, מח�ר �לי היה עליה�. ְְְִַַַַָָָ�ְְְֲִִֵֶָָ�לי
א�ת�; מטלטלי� אחיזה, �ית ��� ל���י י� א� � ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�אר�
�ג�� ה�רקע�ת, ���יי וכ� א�ת�. מטלטלי� אי� לאו, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָוא�

וחריצי� שבקרקע]��ר�ת וצרות ארוכות אי�[חפירות � ֲִִֵַ
���י אחיזה. �ית ל� י� �� א� א�א ��ה�, ���י ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמטלטלי�
לטלטל�. מ�ר אחיזה, �ית ל� �אי� �י על א� � ְְְַָ�ֲִִֵֵֶַַַַָה���ר

.„È,�לטלטל מ�ר ואחד לטלטל� אס�ר אחד דברי�, ְְְַָ�ְְְְְְִֵֶֶַָָָָ�ני
�בזמ� �זה, זה א� זה על זה א� לזה זה סמ�כי� ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוה�
ל�בר צרי� היה א� � ה�ני י�לטל מה� אחד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��טלטל
האס�ר ��בר �י על וא� מטלטל� לטלטל�, ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ�ֶ���ר
לא האס�ר, �בר לטלטל צרי� היה וא� ע��; ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹמ�לטל

ה��ר. �בר �א�ת� ָ�ְְְְַַָָיטלטל�

.ÂËה�� מבושלת]�יצד? לא טמ�נה[תאנה �היתה ְְֵֶַַָָָָ
והררה ��חב�[עוגה]�תב�, � ה�חלי� ��י על �היתה ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

וה�חלי� �ה�ב� �י על וא� ונ�טל�, �כד�ד א� ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ�כ��
טמ�ני� �הי� צנ�נ�ת א� לפת וכ� נטילה; ��עת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָננערי�

��מט� � מג�י� העלי� �מקצת ���ת[שולפ�]�עפר, ְְִִֶֶָָָָ�ְְִַָָ
��ר היה א� אבל ננער. �העפר �י על וא� ��ה�, ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�עלה
יטלטל לא � ה��רה ��י על א� האב�, ��י על �ינ�ק ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹא�
�ל וכ� עליה. ��� ��ינ�ק א� ���ר ה��רה א� ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאב�

�זה. ֵֶַָ���צא

.ÊËעליו �ע��עי� ל� ��� �נ� את אד� [משתוקקנ�טל ְְִֵֵֶֶַָָָָ
ה�ינר,שירימו] י�ל �א� � �ינר לא אבל �יד�; והאב� ,ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ

�ל��ה �יד�. האב וסת�[סלסלה]י�ל�� נק�בה, �היתה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָ
�דפ�. נע�ת האב� �הרי לטלטל�, מ�ר � �אב� ��� ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ְֶֶֶֶֶָנקב
א� � ה�ר�ת �ת�� והאב� �ר�ת, מלאה ה�ל��ה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיתה
�מ�ת א�ת� נ�טל ות�תי�, ענבי� �ג�� רט�י�, ה�ר�ת ְְְֲִִִֵָָ�ְֵַָהי�

ינער �א� �במק��[ישפו�]�היא; �עפר; י�נפ� ה�ר�ת, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
�זר�. לא ְְֵֶָֹהפסד

.ÊÈוהיא צ��, על מ�� � �יה על אב� ��כח ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָחבית
והאב� אחר למק�� מג�יה� החב��ת, �י� היתה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנ�פלת;
ה��כח וכ� נ�פלת. והאב� ,�� צ�� על �מ�� ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָעליה,
נ�פל�ת; וה� ה�ר, את נ�ער � ל�ר וצר� ה�ר, על ְְְֵֵֶַַַַַַַַָָמע�ת
אבל עליו. וה�ע�ת ה�ר את נ�טל ה�ר, למק�� צר� ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָוא�
על האב� ה�יח א� ה�ר, על ��ת מערב ה�ע�ת ה�יח ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָא�
ה�ע�ת נפל� ואפ�� לטלטל�, אס�רי� א�� הרי � החבית ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ�י

האס�ר. לדבר �סיס נע�� �הרי ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָוהאב�;

.ÁÈ�הכבדה]האב לצור� [�דלעת���ר�יה[שמונחת ֵֶֶֶַָָ
[� מי� שואבי� נ�פלתשבאמצעותה ואינ� �� ממ�אי� א� �ְְְִִֵֶֶַָָ

היטב] מחוברת ה�ר�יה[האב� �מקצת היא הרי [וחלק, ְְֲִִֵֵַָָ
לאוממנה] וא� ;�� למ�את �מ�ר ופרודה], רפויה ,[�שהיא �ְְִַָָָֹ

ה�נה. מעל ��מט� ה�נה, �על �גד .�� ממ�אי� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאי�

.ËÈ� מע�רי� �אינ� �ר�ת �ג�� � לאכל� �אס�ר ִָ�ְְְְֵֵֵֶֶָָָָ�ר�ת
מ�בריה� �מע�ר ח�בי� ה� מע�ר[מדרבנ�]אפ�� א� , ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

מע�ר א� טמאה, �ר�מה א� �ר�מת�, נ�לה ��א ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹרא���
אבל לטלטל�; אס�ר � �הלכת� נפ�� ��א והק�� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ני

הופרשו]ה�מאי א� שספק ע"ה ורא�י[פירות ה�איל , ְְִַַָ

לה�]לענ�י� מותר ��די�,[הדמאי והק�� �ני מע�ר וכ� , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
לטלטל�. מ�ר � החמ� נת� ��א �י על ְְְַָָ�ִֶֶַַַַָֹֹא�

.Î�ל רא�יה �אינ� �י על א� ה�ר�מה, י�ראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמטלטל
ע�[לאוכלה] א� ה�ה�רה ע� טמאה �ר�מה �מטלטלי� ;ְְְְְְִִִֵַַָָָ

אמ�רי�? �ברי� ��ה אחד. �כלי �ניה� הי� א� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ�ַהח�י�,
� ��רקע ה���פי� �ר�ת והי� למ�ה, ה�ה�רה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ��היתה

ינער אג�זי�[ישפו�]�א� הי� א� אבל י�סד�. א�ת�, ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָ
א� ה�ה�רה ונ�טל ה�לי, נ�ער � �ה� וכ��צא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ��קדי�
�י� � ה�לי למק�� צרי� היה וא� ה�מאה. �מ�יח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ�ַהח�י�,
�אחד. ה�ל מטלטל למ�ה, �היתה �י� למעלה ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ה�ה�רה

.‡Î��ח�ב[שורה]מד� אבני� עליו[לישיבה]�ל ְֲִִִֵֶֶָָָָ
ל�ד�� א� � י�� לישיבה]מ�ע�ד לי�ב[סידרו� מ�ר , ְְִִִ�ֵֵָ

חר��ת אס�ר. לאו, וא� למחר; �ק[ענפי�]עליה� ל�ל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָ
לעצי� באש]��רד� ��ת[להסיק� מערב עליה� ונמל� , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

י��, מ�ע�ד עליה� י�ב א� וכ� לטלטל�; מ�ר � ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ�ִִָלי�יבה
לטלטל�. ְְְַָָ�מ�ר

.·Î�מנענע אבל �יד�, ינענע� לא � ה��ה �על ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹה��
היה א� וכ� לטלטל�. מ�ר �המה, מאכל היה וא� ְְְְִֵַָָָ�ְְְֲִֵַַָָָ�ג�פ�;

הקש]עליו �יד�,[על מנענע� � �ה� וכ��צא סדי� א� �ר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ק�ה ה�כניס י��. מ�ע�ד עליו ���ב �מי נע�ה ָ�ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�הרי
� ��ת מערב זוית קר� ל� יחד א� � לבית� עפר ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ל

צרכיו. �ל �� וע��ה ���ת, ְְְְְְֶַַָָָָמטלטל�

.‚Î�מהכנ �לי לב�ל להיעשותאס�ר מוכ� שהיה [ממה ְְֲִֵֵֵַָ
יו�] מבעוד �ליבו י�� לא �יצד? �ס�תר. �ה�א מ�ני ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַֹ

���ר �ה�מ� � ה��ט� ה�מ� את לק�ל ���ת ה�ר ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָ�חת
�היה ה�לי טלט�ל יאסר ל�לי, �כ���ל לטלטל�, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאס�ר
�חת �לי נ�תני� אי� לפיכ�, �זה. ���צא �ל וכ� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�מ�ר;
וכ� עליה. ה�לי ה�א ��פה אבל �יצת�, לק�ל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹה�רנגלת
��ל�; לא �הרי לטלטל�, �אס�ר �בר �ל על ה�לי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ��פה

י�ל��. יח��, ְְִִֶֶַֹ�א�

.„Î�ה�ל �חת �לי מי�]נ�תני� נתמ�א[נזילת וא� , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַ
ה�ל� ��היה וה�א, נמנע; ואינ� ו��נה, ��פ� � ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָה�לי
נת�, וא� נ�תני�; אי� רא�י, אינ� א� אבל לרחיצה. ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָרא�י

�ר� ע��י� �אי� ;��� ה�א�סי� ��י� לטלטל� [כלי]מ�ר �ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
רעי מותר]לכ�ח�ה[צואה]�ל בדיעבד א� � .[במכוו� ְְְִִֶַָ

.‰Îטבל �ל ומעשרות]חבית תרומות הופרש שלא [יי� ִֶֶֶָ
עבר וא� ה�איל �ח�יה; �מ�יח �לי מביא [על����רה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

והפריש]ות�נ�האיסור] מת��[תר� באכילה], הרי[מותר � ְְְִ�ֲֵָ
ניצ�צ�ת לק�ל ה�ר �חת �לי ונ�תני� �מת��. [שלאה�א ְִ�ְְְְִִִֵֵַַַַָ

שרפה] ה�לי.תיגר� לטלטל �מ�ר מ��, �ה� �אי� מ�ני ,ְִֵֵֶֶַָָ�ְְְִֵַַָ
�אר��ת א� �ספסל א�ת� ס�מכי� אי� � ����רה �ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָק�רה

רו�חי�[קרשי] הי� �� א� א�א זמ�[רפויי�]ה��ה, וכל ; ְְְִִִֵֶַַָָָָ
�פ�ר�י� מהכנ�. �לי יב�ל ��א �די י�ל�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹ��ח��
�ב�רי�, ��רת ��י על א� ���ת, אבני� ��י על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמחצלת
�בלבד � ה��מי� מ�ני �ב��מי� הח�ה, מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ�ח�ה
וכ�פי� ��רצה. עת �כל נ�טל� �הרי לצ�ד; ית��� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ��א
וירד� עליו ��על� ��ביל האפר�חי�, לפני ���ת ה�ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
�זה. ���צא �ל וכ� מעליו. ���רד� לטלטל� מ�ר �הרי �ֲֵֶ�ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
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.ÂÎלא�ת א� לב�ר ��פלה א�[תעלת]�המה � ה�י� ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
�רנסה ל� ל�� עד[מזונה]יכ�ל א�ת� מפרנסי� �מק�מ�, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

�מ�יח �כסת�ת �רי� מביא לאו, וא� ��ת. ְְִִִִֵֵַַַָָָָָמ�צאי
מהכנ�, �לי ���ל �י על וא� עלתה. עלתה, וא� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ח�יה;

מ�לי ח�י�,�הרי �עלי צער מ�ני � ה�י� לת�� ל��ר כ� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַ
ע�קרי� אי� וכ� �יד�. להעל�ת� ואס�ר �זר�. [מגביהי�]לא ְְְְְְֲִֵֵַָָָָֹ

��חי� אבל �חצר, וע�� וח�ה עד[דוחפי�]�המה א�ת� ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
�סיחי� עגלי� �מד�י� ומוליכ�]���נס�; בצוואר� .[אוחז� ְְְֲִִִִֶַָָָ

נ�מטת �היא מ�ני א�ת�, מד�י� אי� ��רחה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�רנגלת
אג�יה ונמצא� ה�ד, שלה]מ� ��חי�[גפיי� אבל נתל�י�; ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָ

���נס. עד ִֵֶַָָא�ת�

כו ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

לטלטל�‡. מ�ר � ��� וקני� וחבלי� הא�רג, �לי ְְְַָָ�ְְֲִִֵֵֶַָָָָ�ל
ה�ח��� וכבד העלי�� מ�בד ח�� לא��ר; ��לאכ�� ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ�כלי

האריגה] מכונת �ה�[אבזרי מ�ני נ�לי�, �אינ� לפי �ְְִִִִֵֵֵֶֶָָ
��א לטלטל�, אס�ר � א�רג �ל הע��די� וכ� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ�ק�עי�.

מ�רי�. הא�רג, �לי ��אר ��ה�. ה���ת ִָ�ְְֵֵֶֶָָָ�ְֵַַית��

��כ�די�[מטאטא]מכ�ד�ת·. �ה� וכ��צא �מרה �ל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
מ�ר �הרי לה�ר, ��לאכ�� �כלי ה� הרי � ה�רקע ָ�ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�ה�
�כלי ה� הרי � ה�ני� מ� ���אר� לבני� ���ת. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָלכ�ד
�פי� �הרי עליה�, להסב �רא�יי� מ�ני לה�ר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ��לאכ��

א�ת�[משייפי�] צבר וא� א�ת�; �מת�ני� זהא�ת� [סדר� ְְְִִַַָָָָ
זה] לטלטל�.על ואס�ר הקצ�, הרי �ְְְְְֲִֵַָָָ

הר�י�,‚. �ר��ת אפ�� לטלטל� מ�ר � קט�ה ְְְְֲִִִַַָָָ�ְֶֶַָחר�
מג�פת קט�. �לי �י �� לכ��ת �חצר היא �רא�יה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָה�איל

��ת��תה החבית]חבית מ�ר[שנשברה ��בריה, היא � ְְְִִִֶֶַָָָָ�ָ
לטלטל�. אס�ר י��, מ�ע�ד לא��ה זרק� וא� ְְְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָלטלטל�;

��תרעע א�[נשבר]�לי �� לכ��ת חר� מ��� יתל� לא � ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹ
.�� ְִֹלסמ�

מקרזל�ת„. אבני� �ל� ה��א לבית להכניס ְָ�ְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ�מ�ר
לקינוח] הראויות �מלא[חדות �ע�ר�? וכ�ה �ה�; ְְְִִֵֶַַַָָָֹלק�ח

לטלטל� אס�ר להת�ר�, קר�בה �היא אדמה אבל ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָה�ד.
ירד� �ה�. לק�ח ל�ג האבני� להעל�ת �מ�ר .�� ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָ�ְֵַַָלק�ח

�טיט ונ���ע� ��מי� נ�ר,[שבגג]עליה� ר��מ� א� � ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָ
� היא לק��ח ���אי ט���, עליה ��� אב� לטלטל�. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�מ�ר

�ד�לה. היא ואפ�� לטלטל�, ְְְְֲִִַַָָָ�מ�ר

צר�ר‰. לפניו קטנה]היה וא�[אב� ��ר�ר; מק�ח וחר�, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
מאגני החר� לפניו[אוזני]היה הי� �חר�. מק�ח �לי�, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

וא� �ה�; מק�ח ר�י�, ע�בי� הי� א� � וע�בי� ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצר�ר
��ר�ר. מק�ח ְְֵַַַָלאו,

.Â�ל�� מחצלת ��לאכ��[נרקבו]�ירי �כלי ה� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
�ירי אבל ה����; �ה� לכ��ת �רא�יי� מ�ני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלה�ר,
�אינ� לטלטל�, אס�ר � �ל� על �ל� �ה� �אי� ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ�גדי�

� לע�ירי�. ולא לענ�י� לא מ�ררא�יי� � ת��ר ברי ְְְֲֲִִִִִִֵַַַֹֹ�ָ
�ירה לה�ר. ��לאכ�� ה�לי� �כל ה� והרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלטלטל�,

מ�רכ�תיה אחת ��א[רגליה]���מטה לטלטל�, אס�ר � ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
רגל]יתקע אותה את .[בחוזק ְִַ

.Ê.לי� ��רת עליו �אי� לטלטל�, אס�ר � על�ה �ל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ�ס��
מ��ב� י�ליכ� לא אבל לה��ת�, מ�ר � ��ב� ְֲִִַָָָֹ�ְֶָו�ל
לצ�ד. ויב�א �חל, ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ��א ְְְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹל��ב�,

ה�יתי� �� ���סקי� הבד]קנה בבית הזיתי� בו �[מהפכי� ְִִֵֶֶַָ
לא��ר; ��לאכ�� �כלי ה�א הרי �לי, ��רת עליו י� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָא�
י� א� � �� ונ�על ��תח להי�ת ה�ית �על �התקינ� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָקנה

לה�ר. ��לאכ�� �כלי ה�א הרי עליו, �לי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ��רת

.Áציר ל� �היה עליה]�לת סובבת שהדלת על[יתד א� , ִֶֶֶַַָָָ
מקצה, מק�� �� לס�� �הכינ� ציר, ע�ה ל� �אי� ְֶ�ְְֱִִִִֵֶֶַָָָָֹ�י

נגררת האר�]והיא וכ�[על ,�� וס�תמי� א�ת� ���טלי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָ
מחצלת[קוצי�]חדקי� וכ� ה�רצה, �ה� ���תמי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

�ה�; ס�תמי� ��תל, �תל�יי� ����רי� �זמ� � ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹה�גררת
האר�, מעל �ב�הי� הי� וא� �ה�. נ�עלי� אי� לאו, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָוא�

�ה�. ֲִֶָנ�עלי�

.Ë� �� ונ�עלי� א�ת� ���מטי� אחד, ל�ח �היא ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָ�לת
�� למ�ה ל� היה לא אסק�ה[יסוד]א� ,[מפת�]�מ� ְְְִַַַָָָָֹ�ָ

;�� נ�עלי� אי� � לנעילה מ�כ� �לי �היא עליה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ���כיח
נגר נעילה]וכ� קל�סטרא[יתד �רא�� רימו�]��� ,[כמי� ְְְְֵֵֶֶֶָָֹ

��אר ק�רה ואינ� לנעילה, מ�כ� �לי �ה�א עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ���כחת
���ת. �� נ�עלי� � ְֲִַַָה��ר�ת

.Èותל�י ק��ר היה א� � קל�סטרא �רא�� �אי� ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹנגר
ע�� ואג�� נ�ל, היה א� וכ� ;�� נ�עלי� שמחובר��לת, �] ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

קשירה] חבל היתד ��לת,אל קב�ע אג�� היה א� אבל .ְֲִֶֶֶַַָָָָ
�זוית א�ת� �מ�יחי� ק�רה, �מ� נ�מט ה�גר [במקו�והיה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

אס�ראחר] זה הרי � �ר�צי� �עת �� ונ�עלי� וח�זרי� ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָ
אגד �� ואי� אג�ד, ואינ� �לי, ��רת עליו �אי� ;�� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלנעל

עליו. ְִַָָלה�כיח

.‡Èחלי�ת �ל חלקי�]מנ�רה מכמה �ד�לה[המורכבת �י� , ְֶָ�ְְֵָ
יחזיר� ��א א�ת�, מטלטלי� אי� � קט�ה [ירכיבה]�י� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

חדקי� �� הי� לפרקי�]���ת. הדומי� והיא[חריצי� , ְְֲִִַָָָָ
���י ה��לת �ד�לה היתה א� � חלי�ת �בעלת ְְְְִִִֵֶֶַָָָ�ְְֲִֵַַנראית
לטלטל�. מ�ר מ��, קט�ה היתה לטלטל�; אס�ר ְְְַָָ�ְְְְְִִַַַָָָָָָידי�,

.·È���הא ��י �על ע�]מנעל א�ת�[דפוס ��מטי� , ְְִִִֵֶַַָָ
��י� �עלי �ל מכ�� שביניה����ת. ע� לוחות [שתי ְְֲִֵֵֶַַַָָ

הבגדי�] את מ�ירי�מיישרי� מביניה�]� בגד אבל[ליטול , ֲִִַָ
��ב�י� לגהצו]לא בגד ביניה� מכניסי� ��בסי�[לא ו�ל ; ְְְִִֶֹ

�יס חסר�� מחמת מקצה �ה�א מ�ני ,�� י�ע לא נמנע� �] ְִִֵֶַֹ�ְְֲִֵֶֶַ
יתקלקל] שמא בו מטלטלי�מלגעת אי� � צמר ��י וכ� .ְְְְִִֵֵֵֶֶַ

עליה� מק�יד �ה�א מ�ני א�[לשמר�]א�ת�, לפיכ� ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ
וה�לחי� מ�רי�. לת�מי�, מעובדי�]יחד� שאינ� [עורות ְְֲִִַָ�ְְִִַָָ

א��; �ל א� ה�ית �על �ל �הי� �י� לטלטל�, מ�ר ��ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָ�ָ
עליה�. מק�יד �אינ� ְְֲִִֵֵֵֶֶַמ�ני

.‚È� �ה� וכ��צא וצ�אה וקיא ראי �ג�� מט��, �בר ְְְְְִִֵֶַָָָ�ְָָָ�ל
����בי� �חצר הי� לא��ה[דרי�]א� לה�ציא� מ�ר ,�� ְִִֵֶֶָָָ�ְְִַָָָָ

הי� וא� רעי'. �ל '�ר� ה�קרא ה�א וזה ה��א; לבית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָא�
ה�ט� יצא ��א �די �לי, עליה� ��פי� � אחרת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�חצר
וה�ל�. ,��� לפי ��רס� � ה�רקע �על רק �ה�. ְֵ�ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹויתלכל�

�נ�נא מנחושת]�מטלטלי� לגחלי� על[כלי א� אפר�, מ�ני ְְְְְִִֵֶַַַָָ
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ואי� רעי. �ל �גר� �ה�א מ�ני עצי�, �ברי עליו ��� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ�י
א�[יוצרי�]ע��י� אבל ���ת; לכ�ח�ה רעי �ל �ר� ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָ

א�ת�. מ�ציאי� � וע�ה� �עבר א� מאליו, ְֲִִֵֵֶַַָָָָָנע�ה

.„È�וכ ���ת, ה�ד �ית �ל ה��רה מ�חת ���צא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ�מ�
���ת; לאכל� מ�ר � לסח�רה ה��כני� ��קדי� ְְְַָָָָ�ְְְִִִִֵַָָָ�מרי�

א�צר מתחיל[מחס�]ואפ�� � צב�רה �ב�אה א� �ב�אה, �ל ְְְְֲִִֶַַָָָָ
���ת מקצה �ה�א אכל �� �אי� ���ת; מ��ה ְְֶַָ�ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלהס��ק

מ�ר�גר�ת ח�� ה�א. מ�כ� ה�ל א�א וצ��קי�[תאני�]�לל, ְְְִִִֶַָָָָֹ
הבית]���קצה שמאחורי א�ת�;[חצר ��י��י� �זמ� , ֶַ�ְְְְִִֶֶַַָ

ה� הרי � לאכילה רא�יי� ואינ� �ינתי�, �מסריח�ת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָה�איל
��ת��תה חבית מקצה. מ��� ���ת [הוסראס�רי� ְֲִִַָ�ְְְִִֶֶַָָ

רא�יי�כיסויה] �אינ� �י על א� � ����רה ואב�יח ,ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ארס]לאכילה בה� ש� נחש �מק��[שמא �מ�יח� נ�טל� , ְְֲִִַַָָָָ

קמיע ,�� ���צא לסגולה]ה�צנע. הקודש שמות ע� [קל� ַ�ְֵֵַַָָ
ממחה מומחה]�אינ� שאינו מי �אי�[שכתבו �י על א� � ֵֶ�ְִֵֶֶַַ

ו���ערה ���ר ה�מ� מ�תר א�ת�. מטלטלי� ,�� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָי�צאי�
�א�ת� מ��� להס��ק אס�ר � ��ת �א�ת� �ה� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�הדליק�

א��ר. מחמת מקצה �ה�א מ�ני ְֲִֵֶַ�ְִֵֶַָ��ת,

.ÂËי[מחס�]א�צר� על א� � יי� ��י �ל א� �ב�אה �ל ְִִֵֶֶַַַַָָ
א�א לפ��ת� �� להתחיל אס�ר מ���, להס��ק ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�ֶ���ר
�� לק�ע א� א�רחי�, להכנסת ���ה� �ג�� מצוה, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹלדבר
ממ�א ואחד אחד �ל א�ת�? מפ�י� וכיצד ה�דר�. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�ית

יכ�ד� ולא ���מרי�; עד ק��ת, חמ� א� [ינקו]אר�ע ְֵַַָ�ְְְְִֶַַֹ
,�� וי�צא נכנס א�א ��ארנ�, �מ� א�צר, �ל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָקרקעית�

�ביציאת�. �כניסת� �רגל� �ביל ְְְְְִִִִִֶַָָוע��ה

.ÊË,�ה�צ�יי וע�� וח�ה �המה למאכל רא�י �ה�א ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ�ל
ה��רמ�ס את מטלטלי� �יצד? ���ת. א�ת� [מי�מטלטלי� ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ

אתקטנית] לא אבל � לע�י� מאכל �ה�א מ�ני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹה�ב�,
החצב את ירק]ה�ח; ל�באי�;[מי� מאכל �ה�א מ�ני , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

צמח�]את את[גרעיני ל��ני�; מאכל �ה�א מ�ני החר�ל, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
ה�ל�י� �ל וכ� ל�לבי�. מאכל �ה� מ�ני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהעצמ�ת,
ו�אינ� א�ת�. מטלטלי� �המה, למאכל הרא�יי� ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוה�רעיני�
ואס�ר לאח�ריו; וז�רק� האכל, את א�כל � ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹרא�יי�

�פ�ח ��ר �מטלטלי� מאכל[סרוח]לטלטל�. �ה�א מ�ני , ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
חי ��ר �מטלטלי� מבושל]לח�ה. �פל[שאינו �י� [לא, ְְְִֵֵַַַַָָָָ

אבלמלוח] מליח; �ג וכ� לאד�. �רא�י מ�ני מל�ח, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�י�
לטלטל�. אס�ר ְְְֵַַָָה�פל,

.ÊÈמאכל �ה� �י על א� זכ�כית, �ברי מטלטלי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאי�
יענה]לנעמ��ת זמ�ר�ת[בת חבילי ולא הגפ�], א�[ענפי , ְְְֲֲִִֵַַֹ

ה��� את ולא לפילי�, מאכל �ה� �י עשב]על א�[מי� , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ
וכ��צא א�� �אי� מ�ני � לע�רבי� מאכל �ה�א �י ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעל

אד�. �ני רב אצל מצ�יי� ְְִֵֵֶֶָָָֹ�ה�

.ÁÈ�התקינ א� � זרדי� וחבילי עצי� וחבילי ק� ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי
מטלטלי� אי� לאו, וא� א�ת�; מטלטלי� �המה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל

וק�רנית ואז�ב סיאה חבילי הראוי�א�ת�. צמחי� [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ
ולבהמה] מה�להסקה מס��ק אי� לעצי�, הכניס� �ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ

וכ� �א�יתא, וכ� מה�. מס��ק �המה, למאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ���ת;
צמחי�]�פיג� תבלי�.[מיני מיני ��אר וכ� , ְְְְִִִֵֵֵָָָ

.ËÈ�ה�ט מ�פני מאכל ��רפי� אותו]אי� שמפטמי� ,[שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ
�אב�ס לבהמה]�י� האכלה �ל[כלי �אב�ס �י� �לי �ל ְְְִֵֵֵֵֶֶ

הקרקע]קרקע על מס�קי�[שבנוי ואי� לצדדי�[המאכל]; ְְְְְִִִֵַַַָ
הראי יתלכ�]מ�ני ונ�טלי�[שלא ���ת. י�וה ��א �זרה , ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ�ְְִ

מ�פני נ�טלי� אי� אבל ה��ר; לפני ונ�תני� החמ�ר, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָמ�פני
ה��ר ��פני �ה�אכל מ�ני � החמ�ר לפני ונ�תני� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָה��ר,
עלי� וכ� אחרת. �המה למאכל רא�י ואי� �ריר�, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ְמט��
לטלטל�. אס�ר � א�כל�� ה�המה ואי� �מא�ס, רע ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�ריח�

�גי� �ל �לי דגי�]לפיכ�, בו שתולי� לטלטל�;[ע� אס�ר , ְְְְְִִֶַַָָָ
�זה. ���צא �ל וכ� מ�ר. ��ר, ְֵֵֶַָָֹ�ְֶָָו�ל

.Î�א�ת סכי� ���ת, ה�ת את לטלטל �אס�ר �י על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָא�
את ו��מטי� אבר. �� יזיז� ��א �בלבד א�ת�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹ�מדיחי�
��מ�י� ��ביל הח�ל, על מ�ל ��היה �די מ�ח�יו, ְְִִִֶַַַָ�ְְְִִֵֶֶַַַָה�ר

יסריח] מקר[ולא �לי �מביאי� קרירות]. �כלי[הגור� ְְְִִֵֵֵַ
את �פ�קקי� �פ�ח; ��א �די �רס� על ל� �מ�יחי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמ�כ�ת,
לא � ה�חי את וק��רי� הר�ח. �ה� י�נס ��א ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנקביו,

שנפתח]��עלה מה מא�צי�[לסגור ואי� י�סי�; ��א א�א , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹ
���ת.[עוצמי�] עיניו ְֵֶַָָאת

.‡Î,ינ�ק� א� ��ר עליו מ�יח � �ח�ה ה��ל ִִִַַַַָָָָָ�ֵַמת
מ�יח מת, �� ��� �חצר �לקה נפלה א� וכ� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�מטלטל�.
ולא ��ר �� אי� וא� �מטלטל�; �ינ�ק א� ��ר ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹעליו
יב�א ��א � מק�� מ�ל ה�לקה מ� א�ת� מ�ילי� ְִִִִִֵֶַַָָָָָ�ינ�ק,
ה�יר� ולא י�ר�. ��א מת� על �ה�ל �ה�א מ�ני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלכ��ת,
�אד� מ�ני �לבד, למת א�א �תינ�ק, א� �כ�ר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלטלטל

מת�. על ֵַָ�ה�ל

.·Îא�� א� לטלטל�, מק�� לה� ואי� �ח�ה, מ�ל ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ�ָָהיה
מ�ני וי��בי� אד�, �ני �ני �אי� � מ�ק�מ� להזיז� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצ�

מ�מ�ה לה� ח� הקרקע]צדדיו; מ�ת�[מחו� מביא זה � ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
לה� ח� עליה; וי��ב מ�ת� מביא וזה עליה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוי��ב
מביא וזה ��יו, על �פ�ר� מחצלת מביא זה � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמ�מעלה

מ�ת� ז�ק� זה ��יו; על �פ�ר� תהיהמחצלת [שהמחצלת ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
עליה] ל�,מונחת וה�ל� ונ�מט מ�ת� ז�ק� וזה ל�, ְְְְְִִֵֵֵֶָָוה�ל�

זה מחצלת �הרי � מאליה ע��יה מחיצה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָונמצאת
על קצ�תיה� ��ני לז�; ז� סמ�כ�ת ��יה� זה, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�מחצלת

ה�ת. צ�י מ�ני ְְִִֵֵֵַַַַה�רקע

.‚Î�וה הח�י�, �י� מת��ה ונמצא ��ית, �הסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת
�ב�ד �ד�ל לכרמלית; לה�ציא� מ�ר � מ��� ְְְְְִִַָָ�ְִִִֶַמת��י�
תס�ר "לא �ה�א ����רה, תע�ה לא את ���חה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹה�ר��ת,
לצאת אחר מק�� לה� היה וא� ל�". י�יד� א�ר ה�בר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ�
�מק�מ�, א�ת� מ�יחי� א�א � א�ת� מ�ציאי� אי� ְִִִִִֵֶַָל�,

ה�. ְְִֵוי�צאי�

חמישי יו�

כז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

��אמר:‡. ל�קה, � ���ת ה�דינה לתח�� ח�� ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָה��צא
ה�א זה, מק�� ה�ביעי"; ���� מ�קמ� אי� יצא ְְִִִִֵֵֶַַַָֹ"אל
אבל זה; לתח�� �ע�ר ��רה נתנה ולא העיר. ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ�ח��

הע�יק� במסורת]חכמי� ח��[קיבלו ה�א זה ��ח�� , ְְֲִִֶֶֶָ
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ואי� רעי. �ל �גר� �ה�א מ�ני עצי�, �ברי עליו ��� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ�י
א�[יוצרי�]ע��י� אבל ���ת; לכ�ח�ה רעי �ל �ר� ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָ

א�ת�. מ�ציאי� � וע�ה� �עבר א� מאליו, ְֲִִֵֵֶַַָָָָָנע�ה

.„È�וכ ���ת, ה�ד �ית �ל ה��רה מ�חת ���צא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ�מ�
���ת; לאכל� מ�ר � לסח�רה ה��כני� ��קדי� ְְְַָָָָ�ְְְִִִִֵַָָָ�מרי�

א�צר מתחיל[מחס�]ואפ�� � צב�רה �ב�אה א� �ב�אה, �ל ְְְְֲִִֶַַָָָָ
���ת מקצה �ה�א אכל �� �אי� ���ת; מ��ה ְְֶַָ�ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלהס��ק

מ�ר�גר�ת ח�� ה�א. מ�כ� ה�ל א�א וצ��קי�[תאני�]�לל, ְְְִִִֶַָָָָֹ
הבית]���קצה שמאחורי א�ת�;[חצר ��י��י� �זמ� , ֶַ�ְְְְִִֶֶַַָ

ה� הרי � לאכילה רא�יי� ואינ� �ינתי�, �מסריח�ת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָה�איל
��ת��תה חבית מקצה. מ��� ���ת [הוסראס�רי� ְֲִִַָ�ְְְִִֶֶַָָ

רא�יי�כיסויה] �אינ� �י על א� � ����רה ואב�יח ,ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ארס]לאכילה בה� ש� נחש �מק��[שמא �מ�יח� נ�טל� , ְְֲִִַַָָָָ

קמיע ,�� ���צא לסגולה]ה�צנע. הקודש שמות ע� [קל� ַ�ְֵֵַַָָ
ממחה מומחה]�אינ� שאינו מי �אי�[שכתבו �י על א� � ֵֶ�ְִֵֶֶַַ

ו���ערה ���ר ה�מ� מ�תר א�ת�. מטלטלי� ,�� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָי�צאי�
�א�ת� מ��� להס��ק אס�ר � ��ת �א�ת� �ה� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�הדליק�

א��ר. מחמת מקצה �ה�א מ�ני ְֲִֵֶַ�ְִֵֶַָ��ת,

.ÂËי[מחס�]א�צר� על א� � יי� ��י �ל א� �ב�אה �ל ְִִֵֶֶַַַַָָ
א�א לפ��ת� �� להתחיל אס�ר מ���, להס��ק ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�ֶ���ר
�� לק�ע א� א�רחי�, להכנסת ���ה� �ג�� מצוה, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹלדבר
ממ�א ואחד אחד �ל א�ת�? מפ�י� וכיצד ה�דר�. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�ית

יכ�ד� ולא ���מרי�; עד ק��ת, חמ� א� [ינקו]אר�ע ְֵַַָ�ְְְְִֶַַֹ
,�� וי�צא נכנס א�א ��ארנ�, �מ� א�צר, �ל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָקרקעית�

�ביציאת�. �כניסת� �רגל� �ביל ְְְְְִִִִִֶַָָוע��ה

.ÊË,�ה�צ�יי וע�� וח�ה �המה למאכל רא�י �ה�א ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹ�ל
ה��רמ�ס את מטלטלי� �יצד? ���ת. א�ת� [מי�מטלטלי� ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָ

אתקטנית] לא אבל � לע�י� מאכל �ה�א מ�ני ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹה�ב�,
החצב את ירק]ה�ח; ל�באי�;[מי� מאכל �ה�א מ�ני , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

צמח�]את את[גרעיני ל��ני�; מאכל �ה�א מ�ני החר�ל, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
ה�ל�י� �ל וכ� ל�לבי�. מאכל �ה� מ�ני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהעצמ�ת,
ו�אינ� א�ת�. מטלטלי� �המה, למאכל הרא�יי� ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוה�רעיני�
ואס�ר לאח�ריו; וז�רק� האכל, את א�כל � ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹרא�יי�

�פ�ח ��ר �מטלטלי� מאכל[סרוח]לטלטל�. �ה�א מ�ני , ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
חי ��ר �מטלטלי� מבושל]לח�ה. �פל[שאינו �י� [לא, ְְְִֵֵַַַַָָָָ

אבלמלוח] מליח; �ג וכ� לאד�. �רא�י מ�ני מל�ח, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�י�
לטלטל�. אס�ר ְְְֵַַָָה�פל,

.ÊÈמאכל �ה� �י על א� זכ�כית, �ברי מטלטלי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָאי�
יענה]לנעמ��ת זמ�ר�ת[בת חבילי ולא הגפ�], א�[ענפי , ְְְֲֲִִֵַַֹ

ה��� את ולא לפילי�, מאכל �ה� �י עשב]על א�[מי� , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ
וכ��צא א�� �אי� מ�ני � לע�רבי� מאכל �ה�א �י ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעל

אד�. �ני רב אצל מצ�יי� ְְִֵֵֶֶָָָֹ�ה�

.ÁÈ�התקינ א� � זרדי� וחבילי עצי� וחבילי ק� ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָחבילי
מטלטלי� אי� לאו, וא� א�ת�; מטלטלי� �המה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמאכל

וק�רנית ואז�ב סיאה חבילי הראוי�א�ת�. צמחי� [מיני ְְֲִִִֵֵָָָ
ולבהמה] מה�להסקה מס��ק אי� לעצי�, הכניס� �ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ

וכ� �א�יתא, וכ� מה�. מס��ק �המה, למאכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ���ת;
צמחי�]�פיג� תבלי�.[מיני מיני ��אר וכ� , ְְְְִִִֵֵֵָָָ

.ËÈ�ה�ט מ�פני מאכל ��רפי� אותו]אי� שמפטמי� ,[שור ְְְֲִִִֵֵַַָָ
�אב�ס לבהמה]�י� האכלה �ל[כלי �אב�ס �י� �לי �ל ְְְִֵֵֵֵֶֶ

הקרקע]קרקע על מס�קי�[שבנוי ואי� לצדדי�[המאכל]; ְְְְְִִִֵַַַָ
הראי יתלכ�]מ�ני ונ�טלי�[שלא ���ת. י�וה ��א �זרה , ְְְְִִֵֵֶֶַָָָ�ְְִ

מ�פני נ�טלי� אי� אבל ה��ר; לפני ונ�תני� החמ�ר, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָמ�פני
ה��ר ��פני �ה�אכל מ�ני � החמ�ר לפני ונ�תני� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָה��ר,
עלי� וכ� אחרת. �המה למאכל רא�י ואי� �ריר�, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ְמט��
לטלטל�. אס�ר � א�כל�� ה�המה ואי� �מא�ס, רע ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�ריח�

�גי� �ל �לי דגי�]לפיכ�, בו שתולי� לטלטל�;[ע� אס�ר , ְְְְְִִֶַַָָָ
�זה. ���צא �ל וכ� מ�ר. ��ר, ְֵֵֶַָָֹ�ְֶָָו�ל

.Î�א�ת סכי� ���ת, ה�ת את לטלטל �אס�ר �י על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָא�
את ו��מטי� אבר. �� יזיז� ��א �בלבד א�ת�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹ�מדיחי�
��מ�י� ��ביל הח�ל, על מ�ל ��היה �די מ�ח�יו, ְְִִִֶַַַָ�ְְְִִֵֶֶַַַָה�ר

יסריח] מקר[ולא �לי �מביאי� קרירות]. �כלי[הגור� ְְְִִֵֵֵַ
את �פ�קקי� �פ�ח; ��א �די �רס� על ל� �מ�יחי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמ�כ�ת,
לא � ה�חי את וק��רי� הר�ח. �ה� י�נס ��א ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנקביו,

שנפתח]��עלה מה מא�צי�[לסגור ואי� י�סי�; ��א א�א , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹ
���ת.[עוצמי�] עיניו ְֵֶַָָאת

.‡Î,ינ�ק� א� ��ר עליו מ�יח � �ח�ה ה��ל ִִִַַַַָָָָָ�ֵַמת
מ�יח מת, �� ��� �חצר �לקה נפלה א� וכ� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�מטלטל�.
ולא ��ר �� אי� וא� �מטלטל�; �ינ�ק א� ��ר ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹעליו
יב�א ��א � מק�� מ�ל ה�לקה מ� א�ת� מ�ילי� ְִִִִִֵֶַַָָָָָ�ינ�ק,
ה�יר� ולא י�ר�. ��א מת� על �ה�ל �ה�א מ�ני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלכ��ת,
�אד� מ�ני �לבד, למת א�א �תינ�ק, א� �כ�ר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלטלטל

מת�. על ֵַָ�ה�ל

.·Îא�� א� לטלטל�, מק�� לה� ואי� �ח�ה, מ�ל ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ�ָָהיה
מ�ני וי��בי� אד�, �ני �ני �אי� � מ�ק�מ� להזיז� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָרצ�

מ�מ�ה לה� ח� הקרקע]צדדיו; מ�ת�[מחו� מביא זה � ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
לה� ח� עליה; וי��ב מ�ת� מביא וזה עליה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָוי��ב
מביא וזה ��יו, על �פ�ר� מחצלת מביא זה � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמ�מעלה

מ�ת� ז�ק� זה ��יו; על �פ�ר� תהיהמחצלת [שהמחצלת ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
עליה] ל�,מונחת וה�ל� ונ�מט מ�ת� ז�ק� וזה ל�, ְְְְְִִֵֵֵֶָָוה�ל�

זה מחצלת �הרי � מאליה ע��יה מחיצה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָונמצאת
על קצ�תיה� ��ני לז�; ז� סמ�כ�ת ��יה� זה, ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�מחצלת

ה�ת. צ�י מ�ני ְְִִֵֵֵַַַַה�רקע

.‚Î�וה הח�י�, �י� מת��ה ונמצא ��ית, �הסריח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמת
�ב�ד �ד�ל לכרמלית; לה�ציא� מ�ר � מ��� ְְְְְִִַָָ�ְִִִֶַמת��י�
תס�ר "לא �ה�א ����רה, תע�ה לא את ���חה ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹה�ר��ת,
לצאת אחר מק�� לה� היה וא� ל�". י�יד� א�ר ה�בר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ�
�מק�מ�, א�ת� מ�יחי� א�א � א�ת� מ�ציאי� אי� ְִִִִִֵֶַָל�,

ה�. ְְִֵוי�צאי�

חמישי יו�

כז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

��אמר:‡. ל�קה, � ���ת ה�דינה לתח�� ח�� ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָה��צא
ה�א זה, מק�� ה�ביעי"; ���� מ�קמ� אי� יצא ְְִִִִֵֵֶַַַָֹ"אל
אבל זה; לתח�� �ע�ר ��רה נתנה ולא העיר. ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ�ח��

הע�יק� במסורת]חכמי� ח��[קיבלו ה�א זה ��ח�� , ְְֲִִֶֶֶָ
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מ�ה לה� אמר וכ� י�ראל, מחנה �נגד מיל ע�ר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹל�ני�
יצא ��א ס�פרי�, �מ�ברי ל�חנה'. ח�� תצא� 'לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹר�נ�:
לאל�י� ח�� אבל א�ה; אל�י� עד א�א לעיר, ח�� ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָאד�

מגר� ה�א �אל�י�, אס�ר; העיר.[מתח�]� ְְִִִֶַַַָָ

העיר·. �ל את לה�� ���ת לאד� ���ר למד, ְְְִֵֶַַָָָָָָ�ְִֵֵֶָָנמצאת
היתה אפ�� מ�פת[גדולה]���, �היתה �י� �נינוה, �ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָ�ֶֶ

לה�� ל� מ�ר וכ� ח�מה. מ�פת היתה ��א �י� ְֵַָ�ְֵֶֶָ�ְֵֶָָָֹח�מה,
מר�עת, �טבלה מר�ע�ת ר�ח לכל א�ה אל�י� לעיר ַַ�ְְְַָָ�ְְְִִַַַַָָָח��

נ��ר ��היה ח��[מרויח]�די יצא וא� ה�ו��ת. את ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� � מדרבנ�]לאל�י� עד[מלקות , ְְְִִַַַַַַַ

על יתר העיר מ� והרחיק יצא א� אבל מיל; ע�ר ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָ�ני�
ה��רה. מ� ל�קה � אחת א�ה אפ�� מיל, ע�ר ְֲִִִֵֶַַַַָָָָ�ני�

�ג��‚. טפחי�, מע�רה למעלה ל�ח�� ח�� ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהמה��
מה� אחד �כל ואי� ע�רה ��ב�הי� ע��די� ��י על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��פ�

ספק זה הרי � אר�עה על �ח�מי�[בגמרא]אר�עה י� א� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אר� �� ��� מק�� על הל� א� אבל מע�רה; עללמעלה עה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

.�� �ח�מי� א��ר וי� האר�, על �מה�� זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאר�עה

�דיר„. ��בת לצא�]מי מגודר א�[שטח ���ד�ר, ְְִִִֶֶַַָָ
מגודר]�סהר מר��ת[מגרש �ה� וכ��צא �מערה, א� , ְְְְִֵֵֶַַַָָָ

ר�ח לכל א�ה אל�י� ל� וח�צה ,��� את מה�� � ְְְִַַַַָָָָָ�ְִֵֶַַָה�חיד
��כנס ��עה י�� היה אפ�� �בקעה. ה��בת וכ� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ�ר��ע;

קנה ��א �]ה��ת, לקנות התכוו� ל�[לא י� � �ביתה ְִֵֶַַָָָָֹ
מה�� היה �ר��ע. ר�ח לכל א�ה אל�י� מ�ק�מ� ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָלה��

י�דע ואינ� אל�י�[היכ�]�בקעה, מה�� � ��ת �ח�� ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָ
��ת. �ח�� ה�א וזה �ינ�נ��ת, ְְְִִֵֶַָ�סיע�ת

מ�ת�‰. ו�למה לה��, ל� ��� א�ה אל�י� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמה��
אינ� � ה�דינה �ת�� א� מערה א� סהר א� �יר ְְְְִִֵַַַָָָ�ת��
וכלתה 'ה�איל א�מרי�: ואי� מ�ת�; ס�� עד א�א ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמה��
�ברי� ��ה .'��� את מה�� ה�חיד, ר��ת �ת�� ְִֶַָָ�ְְְִִֵֶַַָָמ�ת�
�מקצת א� העיר, �מקצת מ�ת� ���לתה ְְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָאמ�רי�?
�ת�� מבלעת ה�חיד ר��ת א�ת� היתה א� אבל ְְַַ�ְְְֲִִַַָָָָָָָה�ערה;
�אר�ע הר��ת א�ת� �ל ל� �ח�ב � ��� א�ה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָאל�י�

ה�אר. את ל� �מ�לימי� ְְִִֶַַַָא��ת,

.Â�א �ביתת�, מ�ק�� א�ה אל� �היה הרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�יצד?
א�ה, אל� �אר�� ��� מערה א� מדינה עד לעיר, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמח��
��גע ה�ערה א� ה�דינה �ל את מה�� � מאל� �ח�ת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָא�
א��ת. אר�ע �ח�ת א�ה אל� ל� ח�צה �מה�� ,��ְְֵֶֶַַַַַָָָָָ

.Ê��ת� �� ��גע ��ערה א� ��דינה היה א� ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָאבל
א�ה אל� א�א �� מה�� אינ� � וא�ה א�ה אל� ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמ�ת�,

ל�. ��� אל�י� ��ל�� �ה�א ְְְִִֵֶֶַַַַ�לבד,

.Á�אינ� �י על א� � העיר �חצי מ�ת� ��לתה ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי
ידי על העיר �כל לטלטל מ�ר מ�ת�, ס�� עד א�א ְְְְִֵֵַַָָָ�ְִֵֶַַָָמה��
מחיצה ��י� וה�יפ�ה� �בקעה, ��בת מי וכ� ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָזריקה.
א� ר�ח, לכל א�ה אל�י� א�א �� מה�� אינ� � ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ���ת
�כל לטלטל ל� �מ�ר ה�חיצה; �ת�� �ה�א �י ְְְֵַָָ�ְְִִֶַַָעל

�ירה. ל�� ה�יפ�ה א� זריקה, ידי על ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָה�חיצה

.Ë,��� �א �היה �י� למדינה, ל�נס ��ר� �א �היה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמי

�חרבה �א �היה אל�י�[ביבשה]�י� �ת�� נכנס א� � ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
��א �י על א� � ה��ת ���נס קד� לעיר, קר�ב ִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹא�ה

ל�דינה את[לעיר]ה�יע ויה�� י�נס זה הרי ���ת, א�א ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ר�ח. לכל א�ה אל�י� ל� וח�צה ����ְְְִַַַַָָָָָ

.È,ת��� א�א נע�ר ולא ��ר�, וי�� למדינה �א ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
ל�, י�נס זה הרי � ה�ח�� �ת�� עצמ� מצא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ�כ��ע�ר,
מ�ני ר�ח; לכל א�ה אל�י� ל� וח�צה ��� את ְְְְִִֵַַַַָָָָָ�ִֵֶַויה��
ע� �ביתה קנה �לפיכ� ז�, למדינה לה�� היתה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ��ע��

��ח��. ע�ה� נכנס �הרי � �מ�ת� ה�דינה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ני

.‡È;י�נס לא � אחת א�ה אפ�� ל�ח��, ח�� ��צא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹמי
�ה�א מ�ק�� �ח�ת� לאד�, ל� ��� א��ת ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�האר�ע
יתר, א� א�ה מ�ח�מ� ח�� ��צא �יו� לפיכ�, ;�� ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָע�מד

ל� ואי� �מק�מ�, א��תי�ב אר�ע �ת�� א�א לה�� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָ
לתח�� ח�� �הח�י� מי וכ� ולח��. רגליו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָמעמידת
א�א ל�, י�נס לא זה הרי � אחת א�ה אפ�� ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה�דינה,
אל�י� ,�� ע�מד וה�א ה��ת עליו ��כנס מ�ק�� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָיה��
עד מה�� העיר, �מקצת מ�ת� �לתה וא� �לבד. ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָא�ה

מ�ת� �ת��[בלבד]ס�� אחת רגל� היתה �אמרנ�. �מ� , ְְְְְִֶַַַַָָָָ
י�נס. זה הרי � ל�ח�� ח�� אחת ורגל� ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָה�ח��,

.·È��ג� � לדע�� ��א ל�ח�� ח�� ��צא ְְְְִֶֶַַָָֹמי
ל� אי� � ויצא ��גג א� רעה, ר�ח א� ��י� ְִִֵֶֶַַָָָָָ�ה�ציא�ה�

לדעת חזר א��ת. אר�ע אר�ע[בכוונה]א�א א�א ל� אי� , ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָ
�ר��ת נתנ�ה� וא� יצא. לא �א�� החזיר�ה�, ְְְְְִִִִֶַָָָֹא��ת;
�עיר א� �מערה, וסהר �דיר ��י� ��תנ�ה� �ג�� � ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָה�חיד
מא�� לאחד יצא א� וכ� ;��� את לה�� ל� י� � ְְִֵֵֵֶָָָָ�ְֵֵֶֶֶַַאחרת

.��� את מה�� � �ת�כ� וה�א ונז�ר ָ�ְְְְְְִִֵֶַַָָָ��גגה,

.‚Èא�� �חזר �י על א� � לדעת ל�ח�� ח�� ְְִֶֶַַַַַַָָָֹיצא
א�א ל� אי� � רעה ר�ח א� ��י� �החזיר�ה� �ג�� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלדעת,
�י על א� � לדעת ל�ח�� ח�� יצא א� וכ� א��ת; ְְְְִִֵַַַַַַַַָָאר�ע
א�א ל� אי� � וסהר �יר �ג�� ה�חיד, ר��ת �ת�� ְְְְִִֵֶֶַַַָָ�ה�א

המפר� א��ת. �י[בספינה]אר�ע על א� � ה�ד�ל ��� ְְִֵַַַַַַַַָָָ
,��� ה�פינה �ל את מה�� ,�� ��בת ל�ח�� ח�� ָ�ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ�ה�א

�כ��. ָ�ְְְֵַ�מטלטל

.„Èמחיצה� וה�� לדעת, ��א ל�ח�� ח�� ��צא ְִִַָ�ְְְִֶֶַַַָָֹמי
��א וה�א, ה�חיצה; א�ת� �ל לה�� ל� י� � ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ���ת
מ��� ��צא �ח�� היה וא� א�ה. אל�י� על יתר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�היה
� לדע�� ��א ��ע�ת ה�חיצה �ת�� מקצת� ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ�מבלע
נכנס זה הרי ה�חיצה, �ל את לה�� ל� וי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָה�איל

יצא. לא �א�� ה�א הרי ���נס, וכיו� ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹלתח�מ�;

.ÂË�אי� מי �ת��[שאסור]�ל א�א מ�ק�מ�, לז�ז ל� ְְִִֵֶֶָָָ
�מרחיק י�צא זה הרי לנקביו, נצר� א� � א��ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָאר�ע
מ���, ��צא �ח�� למקצת נכנס וא� למק�מ�. וח�זר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָונפנה
יצא; לא �כא�� י�נס, ונכנס ה�איל � לה�נ�ת ��רחיק ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ�עת

לדעת ��ח�ה יצא ��א יצא[בכוונה]וה�א, א� אבל ; ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
א��ת. אר�ע א�א ל� אי� ��כנס, �י על א� � ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָלדעת

.ÊË�א�� העדי� �ג�� � �י� �ית �ר��ת ��צא מי ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ�ל
לצאת ל� ���ר מ�י �ה� וכ��צא ה�בנה, רא�ת על ֵָָ�ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעיד
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מק�� �א�ת� ר�ח, לכל א�ה אל�י� ל� י� � מצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָלדבר
העיר, �אנ�י ה�א הרי � למדינה ה�יע וא� ל�; ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָ�ה�יע

ל�דינה. ח�� ר�ח לכל א�ה אל�י� ל� ְְְְִִֵַַַַַָָָוי�

.ÊÈבר�' ��ר�: ה�ל� וה�א ל� ואמר� �ר��ת, י�צא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה
אל�י� מ�ק�מ� ל� י� � לע��ת�' ��צאת ה�צוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנע�ת
�ר��ת, מ��� ��צא �ח�� מקצת היה וא� ר�ח; לכל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָא�ה
ח�זר זה הרי � מ�ק�מ� ל� ��� אל�י� �ת�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ�מבלע
נפ��ת לה�יל ה��צאי� וכל יצא. לא �כא�� ְְְְְְִִִִַַַָָָֹלמק�מ�,
לה� י� � ה��לת מ� א� ה�הר, מ� א� ��י�, מ�ד ְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹי�ראל
יד היתה וא� ;�� �ה�יל� מ�ק�� ר�ח לכל א�ה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָאל�י�
הרי � �ה�יל� ��ק�� ל���ת מפחדי� והי� ��יפה, ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָה��י�

זינ�. �בכלי למק�מ�, ���ת ח�זרי� ְְְְִִִֵֵֵַָָָא��

כח ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ה�דינה‡. מ� י�צא �ה�א �ירה �ית היה[העיר]�ל א� � ְִִִִֵֵֶַָָָָָ
�ה�א א�ה, �לי�י ��ני א�ה �בעי� ה�דינה �בי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ�ינ�

של]צלע מהמרובע אחד �ח�ת[צד א� המר�עת, סאתי� �ית ְִֵֶַַַָ�ַַָ
�כ���דדי� מ��ה; ונח�ב ל�דינה, מצטר� זה הרי � ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמ�ה
זה. �ירה מ�ית ח�� מ�דדי� ר�ח, לכל א�ה אל�י� ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָל�

�ני·. �בית א�ה, ��בעי� ל�דינה קר�ב זה �ית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
ל�ני קר�ב �לי�י �בית א�ה, ��בעי� רא��� לבית ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָקר�ב
�מדינה ה�ל הרי � ימי� ��ה מהל� עד וכ� א�ה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ��בעי�
וה�א האחר��; ל�ית מח�� מ�דדי� �כ���דדי�, ְְְְֲִִִִֶַַַַַָאחת;
יתר. א� א��ת אר�ע על א��ת אר�ע זה, �ירה �ית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ��היה

לח�ני�‚. �ירה �� ��� ה�נסת �ית �בית[שמשי�]וכ� , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והא�צר�ת לכמרי�, �ירה �� ��� זרה [מחסניעב�דה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

�יתתבואה] �ה� ��� וה�בר וה��ר �ירה, �ית �ה� ���ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אר�ע �ה� וי� �קרה עליה� �אי� מחיצ�ת ו�ל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ירה,

וה�ר�ני� א��ת, אר�ע על שומרי�]א��ת וה�ית[סוכות , ְְַַַַַַ�ְְִִַַָ
וה�ערה �קרה, עליה� ��� מחיצ�ת ���י ,��� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�נ�י
מצטרפי� א�� �ל � �ירה �ית �� וי� �יה על �ני� ���ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

��ירי� א�ה �בעי� �ת�� הי� א� שלישיע��, [שני ְְְִִִִִַָָָָ
עלאמה] מת�ח ח�ט �א�� ר�אי� ה��צא, ה�ית �מא�ת� ;ְִִִֵֵַַַַַָ

ה�דינה �ל הדירה]�ני בית לא�ת�[שבצד ח�� �מ�דדי� , ְְְְִִֵַָָ
א�ה. אל�י� ְִַַַַָהח�ט

עליה�„. �אי� מחיצ�ת ��י ע��: מצטרפי� �אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָוא��
�בית וה�בר וה��ר �יניה�; ��רי� �י על א� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�קרה,
�ירה; �ית �ה� �אי� והא�צר�ת, זרה עב�דה �בית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָה�נסת

וצר]וה�יח[עמוק]וה��ר בסלע]וה�ערה[ארו� [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אי� �ה�, וכ��צא א�� �ל � ���פינה �בית ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוה��ב�,

ע��. ְְִִִָָמצטרפי�

מאה‰. �יניה� י� א� � לז� סמ�כה ז� עיר�ת ��י ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהי�
��ירי� א�ה �בעי� ��היה �די ��לי�, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָואר�עי�
�עיר ��יה� ח��בי� � לז� ��ירי� א�ה ו�בעי� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָלז�
ה�נ�ה העיר �ל את מה�כת מה�, עיר �ל ונמצאת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחת;
א� � מ���י� �פרי� �ל�ה הי� א�ה. אל�י� ל� ִִָ�ְְְְְִִַַַָָָָָָֹוח�צה
א�ה אל�י� החיצ�ני� מ� אחד �ל �בי� האמצעי �י� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָי�
�ל� מאתי� החיצ�ני� ה�ני� �בי� מ�א�, �ח�ת ְִִִִִֵַַַַָָָָֹא�

�בי� מה� אחד �ל �י� ��היה �די �לי�, �ח�ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ��מ�ני�
ואר�עי� מאה �יניה�, ה�א �א�� א�ת� ���ראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאמצעי
�מ�דדי� אחת, �מדינה �ל��� הרי � ��לי� א�ה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָואחת
�ה�פה עיר ל�ל���. מח�� ר�ח לכל א�ה אל�י� ְָ�ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָלה�

י�בה[חומה] מי�יבת�;[באוכלוסי�]�לב��� ל� מ�דדי� , ְְְִִִַָָָָָ
מח�מ�תיה. ל� מ�דדי� ה�פה, �לב��� ְְִֵֶָָָ�ְְַָָי�בה

.Â�אר �היתה אר�עעיר ל� וי� ה�איל מר�עת, א� ה ְֲִֶָָ�ְָ�ְְִֵַַַַָ
ל� �מ�דדי� �היא, �מ�ת א�ת� מ�יחי� �ו�ת, ְְִִִִִֶַָָָָזו��ת
עג�ה, היתה ר�ח�תיה; מאר�ע ר�ח לכל א�ה ָ�ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָאל�י�

זו��ת ל� כמרובעת]ע��י� אותה א�ת�[מחשיבי� ור�אי� , ְִִִָָָ
מר�ע א�ת� מ�לע�ת ח�� �מ�דדי� מר�ע, �ת�� היא ָ�ְְְִִַָ�ְְְִִ�א��

מ���ר ��מצא � ר�ח לכל א�ה ה�ו��ת.[מרויח]אל�י� ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

.Ê� ר��ת צלע�ת ל� ��� א� מ���ת, היתה א� ְֵֶֶֶַָָ�ְְְִֵָָוכ�
א�ה אל�י� למר�ע ח�� מ�דדי� �� ואחר א�ת�, ְִַַַַָ�ְְְְְִִַַַַָָמר�עי�

הע�ל� �ר��ע מר�ע� מר�ע�, �כ�ה�א ר�ח; [צפונהלכל ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ
וכו'] דרומו כנגד דרומה העול� צפו� ר�חכנגד �ל ��הא �די ,ְְֵֵֶַָ

�נג��. �מכ�נת הע�ל�, מר�ח�ת ר�ח �נגד מ��כה ְְֶֶֶָ�ְְְִֵֶֶֶַָָָָמ��ה

.Á�ר�אי � אחד מ�ד �קצרה אחד מ�ד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיתה
�� �מי� ע��יה היתה רחבה. ��� היא �א�� [ג'א�ת� ְִִָ�ְְְֲִַָָָָָָ

שלנו] סופית כ"� כעי� �יוונית �ק�ת ע��יה �היתה א� ,ְְֲֶֶֶָָָ
� א�ה אלפי� מאר�עת �ח�ת רא�יה �ני �י� י� ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָא�

ה�תר מ� ל� קצותמ�דדי� בשני הנמתח בחבל – ["יתר" ְִִֶֶַָ
�א��הקשת] וה��ת ה�תר ��י� הרחב �ל את ור�אי� ,ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

אלפי� אר�עת רא�יה �ני �י� היה וא� ��י�; מלא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָה�א
ה��ת מ� א�א ל� מ�דדי� אי� עצמו]� .[מהישוב ְִִֵֶֶֶַָָ

.Ëר�ה לפניה י� א� � ה�חל �פת על ����בת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר
הנחל] בשפת גבוהה קרקע על[יציקת א��ת אר�ע ְַַַַַֹרחב

נמצא � ��חל וי����� עליה ��עמד� �די ה�חל, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ�פת
ה�חל מ�פת א�ה אל�י� ל� �מ�דדי� העיר, �כלל ְְְְִִִִִַַַַַַַַַַַָָָה�חל
הר�ה מ�ני ה�דינה, �כלל ��� ה�חל ויע�ה ְְְִִִֵַַַָָָ�ְְִֵֶַַַַָָה�נ�ה,
א�א לה� מ�דדי� אי� ר�ה, �� אי� וא� מ���. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָה�נ�יה
��ה�. האל�י� מ� נמ�ד ה�חל ונמצא ��יה�; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמ�תח

.È�צריפי קני�]י��בי בבתי הדרי� צא� מ�דדי�[רועי אי� , ְְְִִִֵֵ
�ל חצר�ת �ל� �� י� וא� ��יה�; מ�תח א�א ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלה�

��י� �ני אב�]�ני או ע� ���[בתי הק�ע� הצריפי�, [ג� ְְִֵֵָ�ְְ�ָ
קבוע] לבית אל�י�נחשבי� לה� ונ�תני� א�ת� �מר�עי� ,ְְְְְִִִֶַַַָָ

העיר�ת. ��אר ר�ח, לכל ְְֲִַַָָָָָא�ה

.‡Èח�ת� לא א�ה, חמ�י� �ל �חבל א�א מ�דדי� ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאי�
ה�יע י�תר. י��� ��א �די ,���� �ל �בחבל יתר; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹולא

��כ�ל[עמק]לגיא א�ה, חמ�י� רח�� היה א� � ְְְֲִִִֶַַָָָָָ
�עמק� ��היה וה�א מבליע�; � ה��ה �חבל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָלהבליע�

אלפי�. מאר�עת ְֲִֵַַַָָ�ח�ת

.·Èה��קלת ח�ט ��היה אמ�רי�? �ברי� [חוט��ה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
מדידה] לצור� אב� �נג��שבראשו החוטי�רד [כשמניח ְְֵֶ

עיכוב] ללא האב� נופלת העמק אפ�רבשפת �אי ,ְִֶֶָ
�נג��, י�רד ה��קלת ח�ט אי� א� אבל ;�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלה����
מ��. �ח�ת א� אל�י�, עמק היה �� א� א�א מבליע�, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאינ�
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מק�� �א�ת� ר�ח, לכל א�ה אל�י� ל� י� � מצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָלדבר
העיר, �אנ�י ה�א הרי � למדינה ה�יע וא� ל�; ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָ�ה�יע

ל�דינה. ח�� ר�ח לכל א�ה אל�י� ל� ְְְְִִֵַַַַַָָָוי�

.ÊÈבר�' ��ר�: ה�ל� וה�א ל� ואמר� �ר��ת, י�צא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָהיה
אל�י� מ�ק�מ� ל� י� � לע��ת�' ��צאת ה�צוה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָנע�ת
�ר��ת, מ��� ��צא �ח�� מקצת היה וא� ר�ח; לכל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָא�ה
ח�זר זה הרי � מ�ק�מ� ל� ��� אל�י� �ת�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָ�מבלע
נפ��ת לה�יל ה��צאי� וכל יצא. לא �כא�� ְְְְְְִִִִַַַָָָֹלמק�מ�,
לה� י� � ה��לת מ� א� ה�הר, מ� א� ��י�, מ�ד ְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹי�ראל
יד היתה וא� ;�� �ה�יל� מ�ק�� ר�ח לכל א�ה ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָאל�י�
הרי � �ה�יל� ��ק�� ל���ת מפחדי� והי� ��יפה, ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָה��י�

זינ�. �בכלי למק�מ�, ���ת ח�זרי� ְְְְִִִֵֵֵַָָָא��

כח ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

ה�דינה‡. מ� י�צא �ה�א �ירה �ית היה[העיר]�ל א� � ְִִִִֵֵֶַָָָָָ
�ה�א א�ה, �לי�י ��ני א�ה �בעי� ה�דינה �בי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ�ינ�

של]צלע מהמרובע אחד �ח�ת[צד א� המר�עת, סאתי� �ית ְִֵֶַַַָ�ַַָ
�כ���דדי� מ��ה; ונח�ב ל�דינה, מצטר� זה הרי � ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמ�ה
זה. �ירה מ�ית ח�� מ�דדי� ר�ח, לכל א�ה אל�י� ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָל�

�ני·. �בית א�ה, ��בעי� ל�דינה קר�ב זה �ית ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהיה
ל�ני קר�ב �לי�י �בית א�ה, ��בעי� רא��� לבית ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָקר�ב
�מדינה ה�ל הרי � ימי� ��ה מהל� עד וכ� א�ה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ��בעי�
וה�א האחר��; ל�ית מח�� מ�דדי� �כ���דדי�, ְְְְֲִִִִֶַַַַַָאחת;
יתר. א� א��ת אר�ע על א��ת אר�ע זה, �ירה �ית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ��היה

לח�ני�‚. �ירה �� ��� ה�נסת �ית �בית[שמשי�]וכ� , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
והא�צר�ת לכמרי�, �ירה �� ��� זרה [מחסניעב�דה ְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

�יתתבואה] �ה� ��� וה�בר וה��ר �ירה, �ית �ה� ���ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אר�ע �ה� וי� �קרה עליה� �אי� מחיצ�ת ו�ל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ירה,

וה�ר�ני� א��ת, אר�ע על שומרי�]א��ת וה�ית[סוכות , ְְַַַַַַ�ְְִִַַָ
וה�ערה �קרה, עליה� ��� מחיצ�ת ���י ,��� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�נ�י
מצטרפי� א�� �ל � �ירה �ית �� וי� �יה על �ני� ���ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

��ירי� א�ה �בעי� �ת�� הי� א� שלישיע��, [שני ְְְִִִִִַָָָָ
עלאמה] מת�ח ח�ט �א�� ר�אי� ה��צא, ה�ית �מא�ת� ;ְִִִֵֵַַַַַָ

ה�דינה �ל הדירה]�ני בית לא�ת�[שבצד ח�� �מ�דדי� , ְְְְִִֵַָָ
א�ה. אל�י� ְִַַַַָהח�ט

עליה�„. �אי� מחיצ�ת ��י ע��: מצטרפי� �אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָוא��
�בית וה�בר וה��ר �יניה�; ��רי� �י על א� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�קרה,
�ירה; �ית �ה� �אי� והא�צר�ת, זרה עב�דה �בית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָה�נסת

וצר]וה�יח[עמוק]וה��ר בסלע]וה�ערה[ארו� [חצובה ְְְְִַַַַָָ
אי� �ה�, וכ��צא א�� �ל � ���פינה �בית ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוה��ב�,

ע��. ְְִִִָָמצטרפי�

מאה‰. �יניה� י� א� � לז� סמ�כה ז� עיר�ת ��י ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָהי�
��ירי� א�ה �בעי� ��היה �די ��לי�, ואחת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָואר�עי�
�עיר ��יה� ח��בי� � לז� ��ירי� א�ה ו�בעי� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָלז�
ה�נ�ה העיר �ל את מה�כת מה�, עיר �ל ונמצאת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחת;
א� � מ���י� �פרי� �ל�ה הי� א�ה. אל�י� ל� ִִָ�ְְְְְִִַַַָָָָָָֹוח�צה
א�ה אל�י� החיצ�ני� מ� אחד �ל �בי� האמצעי �י� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָי�
�ל� מאתי� החיצ�ני� ה�ני� �בי� מ�א�, �ח�ת ְִִִִִֵַַַַָָָָֹא�

�בי� מה� אחד �ל �י� ��היה �די �לי�, �ח�ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ��מ�ני�
ואר�עי� מאה �יניה�, ה�א �א�� א�ת� ���ראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאמצעי
�מ�דדי� אחת, �מדינה �ל��� הרי � ��לי� א�ה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָואחת
�ה�פה עיר ל�ל���. מח�� ר�ח לכל א�ה אל�י� ְָ�ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָלה�

י�בה[חומה] מי�יבת�;[באוכלוסי�]�לב��� ל� מ�דדי� , ְְְִִִַָָָָָ
מח�מ�תיה. ל� מ�דדי� ה�פה, �לב��� ְְִֵֶָָָ�ְְַָָי�בה

.Â�אר �היתה אר�עעיר ל� וי� ה�איל מר�עת, א� ה ְֲִֶָָ�ְָ�ְְִֵַַַַָ
ל� �מ�דדי� �היא, �מ�ת א�ת� מ�יחי� �ו�ת, ְְִִִִִֶַָָָָזו��ת
עג�ה, היתה ר�ח�תיה; מאר�ע ר�ח לכל א�ה ָ�ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָאל�י�

זו��ת ל� כמרובעת]ע��י� אותה א�ת�[מחשיבי� ור�אי� , ְִִִָָָ
מר�ע א�ת� מ�לע�ת ח�� �מ�דדי� מר�ע, �ת�� היא ָ�ְְְִִַָ�ְְְִִ�א��

מ���ר ��מצא � ר�ח לכל א�ה ה�ו��ת.[מרויח]אל�י� ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

.Ê� ר��ת צלע�ת ל� ��� א� מ���ת, היתה א� ְֵֶֶֶַָָ�ְְְִֵָָוכ�
א�ה אל�י� למר�ע ח�� מ�דדי� �� ואחר א�ת�, ְִַַַַָ�ְְְְְִִַַַַָָמר�עי�

הע�ל� �ר��ע מר�ע� מר�ע�, �כ�ה�א ר�ח; [צפונהלכל ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ
וכו'] דרומו כנגד דרומה העול� צפו� ר�חכנגד �ל ��הא �די ,ְְֵֵֶַָ

�נג��. �מכ�נת הע�ל�, מר�ח�ת ר�ח �נגד מ��כה ְְֶֶֶָ�ְְְִֵֶֶֶַָָָָמ��ה

.Á�ר�אי � אחד מ�ד �קצרה אחד מ�ד רחבה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָהיתה
�� �מי� ע��יה היתה רחבה. ��� היא �א�� [ג'א�ת� ְִִָ�ְְְֲִַָָָָָָ

שלנו] סופית כ"� כעי� �יוונית �ק�ת ע��יה �היתה א� ,ְְֲֶֶֶָָָ
� א�ה אלפי� מאר�עת �ח�ת רא�יה �ני �י� י� ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָא�

ה�תר מ� ל� קצותמ�דדי� בשני הנמתח בחבל – ["יתר" ְִִֶֶַָ
�א��הקשת] וה��ת ה�תר ��י� הרחב �ל את ור�אי� ,ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

אלפי� אר�עת רא�יה �ני �י� היה וא� ��י�; מלא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָה�א
ה��ת מ� א�א ל� מ�דדי� אי� עצמו]� .[מהישוב ְִִֵֶֶֶַָָ

.Ëר�ה לפניה י� א� � ה�חל �פת על ����בת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעיר
הנחל] בשפת גבוהה קרקע על[יציקת א��ת אר�ע ְַַַַַֹרחב

נמצא � ��חל וי����� עליה ��עמד� �די ה�חל, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ�פת
ה�חל מ�פת א�ה אל�י� ל� �מ�דדי� העיר, �כלל ְְְְִִִִִַַַַַַַַַַַָָָה�חל
הר�ה מ�ני ה�דינה, �כלל ��� ה�חל ויע�ה ְְְִִִֵַַַָָָ�ְְִֵֶַַַַָָה�נ�ה,
א�א לה� מ�דדי� אי� ר�ה, �� אי� וא� מ���. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָה�נ�יה
��ה�. האל�י� מ� נמ�ד ה�חל ונמצא ��יה�; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמ�תח

.È�צריפי קני�]י��בי בבתי הדרי� צא� מ�דדי�[רועי אי� , ְְְִִִֵֵ
�ל חצר�ת �ל� �� י� וא� ��יה�; מ�תח א�א ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלה�

��י� �ני אב�]�ני או ע� ���[בתי הק�ע� הצריפי�, [ג� ְְִֵֵָ�ְְ�ָ
קבוע] לבית אל�י�נחשבי� לה� ונ�תני� א�ת� �מר�עי� ,ְְְְְִִִֶַַַָָ

העיר�ת. ��אר ר�ח, לכל ְְֲִַַָָָָָא�ה

.‡Èח�ת� לא א�ה, חמ�י� �ל �חבל א�א מ�דדי� ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאי�
ה�יע י�תר. י��� ��א �די ,���� �ל �בחבל יתר; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹולא

��כ�ל[עמק]לגיא א�ה, חמ�י� רח�� היה א� � ְְְֲִִִֶַַָָָָָ
�עמק� ��היה וה�א מבליע�; � ה��ה �חבל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָלהבליע�

אלפי�. מאר�עת ְֲִֵַַַָָ�ח�ת

.·Èה��קלת ח�ט ��היה אמ�רי�? �ברי� [חוט��ה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
מדידה] לצור� אב� �נג��שבראשו החוטי�רד [כשמניח ְְֵֶ

עיכוב] ללא האב� נופלת העמק אפ�רבשפת �אי ,ְִֶֶָ
�נג��, י�רד ה��קלת ח�ט אי� א� אבל ;�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלה����
מ��. �ח�ת א� אל�י�, עמק היה �� א� א�א מבליע�, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאינ�
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.‚È��מע �יא משופע]היה מק�ד[מדרונו וע�לה, מק�ד � ְְַָָ�ְְְֵֵֶַַָ
להל�]וי�רד המפורטת לשיפוע בדילוגי� מדידה היה[שיטת ; ְֵָָ

להבליע� יכ�ל �אינ� מחמ�י�, רחב נ'�יא שהחבל [כיו� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להבליע�אמה] יכ�ל �ה�א למק�� ה�ל� בגיא� [מקו� ְְְִֵֶַָָ

למדוד] מ�ת�שיכול �נגד וצ�פה �מבליע�, את, [מערי� ְְְִִֶֶֶַָ
עיונו] לפי וח�זר.התחו� ,ְֵ

.„Èא�מד א�א ה�תל'; את 'י�ב א�מרי� אי� לכתל, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹה�יע
מ�דד�[מערי�] ,�� לה���� אפ�ר וא� ל�. וה�ל� ְְְְְְְִִֵֵֶַָָרח��,

מ�דד �נג��, י�רד ה��קלת ח�ט היה וא� יפה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמדידה
יפה. מדידה ְְִָָָָרח��

.ÂËמתל�ט הר היה א� � להר �ב�[מיתמר]ה�יע מ��� ְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מבליע� א��ת, חמ� �אר� טפחי� מחשיבע�רה [לא ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

עדהשיפוע] הר�ה, �ב�� היה וא� למידת�; ְְְְִִֵֵַַַָָָָוח�זר
א��ת, אר�ע מ�� מ��� טפחי� ע�רה מ��� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ��תל�ט
�היה �ג�� להבליע�, יכ�ל אינ� א� ל�. וה�ל� ְְְְְִִֵֵֶַָָָא�מד�,

מעט מעט מק�ד� � מחמ�י� יתר מדידהרח�� [שיטת ְְְְְֲִִֵֵַַַָָ
לשיפועי�] �הרי�'מיוחדת 'מק�די� �אמר�: ה�א וזה ;ְְְְִִֶֶֶַָָ

בסמו�] .[ומפורט

.ÊËיכ�ל �אינ� ��יאי�ת א� �הרי� מק�די� ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�יצד
ישר]להבליע�? אינו השטח �ל[כי חבל �ני� א�חזי� ְְְֲִִִֶֶֶַַָ

מר�ל�תיו �נגד קצת� א�חז העלי�� א��ת, ,[רגליו]אר�ע ְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ
לעמד העלי�� וח�זר ל��, �נגד ה�ני ��צה א�חז ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוה�ח���
החבל; מ�ת מ��� �מרחיק י�רד וה�ח��� ה�ח���, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַ�מק��
�כ��ל� .��� את ���דדי� עד וה�לכי�, מת�ל�לי� ְֵֵֶ�ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַוכ�

ה�יא א� ההר את להבליע העיר]ה��דד יצא[שמול לא , ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
'מ�ת ויאמר�: הע�ברי�, א�ת� ירא� ��א � ל�ח�� ְְְְְִִִֶַַָֹֹח��

לכא�' �אה להיכשל]�ח�מי� .[ועלולי� ְְִָָָ

.ÊÈי�דע �ה�א ממחה, אד� מדידת על א�א ס�מכי� ְֵֶֶַ�ְְִִֵֶַַָָָאי�
ממחה �בא מחזקי�, ��ת �ח�מי לנ� הי� ה�רקע. ְֶ�ְִָָ�ְְִֵַַַַַָָָמ�ת

ל� ��מעי� � ��ח�� �מעט מה�, ��ח�� ר�ה [רק]�מדד, ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ה�ח��, �מדד� ממחי� �ני� �א� א� וכ� �ר�ה; ְְְִַָ�ְְְִִִֵֶַַָָ��ח��
��א �בלבד למר�ה; ��מעי� � מעט ואחד ר�ה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד

עיר �ל אלכס�נ� מ��ת יתר מיד]יר�ה .[כמבואר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

.ÁÈהמקובלת]�יצד הסטיה מידת חישוב צורת �עת[מהי ? ְֵֵַ
הרא��� '��א נאמר: � זה אלכס��[הממעט]��ר�ה מ�ר� ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

צלע ונמצא מ�ת�, מעט �לפיכ� האל�י�, מדד עיר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�ל
האחר��, וזה מאל�י�; �ח�ת ה�דינה �בי� �ינ� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָה�ח��

ה�דינה' מ�לע אל�י� ישר]מדד בקו העיר ואי�[מאמצע ; ְְְִִִֵֶַַַַַָָ
ה על ר�המחזיקי� א� לפיכ�, זה. על �יתר ��עה רא��� ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

��מ�ני� מא�ת �חמ� אפ�� הרא���, על יתר האחר�� ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָזה
ל�. ��מעי� אי� זה, על �יתר ל�; ��מעי� � ְְְְִִֵֵֵֶַָ�קר�ב

.ËÈ�א� 'עד ל�מר: נאמני� � �פחה אפ�� עבד, ְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָאפ��
�א� �עד אני 'זכ�ר ל�מר: ה�ד�ל ונאמ� ה��ת'; ְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָ�ח��
עד�ת� על וס�מכי� קט�', ��הייתי ���ת �אי� ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָהיינ�
להקל, א�א להחמיר ��בר חכמי� אמר� ��א זה; ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�דבר

מ�בריה�. אל�י� ��ע�ר ְְְִִִִִֵֵֶֶַַמ�ני

כט ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות

.‡� �דברי� ה��ת י�� לק�� ה��רה, מ� ע�ה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָמצות
זכרה� �ל�מר לק���", ה��ת י�� את "זכ�ר ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָ��אמר:
� �ביציאת� �כניסת� לזכרה� וצרי� וק���; �בח ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָזכירת

�הב�לה. �ביציאת� ה���, �ק��� ְְְְִִִִִַַָָָָ�כניסת�

אלהינ�·. ה' א�ה '�ר�� ה���: ק��� נ�סח ה�א ְֱִֵֶַַַָָֹוזה
ו��ת �נ�, ורצה �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָמל�
ברא�ית, למע�ה ז�ר�� � הנחילנ� �ברצ�� �אהבה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָקד��
בחר� בנ� �י מצרי�; ליציאת זכר קד�, למקראי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�ח�ה
�ברצ�� �אהבה קד�� ו��ת הע�י�, מ�ל ק��� ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָוא�תנ�

ה��ת'. מק�� ה', א�ה �ר�� ְְְִֵַַַַַָָָָהנחל�נ�.

מל�‚. אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ההב�לה: נ�סח ה�א ְְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹוזה
�בי� לח��, א�ר �בי� לחל, קד� �י� ה�ב�יל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹהע�ל�,
�ר�� ה�ע�ה. ימי ל��ת ה�ביעי י�� �בי� ל��י�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָי�ראל

לחל'. קד� �י� ה�ב�יל ה', ְְִֵֶַַַָֹֹא�ה

���גג„. �י� ��ילה, ק�� לא א� ��ילה; ה����, ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹע�ר
הב�יל לא וא� .��� ה��� �ל וה�ל� מק�� � �מזיד ְְִִִֹ�ְְְִֵֵֵֵַַָ�י�
רביעי; י�� ס�� עד וה�ל� �מב�יל למחר, מב�יל � ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ��ילה
�לבד. ��ת מ�צאי �ליל א�א הא�ר, על מבר� אינ� ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאבל

עד‰. � ה��� מ��ק�� יי�, ל���ת א� לאכל לאד� ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹאס�ר
ול���ת, לאכל להתחיל ל� אס�ר ה���, מ��צא וכ� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��ק��.
ול���ת ��ב�יל; עד � �ל�� לטע� א� מלאכה, ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹולע��ת
קד� א� ��ק�� קד� ו�תה ואכל עבר, א� �כח מ�ר. ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�ִַַה�י�,

�אכל. אחר �מב�יל מק�� זה הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ��ב�יל

.Â�וא ה�י�. על �להב�יל ה�י� על לק�� ס�פרי�, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַמ�ברי
�מאחר ה��ס; על להב�יל צרי� ��פ�ה, �הב�יל �י ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָעל
מלאכה, לע��ת ל� מ�ר לחל', קד� '�י� ויאמר ְֲַָָָ�ְְְִֵֶֶַַֹֹֹ��ב�יל
�ח�ה, ה�י� על �מבר� ה��ס. על הב�יל ��א �י על ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹא�

��ק��. עד ידיו את נ�טל ואינ� מק��; �� ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחר

.Ê�א רביעית מחזיק �ה�א ��ס ל�קח ע��ה? ה�א ְְִִִֵֵֶֶַַַ�יצד
יי�, �ממ�אה� מ�ח��, ו��טפ� מ�פני� �מדיח� ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָיתר,
ולא יתר, א� טפח ה�רקע מ� �מג�יה� �ימינ�, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹוא�חז�
�מנהג מק��; �� ואחר ה�פ�, על �מבר� ��מאל. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹיס�ע
ואחר "ויכ��", �ר�ת ��ח�ה לקר�ת י�ראל, �כל ְַַ�ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ���ט
לגמיו, מלא ו��תה מק��. �� ואחר ה�י�, על מבר� ��ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹ�ְָ
�מבר� ידיו, נ�טל �� ואחר חב�רה; �ני לכל ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ�מ�קה

וא�כל. ְִֵַ'ה��ציא'

.Á�סע�ד[נחשב]אי �מק�� א�א לאק���, �יצד? ה. ְְִִֵֵֶַָָֹ
�זוית ק�� א� אבל אחר; �בית ויאכל זה �בית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיק��

ה�נסת?[פינה] �בית מק��י� ול�ה �נ�ה. �זוית א�כל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָז�,
.�� ו��תי� �א�כלי� הא�רחי� ְְְְִִִִֵֶָָמ�ני

.Ë� יי� ל� היה ��א א� ה�י�, מ� י�תר לפת מתא�ה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה
ואחר �מק��, 'ה��ציא', �מבר� �ח�ה, ידיו נ�טל זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
ה��ס. על א�א ה�ת, על מב�ילי� ואי� וא�כל. ��צע ��ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

.Èונטל ו�כח ��ת, �לילי ה�י� על לק�� ��ת��� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמי
מק�� ואינ� ה�ת, על מק�� זה הרי � ��ק�� קד� ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹידיו

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ה�י� על לבר� �מצוה לסע�דה. ידיו ��טל אחר ה�י� ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָעל
ה�קרא ה�א וזה �נ�ה; סע�דה ��סעד קד� ה��ת, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ�י��
ו��תה, �לבד, ה�פ�' �רי '��רא מבר� ר�א'. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ'ק���א
�ל�� ��טע� לאד� ל� ואס�ר ויסעד; ידיו, י�ל �� ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹואחר
סע�דה. �מק�� א�א יהיה לא זה, ק��� וג� ��ק��. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹקד�

.‡È,��י מ�ע�ד ��ת ערב ה��ס על לק�� לאד� ל� ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָי�
מ�ע�ד ה��ס על מב�יל וכ� ה��ת; נכנסה ��א �י על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹא�
לאמר� זכירה ��צות ��ת; היא �עדי� �י על א� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָי��,
�מעט. ז� ל�עה קד� �י� ויציאת�, �ניסת� ��עת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ�י�

.·Èוה�א ה��� עליו וקד� ��ת, �ערב א�כל �היה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
ה�לח� על מ�ה ��רס � ה�ע�דה אחר�ת�� עד הפת [לכסות ְְֵַַַַָָ�ְָ

�ר�תהקידוש] מבר� �� ואחר סע�דת�, וג�מר �מק��; ,ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ
סע�דת� �ת�� וה�א ה��ת ויצא ���ת, א�כל היה ְְְְְֵַַַַָָָָָָָָה�ז��.

ידיו ונ�טל סע�דת�, ��מר אחרוני�]� �ר�ת[מי� �מבר� , ְְְְִֵֵֵַָָָָ
�ת�� היה וא� עליו; מב�יל �� ואחר ה��ס, על ְְְְִִַַַַַַָָָָָָה�ז��

ל�ת�ת�.[יי�]ה�ת�ה ח�זר �� ואחר �מב�יל, ��סק � ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

.‚È�מבר ��ת, הכנסת ע� אכילת� וגמר א�כל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה
ולא �ני, ��ס על מק�� �� ואחר �ח�ה, ה�ז�� ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹ�ר�ת
�כ�ס מצו�ת ��י ע��י� �אי� � אחד ��ס על ויק�� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיבר�
��י ה�ז��, �ר�ת �מצות ה��� ק��� ��צות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָאחד;

ה�. ��רה �ל ְִֵֶָמצו�ת

.„Èי�� על לנ�� הרא�י ה�י� על א�א מק��י� ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאי�
אפ�� �א�ר, א� �ב� �� נתערב א� לפיכ�, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָה�ז�ח;
אנ� �� עליו; מק��י� אי� � �ד�לה �חבית חר�ל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ�ט�ת
וא�מר: עליו, לק�� ���יר מי וי� ה�ערב. �כל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמ�רי�
לה�ציא א�א ה�ז�ח, ��י על לנ�� הרא�י ה�י� נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלא

מג�ה א� רע, �ריח� מכסה]יי� ללא �[פתוח מב�ל א� , ְִֵֶַַ�ְֶ�ָ
מה�. אחד על מק��י� ְְִֵֵֶֶֶַַָ�אי�

.ÂË,�יי ריח �ריח� �י על א� � חמ� טע� ��עמ� ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיי�
על א� � מי� עליה� ��ת� �מרי� וכ� עליו. מק��י� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאי�
�ברי� ��ה עליה�. מק��י� אי� יי�, טע� �ה� ��� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�י

�ל�ה ה�מרי� על ���ת� מסויימות]אמ�רי�? [מידות ְְְֲִִֶַַַָָָֹ
� אר�עה ה�ציא א� אבל מאר�עה; �ח�ת וה�ציא ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָמי�,

מז�ג יי� זה במי�]הרי עליו.[מעורב �מק��י� , ְְֲִִֵֶַַָָָ

.ÊË� רביע��ת ��ה מחזיק אפ�� יי�, מלא �היה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָ�לי
מק��י� ואי� ונפסל, �גמ�, זה הרי מעט, מ��� �תה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָא�

��ס�ת. ��ירי �ה�א מ�ני ה�אר; ְְְִִֵֵֶַַָָעל

.ÊÈ;עליו מק��י� � יי� טע� וטעמ� חמ� ריח �ריח� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיי�
��הי� וה�א עליו; מק��י� � צ��קי� ויי� מז�ג. יי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוכ�
מה� יצא א�ת� ידר� �א� לחל�חית, �ה� ��� ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצ��קי�

אד�[מי�]�ב� וס�חט עליו; מק��י� מ���, חד� יי� וכ� . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ
יינ� �רב מדינה ��עת�. עליו �מק�� ענבי�, �ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹא���ל
להב�יל מ�ר � לק��� �ס�ל �ה�א �י על א� � ְְִַָ�ְִִֵֶַַָָ�כר

ה�דינה. חמר וה�א ה�איל ְְֲִִַַָָָעליו,

.ÁÈת�� �מ�צאי �מב�ילי� ��ת, �לילי ��ק��י� ���ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
�מ�צאיה� �מב�ילי� ט�בי�, ימי� �לילי מק��י� �� �ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
�מב�ילי� ה�. ה' ��ת�ת ���� � ה���רי� י�� ְְִִֵַַָ�ְִִֵֶַָ�במ�צאי

לי�� ��ת �במ�צאי מ�עד, �ל לח�� ט�בי� ימי� ְְֵֵֶַָָ�ְְִִֵָָ�מ�צאי
ל��ת. ט�ב י�� �מ�צאי מב�ילי� אי� אבל ְְְֲִִֵֵַַָָָט�ב;

.ËÈ�מל אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ט�ב: י�� ק��� ֱִֵֶֶַַָָֹנ�סח
�נ� �חר ל���, מ�ל ור�ממנ� ע�, מ�ל ק��נ� א�ר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָהע�ל�,
�אהבה, אלהינ� ה' לנ� ו��� ויפארנ�; �נ� רצה ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹויג�לנ�,
מקרא ט�ב י�� את ל����, �זמ�י� ח�י� ל�מחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמ�עדי�
ה�ה, ה�ב�ע�ת חג א� � ה�ה ה���ת חג י�� את ה�ה, ֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹקד�
א� ��רתנ�, מ�� זמ� א� � חר�תנ� זמ� � ה�ה ה���ת חג ְְֵֵֵֶַַַַַָ�ַַא�
בחר� בנ� �י מצרי�; ליציאת זכר �אהבה, � �מחתנ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָזמ�
��מחה קד�� �מ�עדי הע�י�, מ�ל ק��� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָוא�תנ�
וה�מ�י�'. י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� הנחל�נ�. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ�ב����
�ח�ת� �דר� וח�ת� ה��ת מז�יר � ���ת להי�ת חל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוא�

וה�מ�י�'. וי�ראל ה��ת 'מק�� ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ��פ�ה,

.Îאת �אהבה, אלהינ� ה' לנ� 'ו��� א�מר: ה�נה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�רא�
זכר�� ה�ה, ה��ר�� י�� את ה�ה, קד� מקרא ט�ב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹי��
וא�תנ� בחר� בנ� �י מצרי�; ליציאת זכר �אהבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�ר�עה
א�ה �ר�� לעד. וק�� אמת �דבר� הע�י�, מ�ל ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָָק���
וא� ה��ר��'. וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על מל� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה',
וי�� וי�ראל ה��ת 'מק�� ח�ת� � ���ת להי�ת ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחל

��פ�ה. �ח�ת� �דר� ְְִִֵֶֶֶַַָָה��ר��',

.‡Î�אי וא� �ב��ת; ה�י� על מק�� ט�ב, י�� ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָ�לילי
�י�� וכ� ה�ת. על מק�� � לפת מתא�ה �היה א� יי�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָל�

���ת. ��ק�� �דר� ר�א, ק���א מק�� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָט�ב

.·Îאחד� להי�ת �חל ט�ב י�� �לילי מברכי� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ�יצד
שבת]���ת מוצאי הוא ה�פ�,[ולילו על מבר� ��ח�ה ? ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ה�ר, על מבר� �� ואחר ט�ב, י�� ק��� מק�� �� ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָואחר
קד� �י� 'ה�ב�יל �הב�לה וח�ת� � מב�יל �� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואחר

'�החינ�'. מבר� �� ואחר ְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹלקד�',

.‚Î�א�מרי � ה���רי� י�� �בליל ט�ב י�� לילי ְְִִִֵֵֵַָ�ל
מ�ני '�החינ�', מברכי� אי� �סח �ל �ב�ביעי ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ'�החינ�';
ה�סח. �תח�ת ה�מ� על �ר� �כבר עצמ�, �פני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ�אינ�

.„Î,�ה�י על מבר� � ��ת �מ�צאי הב�לה ואחרסדר ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ה�ר? על מבר� וכיצד ה�ר. על �� ואחר ה��מי�, על ��ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָ

מב�יל. �� ואחר הא�'. מא�רי ְְְִֵֵֵַַַָָ'��רא

.‰Î�א�ת�� עד ה�ר, על מברכי� �די[יהנו]אי� לא�ר�, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ
ואי� אחרת; מדינה למט�ע ז� מדינה מט�ע �י� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ���יר
ואי� זרה; לעב�דה מס�ת� ��ת� ��י�, �ל ה�ר על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמברכי�
מתי�. �ל ה�ר על ולא זרה, עב�דה �ל ה�ר על לא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמברכי�

.ÂÎ�מברכי � מ��ראל ��י א� מ��י, �הדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָי�ראל
ל�ר�, ח�� מה�� היה עליו. מברכי� אי� מ��י, ��י ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָעליו;
וא� מבר�; אינ� ��י�, ה�ר� אנ�י רב א� � א�ר ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹוראה
�ירי� ו�ל ���ר, �ל �ב��, �ל א�ר מבר�. י�ראל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹרב
קיס� ���כניס א� � ה�חלי� עליו; יבר� לא לכ�ח�ה �ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ה�דר� �ית �ל א�ר עליה�. מברכי� מאליו, ��לק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�יניה�
מברכי� ��ביל�, ��דליקי� ח��ב אד� �� י� א� �ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

ח�� �� י� א� � ה�נסת �ית �ל �ר[שמש]עליו; �ה�א ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ה�בחר. מ� מצוה להב�לה, ואב�קה עליו. מברכי� ,��ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָ�ְָ
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ה�י� על לבר� �מצוה לסע�דה. ידיו ��טל אחר ה�י� ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָעל
ה�קרא ה�א וזה �נ�ה; סע�דה ��סעד קד� ה��ת, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ�י��
ו��תה, �לבד, ה�פ�' �רי '��רא מבר� ר�א'. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ'ק���א
�ל�� ��טע� לאד� ל� ואס�ר ויסעד; ידיו, י�ל �� ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹֹואחר
סע�דה. �מק�� א�א יהיה לא זה, ק��� וג� ��ק��. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹקד�

.‡È,��י מ�ע�ד ��ת ערב ה��ס על לק�� לאד� ל� ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָי�
מ�ע�ד ה��ס על מב�יל וכ� ה��ת; נכנסה ��א �י על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹא�
לאמר� זכירה ��צות ��ת; היא �עדי� �י על א� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָי��,
�מעט. ז� ל�עה קד� �י� ויציאת�, �ניסת� ��עת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ�י�

.·Èוה�א ה��� עליו וקד� ��ת, �ערב א�כל �היה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
ה�לח� על מ�ה ��רס � ה�ע�דה אחר�ת�� עד הפת [לכסות ְְֵַַַַָָ�ְָ

�ר�תהקידוש] מבר� �� ואחר סע�דת�, וג�מר �מק��; ,ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָ
סע�דת� �ת�� וה�א ה��ת ויצא ���ת, א�כל היה ְְְְְֵַַַַָָָָָָָָה�ז��.

ידיו ונ�טל סע�דת�, ��מר אחרוני�]� �ר�ת[מי� �מבר� , ְְְְִֵֵֵַָָָָ
�ת�� היה וא� עליו; מב�יל �� ואחר ה��ס, על ְְְְִִַַַַַַָָָָָָה�ז��

ל�ת�ת�.[יי�]ה�ת�ה ח�זר �� ואחר �מב�יל, ��סק � ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

.‚È�מבר ��ת, הכנסת ע� אכילת� וגמר א�כל ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה
ולא �ני, ��ס על מק�� �� ואחר �ח�ה, ה�ז�� ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹ�ר�ת
�כ�ס מצו�ת ��י ע��י� �אי� � אחד ��ס על ויק�� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיבר�
��י ה�ז��, �ר�ת �מצות ה��� ק��� ��צות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָאחד;

ה�. ��רה �ל ְִֵֶָמצו�ת

.„Èי�� על לנ�� הרא�י ה�י� על א�א מק��י� ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאי�
אפ�� �א�ר, א� �ב� �� נתערב א� לפיכ�, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָה�ז�ח;
אנ� �� עליו; מק��י� אי� � �ד�לה �חבית חר�ל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ�ט�ת
וא�מר: עליו, לק�� ���יר מי וי� ה�ערב. �כל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמ�רי�
לה�ציא א�א ה�ז�ח, ��י על לנ�� הרא�י ה�י� נאמר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹלא

מג�ה א� רע, �ריח� מכסה]יי� ללא �[פתוח מב�ל א� , ְִֵֶַַ�ְֶ�ָ
מה�. אחד על מק��י� ְְִֵֵֶֶֶַַָ�אי�

.ÂË,�יי ריח �ריח� �י על א� � חמ� טע� ��עמ� ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹיי�
על א� � מי� עליה� ��ת� �מרי� וכ� עליו. מק��י� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאי�
�ברי� ��ה עליה�. מק��י� אי� יי�, טע� �ה� ��� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�י

�ל�ה ה�מרי� על ���ת� מסויימות]אמ�רי�? [מידות ְְְֲִִֶַַַָָָֹ
� אר�עה ה�ציא א� אבל מאר�עה; �ח�ת וה�ציא ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָמי�,

מז�ג יי� זה במי�]הרי עליו.[מעורב �מק��י� , ְְֲִִֵֶַַָָָ

.ÊË� רביע��ת ��ה מחזיק אפ�� יי�, מלא �היה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָ�לי
מק��י� ואי� ונפסל, �גמ�, זה הרי מעט, מ��� �תה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָא�

��ס�ת. ��ירי �ה�א מ�ני ה�אר; ְְְִִֵֵֶַַָָעל

.ÊÈ;עליו מק��י� � יי� טע� וטעמ� חמ� ריח �ריח� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹיי�
��הי� וה�א עליו; מק��י� � צ��קי� ויי� מז�ג. יי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוכ�
מה� יצא א�ת� ידר� �א� לחל�חית, �ה� ��� ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹצ��קי�

אד�[מי�]�ב� וס�חט עליו; מק��י� מ���, חד� יי� וכ� . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ
יינ� �רב מדינה ��עת�. עליו �מק�� ענבי�, �ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹא���ל
להב�יל מ�ר � לק��� �ס�ל �ה�א �י על א� � ְְִַָ�ְִִֵֶַַָָ�כר

ה�דינה. חמר וה�א ה�איל ְְֲִִַַָָָעליו,

.ÁÈת�� �מ�צאי �מב�ילי� ��ת, �לילי ��ק��י� ���ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
�מ�צאיה� �מב�ילי� ט�בי�, ימי� �לילי מק��י� �� �ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
�מב�ילי� ה�. ה' ��ת�ת ���� � ה���רי� י�� ְְִִֵַַָ�ְִִֵֶַָ�במ�צאי

לי�� ��ת �במ�צאי מ�עד, �ל לח�� ט�בי� ימי� ְְֵֵֶַָָ�ְְִִֵָָ�מ�צאי
ל��ת. ט�ב י�� �מ�צאי מב�ילי� אי� אבל ְְְֲִִֵֵַַָָָט�ב;

.ËÈ�מל אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ט�ב: י�� ק��� ֱִֵֶֶַַָָֹנ�סח
�נ� �חר ל���, מ�ל ור�ממנ� ע�, מ�ל ק��נ� א�ר ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָהע�ל�,
�אהבה, אלהינ� ה' לנ� ו��� ויפארנ�; �נ� רצה ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹויג�לנ�,
מקרא ט�ב י�� את ל����, �זמ�י� ח�י� ל�מחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמ�עדי�
ה�ה, ה�ב�ע�ת חג א� � ה�ה ה���ת חג י�� את ה�ה, ֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹקד�
א� ��רתנ�, מ�� זמ� א� � חר�תנ� זמ� � ה�ה ה���ת חג ְְֵֵֵֶַַַַַָ�ַַא�
בחר� בנ� �י מצרי�; ליציאת זכר �אהבה, � �מחתנ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָזמ�
��מחה קד�� �מ�עדי הע�י�, מ�ל ק��� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָוא�תנ�
וה�מ�י�'. י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� הנחל�נ�. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ�ב����
�ח�ת� �דר� וח�ת� ה��ת מז�יר � ���ת להי�ת חל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוא�

וה�מ�י�'. וי�ראל ה��ת 'מק�� ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ��פ�ה,

.Îאת �אהבה, אלהינ� ה' לנ� 'ו��� א�מר: ה�נה ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�רא�
זכר�� ה�ה, ה��ר�� י�� את ה�ה, קד� מקרא ט�ב ְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹי��
וא�תנ� בחר� בנ� �י מצרי�; ליציאת זכר �אהבה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�ר�עה
א�ה �ר�� לעד. וק�� אמת �דבר� הע�י�, מ�ל ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָָָָק���
וא� ה��ר��'. וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על מל� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה',
וי�� וי�ראל ה��ת 'מק�� ח�ת� � ���ת להי�ת ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחל

��פ�ה. �ח�ת� �דר� ְְִִֵֶֶֶַַָָה��ר��',

.‡Î�אי וא� �ב��ת; ה�י� על מק�� ט�ב, י�� ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָ�לילי
�י�� וכ� ה�ת. על מק�� � לפת מתא�ה �היה א� יי�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָל�

���ת. ��ק�� �דר� ר�א, ק���א מק�� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָט�ב

.·Îאחד� להי�ת �חל ט�ב י�� �לילי מברכי� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ�יצד
שבת]���ת מוצאי הוא ה�פ�,[ולילו על מבר� ��ח�ה ? ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ה�ר, על מבר� �� ואחר ט�ב, י�� ק��� מק�� �� ְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָואחר
קד� �י� 'ה�ב�יל �הב�לה וח�ת� � מב�יל �� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואחר

'�החינ�'. מבר� �� ואחר ְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹלקד�',

.‚Î�א�מרי � ה���רי� י�� �בליל ט�ב י�� לילי ְְִִִֵֵֵַָ�ל
מ�ני '�החינ�', מברכי� אי� �סח �ל �ב�ביעי ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ'�החינ�';
ה�סח. �תח�ת ה�מ� על �ר� �כבר עצמ�, �פני רגל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ�אינ�

.„Î,�ה�י על מבר� � ��ת �מ�צאי הב�לה ואחרסדר ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ה�ר? על מבר� וכיצד ה�ר. על �� ואחר ה��מי�, על ��ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָ

מב�יל. �� ואחר הא�'. מא�רי ְְְִֵֵֵַַַָָ'��רא

.‰Î�א�ת�� עד ה�ר, על מברכי� �די[יהנו]אי� לא�ר�, ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָ
ואי� אחרת; מדינה למט�ע ז� מדינה מט�ע �י� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ���יר
ואי� זרה; לעב�דה מס�ת� ��ת� ��י�, �ל ה�ר על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמברכי�
מתי�. �ל ה�ר על ולא זרה, עב�דה �ל ה�ר על לא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹמברכי�

.ÂÎ�מברכי � מ��ראל ��י א� מ��י, �הדליק ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָי�ראל
ל�ר�, ח�� מה�� היה עליו. מברכי� אי� מ��י, ��י ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָעליו;
וא� מבר�; אינ� ��י�, ה�ר� אנ�י רב א� � א�ר ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹוראה
�ירי� ו�ל ���ר, �ל �ב��, �ל א�ר מבר�. י�ראל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹרב
קיס� ���כניס א� � ה�חלי� עליו; יבר� לא לכ�ח�ה �ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ה�דר� �ית �ל א�ר עליה�. מברכי� מאליו, ��לק ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�יניה�
מברכי� ��ביל�, ��דליקי� ח��ב אד� �� י� א� �ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ

ח�� �� י� א� � ה�נסת �ית �ל �ר[שמש]עליו; �ה�א ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ה�בחר. מ� מצוה להב�לה, ואב�קה עליו. מברכי� ,��ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָ�ְָ
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ה�צו�ת; �ל על ��ח�רי� �דר� הא�ר על מח�רי� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָואי�
עליו. מברכי� �א, א� ְְִִֶָָָָָא�א

.ÊÎלח�ה� לח�לה ���ת �הדלק מברכי�[יולדת]א�ר , ֶ�ְְְְְְִֶַַַָָָ
�הק�ח א�ר ��ת. �מ�צאי �מ�[שהוצא]עליו העצי� מ� ְֵֶַָָָָ�ְִִִֵַָ

�ח�ת היתה �היא � ��ת �מ�צאי עליו מברכי� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאבני�,
י�� �מ�צאי עליו מברכי� אי� אבל אד�. �ידי ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָָ�ר�ת�
על א�א ה���רי� י�� �מ�צאי מברכי� �אי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָה���רי�,

��בת ושבת]א�ר הכפורי� יו� מערב דלוק על[שהיה א� ; ֶַַַָ
עליו מברכי� ה���רי�, �י�� לח�ה א� לח�לה �הדלק ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ�ִֶ�י

מעברה. �בת �הרי �ֲֲֵֵֵֶַָָ

.ÁÎת�� �אמצע להי�ת �חל ט�ב שבוע]י�� א�מר[� , ְְְִֵֶֶַַָָ
�בי� לח��, א�ר �בי� לחל, קד� �י� 'ה�ב�יל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ�הב�לה:
ה�ע�ה', ימי ל��ת ה�ביעי י�� �בי� ל��י�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָי�ראל
מ�נה. ה�א ההב�ל�ת ��דר � ��ת �מ�צאי �א�מר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�דר�
אינ� וכ� ה�ר; על ולא ה��מי�, על לא לבר� צרי� ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֹואי�

ה���רי�. י�� �מ�צאי ה��מי� על לבר� ְְְִִִִֵֵַַַָָָָצרי�

.ËÎמ�ני ��ת? �מ�צאי ה��מי� על מברכי� ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָול�ה
�מי�בי� א�ת� מ��חי� ה��ת, ליציאת ��אבת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ�ה�פ�

ט�ב. �ריח ְֵַָא�ת�

שישי יו�
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��ני�‡. ���רה, �ני� � ���ת נאמר� דברי� ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָאר�עה
� ����רה ה�ביאי�. ידי על מפר�י� וה� ס�פרי�, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמ�ברי
�ב�ד � ה�ביאי� ידי על ו��ת�ר�� ו"�מ�ר"; ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ"זכ�ר",
מכ�ד". ה' לקד�� ענג, ל��ת "וקראת ��אמר: ָ�ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוענג,

אד�·. על ��צוה חכמי� �אמר� זה �ב�ד? ה�א ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָאיזה
�ב�ד מ�ני ��ת, �ערב �ח�י� ורגליו ידיו �ניו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלרח�
מיחל רא�, �כבד וי��ב �ציצית, �מתע�� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹה��ת.
ה�ל�. לקראת י�צא �ה�א �מ� ה��ת, �ני ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלהק�לת

הי� הרא��ני� ��ת,וחכמי� �ערב �למידיה� מק�צי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ה�ל�'. ��ת לקראת ונצא '��א� וא�מרי�: ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ�מתע�פי�

מל���‚. יהיה ולא נק�ה. �ס�ת ��ל�� ה��ת, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ�מ�ב�ד
מ�ל�ל להחלי�, ל� אי� וא� החל; �מל��� [מפשילה��ת ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָֹ

ועזראקפלי] החל. �מל��� מל���� יהא ��א �די ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹט�ית�,
ה��ת. �ב�ד מ�ני �חמי�י, מכ�סי� הע� ��ה� ,���ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

�מ��ה„. סע�דה לק�ע לאירוסי�]אס�ר �ערב[כגו� ְְְְִִֶֶֶַָָֹ
עד ול���ת לאכל �מ�ר ה��ת. �ב�ד מ�ני ְְֱִֶַָֹ�ְְִֵַַַָָ��ת,
מ� אד� ���נע ה��ת מ�ב�ד כ�, �י על וא� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ��ח��;
��ה�א ל��ת ���נס �די סע�דה, מ�ק�ע ומעלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹה�נחה

לאכל. ְֱִֶֶַֹמתא�ה

�אינ�‰. �י על וא� ה��ת, �ערב �לחנ� אד� ְְְִֵֶֶֶַַַַָָ�ְֵַָָמס�ר
וא� ��ת, �מ�צאי �לחנ� מס�ר וכ� לכ�ית; א�א ְְְֵַַָָָ�ְְְִִֵֵֶַַַָָצרי�
�כניסת� לכ�ד� �די � לכ�ית א�א צרי� �אינ� �י ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל
ה��ת; לכב�ד י�� מ�ע�ד �ית� לת�� וצרי� ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ�ביציאת�.
א�� ��ל � מ�עת �מ�ה ער��, ו�לח� �ל�ק, נר ֵֶַַָ�ְִָָָ�ְְְִֵֶָויהיה

ה�. ��ת ְִֵַָלכב�ד

.Âל�ח �ר�� ואי� �י�תר, ח��ב אד� �היה �י על ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָא�
ח�ב � ���ית �מלאכ�ת להתע�ק ולא ה��ק, מ� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ�ברי�
�ב�ד�. ה�א ��ה �ג�פ�, ה��ת לצר� �ה� �ברי� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹלע��ת
לב�ל העצי� מפ�ל �היה מי מה� � הרא��ני� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחכמי�
��דל א� ��ר, מ�לח א� מב�ל, �היה מי �מה� ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ה�,

י�צא[שוזר] �היה מי �מה� נר�ת, מדליק א� ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ�תיל�ת,
על א� �מ�קה, מ�אכל ל��ת צרי� �ה�א דברי� ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָוק�נה
מ��ח. זה הרי זה, �דבר ה�ר�ה וכל �כ�. �ר�� �אי� ָ�ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�י

.Ê��לת ��רי� חכמי� �אמר� זה ע��ג? ה�א ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאיזה
ה�ל � ל��ת ה�ל מב��, �מ�קה �י�תר, �מ� ְַַַָָֹֹ�ְְְְִֵֵֶַַָ�ב�יל
�בת��� ��ת �ה�צאת ה�ר�ה וכל אד�. �ל ממ�נ� ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָלפי
מ�גת, יד� אי� וא� מ��ח. זה הרי וט�בי�, ר�י� ְִֵֶֶַָָ�ְְֲֲִִִֵֶַַָמאכלי�

�לק ע�ה שהוא]אפ�� כל �ב�ד[תבשיל מ��� �� וכ��צא ְְֲִִֵֶֶַָָ
ול�אל לעצמ� להצר ח�ב ואינ� ��ת; ענג זה הרי � ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹה��ת
חכמי� אמר� ��ת; �מאכל להר��ת �די ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָמאחרי�
ל�ר��ת'. �צטר� ואל �חל, ���� 'ע�ה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹהרא��ני�:

.Á�צרי � ���ת ימיו �ל והרי וע�יר, ענג �היה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹמי
ל���ת, אפ�ר אי וא� החל. מ�אכל ��ת מאכל ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָֹל���ת
וא� מאחר; להק�י�, רגיל היה א� האכילה: זמ� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָמ��ה

מק�י�. לאחר, רגיל ְְִִֵַַָָָהיה

.Ë,ערבית אחת � ���ת סע�ד�ת �ל� לאכל אד� ְְְֱִֶַַַַַָָָָָֹֹח�ב
��ל� לה�הר וצרי� �מנחה. ואחת �חרית, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹואחת
ה�ת�רנס עני ואפ�� �לל; מה� יפח�ת ��א א��, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹסע�ד�ת
מרב ח�לה היה וא� סע�ד�ת. �ל� ס�עד ה�דקה, ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹמ�

מתע�ה �היה א� חלו�]האכילה, תענית �ט�ר[כגו� � ְֲִִֶֶַָָָָָ
על מ�ל��� סע�דה �ל לק�ע וצרי� סע�ד�ת. ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֹֹמ�ל�

ט�בי�. �ימי� וכ� כ�ר�ת. ��י על ולבצע ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹה�י�,

.È� יי� ��ת�ת ��ר וה�א,אכילת � ל� ה�א ע��ג ��ת, ְְְֲִִִִַַַַָָָָ
���ת ה�י� על סע�דה לק�ע ואס�ר מ�גת. יד� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ��היה
מנהג ה�א �� א�א ה�דר�; �ית ��עת ט�בי� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ�בימי�
�בית �מ�ס� �חרית ���ת אד� ית��ל ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָה��יקי�:
לבית ויל� �נ�ה, סע�דה ויסעד לבית� ויב�א ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹה�נסת,
ואחר מנחה; וית��ל ה�נחה, עד וי�מע יקרא ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָה�דר�,
עד וי��ה ויאכל ה�י�, על �לי�ית סע�דה יק�ע ��ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ

��ת. ֵַָָמ�צאי

.‡È�מ�ל י�תר ��ת�ת �ערבי ��ה�� לאד� ל� ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאס�ר
רב, ה��� וע�ד לבית� ���יע �די ה���, מ�ח�ת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָ�רסא�ת
�ה��� י�דעי� בית� אנ�י אי� �הרי � ל��ת סע�דה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויכי�
מתארח היה א� ל�מר, צרי� ואי� ל�. להכי� �די ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָיב�א,
�בר לה� הכינ� ��א מ�ני מב���, �ה�א � אחרי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאצל

לא�רחי�. ְְִָָהרא�י

.·È�רחמי �לב�� �להתח�� ולזעק להתע��ת ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹאס�ר
�מתריעי� מתע�י� �ה���ר ה�ר�ת מ� �צרה ואפ�� ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָ���ת;
�ימי� ולא ���ת, מתריעי� ולא מתע�י� אי� � ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹעליה�
ספינה א� נהר, א� ��י� �ה�יפ�ה מעיר ח�� ְִִִִִִֵֶָָָָט�בי�;

��תריעי�[מיטלטלת]ה��רפת � עליה�[תוקעי�]��� ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
רחמי�. עליה� �מב��י� �מתח�ני� א�ת�, לעזר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ���ת
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.‚È�ימי מ�ל�ה �ח�ת ��י�, �ל עיר�ת על צרי� ְֲִִִִֵֶַָָָָָֹאי�
עליה�, ה�לחמה אנ�י �עת ��תי�ב �די ה��ת, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹקד�
מפליגי� אי� זה �מ�ני ���ת. �טר�די� מבהלי� יהי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹולא
��תי�ב �די ה��ת, קד� ימי� מ�ל�ה �ח�ת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ�ספינה
ולדבר מ�י; י�תר יצטער ולא ה��ת, קד� עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ�ע��

ע�� �פ�סק ��ת, �ערב אפ�� ��� מפליג [ע�מצוה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
��בתהנכרי] ואינ� כא�ל��ת, אי� בהסכ� עמד לא [א� ְְִֵֵֹ
לציד��איסור] �מ�ר סמוכי�]. אפ��[מקומות � �ה� וכ��צא ְְֲִִִֵֶַָֹ

��הג� �מק�� ��ת; �ערב להפליג מ�ר הר��ת ְְְֲִֶֶֶַַָָָָ�ְְְִֵָלדברי
מפליגי�. אי� �לל, ��ת �ערב יפליג� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ��א

.„Èע�נת לפיכ�, ה�א; ��ת מענג ה��ה, ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ��מי�
�מ�ר ��ת. ללילי ��ת מ�ילי ה�ריאי�, חכמי� ָ�ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ�למידי
ולא ח�בל מ��� �זה ואי� ���ת, לכ�ח�ה �ת�לה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלבעל

ל�. צער ִַַָמ���

.ÂËנגד� �ק�לה מה�, אחת �ל � זרה ועב�דה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה��ת
ה�ד�� ��י� הא�ת היא וה��ת ה��רה; מצו�ת �ל ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ�אר
�אר על הע�בר �ל לפיכ�, לע�ל�. �בינינ�, ה�א ְְְִֵֵֵַָָָָָָ�ר��
��ת המח�ל אבל י�ראל; ר�עי �כלל ה�א הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָה�צו�ת,
�ג�י� ��ניה� � זרה עב�דה �ע�בד ה�א הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָ�פרהסיא,

�בריה�. ְְִֵֶָלכל

.ÊËיע�ה אנ�� "א�רי וא�מר: ה�ביא מ��ח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ�
וכל וג�'. מח�ל�" ��ת �מר � �� יחזיק אד� �ב� ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ�את,
� �ח� �פי �מע�ג� �מכ�ד� �הלכת�, ה��ת את ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהמ��ר
ה�כר על יתר ה�ה, �ע�ל� �כר� ���לה מפר� ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ�בר
ה', על �תע�ג "אז ��אמר: ה�א, לע�ל� ְֱִֶֶַַַַַַָָָָָה�פ��
� אבי� יעקב נחלת והאכל�י� אר�; �מתי על ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוהר�ב�י�

��ר". ה' �י ִִִֵ�י

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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�בא�ר ה�ני�. מ� ואינ� ס�פרי�, מ�ברי אחת ע�ה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמצות

א��. �פרקי� ז� ְְִִִֵָָמצוה

א ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

�בית‡. מה� אחד �ל הר�ה, �כני� �� ��� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָחצר
�כל לטלטל מ�רי� ��� ��הי� ה�א, ��רה �י� � ְְְִֵַָָ�ָ�ְְְִִֶַָלעצמ�
החצר ��ל מ�ני ל��י�; �מהחצר לחצר, �מ��י� ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהחצר,
�מב�י ה�י� וכ� �כ��. לטלטל ���ר אחת, ה�חיד ְְִֵַָָ�ְְְֵַָ�ְִֶַַַָר��ת

בתי�] כמה שבה� לחצרות נכנסי� שממנו רחוב ל�[� ���ֵֶ
הפתוח] בצד לדופ�]לחי[� מחובר ניצב עמוד ק�רה[� [�א� ְִָ

��ה�אמעליו] לטלטל[שיהיו]� מ�רי� ה�ב�י �ני �ל ְְֵֶַָָ�ְְִֵַָ
היחיד]�כ�� כרשות שהוא �מ�ב�י[� ל�ב�י, �מחצר�ת , ְ�ֲִֵֵַָָ

ה�י� וכ� ה�א. ה�חיד ר��ת ה�ב�י, ��ל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלחצר�ת;
��� טפחי�, ע�רה גב�הה ח�מה מ�פת �היא ְְֲִֵֶֶֶָָָָָ�ְִִִֶָ�מדינה
זה היא. ה�חיד ר��ת ���� � ��ילה ננעל�ת �לת�ת ְִִֶַָָ�ְְְִֶַַָָָָל�

��רה. �י� ִָה�א

ס�פרי�·. מ�ברי חכמי�]אבל מדברי ל�כני�[� אס�ר , ְְְֲִִִִִֵֵָָ

�די�רי� חל�קה �� ��� ה�חיד �ר��ת ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
��ערב� חצרות']עד ב'עירוב יתאגדו �]��� ה�כני� �ל ְְְִֵֶַַָָ�ָ

ה�דינה ואחד ה�ב�י, ואחד חצר, אחד � ��ת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמערב
ה�א.[העיר] �ינ� �בית �למה ��נת זה, ודבר ;ְְִֵֶַַָָָֹֹ

�ה�יפ�ה�‚. מחנה א� ס��ת, א� אהלי�, י��בי ֲִִֶֶַ�ְְִֵֵָֹוכ�
.��� ��ערב� עד לאהל, מאהל מטלטלי� אי� � ָ�ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹמחיצה
א�א לערב, צריכי� אי� � מחיצה �ה�יפה ��רה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
מערבי�, ��� �ה� לפי ער�ב; �לא לאהל מאהל ְִָָֹ�ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֹֹֹמ�ציאי�

לה�. קב�עי� אהלי� א�ת� ְְִִֵֶָָָֹואי�

יטע�„. ��א �די זה? �בר �למה ��� מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹמ�ני
לרח�ב�ת החצר�ת מ� לה�ציא ���ר ���' ְְֲִִִֵַָ�ְְְֵֶֹויאמר�:
לה�ציא מ�ר �� � לחצר�ת מה� �להכניס ��וקיה, ְִָ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָה�דינה
ויח�ב� ל�דינה'; ה�דה מ� �להכניס ל�דה, ה�דינה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמ�
ה� הרי ל�ל, ר��ת וה� ה�איל והרח�ב�ת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹ�ה�וקי�
ר��ת ה� �לבד �חצר�ת ויאמר� וכ�ד�ר�ת, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ��ד�ת
לה�ציא ו���ר מלאכה, הה�צאה �אי� ויד�� ְִָ�ְְִִֵֶֶַַַָָָָָה�חיד,

הר�י�. לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְְִִִִֵַַַָָ�להכניס

�די�רי�,‰. ��חלק ה�חיד ר��ת ��ל ,��� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָלפיכ�
מ��ה וי�אר לעצמ�, ר��ת �� ואחד אחד �ל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹויאחז
� ל��י� החצר �ג�� ,�� �וה ��� ויד ,��� �ר��ת ְִֵֶַָָָָָ�ְַָ�ְִָמק��
ר��ת ה�א �א�� ,�� �וה ��� ��ד ה�ק�� א�ת� ְְִָָָ�ְֶֶַַַָֹ��ח�ב
מ� אחד �ל �אחז �מק�� מק�� �ל ונח�ב ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹלר�י�,
ויהיה ה�חיד; ר��ת �לבד �ה�א לעצמ�, וחלק� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָה�כני�
�וה ��� ��ד לר��ת לעצמ� �חלק מר��ת לה�ציא ָָָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַָָאס�ר
א�א הר�י�, לר��ת ה�חיד מר��ת מ�ציאי� �אי� �מ� ,��ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
��ערב� עד �לבד, לעצמ� �חלק �ר��ת אחד �ל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָי����

ה�חיד. ר��ת �ה�ל �י על א� ,����ְִִֶַַַַָָֹ

.Âאחד �מאכל ��תערב� ה�א ה�ה? הער�ב ה�א ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ�מה
�ל� � ��ת מערב א�ת� ואכל���יחי� מערבי�, ���נ� מר: ְִִֵֶֶֶֶַַַָ�ְְִֶָָֹֹ

ח�לק מ��� אחד �ל ואי� לכ�נ�, מחבר�[נוטל]אחד ר��ת ְֶָ�ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
באוכל] זה[להשתמש �מק�� �וה ��נ� ��ד ��� א�א ;ְֵֶֶַָ�ְֶָָָָ

לכ�נ� מק��[�בחצר]���אר �כל �וה ��נ� יד �� [�בכל, ְְִֶַ�ַָָ�ְָָָָָ
לחצר] הפתוחי� אנ�הבתי� והרי לעצמ�, אחד �ל ְְֲֵֶֶַַַָָָָ�אחז

�לד��ת לטע�ת יב�א� לא ה�ה, �ב�ע�ה אחת. ר��ת ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹ���נ�
הר�י�. לר��ת ה�חיד מר��ת �להכניס לה�ציא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ�ֶ���ר

.Êה�קרא ה�א זה, ע� זה החצר �ני �ע��י� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהער�ב
�ל א� זה, ע� זה ה�ב�י אנ�י ו�ע��י� חצר�ת'; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ער�בי

.'����' ה�קרא ה�א ה�דינה, ְְְִִִֵַַָָ�ני

.Á��אפ �לבד. �למה �פת א�א �חצר�ת, מערבי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאי�
סאה מאפה גדול]��ר משקל מערבי�[� אי� � פר�סה והיא , ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

כא�ר והיא �למה, היתה מטבע]��; סוג �].�� מערבי� � ְְְְְְִִִֵָָָָָָָ
�בפת ארז �פת מערבי� �� �ב�אה, �פת ��ערבי� ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ�כ��
��אר �י� �פת �י� ו����, �ח�. �פת לא אבל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹעד�י�;
עצמ�, �פני ה�י� מ� ח�� � מ���פי� אכל �כל ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָֹאכלי�.
מ���פי� אי� � �פטר��ת �מהי� וכ� עצמ�; �פני מלח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַא�
נע�ה � מלח ע� מי� ערב �אכלי�. ח��בי� �אינ� ֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ה�,

דגי�]�מ�ריס ��.[רוטב �מ���פי� , ְְְְִִַָ
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.‚È�ימי מ�ל�ה �ח�ת ��י�, �ל עיר�ת על צרי� ְֲִִִִֵֶַָָָָָֹאי�
עליה�, ה�לחמה אנ�י �עת ��תי�ב �די ה��ת, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹקד�
מפליגי� אי� זה �מ�ני ���ת. �טר�די� מבהלי� יהי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹולא
��תי�ב �די ה��ת, קד� ימי� מ�ל�ה �ח�ת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ�ספינה
ולדבר מ�י; י�תר יצטער ולא ה��ת, קד� עליו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ�ע��

ע�� �פ�סק ��ת, �ערב אפ�� ��� מפליג [ע�מצוה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
��בתהנכרי] ואינ� כא�ל��ת, אי� בהסכ� עמד לא [א� ְְִֵֵֹ
לציד��איסור] �מ�ר סמוכי�]. אפ��[מקומות � �ה� וכ��צא ְְֲִִִֵֶַָֹ

��הג� �מק�� ��ת; �ערב להפליג מ�ר הר��ת ְְְֲִֶֶֶַַָָָָ�ְְְִֵָלדברי
מפליגי�. אי� �לל, ��ת �ערב יפליג� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ��א

.„Èע�נת לפיכ�, ה�א; ��ת מענג ה��ה, ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ��מי�
�מ�ר ��ת. ללילי ��ת מ�ילי ה�ריאי�, חכמי� ָ�ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ�למידי
ולא ח�בל מ��� �זה ואי� ���ת, לכ�ח�ה �ת�לה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלבעל

ל�. צער ִַַָמ���

.ÂËנגד� �ק�לה מה�, אחת �ל � זרה ועב�דה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה��ת
ה�ד�� ��י� הא�ת היא וה��ת ה��רה; מצו�ת �ל ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ�אר
�אר על הע�בר �ל לפיכ�, לע�ל�. �בינינ�, ה�א ְְְִֵֵֵַָָָָָָ�ר��
��ת המח�ל אבל י�ראל; ר�עי �כלל ה�א הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָה�צו�ת,
�ג�י� ��ניה� � זרה עב�דה �ע�בד ה�א הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָ�פרהסיא,

�בריה�. ְְִֵֶָלכל

.ÊËיע�ה אנ�� "א�רי וא�מר: ה�ביא מ��ח ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ�
וכל וג�'. מח�ל�" ��ת �מר � �� יחזיק אד� �ב� ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ�את,
� �ח� �פי �מע�ג� �מכ�ד� �הלכת�, ה��ת את ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהמ��ר
ה�כר על יתר ה�ה, �ע�ל� �כר� ���לה מפר� ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ�בר
ה', על �תע�ג "אז ��אמר: ה�א, לע�ל� ְֱִֶֶַַַַַַָָָָָה�פ��
� אבי� יעקב נחלת והאכל�י� אר�; �מתי על ְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹוהר�ב�י�

��ר". ה' �י ִִִֵ�י

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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�בא�ר ה�ני�. מ� ואינ� ס�פרי�, מ�ברי אחת ע�ה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמצות

א��. �פרקי� ז� ְְִִִֵָָמצוה

א ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

�בית‡. מה� אחד �ל הר�ה, �כני� �� ��� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָחצר
�כל לטלטל מ�רי� ��� ��הי� ה�א, ��רה �י� � ְְְִֵַָָ�ָ�ְְְִִֶַָלעצמ�
החצר ��ל מ�ני ל��י�; �מהחצר לחצר, �מ��י� ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהחצר,
�מב�י ה�י� וכ� �כ��. לטלטל ���ר אחת, ה�חיד ְְִֵַָָ�ְְְֵַָ�ְִֶַַַָר��ת

בתי�] כמה שבה� לחצרות נכנסי� שממנו רחוב ל�[� ���ֵֶ
הפתוח] בצד לדופ�]לחי[� מחובר ניצב עמוד ק�רה[� [�א� ְִָ

��ה�אמעליו] לטלטל[שיהיו]� מ�רי� ה�ב�י �ני �ל ְְֵֶַָָ�ְְִֵַָ
היחיד]�כ�� כרשות שהוא �מ�ב�י[� ל�ב�י, �מחצר�ת , ְ�ֲִֵֵַָָ

ה�י� וכ� ה�א. ה�חיד ר��ת ה�ב�י, ��ל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָלחצר�ת;
��� טפחי�, ע�רה גב�הה ח�מה מ�פת �היא ְְֲִֵֶֶֶָָָָָ�ְִִִֶָ�מדינה
זה היא. ה�חיד ר��ת ���� � ��ילה ננעל�ת �לת�ת ְִִֶַָָ�ְְְִֶַַָָָָל�

��רה. �י� ִָה�א

ס�פרי�·. מ�ברי חכמי�]אבל מדברי ל�כני�[� אס�ר , ְְְֲִִִִִֵֵָָ

�די�רי� חל�קה �� ��� ה�חיד �ר��ת ,[בדירות]לטלטל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
��ערב� חצרות']עד ב'עירוב יתאגדו �]��� ה�כני� �ל ְְְִֵֶַַָָ�ָ

ה�דינה ואחד ה�ב�י, ואחד חצר, אחד � ��ת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמערב
ה�א.[העיר] �ינ� �בית �למה ��נת זה, ודבר ;ְְִֵֶַַָָָֹֹ

�ה�יפ�ה�‚. מחנה א� ס��ת, א� אהלי�, י��בי ֲִִֶֶַ�ְְִֵֵָֹוכ�
.��� ��ערב� עד לאהל, מאהל מטלטלי� אי� � ָ�ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹמחיצה
א�א לערב, צריכי� אי� � מחיצה �ה�יפה ��רה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
מערבי�, ��� �ה� לפי ער�ב; �לא לאהל מאהל ְִָָֹ�ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֹֹֹמ�ציאי�

לה�. קב�עי� אהלי� א�ת� ְְִִֵֶָָָֹואי�

יטע�„. ��א �די זה? �בר �למה ��� מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹמ�ני
לרח�ב�ת החצר�ת מ� לה�ציא ���ר ���' ְְֲִִִֵַָ�ְְְֵֶֹויאמר�:
לה�ציא מ�ר �� � לחצר�ת מה� �להכניס ��וקיה, ְִָ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָה�דינה
ויח�ב� ל�דינה'; ה�דה מ� �להכניס ל�דה, ה�דינה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמ�
ה� הרי ל�ל, ר��ת וה� ה�איל והרח�ב�ת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹ�ה�וקי�
ר��ת ה� �לבד �חצר�ת ויאמר� וכ�ד�ר�ת, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ��ד�ת
לה�ציא ו���ר מלאכה, הה�צאה �אי� ויד�� ְִָ�ְְִִֵֶֶַַַָָָָָה�חיד,

הר�י�. לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְְִִִִֵַַַָָ�להכניס

�די�רי�,‰. ��חלק ה�חיד ר��ת ��ל ,��� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָלפיכ�
מ��ה וי�אר לעצמ�, ר��ת �� ואחד אחד �ל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹויאחז
� ל��י� החצר �ג�� ,�� �וה ��� ויד ,��� �ר��ת ְִֵֶַָָָָָ�ְַָ�ְִָמק��
ר��ת ה�א �א�� ,�� �וה ��� ��ד ה�ק�� א�ת� ְְִָָָ�ְֶֶַַַָֹ��ח�ב
מ� אחד �ל �אחז �מק�� מק�� �ל ונח�ב ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹלר�י�,
ויהיה ה�חיד; ר��ת �לבד �ה�א לעצמ�, וחלק� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָה�כני�
�וה ��� ��ד לר��ת לעצמ� �חלק מר��ת לה�ציא ָָָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַָָאס�ר
א�א הר�י�, לר��ת ה�חיד מר��ת מ�ציאי� �אי� �מ� ,��ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
��ערב� עד �לבד, לעצמ� �חלק �ר��ת אחד �ל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָי����

ה�חיד. ר��ת �ה�ל �י על א� ,����ְִִֶַַַַָָֹ

.Âאחד �מאכל ��תערב� ה�א ה�ה? הער�ב ה�א ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ�מה
�ל� � ��ת מערב א�ת� ואכל���יחי� מערבי�, ���נ� מר: ְִִֵֶֶֶֶַַַָ�ְְִֶָָֹֹ

ח�לק מ��� אחד �ל ואי� לכ�נ�, מחבר�[נוטל]אחד ר��ת ְֶָ�ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
באוכל] זה[להשתמש �מק�� �וה ��נ� ��ד ��� א�א ;ְֵֶֶַָ�ְֶָָָָ

לכ�נ� מק��[�בחצר]���אר �כל �וה ��נ� יד �� [�בכל, ְְִֶַ�ַָָ�ְָָָָָ
לחצר] הפתוחי� אנ�הבתי� והרי לעצמ�, אחד �ל ְְֲֵֶֶַַַָָָָ�אחז

�לד��ת לטע�ת יב�א� לא ה�ה, �ב�ע�ה אחת. ר��ת ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹ���נ�
הר�י�. לר��ת ה�חיד מר��ת �להכניס לה�ציא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ�ֶ���ר

.Êה�קרא ה�א זה, ע� זה החצר �ני �ע��י� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהער�ב
�ל א� זה, ע� זה ה�ב�י אנ�י ו�ע��י� חצר�ת'; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ער�בי

.'����' ה�קרא ה�א ה�דינה, ְְְִִִֵַַָָ�ני

.Á��אפ �לבד. �למה �פת א�א �חצר�ת, מערבי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאי�
סאה מאפה גדול]��ר משקל מערבי�[� אי� � פר�סה והיא , ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

כא�ר והיא �למה, היתה מטבע]��; סוג �].�� מערבי� � ְְְְְְִִִֵָָָָָָָ
�בפת ארז �פת מערבי� �� �ב�אה, �פת ��ערבי� ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ�כ��
��אר �י� �פת �י� ו����, �ח�. �פת לא אבל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹֹעד�י�;
עצמ�, �פני ה�י� מ� ח�� � מ���פי� אכל �כל ְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָֹאכלי�.
מ���פי� אי� � �פטר��ת �מהי� וכ� עצמ�; �פני מלח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַא�
נע�ה � מלח ע� מי� ערב �אכלי�. ח��בי� �אינ� ֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ה�,

דגי�]�מ�ריס ��.[רוטב �מ���פי� , ְְְְִִַָ
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.Ëע�ר� �גר�גרת[כמות]וכ�ה ?�� �����פי� האכל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹ
יבשה] מ�ני[תאנה א� ה�ב�י, מ�ני ואחד אחד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלכל

א� אבל �ח�ת; א� ע�ר, �מ�נה ��הי� וה�א � ְְְְֲִִִֶַָָָָָָה�דינה
��מ�נה �ה� סע�ד�ת, ��י �ע�ר� � זה על מר�י� ְְְִִִֵֵֶֶַָ�ְָהי�
הי� אפ�� �ינ�נ��ת; ביצי� ���ה �ה� �ר�גר�ת, ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָע�ר

לכ��. סע�ד�ת ��י �רבב�ת, אלפי� ָ�ְְְְְְֲִִִֵַַָָה����פי�

.Èמיני� �ת, �ג�� � �ה�א �מ�ת נאכל �ה�א אכל ְְֱִֵֶֶֶֶַָָֹ�ל
��י מז�� �ע�ר� ב�, י���פ� א� � חי �ב�ר ְְְְִִִֵַַָָָָ�ג�,

לפ�� �ה�א וכל לח�]סע�ד�ת; ע� שנאכל ודר�[�תבשיל , ְְְְִֶֶֶָֹ
וחמ�, צלי, �ב�ר מב�ל, יי� �ג�� � ��� �� לאכל ְְִֶַָָֹ�ְְֱִִֶַָָָֹהע�
לאכל �די �ע�ר� � �צלי� �ל וא�ה�ת וזיתי�, ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָָֹ�מ�ריס,

לח�]�� סע�ד�ת.[ע� ְְֵ��י

.‡Èחי �יי� מי�]נ���פ� רביע��ת[ללא ��י �ע�ר� , ְְְְְִִִִִֵַַַ
��י�; �יצי�, רביע��ת. ��י ��כר, וכ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ�ְלכ��;
אתר�ג, ��י�. ר��ני�, ח��ת. ה� ואפ�� �ה�, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָ�מ���פי�
�י� ירק, ליטרא אפרסקי�. חמ�ה אג�זי�, חמ�ה ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָאחד.
מערבי�, אי� � ��ל ולא ��ל היה וא� �ל�ק; �י� ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹחי

לאכילה רא�י �אינ� מידותלפי של מפרט [ולהל� ְֲִִֵֶַָָ
מנהומשקלות:] �ר�גר�ת, קב �מרי�, קב �בלי�, ע�כלא .ְְְְִִֶַַָָָָָ

���ת ���חי�. קב צמח]�בלה, ��לי�[מי� ה�ד. �מלא , ְְְִִִֵַַַָָֹ
�כלל ה� הרי � וה�רדי� ליטרא. חזי�, ה�ד. �מלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹלחי�,
א�א �ה�, מערבי� אי� � �צלי� עלי �ה�. �מערבי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָה�רק,

זרת; מה� עלה �ל אר� ונע�ה הבציל� �ח�תא� אבל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ה�, �לפ�� � האמ�רי� ה�ברי� א�� וכל אכל. אינ� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹמ�א�,
וכל �ה�. ���צא �ל וכ� א��. �ע�רי� �ה� נתנ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�לפיכ�

ה����. ל�ע�ר מצטרפי� ְְְֳִִִִִַָָָהאכלי�

.·È;רביע��ת ��י מלא מק��, �כל האמ�רה ְְְְְֲִִִֵָָָָָֹליטרא
מאה מק��, �כל האמ�רה �מנה רביעית. חצי ְְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָוע�כלא,
ע�רה �� מ�קל וה�עה, מעי�; �� וה�ינר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�ינר;
מ� מחזקת והרביעית, �ינרי�. אר�עה וה�לע, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ�ע�ר�ת;
�ינר וחצי �ינרי� ע�ר �בעה מ�קל ה�י� מ� א� ְְֲִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָה�י�
�ינר, ��ל�י� חמ�ה מ�קל ה�יטרא, נמצאת ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹ�קר�ב;

רביע. �ח�ת �ינרי� ��עה מ�קל ְְְְְִִִִִַַָָָָָוהע�כלא,

.‚Èאר�עת וה�ב, ק�י�; ��ת מק��, �כל האמ�רה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָסאה
הרביעית מ�ת �ארנ� �כבר רביע��ת; אר�ע וה�ג, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹ�ל�י�;
�מיד. א�ת� לז�ר צרי� �אד� ה�ע�רי� וא�� ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹ�מ�קל�.

.„Èאס�ר �ה�א �י על א� � �אכילה מ�ר �ה�א ֲִִֶַַַָָָ�ֶֶֹאכל
�יצד? .�� �מ���� �� מערב זה הרי � המערב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלזה
ה��דר וכ� �תר�מה. וי�ראל �יי�, ה�זיר ה�א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמ����
�מ���� �� מערב � יאכל�� ��א ����ע א� זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמאכל

לאחר. רא�י ה�א הרי לזה, רא�י אינ� �א� ;��ְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

.ÂËטבל �ג�� � ל�ל האס�ר �בר לאאבל [תבואה ְֲֶֶַָָָָָֹ
רא���מעושרת] מע�ר וכ� ס�פרי�, �ברי �ל טבל אפ�� ,ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַ

��א והק�� �ני מע�ר וכ� �הג�, �ר�מת� נ�לה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ��א
מערבי� אבל �ה�. �מ���פי� מערבי� אי� � �הלכה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָנפ��

�דמאי מעושר]�מ���פי� �רא�י[ספק מ�ני [ומותר], ְְְְִִִִֵֶַַָ
נת� ��א �י על א� ��פ��, והק�� �ני �במע�ר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלענ�י�;

החמ� לפדיה]את מחיר תוספת מע�ב;[� החמ� �אי� � ְֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

�� רא�י �ה�א מ�ני �יר��לי�, �ני �מע�ר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�מערבי�
�גב�לי� לא אבל � לירושלי�]לאכילה .[חו� ְֲֲִִִַָָֹ

.ÊËמ�ל �למה אחת ח�ה ��בי� �חצר�ת? מערבי� ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�יצד
מ��י אחד �בית אחד �כלי ה�ל �מ�יחי� �בית, ְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ�ית
הא�צר �ית א� ה�קר �בית א� ה�ב� �בית אפ�� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחצר,

�ער[מחס�] �בית נתנ� א� אבל השער]; שומר אפ��[חדר , ְְֲֲִִֵַַָָ
�אכסדרה א� יחיד, �ל �ער קירות]�ית שלש בעל ,[חדר ְְְִֵֶַַַַָָ

אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� �בית א� �מר�סת, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַא�
א�ה '�ר�� מבר�: הער�ב, �כ��ק�� ער�ב. אינ� � ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָא��ת
על וצ�נ� �מצ�תיו, ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹה'
החצר �ני לכל מ�ר יהיה זה '�ער�ב וא�מר: ער�ב'; ְְֵֵֶָָָ�ְְְְִִֵֵֵֶֶַמצות
לג��ת לקט� וי� ���ת'. לבית מ�ית �להכניס ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָלה�ציא
ל�� צרי� אינ� ער�ב, �� ���יחי� �בית חצר�ת. [�ער�בי ֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָ

[� השכני� ��כשאר לה�יח רגילי� הי� וא� ה�ת; [�את ְְְִִִִֶַַַַָ
זה] �ל��.בבית דרכי מ�ני א�ת�, מ��י� אי� �ְְְִִֵֵֵַַָ

.ÊÈמ�ל �גר�גרת אכל ��בה �מב�י? מ���פי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹוכיצד
�מ�יח מר�י�, הי� א� מ�גר�גרת �ח�ת א� ואחד, ִִַַ�ְְְִִִֶֶֶֶָָָָאחד

� מ�ה�ל �בית א� ה�ב�י, מחצר�ת �חצר אחד כלי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
זה הרי � מר�סת א� אכסדרה א� קט� �ית אפ�� � ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה��י�
ה�יח וא� .���� אינ� מב�י, �אויר ה�יח� א� אבל ;����ְֲֲִִִִִִִִִֵַַָָ
�די טפח, ה�רקע מ� ה�לי להג�י� צרי� � �חצר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָה�לי
ה���� '�זה וא�מר: ער�ב', מצות 'על �מבר� נ�ר. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ��היה
מחצר�ת �להכניס לה�ציא ה�ב�י �ני לכל מ�ר ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ�ְִֶיהיה

���ת'. ְַַָָל�ב�י

.ÁÈה�א� �י על א� � ה���� את א� הער�ב את ְִִֵֶֶֶַַַָָחלק�
מ� ה�לי את מ�א� א� אבל ער�ב; אינ� אחד, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ�בית
מ�ר. � אחר �כלי וה�יח�ה� מעט מ��� ונ�אר ָ�ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָהער�ב,

.ËÈא�� �די �חצר�ת, לערב צריכי� ��ב�י, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹה����פי�
מ�ירי� ה�ינ�ק�ת אי� �הרי ער�ב, ��רת ה�ינ�ק�ת ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַל��ח

��ב�י[ויודעי�] נ���פ� א� לפיכ�, ��ב�י; �ע�ה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָמה
�הרי �חצר�ת, לערב צריכי� ואי� עליו, ס�מכי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�פת,
��ית, מס�י� �הי� חב�רה �ני �פת. מ�ירי� ִִַַ�ְְְֲִִִֵֶַַַָָה�ינ�ק�ת

ה��� עליה� עירבו]וקד� וטר� שבת, �על[נכנסה �ת � ְֲֵֶֶַַַַָ
לסמ� רצ� וא� חצר�ת; ער�בי מ��� עליה ס�מכי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹ�ַה�לח�,
�חצר. מס�י� �ה� �י על א� ס�מכי�, � ���� מ��� ִֵֶָ�ְְִִִִֵֶֶַַָָעליה

.Îלכל זה 'הרי ואמר: אחת, �ת החצר מ�ני אחד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלקח
לכל זה 'הרי ואמר: סע�ד�ת, ���י אכל א� החצר', ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�ני
אבל ואחד; אחד מ�ל לג��ת צרי� אינ� � ה�ב�י' ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�ני

לז��ת אחר[להקנות]צרי� ידי על �� שייצאלה� כדי �] ְְִֵֵֶַַַָָ
השכני�] לרשות ל�מרשותו וי� ויכול]. על[� לה� לז��ת ְְֵֶַַָ

ידי ועל העברי, עב�� ידי ועל ה�ד�לי�, �ב�� �נ� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָידי
ידי על ולא ה�ט�י�, �ב�� �נ� ידי על לא אבל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָֹֹא���;
ל� י� וכ� �יד�. ��ד� מ�ני � ה�נענ�י� ו�פחת� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָעב��
�היא �י על א� העברית, �פחת� ידי על לה� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָלז��ת
מ�ברי �ה�א �דבר לאחרי� ז�כה �ה�ט� � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָקט�ה
ה�ב�י לבני א� החצר לבני לה�דיע צרי� ואינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָס�פרי�.
וזכי� לה�, היא ��כ�ת � עליה� וערב לה� ז�ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�הרי

�פניו. ��א ְֶָָָָָֹלאד�
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.‡Î;��י מ�ע�ד א�א ���ת, מ���פי� ולא מערבי� ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹאי�
א� ה�מ��ת, �י� מב�א�ת ו���פי חצר�ת ער�בי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָ�מערבי�
צרי� �לע�ל� ה�ילה. מ� ספק ה���, מ� ספק �ה�א �י ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
�י� �ל לאכל� ואפ�ר מצ�י ה���� א� הער�ב ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ��הא

�ל עליו נפל א� לפיכ�, א�[אבני�]ה�מ��ת. אבד, א� , ְְִִַַַַָָָָָָ
ער�ב; אינ� � י�� מ�ע�ד ונטמאת �ר�מה �היה א� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנ�ר�,

שבת]מ�ח�כה[אבד] ונכנסה ספק,[� וא� ער�ב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
��ר. הער�ב, ��פק � ער�ב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי

.·Îואבד עליו, ונעל �מג�ל, ה���� א� הער�ב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנת�
הער�ב, לה�ציא ל� אפ�ר אי א� � �ח�כה קד� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה�פ�ח
�מי זה הרי � ה�מ��ת �י� מלאכה ע�ה �� א� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָא�א
�ר�מת הפרי� לאכל�. אפ�ר אי �הרי ער�ב, ואינ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�אבד
�ר�מה �היה ��א עליה והתנה �ד�לה, �ר�מה א� ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמע�ר
�י� �ל טבל היא �עדי� ;�� מערבי� אי� � ��ח�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד

סע� ��היה וצרי� י��.ה�מ��ת, מ�ע�ד הרא�יה דה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ

ב ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ערב‡. ��א מה� מאחד ח�� ,��� �ערב� החצר ֵֵֵֶֶֶַָָֹ�ְְֵֵֵֶֶַָאנ�י
ואס�ר עליה�, א�סר זה הרי � ��כח �י� מזיד, �י� � ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָע�ה�
��ל לב�יה�. החצר מ� א� לחצר מ��יה� לה�ציא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�ְלכ��
מ�רי� א�� הרי �לבד, חצר� ר��ת ערב ��א זה ִָ�ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹלה�
אבל לב�יה�; �מחצר לחצר מ��יה� �להכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלה�ציא
��� הרי חצר�, �ר��ת �ית� ר��ת לה� ��ל אס�ר. ָ�ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָלבית�,
ר��ת לה� ��ל והרי �ערב�, מ�ני מ�רי�, ה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ִֵָ�מ�רי�;
ר��ת, ל� נ�אר ��א מ�ני מ�ר, ה�א וג� וחצר�; ְְְִִֵֶַָֹ�ְֲֵֵַַ�ית�

א�סר. אינ� והא�רח אצל�, �א�רח ה�א ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָוהרי

סת�·. ר��ת� חצרו]המב�ל או ביתו פירט ר��ת[�ולא � ְְְְֵַַָ
לבני ר��ת� והמב�ל ��ל. לא �ית� ר��ת ��ל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַֹחצר�
'ר��תי וא�מר: �פר��, ואחד אחד לכל לב�ל צרי� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחצר,
�י על א� ר��ת מב�ל וה��ר� �ל�'; �ל�, ל�, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַ�ְמב�לת
לכל ה�ק� מ�רי�� �חת � �ה��ר� ���ת, מ�רי�� ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ��ת

לכ�ח�ה. מ�ר ���ת ר��ת �ב��ל ְְִַָָ�ְְִַָָָ�בר,

ה�א‚. � ערב ��א לזה ר��ת� המערבי� א�� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ��ל�
לה� נ�אר ��א אס�רי�, וה� לב��; נ�אר �הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�מ�ר,
ר�י� �אי� אצל�'; �א�רחי� 'יהי� א�מרי�: ואי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַר��ת.

אחד. אצל ְִֵֶֶָא�רחי�

ר��ת�„. ��ל� א� � יתר א� �ני� ערב�, ��א א�� ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהי�
אס�רי� ערב� ��א וא�� מ�רי�, המערבי� � ְְֲִִֵֵֶָֹ�ְְְְִִַַָָלמערבי�

אורחי�] נעשי� הרבי� לב�ל[שאי� יכ�לי� המערבי� ואי� .ְְְְְִִֵֵַַָ
חבר�; על א�סר מה� אחד ��ל ערב�, ��א ל�ני� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹר��ת�
ערב ��א ל�ני ר��ת �ב�ל ערב, ��א האחד חזר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹואפ��
היה. אס�ר המערבי�, ל� ���ל� ���עה א�סר, זה הרי �ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אבל ערב; ��א לאחד ר��ת� מב�ל אינ� �ערב, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד

�ערב. לאחד ר��ת� מב�ל ערב, ��א ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהאחד

ר��ת�‰. זה �ית לבעל מב�ל זה �ית ��על ���ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ
וח�זרי� �מב�לי�, לחצר; מחצר מב�לי� �� אחת, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�חצר
אחד � ערב� ולא �חצר ��ר�יי� �ני� �יצד? ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�מב�לי�.
�ר��ת� מטלטל ה�ני ונמצא ל�ני, ר��ת� מב�ל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמה�

חבר� ל� ��ע�ה[ה'ראשו�']���ל עד צרכיו[ה'שני'], ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
הביטול] ויבטל בחצר, �מב�ל[שימושיו ה�ני וח�זר ;ְְִֵֵֵַַ

וכ� ל�; ���ל �ר��ת� הרא��� �מטלטל לרא���, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָר��ת�
�חר�ה ר��ת ���ל וי� �עמי�. שפתוחי���ה ריק, [בית ְְְְִִֵַָָ�ְָ

בתי�] שני �חצר.אליו �ה�א �דר� ,ְְֵֶֶֶָ

.Â�א � ���ל �ר��ת� וטלטל וחזר ר��ת�, ���ל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי
עמד לא �הרי עליה�, א�סר זה הרי � ה�ציא ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ�מזיד
ע�מד ה�א �הרי א�סר, אינ� � ה�ציא ���גג וא� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶ�ב��ל�;
א�� והחזיק� קדמ� ��א אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹ�ב��ל�.
חזר א� � וה�ציא� והחזיק� קדמ� א� אבל לה�; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ���ל
עליה�. א�סר אינ� מזיד, �י� ��גג �י� וה�ציא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶה�א

.Ê�י�� וה�יפ�� הר�י�, ר��ת צ�י ��ני ב�י� ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָ�ני
ז מב�לי� אי� � ���ת אפ�רמחיצה ואי ה�איל לזה, ה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ר��ת� וה�יח ��ת, חצר מ�ני אחד מאמ�. לערב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלה�
�אינ� ה��ר� הרי י��, מ�ע�ד מת א� � ה��ק מ� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָלאחד
א�סר אינ� מ�ח�כה, מת וא� עליה�; א�סר החצר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמ�ני
מ�ני לאחד ר��ת� וה�יח ��ת, ה��ק מ� אחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעליה�.
��� �הרי א�סר, אינ� � מת י�� מ�ע�ד א� � ָ�ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָהחצר
��ב�ל עד עליה�, א�סר � מ�ח�כה מת וא� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמערבי�;

מ�רי��. ר��ת ְִֶָלה�

.Áמ�ע�ד ה�ר �מת אחת, �מערה ��ר�יי� וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָי�ראל
החזיק ��א �י על א� � �נכסיו[וקנה]י�� אחר י�ראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

�ח�כה �]עד זאת ה�חזיק[למרות זה הרי כניסת� [אחר ְֲִֵֵֶֶַַַָָ
ה�רשבת] מת וא� �י�ר�; ה�א �הרי ��ב�ל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַא�סר

השבת]מ�ח�כה לפני ערוב �החזיק[ועשו �י על א� � ְִִִֵֶֶֶַַָָ
�ה�ר� א�א עליו, א�סר אינ� � �נכסיו אחר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָי�ראל

ע�מד. ה�א ִֵָהרא���

.Ëב��� �ר ע� א� ה�כרי ע� ה�ר שמקיי�י�ראל גוי �] ְְִִִִֵֵַַָָָָ
נח] בני אינ�מצוות ה��י ��ירת עליו; א�סר אינ� ְִֵֵֵֵֶַַָָָָ�חצר,

א� י�ראלי� �ני הי� וא� ח��ב. ה�א �בהמה א�א ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ�ירה,
� זה ודבר עליה�; א�סר זה הרי � ע�ה� ��כ� וג�י ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָיתר,
מ�ע�יו. ילמד� ��א ע�ה�, ��י י��נ� ��א �די ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�זרה,
�בר �אינ� מ�ני אחד? וג�י אחד �י�ראל גזר� לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹול�ה
אסר� �כבר ויהרג��, ע�� יתיחד ��א יפחד �הרי � ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצ�י

ה��י. ע� ְְִִֵַַלהתיחד

.È�וערב אחת, �חצר ה��כני� וג�י י�ראלי� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָ�ני
ל��י, ��ל� א� וכ� �ל��; ה�עיל לא � לעצמ� ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹה��ראלי�
�יחיד ונע�� לזה זה ה��ראלי� ��ל� א� לה�, ��ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָא�
�מק�� מ�עיל ער�ב �אי� �ל��; ה�עיל� לא � ה��י ְְִִִִֵֵֶַֹע�
��נה, לה� ואי� ��י; �מק�� מ�עיל ר��ת ���ל ואי� ְְְְִִִֵֵֶַָָָ��י,
א�רח ה�א �א�� ה��י ויע�ה ר��ת�, מ��� ����ר� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָא�א
ר��ת� מ��ירי� � ר�י� ��י� הי� א� וכ� ְְְִִִִִִֵֶַַָָָע�ה�.
אחד וי�ראל �מ�רי�. מערבי� וה��ראלי� ְְִִֵֶָָָ�ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָלי�ראלי�,
;��� וי�ר� ה��ראלי�, �אר ע� מערב � ה��י מ� ָ�ְ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ��כר

ה��י. מ� ל��ר צרי� ואחד אחד �ל ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹואי�

.‡È�רי� וג�י אחד וי�ראל מ��, לפני� ז� חצר�ת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָ��י
וג�י י�ראל �היה א� �חיצ�נה, אחד וי�ראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��נימית
על א�סר זה הרי � ��נימית אחד וי�ראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�חיצ�נה
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.‡Î;��י מ�ע�ד א�א ���ת, מ���פי� ולא מערבי� ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹאי�
א� ה�מ��ת, �י� מב�א�ת ו���פי חצר�ת ער�בי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָ�מערבי�
צרי� �לע�ל� ה�ילה. מ� ספק ה���, מ� ספק �ה�א �י ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל
�י� �ל לאכל� ואפ�ר מצ�י ה���� א� הער�ב ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ��הא

�ל עליו נפל א� לפיכ�, א�[אבני�]ה�מ��ת. אבד, א� , ְְִִַַַַָָָָָָ
ער�ב; אינ� � י�� מ�ע�ד ונטמאת �ר�מה �היה א� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָנ�ר�,

שבת]מ�ח�כה[אבד] ונכנסה ספק,[� וא� ער�ב; זה הרי , ְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
��ר. הער�ב, ��פק � ער�ב זה ְֲֵֵֵֵֵֶֶָָהרי

.·Îואבד עליו, ונעל �מג�ל, ה���� א� הער�ב ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָנת�
הער�ב, לה�ציא ל� אפ�ר אי א� � �ח�כה קד� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה�פ�ח
�מי זה הרי � ה�מ��ת �י� מלאכה ע�ה �� א� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָא�א
�ר�מת הפרי� לאכל�. אפ�ר אי �הרי ער�ב, ואינ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�אבד
�ר�מה �היה ��א עליה והתנה �ד�לה, �ר�מה א� ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמע�ר
�י� �ל טבל היא �עדי� ;�� מערבי� אי� � ��ח�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעד

סע� ��היה וצרי� י��.ה�מ��ת, מ�ע�ד הרא�יה דה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ

ב ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ערב‡. ��א מה� מאחד ח�� ,��� �ערב� החצר ֵֵֵֶֶֶַָָֹ�ְְֵֵֵֶֶַָאנ�י
ואס�ר עליה�, א�סר זה הרי � ��כח �י� מזיד, �י� � ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָע�ה�
��ל לב�יה�. החצר מ� א� לחצר מ��יה� לה�ציא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�ְלכ��
מ�רי� א�� הרי �לבד, חצר� ר��ת ערב ��א זה ִָ�ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹלה�
אבל לב�יה�; �מחצר לחצר מ��יה� �להכניס ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלה�ציא
��� הרי חצר�, �ר��ת �ית� ר��ת לה� ��ל אס�ר. ָ�ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָלבית�,
ר��ת לה� ��ל והרי �ערב�, מ�ני מ�רי�, ה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ִֵָ�מ�רי�;
ר��ת, ל� נ�אר ��א מ�ני מ�ר, ה�א וג� וחצר�; ְְְִִֵֶַָֹ�ְֲֵֵַַ�ית�

א�סר. אינ� והא�רח אצל�, �א�רח ה�א ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָוהרי

סת�·. ר��ת� חצרו]המב�ל או ביתו פירט ר��ת[�ולא � ְְְְֵַַָ
לבני ר��ת� והמב�ל ��ל. לא �ית� ר��ת ��ל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַֹחצר�
'ר��תי וא�מר: �פר��, ואחד אחד לכל לב�ל צרי� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחצר,
�י על א� ר��ת מב�ל וה��ר� �ל�'; �ל�, ל�, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַ�ְמב�לת
לכל ה�ק� מ�רי�� �חת � �ה��ר� ���ת, מ�רי�� ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ��ת

לכ�ח�ה. מ�ר ���ת ר��ת �ב��ל ְְִַָָ�ְְִַָָָ�בר,

ה�א‚. � ערב ��א לזה ר��ת� המערבי� א�� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ��ל�
לה� נ�אר ��א אס�רי�, וה� לב��; נ�אר �הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�מ�ר,
ר�י� �אי� אצל�'; �א�רחי� 'יהי� א�מרי�: ואי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַר��ת.

אחד. אצל ְִֵֶֶָא�רחי�

ר��ת�„. ��ל� א� � יתר א� �ני� ערב�, ��א א�� ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהי�
אס�רי� ערב� ��א וא�� מ�רי�, המערבי� � ְְֲִִֵֵֶָֹ�ְְְְִִַַָָלמערבי�

אורחי�] נעשי� הרבי� לב�ל[שאי� יכ�לי� המערבי� ואי� .ְְְְְִִֵֵַַָ
חבר�; על א�סר מה� אחד ��ל ערב�, ��א ל�ני� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹר��ת�
ערב ��א ל�ני ר��ת �ב�ל ערב, ��א האחד חזר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹואפ��
היה. אס�ר המערבי�, ל� ���ל� ���עה א�סר, זה הרי �ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אבל ערב; ��א לאחד ר��ת� מב�ל אינ� �ערב, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד

�ערב. לאחד ר��ת� מב�ל ערב, ��א ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהאחד

ר��ת�‰. זה �ית לבעל מב�ל זה �ית ��על ���ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ
וח�זרי� �מב�לי�, לחצר; מחצר מב�לי� �� אחת, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�חצר
אחד � ערב� ולא �חצר ��ר�יי� �ני� �יצד? ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�מב�לי�.
�ר��ת� מטלטל ה�ני ונמצא ל�ני, ר��ת� מב�ל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָמה�

חבר� ל� ��ע�ה[ה'ראשו�']���ל עד צרכיו[ה'שני'], ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָ
הביטול] ויבטל בחצר, �מב�ל[שימושיו ה�ני וח�זר ;ְְִֵֵֵַַ

וכ� ל�; ���ל �ר��ת� הרא��� �מטלטל לרא���, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָר��ת�
�חר�ה ר��ת ���ל וי� �עמי�. שפתוחי���ה ריק, [בית ְְְְִִֵַָָ�ְָ

בתי�] שני �חצר.אליו �ה�א �דר� ,ְְֵֶֶֶָ

.Â�א � ���ל �ר��ת� וטלטל וחזר ר��ת�, ���ל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמי
עמד לא �הרי עליה�, א�סר זה הרי � ה�ציא ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ�מזיד
ע�מד ה�א �הרי א�סר, אינ� � ה�ציא ���גג וא� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶ�ב��ל�;
א�� והחזיק� קדמ� ��א אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹ�ב��ל�.
חזר א� � וה�ציא� והחזיק� קדמ� א� אבל לה�; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ���ל
עליה�. א�סר אינ� מזיד, �י� ��גג �י� וה�ציא ְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶה�א

.Ê�י�� וה�יפ�� הר�י�, ר��ת צ�י ��ני ב�י� ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָ�ני
ז מב�לי� אי� � ���ת אפ�רמחיצה ואי ה�איל לזה, ה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ר��ת� וה�יח ��ת, חצר מ�ני אחד מאמ�. לערב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלה�
�אינ� ה��ר� הרי י��, מ�ע�ד מת א� � ה��ק מ� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָלאחד
א�סר אינ� מ�ח�כה, מת וא� עליה�; א�סר החצר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמ�ני
מ�ני לאחד ר��ת� וה�יח ��ת, ה��ק מ� אחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעליה�.
��� �הרי א�סר, אינ� � מת י�� מ�ע�ד א� � ָ�ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָהחצר
��ב�ל עד עליה�, א�סר � מ�ח�כה מת וא� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמערבי�;

מ�רי��. ר��ת ְִֶָלה�

.Áמ�ע�ד ה�ר �מת אחת, �מערה ��ר�יי� וגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָי�ראל
החזיק ��א �י על א� � �נכסיו[וקנה]י�� אחר י�ראל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

�ח�כה �]עד זאת ה�חזיק[למרות זה הרי כניסת� [אחר ְֲִֵֵֶֶַַַָָ
ה�רשבת] מת וא� �י�ר�; ה�א �הרי ��ב�ל, עד ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַא�סר

השבת]מ�ח�כה לפני ערוב �החזיק[ועשו �י על א� � ְִִִֵֶֶֶַַָָ
�ה�ר� א�א עליו, א�סר אינ� � �נכסיו אחר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָי�ראל

ע�מד. ה�א ִֵָהרא���

.Ëב��� �ר ע� א� ה�כרי ע� ה�ר שמקיי�י�ראל גוי �] ְְִִִִֵֵַַָָָָ
נח] בני אינ�מצוות ה��י ��ירת עליו; א�סר אינ� ְִֵֵֵֵֶַַָָָָ�חצר,

א� י�ראלי� �ני הי� וא� ח��ב. ה�א �בהמה א�א ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ�ירה,
� זה ודבר עליה�; א�סר זה הרי � ע�ה� ��כ� וג�י ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָיתר,
מ�ע�יו. ילמד� ��א ע�ה�, ��י י��נ� ��א �די ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�זרה,
�בר �אינ� מ�ני אחד? וג�י אחד �י�ראל גזר� לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹול�ה
אסר� �כבר ויהרג��, ע�� יתיחד ��א יפחד �הרי � ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצ�י

ה��י. ע� ְְִִֵַַלהתיחד

.È�וערב אחת, �חצר ה��כני� וג�י י�ראלי� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָ�ני
ל��י, ��ל� א� וכ� �ל��; ה�עיל לא � לעצמ� ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹה��ראלי�
�יחיד ונע�� לזה זה ה��ראלי� ��ל� א� לה�, ��ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָא�
�מק�� מ�עיל ער�ב �אי� �ל��; ה�עיל� לא � ה��י ְְִִִִֵֵֶַֹע�
��נה, לה� ואי� ��י; �מק�� מ�עיל ר��ת ���ל ואי� ְְְְִִִֵֵֶַָָָ��י,
א�רח ה�א �א�� ה��י ויע�ה ר��ת�, מ��� ����ר� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָא�א
ר��ת� מ��ירי� � ר�י� ��י� הי� א� וכ� ְְְִִִִִִֵֶַַָָָע�ה�.
אחד וי�ראל �מ�רי�. מערבי� וה��ראלי� ְְִִֵֶָָָ�ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָלי�ראלי�,
;��� וי�ר� ה��ראלי�, �אר ע� מערב � ה��י מ� ָ�ְ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ��כר

ה��י. מ� ל��ר צרי� ואחד אחד �ל ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹואי�

.‡È�רי� וג�י אחד וי�ראל מ��, לפני� ז� חצר�ת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָ��י
וג�י י�ראל �היה א� �חיצ�נה, אחד וי�ראל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��נימית
על א�סר זה הרי � ��נימית אחד וי�ראל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�חיצ�נה
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וג�י י�ראלי� �ני רגלי �הרי מ���, ����ר עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחיצ�נה
��נימית. מ�ר וה�נימי, ;�� ְִִַָ�ְְְִִִַָמצ�יי�

.·Èב��ל� �ה�כיר�ת ���ת; אפ�� ה��י מ� ְְְְֲִִִִִֶַַַָ��כרי�
�לבד; ה�ר א�א ו�אית, �כיר�ת �אינ� היא, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָר��ת
�ר�טה, מ�וה �פח�ת אפ�� ה��י מ� ��כרי� ְְְְֲִִִִִֶַָָָָלפיכ�,
���� א� �כיר� וכ� מ�ע��, ��א מ��רת ��י �ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹוא���
���� א� �כיר� הי� ואפ�� מ�ע��; ��א ְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹמ��ירי�
מק�� ה��י מ� �אל מ�ע��. ��א מ��יר זה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹי�ראלי,
�ר��ת�, ע�� נ���� הרי � וה�איל� חפציו, �� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָלה�יח
���י� א� �כירי� �ני לג�י הי� מ�ע��. ��א ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ�מ��יר

.��� מה�, אחד ה��יר א� � ר��ת נ�י� ְִִִִֵֶֶַַָָא�

.‚È�מ ו�כר� אחת, �חצר ה�רי� וג�י י�ראלי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ�ני
הא ח�זר � ���ת וכ�ה��י �מ�ר; ל�ני, ר��ת� �מב�ל חד ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ�ְֵָ

האחר, לי�ראל ה��ראלי מב�ל � ���ת ה��י מת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָא�
לטלטל. מ�ר ְְֵַָ�ְְִֶויהיה

.„Èה��י לה�ציא יכ�ל הרא��� אי� א� � מ��י �ה��יר ְְִִִִִִֵֶַָָ��י
ה�ני, ה��י מ�ה ��כרי� � �כיר�ת� זמ� ���לי� עד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַה�ני
לה�ציא לרא��� ר��ת י� וא� ה�עלי�; �חת נכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ�הרי
ה�ני היה לא א� � ��רצה עת �כל מ��� ה��כר ה��י ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת
מ�רי�. א�� הרי הרא���, מ� ה��ראלי� ו�כר� ִָ�ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָע�מד

.ÂË�ר�יי� וג�י ���ראלי� ח��נ�ת[גרי�]חצר והי� ,�� ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ער�ב וע�� זה, י�ראלי לבית זה י�ראלי מ�ית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָ�ת�ח�ת
לבית מ�ית לה�ציא מ�רי� �ה� �י על א� � ח��נ�ת ְְִִִִִַַָ�ִֵֶֶֶַַַ�ר�
�ר� לבית מ�ית לה�ציא אס�רי� ה� הרי ח��נ�ת, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַ�ר�
נע�י� ר�י� �אי� ����יר; עד ה��י, מ�ני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ�תחי�,

ה��י. �מק�� �יחיד, ְְְִִֵַָ�ער�ב

.ÊËפרהסיא� ��ת מח�ל �ה�א א�[ברבי�]י�ראל , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
ואי� �בריו; לכל �ג�י ה�א הרי � זרה עב�דה ע�בד ְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָ�ה�א
אבל �ג�י. מ��� ��כרי� א�א מב�ל, ואינ� ע��, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמערבי�
מח�לי� ואי� זרה, עב�דה ע�בדי� �אי� ה�יני� מ� היה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָא�
��על ���רה ה��פרי� וכל �בי��סי�, צד�קי�, �ג�� ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָ��ת,
� ער�ב �מצות מ�דה �אינ� מי �ל �בר: �ל �לל� � ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ה
��כרי� ואי� �ער�ב, מ�דה �אינ� לפי ע��, מערבי� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָאי�
לי�ראל ר��ת� ה�א מב�ל אבל �ג�י; �אינ� לפי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָמ���,
וזה ��ר, אחד י�ראל היה א� וכ� ��נת�. היא וז� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָה��ר,
ל�. ��ב�ל עד עליו, א�סר זה הרי � �חצר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה�ד�קי,

קודש שבת
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טפחי�‡. אר�עה �� י� א� � חצר�ת ��י ��י� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָח���
האר� מ� קר�ב והיה זה, על יתר א� טפחי� אר�עה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָעל
�מקצת� מע�רה למעלה ��� אפ�� טפחי�, ע�רה ְְְֲִֵַָָָָ�ְְֲֲִִָָָ�ת��
מע�רה למעלה �מקצת� ע�רה �ת�� ��� א� ע�רה, ְְְְֲֲִֵַָָָָָָ�ְֲָָ�ת��
אחד, ער�ב ��� לערב החצר�ת ��י י��בי רצ� א� �ְְְֲִֵֵֵֵַָָ�ֵֶָָ
וא� לז�; מ�� ויטלטל� אחת, �חצר ויע�� �יד�, ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָהר��ת
היה לעצמ�. וא�� לעצמ� א�� ער�בי�, �ני מערבי� ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָרצ�,
� מע�רה למעלה ��� �היה א� מאר�עה, �ח�ת ְְֲֵַָָָ�ְֵֶַַַָָָָָהח���

לעצמ�. וא�� לעצמ� א�� ער�בי�, �ני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָמערבי�

אבל·. חצר�ת; ��י ��י� �ח��� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָ��ה
ח��� וכ� מע�רה. למעלה היה אפ�� ב�י�, �ני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ��י�

לעל�ה �ית הגג]��י� עליית ער�ב[� מערבי� רצ� א� � ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ב� ��היה וה�א, ס��; �יניה� �אי� �י על א� ְְִֶֶָ�ִֵֵֵֶֶֶַַָאחד,
לר�ע �די �� י� א� � עגל ח��� היה אר�עה. על ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹאר�עה

�מר�ע. ה�א הרי אר�עה, על אר�עה ��ְְְֲִֵַַַָָָָ�ָ

מת��‚. א� חצר�ת, ��י ��י� תב�]�תל ��י�[ערמת ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ
טפחי� מע�רה �ח�ת � חצר�ת להחשיב���י גור� אינו �] ְְֲֲִֵֵֵָָָָ

ולכ�] חצרות �ני�.לב' מערבי� ואי� אחד, ער�ב מערבי� �ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ער�בי�, �ני מערבי� � �� על יתר א� ע�רה, �ב�� ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָהיה
מ�א� ס�� �יניה� היה וא� לעצמ�; וא�� לעצמ� ִָָ�ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָא��

ה� הרי מ�א�, אחדוס�� מערבי� רצ�, וא� [��פתח, ְ�ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
אי�במשות�] �הרי ל�תל, וסמ�� זק�� ה��� היה ואפ�� .ֲִַַָָ�ְֲֵֵֶֶַָָָֹ

ה�תל מ� מ�ח�יו ויתרחק ����� עד �� לעל�ת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיכ�לי�
לרא� ה��� רא� מ�יע היה לא ואפ�� מ�יר; זה הרי �ֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹ�ְָֹ

מ�ל�ה �ח�ת �יניה� נ�אר א� � זה[טפחי�]ה�תל הרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
רצ�. א� אחד, �מערבי� ְְִִִֶַָָָמ�יר,

וס��„. מ�א� ס�� וע�ה אר�עה, רחב ה�תל ָ�ְִָָ�ְְֶַַָָָָָָָָֹהיה
רצ�, א� � מ�ה זה מרחק�ת �ה��מ�ת �י על א� � ִִֶֶָָ�ְָ�ִִֶַַַָמ�א�
�י� אי� א� � אר�עה ה�תל �רחב אי� אחד. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמערבי�
�ל�ה, �יניה� היה אחד; מערבי� �ל�ה, ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָֹֹ�ַה��מ�ת

�ני�. ְְְִִַָמערבי�

מ�בה‰. א�[ספסל]�נה � ה�תל �צד מ�בה ��י על ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
��ח��נה התחתו�]י� בספסל ממעט[� ונחשבאר�עה, �] ְְְֵֵַַַַָָָ

טפחי�] מי' לבי�כפחות �ינ� ואי� אר�עה, ��ח��נה אי� ;ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָ
וכ� אחד. מערבי� רצ�, וא� ממעט; �ל�ה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעלי�נה

ל�תל. ��מכ� ע� �ל ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹ�מדרג�ת

.Âוזיז חצר�ת, ��י ��י� �ב�� י�צא[בליטה]�תל ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָֹ
�ח�ת ה�תל רא� עד ה�יז מ� נ�אר א� � ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ�אמצעית�
רצ�; א� אחד, �מערבי� ה�יז, לפני ס�� מ�יח ְְְִִִִֵֶַָָָָ�ֲִֵַַָָמע�רה,
ה�תל היה ממעט. אינ� ה�יז, �צד ה��� ה�יח א� ְְִֵֵֶַַַַָָָֹ�ֲִִִַַָאבל

מ�ציא � טפח ע�ר ��עה �אמצע,[זיז]�ב�� אחד ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
�ח�ת האר� עד ה�יז מ� �הרי רצ�; א� אחד, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�מערבי�
היה מע�רה. �ח�ת ה�תל רא� עד ה�יז �מ� ֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמע�רה,
�נגד ��א זה זיזי� �ני צרי� טפח, ע�רי� �ב�� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹה�תל
�ח�ת האר� �בי� ה�ח��� ה�יז �י� ��היה עד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה,
�ח�ת ה�תל רא� �בי� העלי�� ה�יז �בי� ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמע�רה,

רצ�. א� אחד, �מערבי� ְְֲִִֵֶָָָָָמע�רה;

.Ê� האר� ועל ה�תל רא� על �סמכ� �חתכ� ְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ�קל
וכ� ��ני�. לקבע� צרי� ואינ� רצ�; א� אחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבי�
ק�י� הי� ��ני�. לח�ר� צרי� ואינ� ק�בע�, �בד� � ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ�ַה���
אי� � מ�א� וס�� מ�א� וס�� החצר�ת, ��י �י� ִֵָָ�ְִָָ�ְְְֲִִֵֵֵַַמב�ילי�
�אי� לפי ,���� ע�לה הרגל �� אי� �הרי אחד; ְִֵֶָ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערבי�

�סמ� מה על יתמוטט]ל� שהסול� �אמצע,[� ה��� היה . ְִַַַָָֹ�ְֶַָָ
מ�א� וק�י� מ�א� עמודוק�י� ובאמצע מקש מחיצה �] ְְִִִִַַָָ

הסול�] �ני�.לתמיכת מערבי� רצ�, א� �ְְְִִִַָָ

.Á,�רצ א� � ל�תל ס�� וע�ה� ה�תל, �צד איל� ִֶַָָֹ�ְְִֶַַָָָָָֹהיה
�ב�ת וא��ר ה�איל אחד, חכמי�]מערבי� מדברי ה�א[� ְְְְִִִֶָָ
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א�רה ע�ה �איל�. יעלה ��א ל� לעבודה��ר� [איל� ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
לעל�תזרה] �אס�ר מ�ני אחד, מערבי� אי� � ל�תל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ס��

�הניה. אס�רה היא �הרי ה��רה, מ� ֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָעליה

.Ë�למעט �בא ע�רה, ��ב�� הקרקע]�תל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ
ה�ע�ט �אר� י� א� � אחד ער�ב לערב לרוחב�די �] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ה�תלהכותל] מקצת סתר אחד; מערבי� טפחי�, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹאר�עה
מע�רה[מלמעלה] ��תמעט אחד]עד ה�צר,[בצד צ�� � ְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

ז� לחצר א�ת� הכותל]נ�תני� על חפצי� ולהניח ,[להשתמש ְְִֵָ
החצר�ת. ��י לבי� ה�ב��, ה�תל ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹ��אר

.Èה�רצה היתה א� � ��יניה� ה�ב�� ה�תל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנפר�
רצ�,[לרוחב] וא� ער�בי�; �ני מערבי� א��ת, ע�ר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָעד

� מע�ר יתר היתה וא� �פתח. �היא מ�ני אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמערבי�
ער�בי�. �ני מערבי� ואי� אחד, ער�ב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָמערבי�

.‡Èליתר לה�לימ� �בא מע�ר, �ח�ת ה�רצה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהיתה
ח�קק � �מערבי�[סותר]מע�ר טפחי�, ע�רה �ב� ��תל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

�כל מע�ר יתר �רצה לכ�ח�ה לפר� �א וא� אחד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹער�ב
ק�מת� מלא ה�רצה �ב� להי�ת צרי� שיראוה�תל, �] ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ

הפתח] דר� בברור .הבתי�

.·È�ורחב[בקרקע]חרי ע�רה עמק חצר�ת, ��י ��י� ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ
� מ�א� �ח�ת ער�בי�; �ני מערבי� � יתר א� ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָאר�עה
�עפר עמק� מעט וא� �ני�. מערבי� ואי� אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבי�
��ת� �ני�; מערבי� ואי� אחד, מערבי� � �צר�ר�ת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָא�
�ב� מלאה� א� אבל ה�. מב�לי� �חרי�, �צר�ר�ת ְֲִִִֵֶֶָָָ�ְְְִָָָעפר

��ב�ל עד ממעטי� אינ� � ק� ש�]א� להשאיר� יחליט �]. ְְֲִֵֵֶַַַַָ

.‚Èקנה� א� �ל�ח רח�� מעט א� לטלטל�וכ� שאסור �] ְְְְִִֵֵֶַָָ
ואי�בשבת] אחד, מערבי� � החרי� �ל �אר� ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ�ה��יט�

וה�פל ה�ל �ג�� ���ת, ה��ל ה�בר וכל �ני�; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמערבי�
�אי ח��ר �אר� ח�ר� �� א� א�א ,�� ממעטי� אי� �ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

�דקר ��ח�ר עד ל�מט� .[מעדר]אפ�ר ְְְְְֶֶֶֶַַָָֹ

.„È,�החרי רחב על טפחי� אר�עה �רחב ל�ח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנת�
��י וכ� ער�בי�. �ני מערבי� רצ�, וא� אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבי�

�רחב[מרפסות]גצצטר��ת ל�ח ה��יט א� � ז� �נגד ז� ְ�ְְְִִִֶֶֶַָָ
רצ�, וא� אחד; ער�ב מערבי� לז�, מ�� טפחי� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָאר�עה
�צד ז� הי� לעצמ�. וא�� לעצמ� א�� ער�בי�, �ני ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָמערבי�
�יניה� י� א� � מחבר�� למעלה אחת א�א ��וה, ואינ� ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָז�,
י� וא� אחת; �גצצטרה ה� הרי טפחי�, מ�ל�ה ְְְִֵַַָ�ְְְֲִִִֵֵָָָֹ�ח�ת
לעצמ�. וא�� לעצמ� א�� מערבי� יתר, א� �ל�ה ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ�יניה�

.ÂË��ב� והיה רחב, �ה�א חצר�ת ��י ��י� ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�תל
נ�תני� � �נ�ה חצר לקרקע ו�וה ז� מחצר טפחי� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמע�רה
ה�איל מחצר�; ויח�ב לה�, �וה �ה�א החצר לבני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָרח��
א�ת� נ�תני� לא��, �ק�ה ות�מי�� לא�� �נחת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָות�מי��
חצר�ת, ��י ��י� חרי� וכ� �נחת. לה� ���מי�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלא��
�נ�ה חצר לקרקע ו�וה ז� חצר מ�ד טפחי� ע�רה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעמק
נחת ���מי�� מ�ני ל�; �וה �ה�א לחצר רח�� נ�תני� �ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
�נחת. לה� ���מי�� לא�� א�ת� נ�תני� לזה, וק�ה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלזה

.ÊËהעלי�נה מחצר נמ�� החצר�ת ��י ��י� ה�תל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה
מ����י� העלי�נה �ני ��מצא� ה�ח��נה, מחצר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוגב��

הכותל]�עבי� בגג �ל��ל[� ידי ה�ח��נה[חבל]על �בני , ְְְְְְִֵֵַַַָָ

עד ,�� אס�רי� �ניה� � זריקה ידי על �עבי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמ����י�
מכניסי� אי� � ערב� לא א� אבל אחד; ער�ב ��יה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ��ערב�
לעבי�. מה��י� מ�ציאי� ואי� ל��י�, זה �תל ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמעבי

.ÊÈ�א � ה�חיד ר��ת �היא חר�ה ��יניה� ��י� ְְִִִֶַָָ�ְִֵֵֵֶֶָ�ני
זה א�סרי� זריקה, ידי על �חר�ה לה���� �ניה� ְְְְִִֵֶַָָ�ְְְְִִֵֵֶַַיכ�לי�
יכ�ל אינ� והאחר �נחת, לזה ��מי�� היה וא� זה; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
ל� �היא זה הרי � מ��ה עמ�ה �היא מ�ני ל� ֲִִֵֶֶֶָָ�ְְֲִִִֵֶָֹלזרק

זריקה. ידי על �� מ���� ְְְְִִֵֵַַַַָָ�נחת,

.ÁÈ�ע נמ��, וזה �ב�� ��ה �י על א� העיר, ���ת ְִִִֶֶֶַַַַָָָָ�ל
ה�ר�פ�ת �ל ע� החצר�ת, חצר]�ל ��א[�מי� �ה�פ� ְֲִֵֵֶַַַָָ�ְֶֹ

סאתי� �ית על יתר מה� אחד �כל �אי� �ירה [�ל�� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
חמישי�] על אמה החצר�ת,מאה ��י� ה�תלי� עבי ע� ,ְֲֳִִִֵֵֶַַָ

אחת ר��ת ��� � ק�רה א� לחי לה� ��� ה�ב�א�ת ְַַָ�ְְִִֵֶֶַָָע�
�ת�כ� ��בת� �לי� ער�ב, �לא �כ�� �מטלטלי� ְְְִֵֵֶָָָֹ�ְְְְִֵַה�;

בשבת] ש� ה�ית,[ששהו �ת�� ��בת� �לי� לא אבל ,ְְֲִִֵֶַַָָֹ
ערב�. �� א� ְִֵֵֶָא�א

.ËÈאנ�י ערב� �י� � החצר �ת�� ��בת �לי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�יצד?
א� ל�ג, החצר מ� להעל�ת� מ�ר � ערב� לא �י� ְֲִֵֶַַַָָ�ְֵֵֵֶָֹהחצר,
�ב�� היה אפ�� ל� ה�מ�� אחר לגג ה�ג �מ� ה�תל, ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלרא�
�נ�ה, לחצר האחר ה�ג �מ� נמ��, א� �ה�א �ל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמ���
�לי�י �מ�ג �לי�ית, חצר �ל �לי�י לגג �נ�ה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�מחצר
ה�דינה �ל ��עביר�� עד רביעי. לגג ה�ב�י �מ� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָלמב�י,
�ר� א� וקר�פ�ת, ���ת �ר� א� וחצר�ת, ���ת �ר� ����ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
� לזה �מ�ה לזה מ�ה �ל��� �ר� א� וקר�פ�ת, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחצר�ת
א� א�א ה��י�, מ� לבית זה �כלי י�נס ��א ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�בלבד

אחד. ער�ב הא�� ה�ק�מ�ת �ל אנ�י ְְְֵֵֵֵֶַַָָָערב�

.Îלא � לחצר וה�ציא� �בית, ה�לי �בת א� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹוכ�
א� ה�תל, לרא� א� אחר, לגג א� אחרת, לחצר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹיעביר��
��עבירי� ה�ק�מ�ת אנ�י �ל ערב� �� א� א�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלקר��,

אחד. ער�ב זה, �לי ְִֵֶֶֶָָ�ה�

.‡Îמ���[מי�]��ר ממ�אי� אי� � חצר�ת ��י ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַ��י�
טפחי�, ע�רה �ב�הה מחיצה ל� ע�� �� א� א�א ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָ���ת,
מעמידי� והיכ� מר��ת�. ��לה ואחד אחד �ל ��היה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�די
��היה צרי� ה�י�, מ� למעלה היתה א� ה�חיצה? ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאת
ה�חיצה היתה וא� ה�י�; �ת�� י�רד ה�חיצה מ� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָטפח
למעלה י�צא מ��ה טפח ��היה צרי� ה�י�, �ת�� ����ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
זה. מר��ת זה ר��ת נ�רת ��היה �די � ה�י� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַמ�

.·Îאר�עה רחבה ק�רה ה��ר �י על ע�� א� ְְְִִֵַַַָָָָָָוכ�
ה�ני, מ��� ממ�א וזה ה��רה, מ�ד ממ�א זה � ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָטפחי�
�ה�י� �י על א� זה, מחלק זה חלק הב�ילה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ�כא��

קל מ�מ�ה; �מי�.[הקלה]מערבי� חכמי� �הק�� ה�א ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

.‚Î�א � חצר�ת �תלי �ני �י� ה�ביל ��אמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ�אר
מפלגת �היא �י טפחי�[רחוקה]על אר�עה זה מ�תל ִִֶַ�ְְְִִֶֶֶֶַָָָֹ

ואי� מ��ה, ממ�אי� �ניה� � טפחי� אר�עה זה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ�תל
זיזי� לה�ציא להיכר]צריכי� קט� קרש �אי�[� ;��� על ְְִִִִִֵֶַַָ

אויר. �ר� חבר� על א�סר ֲֲִֵֵֶֶַָָאד�

.„Îמ�ע�ד �ד�לה לחצר �מל�א� ��פרצה קט�ה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר
נ�אר �הרי �מ�רי�, לעצמ� מערבי� גד�לה אנ�י � ְֲִִֵֶַָ�ְְְְְְִֵַַָָָי��
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א�רה ע�ה �איל�. יעלה ��א ל� לעבודה��ר� [איל� ֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
לעל�תזרה] �אס�ר מ�ני אחד, מערבי� אי� � ל�תל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ס��

�הניה. אס�רה היא �הרי ה��רה, מ� ֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָעליה

.Ë�למעט �בא ע�רה, ��ב�� הקרקע]�תל הגבהת [ע"י ְֲֲֶֶַַָָָָֹ
ה�ע�ט �אר� י� א� � אחד ער�ב לערב לרוחב�די �] ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ה�תלהכותל] מקצת סתר אחד; מערבי� טפחי�, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹאר�עה
מע�רה[מלמעלה] ��תמעט אחד]עד ה�צר,[בצד צ�� � ְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

ז� לחצר א�ת� הכותל]נ�תני� על חפצי� ולהניח ,[להשתמש ְְִֵָ
החצר�ת. ��י לבי� ה�ב��, ה�תל ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹ��אר

.Èה�רצה היתה א� � ��יניה� ה�ב�� ה�תל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנפר�
רצ�,[לרוחב] וא� ער�בי�; �ני מערבי� א��ת, ע�ר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָעד

� מע�ר יתר היתה וא� �פתח. �היא מ�ני אחד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמערבי�
ער�בי�. �ני מערבי� ואי� אחד, ער�ב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָמערבי�

.‡Èליתר לה�לימ� �בא מע�ר, �ח�ת ה�רצה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהיתה
ח�קק � �מערבי�[סותר]מע�ר טפחי�, ע�רה �ב� ��תל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

�כל מע�ר יתר �רצה לכ�ח�ה לפר� �א וא� אחד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹער�ב
ק�מת� מלא ה�רצה �ב� להי�ת צרי� שיראוה�תל, �] ְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ

הפתח] דר� בברור .הבתי�

.·È�ורחב[בקרקע]חרי ע�רה עמק חצר�ת, ��י ��י� ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ
� מ�א� �ח�ת ער�בי�; �ני מערבי� � יתר א� ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָאר�עה
�עפר עמק� מעט וא� �ני�. מערבי� ואי� אחד, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמערבי�
��ת� �ני�; מערבי� ואי� אחד, מערבי� � �צר�ר�ת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָא�
�ב� מלאה� א� אבל ה�. מב�לי� �חרי�, �צר�ר�ת ְֲִִִֵֶֶָָָ�ְְְִָָָעפר

��ב�ל עד ממעטי� אינ� � ק� ש�]א� להשאיר� יחליט �]. ְְֲִֵֵֶַַַַָ

.‚Èקנה� א� �ל�ח רח�� מעט א� לטלטל�וכ� שאסור �] ְְְְִִֵֵֶַָָ
ואי�בשבת] אחד, מערבי� � החרי� �ל �אר� ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ�ה��יט�

וה�פל ה�ל �ג�� ���ת, ה��ל ה�בר וכל �ני�; ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמערבי�
�אי ח��ר �אר� ח�ר� �� א� א�א ,�� ממעטי� אי� �ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

�דקר ��ח�ר עד ל�מט� .[מעדר]אפ�ר ְְְְְֶֶֶֶַַָָֹ

.„È,�החרי רחב על טפחי� אר�עה �רחב ל�ח ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנת�
��י וכ� ער�בי�. �ני מערבי� רצ�, וא� אחד; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָמערבי�

�רחב[מרפסות]גצצטר��ת ל�ח ה��יט א� � ז� �נגד ז� ְ�ְְְִִִֶֶֶַָָ
רצ�, וא� אחד; ער�ב מערבי� לז�, מ�� טפחי� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָאר�עה
�צד ז� הי� לעצמ�. וא�� לעצמ� א�� ער�בי�, �ני ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָמערבי�
�יניה� י� א� � מחבר�� למעלה אחת א�א ��וה, ואינ� ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָז�,
י� וא� אחת; �גצצטרה ה� הרי טפחי�, מ�ל�ה ְְְִֵַַָ�ְְְֲִִִֵֵָָָֹ�ח�ת
לעצמ�. וא�� לעצמ� א�� מערבי� יתר, א� �ל�ה ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ�יניה�

.ÂË��ב� והיה רחב, �ה�א חצר�ת ��י ��י� ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�תל
נ�תני� � �נ�ה חצר לקרקע ו�וה ז� מחצר טפחי� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמע�רה
ה�איל מחצר�; ויח�ב לה�, �וה �ה�א החצר לבני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָרח��
א�ת� נ�תני� לא��, �ק�ה ות�מי�� לא�� �נחת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָות�מי��
חצר�ת, ��י ��י� חרי� וכ� �נחת. לה� ���מי�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלא��
�נ�ה חצר לקרקע ו�וה ז� חצר מ�ד טפחי� ע�רה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעמק
נחת ���מי�� מ�ני ל�; �וה �ה�א לחצר רח�� נ�תני� �ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
�נחת. לה� ���מי�� לא�� א�ת� נ�תני� לזה, וק�ה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלזה

.ÊËהעלי�נה מחצר נמ�� החצר�ת ��י ��י� ה�תל ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה
מ����י� העלי�נה �ני ��מצא� ה�ח��נה, מחצר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוגב��

הכותל]�עבי� בגג �ל��ל[� ידי ה�ח��נה[חבל]על �בני , ְְְְְְִֵֵַַַָָ

עד ,�� אס�רי� �ניה� � זריקה ידי על �עבי� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמ����י�
מכניסי� אי� � ערב� לא א� אבל אחד; ער�ב ��יה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ��ערב�
לעבי�. מה��י� מ�ציאי� ואי� ל��י�, זה �תל ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמעבי

.ÊÈ�א � ה�חיד ר��ת �היא חר�ה ��יניה� ��י� ְְִִִֶַָָ�ְִֵֵֵֶֶָ�ני
זה א�סרי� זריקה, ידי על �חר�ה לה���� �ניה� ְְְְִִֵֶַָָ�ְְְְִִֵֵֶַַיכ�לי�
יכ�ל אינ� והאחר �נחת, לזה ��מי�� היה וא� זה; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל
ל� �היא זה הרי � מ��ה עמ�ה �היא מ�ני ל� ֲִִֵֶֶֶָָ�ְְֲִִִֵֶָֹלזרק

זריקה. ידי על �� מ���� ְְְְִִֵֵַַַַָָ�נחת,

.ÁÈ�ע נמ��, וזה �ב�� ��ה �י על א� העיר, ���ת ְִִִֶֶֶַַַַָָָָ�ל
ה�ר�פ�ת �ל ע� החצר�ת, חצר]�ל ��א[�מי� �ה�פ� ְֲִֵֵֶַַַָָ�ְֶֹ

סאתי� �ית על יתר מה� אחד �כל �אי� �ירה [�ל�� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
חמישי�] על אמה החצר�ת,מאה ��י� ה�תלי� עבי ע� ,ְֲֳִִִֵֵֶַַָ

אחת ר��ת ��� � ק�רה א� לחי לה� ��� ה�ב�א�ת ְַַָ�ְְִִֵֶֶַָָע�
�ת�כ� ��בת� �לי� ער�ב, �לא �כ�� �מטלטלי� ְְְִֵֵֶָָָֹ�ְְְְִֵַה�;

בשבת] ש� ה�ית,[ששהו �ת�� ��בת� �לי� לא אבל ,ְְֲִִֵֶַַָָֹ
ערב�. �� א� ְִֵֵֶָא�א

.ËÈאנ�י ערב� �י� � החצר �ת�� ��בת �לי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�יצד?
א� ל�ג, החצר מ� להעל�ת� מ�ר � ערב� לא �י� ְֲִֵֶַַַָָ�ְֵֵֵֶָֹהחצר,
�ב�� היה אפ�� ל� ה�מ�� אחר לגג ה�ג �מ� ה�תל, ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹלרא�
�נ�ה, לחצר האחר ה�ג �מ� נמ��, א� �ה�א �ל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמ���
�לי�י �מ�ג �לי�ית, חצר �ל �לי�י לגג �נ�ה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�מחצר
ה�דינה �ל ��עביר�� עד רביעי. לגג ה�ב�י �מ� ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָלמב�י,
�ר� א� וקר�פ�ת, ���ת �ר� א� וחצר�ת, ���ת �ר� ����ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
� לזה �מ�ה לזה מ�ה �ל��� �ר� א� וקר�פ�ת, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחצר�ת
א� א�א ה��י�, מ� לבית זה �כלי י�נס ��א ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�בלבד

אחד. ער�ב הא�� ה�ק�מ�ת �ל אנ�י ְְְֵֵֵֵֶַַָָָערב�

.Îלא � לחצר וה�ציא� �בית, ה�לי �בת א� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹוכ�
א� ה�תל, לרא� א� אחר, לגג א� אחרת, לחצר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹיעביר��
��עבירי� ה�ק�מ�ת אנ�י �ל ערב� �� א� א�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלקר��,

אחד. ער�ב זה, �לי ְִֵֶֶֶָָ�ה�

.‡Îמ���[מי�]��ר ממ�אי� אי� � חצר�ת ��י ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַ��י�
טפחי�, ע�רה �ב�הה מחיצה ל� ע�� �� א� א�א ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָ���ת,
מעמידי� והיכ� מר��ת�. ��לה ואחד אחד �ל ��היה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�די
��היה צרי� ה�י�, מ� למעלה היתה א� ה�חיצה? ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאת
ה�חיצה היתה וא� ה�י�; �ת�� י�רד ה�חיצה מ� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָטפח
למעלה י�צא מ��ה טפח ��היה צרי� ה�י�, �ת�� ����ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
זה. מר��ת זה ר��ת נ�רת ��היה �די � ה�י� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַמ�

.·Îאר�עה רחבה ק�רה ה��ר �י על ע�� א� ְְְִִֵַַַָָָָָָוכ�
ה�ני, מ��� ממ�א וזה ה��רה, מ�ד ממ�א זה � ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָטפחי�
�ה�י� �י על א� זה, מחלק זה חלק הב�ילה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ�כא��

קל מ�מ�ה; �מי�.[הקלה]מערבי� חכמי� �הק�� ה�א ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

.‚Î�א � חצר�ת �תלי �ני �י� ה�ביל ��אמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ�אר
מפלגת �היא �י טפחי�[רחוקה]על אר�עה זה מ�תל ִִֶַ�ְְְִִֶֶֶֶַָָָֹ

ואי� מ��ה, ממ�אי� �ניה� � טפחי� אר�עה זה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ�תל
זיזי� לה�ציא להיכר]צריכי� קט� קרש �אי�[� ;��� על ְְִִִִִֵֶַַָ

אויר. �ר� חבר� על א�סר ֲֲִֵֵֶֶַָָאד�

.„Îמ�ע�ד �ד�לה לחצר �מל�א� ��פרצה קט�ה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָחצר
נ�אר �הרי �מ�רי�, לעצמ� מערבי� גד�לה אנ�י � ְֲִִֵֶַָ�ְְְְְְִֵַַָָָי��
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��י� אס�רי�[דפנות]לה� קט�ה ואנ�י �מ�א�; מ�א� ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ה�ד�לה �ני ע� ��ערב� עד ��ה�, לחצר מ��יה� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלה�ציא

��י�רי� אחד; �קט�ה[הדיירי�]ער�ב ח��בי� �ד�לה �ל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
לגדולה] כפתח �גד�לה.[שהקטנה ח��בי� קט�ה �י�רי ואי� ,ְְְֲִִֵֵַָָָ

.‰Î,�יניה�� ה�תח �ר� אחד ער�ב �ערב� חצר�ת ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ��י
אחת �ל � ���ת הח��� א� ה�תח ונס�� הח���, �ר� ְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַָָא�
ה�רה ��ת, מקצת וה�רה ה�איל לעצמ�; מ�רת ְָ�ְְִַָָָ�ְְְִֶֶַָ�ְַַואחת
ונפל לעצמ�, וז� לעצמ� ז� �ערבה חצר�ת ��י וכ� .����ְְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
�מ�ציאי� לעצמ� מ�רי� א�� � ���ת ��יניה� ְְִִִַָָ�ְֵֵֵֶֶֶַָֹ�תל
�� מטלטלי� וא�� ה�חיצה, ע�ר עד �מטלטלי� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמ��יה�
,��� ה�רה ��ת, מקצת וה�רה ה�איל ה�חיצה; ע�ר ָ�ְָ�ְְִַָָָ�ְְִִִַַַָעד
���ת, ה�אי� �ה�י�רי� � ה�י�רי� ����ספ� �י על ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָא�
א� ��גגה, ה�תח ונע�ה הח��� נפ�ח א�סרי�. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָאינ�

לדע�� ��י� עצמ�]�ע�� ��י[מדעת וכ� לה�ר�. חזר� � ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
אס�ר � ונפסק� וערב�, �ז� ז� ק��ר�ת �הי� ְְְְְְְִִֵֶָָָספינ�ת
ונק�ר� חזר� מחיצה; מ�פ�ת הי� ואפ�� לז�, מ�� ְְְְְִִָָָ�ְְֲִִֵַַָָלטלטל

לה�ר�. חזר� ְְְֵֵֶָָ���גג,
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.‡� �מיד אחד �לח� על א�כלי� ��� �הי� חצר ְִֶָָָ�ְִַָ�ְֵֵֶַָָאנ�י
אי� � עצמ� �פני �ית ל� י� ואחד אחד ��ל �י על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא�
�אי� �כ�� אחד. �ית �אנ�י �ה� מ�ני ער�ב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָצריכי�
ואינ� עליו, א�סרי� ועבדיו בית� �בני �בניו אד� �ל ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָא���
מ�ני ה�, אחד �ית �אנ�י ��� א�� �� � ע�ה� לערב ְְְִִֵֵֵֶַַָָ�ְִִֵֵֶָָָָצרי�

אחד. �לח� על ס�מכי� ��� ְֶָָ�ְִַָ�ֵֶ�ה�

ער�ב·. � אחרת חצר אנ�י ע� ער�ב לע��ת צרכ� א� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוכ�
��ערבי� מק�� לא�ת� מ�ליכי� �לבד אחת �פת לכ��, ְְְְִִִִֶַַַַָָָ�ְֶָאחד

אצל� �א הער�ב היה וא� בחצר�]ע��; אינ�[הונח � ְְִִֵֵֶָָָָָָ
צרי� �אינ� הער�ב �� ���יחי� ה�ית �מ� לערב, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָצריכי�
ח��בי�. ה� אחד �בית ה��י�, א�� ��ל ה�ת; את ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָל��

וא�‚. אחד; �בית ��� נע�� �ערב�, חצר אנ�י ְְִִֶַָָ�ְְְֲֵֵֵֵֶַַָוכ�
���ליכי� ה�א �לבד אחד ��ר �נ�ה, חצר ע� לערב ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצרכ�
�א ער�ב היה וא� ;�� ��ערבי� ל�ק�� ��� ידי ְְְִִֵֶַָָָָָָ�ְֵַעל

�ת. ל�� צריכי� אינ� ְְִִִֵֵֶַָָאצל�,

.„�� ���יחי� ל�ק�� לה�ליכ� הער�ב את ��ב� ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָחמ�ה
ידי על לה�לי� צריכי� אינ� מ�ליכי�, ��ה� � ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָהער�ב
�אנ�י נע�� ��� ��ב�, ��יו� אחד; ��ר א�א ְְֲֵַַָ�ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָחמ���

אחד. ִֶַָ�ית

אינ�‰. � �חצר �ר�יי� �ה� ותלמיד�, והרב �בנ�, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָהאב
��עמי� �י על וא� אחד; �בית �ה� מ�ני לערב, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָצריכי�
ה� הרי � א�כלי� אינ� �פעמי� אחד, �לח� על ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָ�ְִַא�כלי�

אחד. ְִֶַָ�בית

.Â�ואינ עצמ�, �פני �ית ל� י� מה� אחד ��ל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאחי�
העבדי�[אוכלי�]ס�מכי� א� ה��י� וכ� אביה�, �לח� על ְִַ�ְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

א�כלי� אבל �מיד, ר�� א� �על� �לח� על ס�מכי� ְְֲֲִִַַַָָָָ�ְִֵֶַָ�אינ�
ימי� �ט�בה א� ל� �ע��י� מלאכה ��כר �לחנ� על ְְְְִִִֶַָָָָָ�ֵַה�
אי� א� � חד� א� �ב�ע חבר� אצל ���עד �מי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹיד�עי�,

�י�רי� לערב;[דיירי�]ע�ה� צריכי� אינ� �חצר, אחרי� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

�א וא� לכ��, אחד ער�ב אחרת, חצר ע� ערב� ְִָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָוא�
�חצר, ע�ה� �י�רי� הי� וא� �ת. נ�תני� אי� אצל�, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהער�ב
מ�ני החצר, אנ�י ��אר ואחד אחד לכל �ת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָצריכי�

�מיד. אחד �לח� על ס�מכי� ְִֶָָָ�ְִֵֶַָ�אינ�

.Ê�טרקלי� ��בת� חב�ר�ת חדרי�]חמ� כמה ע� [אול� ְְְֲִִֵֶַָָ
מחיצה וחב�רה חב�רה �ל �י� מפסיק היה א� � ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחד
�חדר היא �א�� מה� חב�רה �ל הרי � ל�קרה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��עת
�ת צריכי� לפיכ� עצמ�; �פני �על�ה א� עצמ�, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ�פני
��ר � ל�קרה מ�יע�ת ה�חיצ�ת אי� וא� חב�רה. ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָמ�ל

ח��בי�. אחד �ית �אנ�י ���� לכ��, ְְֲִִֵֶַַָָ�ֶָ�ְֶָאחד

.Áער� �ית חבר� �חצר ל� ��� השער]מי לשומר [חדר ֲֲִֵֵֵֶַַַַ
ה�קר, �ית א� מר�סת, א� אכסדרה, א� ,�� ��רסי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ר�י�

א�צר א� העצי�, �ית א� ה�ב�, �ית זה[מחס�]א� הרי � ֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
�ירה מק�� �חצר ע�� ל� ��היה עד עליו, א�סר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינ�
עליו, א�סר יהיה �� ואחר ,��� �� לאכל עליו ס�מ� ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�א
א� לפיכ�, א�סר. אינ� לינה, מק�� אבל ע��; ��ערב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָעד
�מר�סת �אכסדרה א� �ער, �בית �� לאכל מק�� ל� ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹקבע

�ירה. מק�� �אינ� לפי עליו, א�סר אינ� �ְְִִֵֵֵֶָָָ

.Ëוה�ני ה�נימי ה�ית � מ�ה לפני� זה ב�י� ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָע�רה
החיצ�ני�, ב�י� וה�מ�נה הער�ב; את ���תני� ה� ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָל�,
ה� הרי �ה�, ��רסי� ור�י� ה�איל הער�ב; את נ�תני� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאינ�
ה��יעי, אבל א�סר. אינ� �ער �בית וה�ר �ער, ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָ�בית
ער�ב�. ���� עד א�סר, לפיכ� ר�י�; �� ��רסי� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָאי�

.Èלזה זה �ת�ח�ת ב�י� �ל�ה �ביניה� חצר�ת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹ��י
ה�ית �ר� ער�ב� ז� חצר �ני והביא� לחצר�ת, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ�פת�חי�
חצר �ני הביא� וכ� האמצעי, ��ית וה�יח�ה� לה�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה�ת�ח
��ית וה�יח�ה� לה� ה�ת�ח ה�ית �ר� ער�ב� ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהאחרת
את ל�� צריכי� אינ� ��י�, ה�ל�ה א�ת� � ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאמצעי
וה�ני� הער�ב, �� �ה�יח� מ�ני � האמצעי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�ת;
חצר. לאנ�י �ער �ית מה� אחד ��ל מ�ני � ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ���דדיו

.‡È,�יניה� לזה זה �ת�חי� ב�י� ��ני חצר�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָ��י
��ית וה�יח�ה� לה�, ה�ת�ח ה�ית �ר� ער�ב� א�� ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהביא�
�ר� ער�ב� א�� והביא� האחרת, לחצר ה�מ�� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה�ני
לא ��יה� � האחר ��ית וה�יח�ה� לה�, ה�מ�� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹה�תח
�ל �ער �בית ער�ב� ה�יחה מה� אחת ��ל ער�ב; ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָקנ�

אחרת. ֵֶֶַָחצר

.·Èיכ�ל �אינ� �י על א� � ��סס �היה החצר מ�ני ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד
��ז�� עד החצר, �ני על א�סר זה הרי � ���� �� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלחי�ת
יכ�ל �אינ� �י על א� � קט� וכ� עליו; ויערב� �פת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָל�
הא�רח אבל עליו. ��ערב� עד א�סר, זה הרי � �זית ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלאכל

��ארנ�. �מ� לע�ל�, א�סר אינ� �ְְְֵֵֵֶַָ

.‚Èחצר� ו�בת והל� �ית�, �ה�יח חצר מ�ני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחד
מ��� ה�יע א� � לחצר� סמ�כה היתה אפ�� � ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָאחרת

מחשבתו] זה[הניח הרי ז�, ���ת לבית� לחזר �ע�� ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָֹואי�
אבל �י�ראל; אמ�רי�? �ברי� ��ה עליה�. א�סר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאינ�
עד עליה�, א�סר אחרת, �עיר ל���ת הל� אפ�� � ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ��י

���ת. ��ב�א �אפ�ר מק�מ�, מ��� ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָ����ר�
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.„È�ל וה�יח לאחרי�, חצר� מ��י �ה��יר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�על
א�סרי� אינ� � מה� �בית �ית �כל סח�רה מיני א� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�לי�
ה�ל נע�� מה�, �ית �כל יד �פ�סת ל� וי� ה�איל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹעליו;
�בר �� ��ה�יח אמ�רי�? �ברי� ��ה אצל�. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ�א�רחי�

וע��ית טבל �ג�� ���ת, לטלטל� [חתיכת�אס�ר ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ
���רמתכת] �לי� מה� �ית �כל ל� נ�אר א� אבל ;ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ�ָ

ל� י�אר ולא ה���, ���ציא� ואפ�ר ה�איל � ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלטלטל�
��ערב�. עד עליו, א�סרי� א�� הרי � יד �פ�סת ��ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ

.ÂË�מ�ציאי אי� � ערב� ולא ��כח� חצר ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹאנ�י
ה� מטלטלי� אבל ל��י�; מחצר ולא לחצר, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמ��יה�

��בת� בשבת]�לי� �בכל[ששהו החצר �כל �חצר, ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
על�ה א� מר�סת �� היתה וא� החצר. ע� [�ה�ח�ב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

גג] ה�ר�סתעלית ואנ�י לעצמ� החצר אנ�י וערב� ,ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
�לי� מטלטלי� העל�ה אנ�י א� ה�ר�סת אנ�י � ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלעצמ�
א� ע��, ה�ח�ב �בכל ה�ר�סת �כל �ב�יה�, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��בת�
החצר ואנ�י ע��; ה�ח�ב �בכל העל�ה, רחב ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�כל
היה א� וכ� ע��. ה�ח�ב �בכל החצר �כל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמטלטלי�
זה � ערב� ולא ו�כח� �על�ה, �ר ויחיד �חצר �ר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹיחיד
�כל מטלטל וזה ע��, וה�ח�ב העל�ה �כל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמטלטל

ע��. וה�ח�ב ְְִֵֶֶַָָָהחצר

.ÊË�א � החצר ��ת�� �� וכ��צא �ל א� ה�לע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ�יצד?
החצר �י� נח�בי� א�� הרי � טפחי� ע�רה �ב�הי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינ�
����י�. �לי� �� לה�ציא אס�רי� ��ניה� ה�ר�סת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�בי�
�ח�ת ה�ר�סת �בי� �יניה� והיה ע�רה, �ב�הי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוא�
�הרי ה�ר�סת, ע� נח�בי� א�� הרי � טפחי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאר�עה
מ� רח�קי� הי� וא� �ה�. מ�רי� מר�סת �בני ל�, �וי� ְְִִִִֶָָָ�ְְִִֵֵֶֶָָה�
�י על א� � �� על יתר א� טפחי� אר�עה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�ר�סת
לפי וה�ר�סת, החצר �כלל א�� הרי � ע�רה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ��ב�הי�
לפיכ�, זריקה; ידי על �ה� לה���� לה� אפ�ר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ��ניה�
��ערב�. עד ה��י�, �לי ל�� לה�ציא אס�רי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�ניה�
אי� � ה�ר�סת לפני טפחי� אר�עה רחבה מ�בה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיתה
מה�. נחלקה �הרי החצר, �ני על א�סרת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָה�ר�סת

.ÊÈ�ה�א[בליטות]זיזי� �ל � ה�תלי� מ� ה��צאי� ְְִִִִִֶַַָֹ
�בני החצר, מ� נח�ב זה הרי � טפחי� מע�רה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלמ�ה
טפחי� ע�רה �ת�� �ה�א וכל ;�� מ����י� ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָהחצר

ע אנ�י לעל�ה, ה�מ�כי� ��.העלי�ני� מ����י� ל�ה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָ
העלי�ני�, ע�רה �ח�ת עד ה�ח��ני� ע�רה �י� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוה��אר
ואי� ;�� אס�רי� �ניה� � �� ה��צאי� ה�יזי� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָמ�
ערב�. �� א� א�א ����י�, �כלי� �ה� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמ����י�

.ÁÈ�טבלי �ר�ת מלא היה א� � ��חצר [לא��ר ְְִִֵֵֵֶָָָָָ
ה�אמעושרי�] הרי � �ה� וכ��צא ���ת, לטלטל� ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ�אס�ר
�ב��[שפתו]וחלית� היה א� ��חצר: �ל א� �סלע , ְ�ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

אבל ה�ר�סת; ע� נח�ב ה�א הרי ל�ר�סת, סמ�� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָע�רה
מכניסי� מר�סת �ני ולא חצר �ני אי� � מי� מלא היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹא�

��ערב�. עד ל��י�, ְְִִֶֶַַָָמ���

.ËÈ�י�צאי ה�נימית ואנ�י מ��, לפני� ז� חצר�ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַ��י
ערבה ולא ה�נימית ערבה � החיצ�נה על וע�ברי� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסי�

מ�רת ה�נימית בחצרה]החיצ�נה, והחיצ�נה[לטלטל ְִִִַַָ�ְִֶֶַָ

בה]אס�רה שמהלכי� הפנימית ולא[מפני החיצ�נה ערבה ; ְְֲִֵַָָָֹ
��א מ�ני ה�נימית � אס�ר�ת ��יה� ה�נימית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹערבה
עליה�. �ע�ברי� ערב� ��א א�� מ�ני והחיצ�נה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹערבה,
וז� עצמ�, �פני מ�רת ז� � לעצמ� וז� לעצמ� ז� ְְְִֵֶֶַָ�ְְְְְְֵַַָָָערבה

לז�. מ�� מטלטלי� אי� אבל עצמ�; �פני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�מ�רת

.Î�ה�ר� ה�נימית ערב, ולא החיצ�נה מ� אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�כח
א� ע�ה�, ערב ולא ה�נימית �ני מ� אחד �כח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹע�מדת;
לה� עלה ��א ה�נימית �ני א�� מ�ני � אס�רה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצ�נה

עליה�. ע�ברי� �ה� ְֲִֵֵֵֶֶער�ב,

.‡Î,חיצ�נה� ה�יח�ה� א� � אחד ער�ב ��יה� ְִִִִֵֵֶֶַָָָע��
�י� החיצ�נה, מ�ני �היה �י� ערב, ולא מה� אחד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹו�כח

לה� ��ב�ל עד אס�ר�ת, ��יה� � ה�נימית ;[רשותו]מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ער�ב� ה�יח� וא� לחצר. מחצר ��ב�לי� �ארנ�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�הרי
חיצ�נה � ערב ולא החיצ�נה מ�ני אחד ו�כח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ��נימית,

�מק�מ� מ�רת �פנימית נפרדת]אס�רה, כרשות ;[שהיא ְֲִִָ�ְִֶֶָ
עד אס�ר�ת, ��יה� � ערב ולא ה�נימית מ�ני אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�כח

לה�. ְֵֶֶַָ��ב�ל

.·Î�אינ � ז� �חצר �ר ואחד ז� �חצר �ר אחד ְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה
וא� חצר�; �כל מ���� מה� אחד �ל א�א לערב, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָצריכי�
ה�א הרי � אחד �ה�א �י על א� � ��נימית ��י ְֲִִִֵֶֶַַַָָָהיה

מק�מ�. ����ר� עד החיצ�נה, על וא�סר ְְְְְִִִֵֶַַַַָ�ר�י�,

.‚Î�לז ז� ה�ת�ח�ת חצר�ת הרבי�]�ל� לרשות ,[וג� ְֲֵַָָֹ
ע� החיצ�נ�ת ��י� ערב� � מה� חצר �כל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָור�י�
���י� ע��, מ�ר�ת וה� ע�ה�, מ�רת היא � ְִִַָָ�ְִֵֶֶֶָ�ְִִֶָָהאמצעית
אחד ער�ב �ל��� ��ע�� עד ז�, ע� ז� אס�ר�ת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהחיצ�נ�ת

[� מזו לפני� זו חצרות מה�[שלש חצר �כל היה [דייר]; ְֵֵֶָָָָ
�ר�י� �י על א� � והשלישי]אחד �חיצ�נה[השני ��רסי� ְִִִִֶֶַַַַָָ

הי� �מק�מ�. מ�ר מה� אחד ��ל לערב, צריכי� אינ� �ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ְִָָ
��ערב� עד �מק�מ� אס�רי� וה� ה�איל � ��נימית ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ�ני�
עד ו��חיצ�נה, ��אמצעית היחידי� על א�סרי� ה� הרי �ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ה רגל ה�לל: זה ���נימית. �ני� אס�רה��ערב� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
�מק�מ�, ה��רת ורגל �מק�מ�; ��א א�סרת ְִֶֶָ�ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ�מק�מ�,

עליה�. �ע�ברת מ�ני �מק�מ� ��א א�סרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹאינ�

.„Îצצטר��ת� �ה�[מרפסות]��י מ��, למעלה ז� ְְֵ�ְְְְִִֵֶַָ
מחיצה מה� אחת �ל �ע�ת �י על א� � ה�י� מ� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלמעלה
הי� א� � ואחת אחת מ�ל י�רדת טפחי� ע�רה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ�ב�הה
אס�רי� א�� הרי טפחי�, ע�רה �ת�� ה�צצטרא�ת ְְְְֲֲֲִִֵֵָָָָ�ְְֵַ��י
�ה� מ�ני אחד, ער�ב ��יה� ��ערב� עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלמ�את,
י�תר וה�ח��נה העלי�נה �י� היה וא� אחת. ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ְִ�גצצטרה
��יה� � לעצמ� וז� לעצמ� ז� וערבה טפחי�, ע�רה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָעל

למ�את. ְַָֹ�מ�ר�ת

.‰Î�א � ה�ח��נה וע�תה מחיצה, העלי�נה ע�תה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא
העלי�נה �ני �ל �לי מ�ני למ�את; אס�רה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹה�ח��נה
ולא מחיצה, העלי�נה ע�תה עליה. �ע�בר אס�רי�, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ�ה�
וה�ח��נה למ�את, מ�רת העלי�נה � ה�ח��נה ְְְֶֶַַַָֹ�ְְֶַַָָָָָע�ת
העלי�נה �ני ע� ה�ח��נה �ני נ���פ� וא� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאס�רה.
��ערב� עד למ�את, אס�ר�ת ��יה� � �ע�� ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ��חיצה

אחד. ֵֶָער�ב
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.„È�ל וה�יח לאחרי�, חצר� מ��י �ה��יר החצר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�על
א�סרי� אינ� � מה� �בית �ית �כל סח�רה מיני א� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�לי�
ה�ל נע�� מה�, �ית �כל יד �פ�סת ל� וי� ה�איל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹעליו;
�בר �� ��ה�יח אמ�רי�? �ברי� ��ה אצל�. ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ�א�רחי�

וע��ית טבל �ג�� ���ת, לטלטל� [חתיכת�אס�ר ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ
���רמתכת] �לי� מה� �ית �כל ל� נ�אר א� אבל ;ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ�ָ

ל� י�אר ולא ה���, ���ציא� ואפ�ר ה�איל � ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלטלטל�
��ערב�. עד עליו, א�סרי� א�� הרי � יד �פ�סת ��ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ

.ÂË�מ�ציאי אי� � ערב� ולא ��כח� חצר ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹאנ�י
ה� מטלטלי� אבל ל��י�; מחצר ולא לחצר, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמ��יה�

��בת� בשבת]�לי� �בכל[ששהו החצר �כל �חצר, ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
על�ה א� מר�סת �� היתה וא� החצר. ע� [�ה�ח�ב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

גג] ה�ר�סתעלית ואנ�י לעצמ� החצר אנ�י וערב� ,ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
�לי� מטלטלי� העל�ה אנ�י א� ה�ר�סת אנ�י � ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלעצמ�
א� ע��, ה�ח�ב �בכל ה�ר�סת �כל �ב�יה�, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��בת�
החצר ואנ�י ע��; ה�ח�ב �בכל העל�ה, רחב ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�כל
היה א� וכ� ע��. ה�ח�ב �בכל החצר �כל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמטלטלי�
זה � ערב� ולא ו�כח� �על�ה, �ר ויחיד �חצר �ר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹיחיד
�כל מטלטל וזה ע��, וה�ח�ב העל�ה �כל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמטלטל

ע��. וה�ח�ב ְְִֵֶֶַָָָהחצר

.ÊË�א � החצר ��ת�� �� וכ��צא �ל א� ה�לע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ�יצד?
החצר �י� נח�בי� א�� הרי � טפחי� ע�רה �ב�הי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאינ�
����י�. �לי� �� לה�ציא אס�רי� ��ניה� ה�ר�סת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�בי�
�ח�ת ה�ר�סת �בי� �יניה� והיה ע�רה, �ב�הי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוא�
�הרי ה�ר�סת, ע� נח�בי� א�� הרי � טפחי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאר�עה
מ� רח�קי� הי� וא� �ה�. מ�רי� מר�סת �בני ל�, �וי� ְְִִִִֶָָָ�ְְִִֵֵֶֶָָה�
�י על א� � �� על יתר א� טפחי� אר�עה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�ר�סת
לפי וה�ר�סת, החצר �כלל א�� הרי � ע�רה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ��ב�הי�
לפיכ�, זריקה; ידי על �ה� לה���� לה� אפ�ר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ��ניה�
��ערב�. עד ה��י�, �לי ל�� לה�ציא אס�רי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�ניה�
אי� � ה�ר�סת לפני טפחי� אר�עה רחבה מ�בה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיתה
מה�. נחלקה �הרי החצר, �ני על א�סרת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָה�ר�סת

.ÊÈ�ה�א[בליטות]זיזי� �ל � ה�תלי� מ� ה��צאי� ְְִִִִִֶַַָֹ
�בני החצר, מ� נח�ב זה הרי � טפחי� מע�רה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלמ�ה
טפחי� ע�רה �ת�� �ה�א וכל ;�� מ����י� ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָהחצר

ע אנ�י לעל�ה, ה�מ�כי� ��.העלי�ני� מ����י� ל�ה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָ
העלי�ני�, ע�רה �ח�ת עד ה�ח��ני� ע�רה �י� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוה��אר
ואי� ;�� אס�רי� �ניה� � �� ה��צאי� ה�יזי� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָמ�
ערב�. �� א� א�א ����י�, �כלי� �ה� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמ����י�

.ÁÈ�טבלי �ר�ת מלא היה א� � ��חצר [לא��ר ְְִִֵֵֵֶָָָָָ
ה�אמעושרי�] הרי � �ה� וכ��צא ���ת, לטלטל� ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ�אס�ר
�ב��[שפתו]וחלית� היה א� ��חצר: �ל א� �סלע , ְ�ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

אבל ה�ר�סת; ע� נח�ב ה�א הרי ל�ר�סת, סמ�� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָע�רה
מכניסי� מר�סת �ני ולא חצר �ני אי� � מי� מלא היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹא�

��ערב�. עד ל��י�, ְְִִֶֶַַָָמ���

.ËÈ�י�צאי ה�נימית ואנ�י מ��, לפני� ז� חצר�ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַ��י
ערבה ולא ה�נימית ערבה � החיצ�נה על וע�ברי� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹונכנסי�

מ�רת ה�נימית בחצרה]החיצ�נה, והחיצ�נה[לטלטל ְִִִַַָ�ְִֶֶַָ

בה]אס�רה שמהלכי� הפנימית ולא[מפני החיצ�נה ערבה ; ְְֲִֵַָָָֹ
��א מ�ני ה�נימית � אס�ר�ת ��יה� ה�נימית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹערבה
עליה�. �ע�ברי� ערב� ��א א�� מ�ני והחיצ�נה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹערבה,
וז� עצמ�, �פני מ�רת ז� � לעצמ� וז� לעצמ� ז� ְְְִֵֶֶַָ�ְְְְְְֵַַָָָערבה

לז�. מ�� מטלטלי� אי� אבל עצמ�; �פני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�מ�רת

.Î�ה�ר� ה�נימית ערב, ולא החיצ�נה מ� אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�כח
א� ע�ה�, ערב ולא ה�נימית �ני מ� אחד �כח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹע�מדת;
לה� עלה ��א ה�נימית �ני א�� מ�ני � אס�רה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהחיצ�נה

עליה�. ע�ברי� �ה� ְֲִֵֵֵֶֶער�ב,

.‡Î,חיצ�נה� ה�יח�ה� א� � אחד ער�ב ��יה� ְִִִִֵֵֶֶַָָָע��
�י� החיצ�נה, מ�ני �היה �י� ערב, ולא מה� אחד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹו�כח

לה� ��ב�ל עד אס�ר�ת, ��יה� � ה�נימית ;[רשותו]מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ער�ב� ה�יח� וא� לחצר. מחצר ��ב�לי� �ארנ�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�הרי
חיצ�נה � ערב ולא החיצ�נה מ�ני אחד ו�כח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ��נימית,

�מק�מ� מ�רת �פנימית נפרדת]אס�רה, כרשות ;[שהיא ְֲִִָ�ְִֶֶָ
עד אס�ר�ת, ��יה� � ערב ולא ה�נימית מ�ני אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�כח

לה�. ְֵֶֶַָ��ב�ל

.·Î�אינ � ז� �חצר �ר ואחד ז� �חצר �ר אחד ְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָהיה
וא� חצר�; �כל מ���� מה� אחד �ל א�א לערב, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָצריכי�
ה�א הרי � אחד �ה�א �י על א� � ��נימית ��י ְֲִִִֵֶֶַַַָָָהיה

מק�מ�. ����ר� עד החיצ�נה, על וא�סר ְְְְְִִִֵֶַַַַָ�ר�י�,

.‚Î�לז ז� ה�ת�ח�ת חצר�ת הרבי�]�ל� לרשות ,[וג� ְֲֵַָָֹ
ע� החיצ�נ�ת ��י� ערב� � מה� חצר �כל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָור�י�
���י� ע��, מ�ר�ת וה� ע�ה�, מ�רת היא � ְִִַָָ�ְִֵֶֶֶָ�ְִִֶָָהאמצעית
אחד ער�ב �ל��� ��ע�� עד ז�, ע� ז� אס�ר�ת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהחיצ�נ�ת

[� מזו לפני� זו חצרות מה�[שלש חצר �כל היה [דייר]; ְֵֵֶָָָָ
�ר�י� �י על א� � והשלישי]אחד �חיצ�נה[השני ��רסי� ְִִִִֶֶַַַַָָ

הי� �מק�מ�. מ�ר מה� אחד ��ל לערב, צריכי� אינ� �ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ְִָָ
��ערב� עד �מק�מ� אס�רי� וה� ה�איל � ��נימית ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ�ני�
עד ו��חיצ�נה, ��אמצעית היחידי� על א�סרי� ה� הרי �ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ה רגל ה�לל: זה ���נימית. �ני� אס�רה��ערב� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ
�מק�מ�, ה��רת ורגל �מק�מ�; ��א א�סרת ְִֶֶָ�ְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ�מק�מ�,

עליה�. �ע�ברת מ�ני �מק�מ� ��א א�סרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹאינ�

.„Îצצטר��ת� �ה�[מרפסות]��י מ��, למעלה ז� ְְֵ�ְְְְִִֵֶַָ
מחיצה מה� אחת �ל �ע�ת �י על א� � ה�י� מ� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלמעלה
הי� א� � ואחת אחת מ�ל י�רדת טפחי� ע�רה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ�ב�הה
אס�רי� א�� הרי טפחי�, ע�רה �ת�� ה�צצטרא�ת ְְְְֲֲֲִִֵֵָָָָ�ְְֵַ��י
�ה� מ�ני אחד, ער�ב ��יה� ��ערב� עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלמ�את,
י�תר וה�ח��נה העלי�נה �י� היה וא� אחת. ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ְִ�גצצטרה
��יה� � לעצמ� וז� לעצמ� ז� וערבה טפחי�, ע�רה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָעל

למ�את. ְַָֹ�מ�ר�ת

.‰Î�א � ה�ח��נה וע�תה מחיצה, העלי�נה ע�תה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹלא
העלי�נה �ני �ל �לי מ�ני למ�את; אס�רה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹה�ח��נה
ולא מחיצה, העלי�נה ע�תה עליה. �ע�בר אס�רי�, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ�ה�
וה�ח��נה למ�את, מ�רת העלי�נה � ה�ח��נה ְְְֶֶַַַָֹ�ְְֶַַָָָָָע�ת
העלי�נה �ני ע� ה�ח��נה �ני נ���פ� וא� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאס�רה.
��ערב� עד למ�את, אס�ר�ת ��יה� � �ע�� ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ��חיצה

אחד. ֵֶָער�ב



ycewעח zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.ÂÎייט�ת� עליונות]�ל� עלי�נה[דירות מ��, למעלה ז� ְְְְִֶַָָָָֹ
מ� י�ל�ל לא � אחד �ל ואמצעית אחד �ל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹותח��נה
מר��ת מ�ל�לי� �אי� אמצעית; �ר� ל�ח��נה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהעלי�נה
העלי�נה מ� ה�א מ�ל�ל אבל ר��ת. �ר� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלר��ת

אמצעית. �ר� ��א ְְִֶֶֶֶַַָָֹל�ח��נה

.ÊÎ�פכי��� �ח�יה� אחת וחצר ז�, �נגד ז� �ייט�ת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ��י
ער�ב ��יה� ��ערב� עד לת�כ�, י��כ� לא � ה�י� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלת�כ�

ע�קה מקצת� ע�� שפכי�]אחד. ��[בור ל��� �חצר ְְִִֵֶֶָָָָָָָֹ
לע�קה ��פכי� ע�קה, �ע�� א�� � ע�� לא �מקצת� ְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹה�י�,
וא� ��ערב�. עד לחצר י��כ� לא ע��, ��א וא�� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ��ה�;
מ��יה� ואחת אחת �ל � ע�קה א�� וע�� ע�קה, א�� ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָע��

ערב�. ��א �י על א� ,��� לע�קה ְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ��פכת

ה ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

מב�י‡. בתי�]אנ�י כמה שבה� בחצרות המוק� רחוב �] ְֵַָ
��נ� �ג�� סח�רה, לעני� אחד �מאכל ���� �יניה� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�היה
צריכי� אינ� � �ה� וכ��צא �ב� א� �מ� א� ���פ�ת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְִַיי�
�ל ���� על ס�מכי� א�א ��ת, לעני� אחר ����ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
אחד מי� ,�� ��פי� �ה� ה�י� ��היה וה�א ִִֶָָ�ְְְִִֵֶֶֶַָסח�רה;
�יי� לזה ��� מה� אחד היה א� אבל אחד; ְִֶַָָ�ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָ�בכלי
הרי � כלי� ��ני והיה יי� ה�ל �היה א� ��מ�, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�לאחר

��ת. לעני� לה���� צריכי� ְְְְְִִִִֵֵַַַָא��

קד�·. �מ� א� יי� מחבר� ���� ה�ב�י מ�ני ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחד
�אינ� �ע�� ��ה �הרי ה����, �טל � ל� נת� ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹה��ת,
ה�ב�י מ�ני ואחד זה. על זה מק�ידי� �אי� ���פי� ����ְָ�ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מב�י �ני � נ���� ולא ה�ב�י, �ני ע� לה���� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�רגיל

�רח� �על ���� מ��� ונ�טלי� �ית�, לת�� [כיו�נכנסי� ְְְְְְִִִִִֵֶַָָ
לטובתו] ג� לה����שזה ר�צה �אינ� ה�ב�י מ�ני ואחד ;ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ע�ה�. לה���� א�ת� ��פי� ה�ב�י, �ני ע� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ�לל

א�צר‚. ל� �היה מב�י מ�ני �מ�[מחס�]אחד א� יי� �ל ְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ה�ב�י �ני לכל מעט מ��� מז�ה זה הרי � �ה� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכ��צא
הפרי��, ��א �י על וא� עליה�; �� �מערב ,�� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹלה����

יחד� העירוב]ולא חלק את �א�צר[� מערב ה�א הרי א�א , ְְֲֲִֵֶָָָָֹֹ
.���� זה הרי �ֲִֵֶ

א�„. � מב�א�ת ל�ני �תחי� �ני ל� ��� ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָחצר
ואינ� ה�ני, ��ב�י נאסרה � �לבד מה� אחד ע� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנ���פה
לכל ����� אחד ז�ה א� לפיכ�, ;�� �מכניסה ְְְִִִִִִֶַַָָָָָָמ�ציאה
ז�; חצר לאנ�י לה�דיע צרי� � עליה� ו��� ה�ב�י, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ�ני
��א � לה� זכ�ת �אינ� מ�ע��, א�א מ���פי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�אינ�

�זה. לא לה����, ר�צי� ה�ני ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ��ב�י

��א‰. וה�א � מ�ע�� ��א ל� מערבת אד� �ל ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹא���
ולא עליו מערבת אינ� � א�סר א� אבל �כניו; על ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיאסר
�אמר: �ג�� א�סר? �יצד מ�ע��. א�א עליו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ���פת

ע�כ�'. מ���� 'איני א� ע�כ�', מערב ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'איני

.Â�א � ה�ב�א�ת מ�ני אחד ע� ז� חצר אנ�י ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָנ���פ�
מאכל]�מי� �[סוג ה�י� א�ת� �לה אפ�� נ���פ�, אחד ְְְֲִִִִֶַַָָָ

צרי� ואינ� לה�, �מז�ה אחר ���� ע��ה זה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהרי
ונתמעט נ���פ�, מיני� ��ני וא� �נ�ה. �ע� ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָלה�דיע�

� �ל� וא� לה�דיע; צרי� ואינ� �מז�ה, מ�סי� � ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהאכל
� ז� �חצר �כני� נ��ספ� לה�דיע�. וצרי� לה�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמז�ה

לה�דיע�. וצרי� לה�, ְְְִִֶֶַָָָמז�ה

.Êני� וע� זה, מ�תח זה מב�י �ני ע� ז� חצר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנ���פה
וה� �ניה�, ע� מ�רת � האחר ה�תח מ� ה�ני ְְִֵֵֶֶֶ�ִִֵֵֶַַַַַָָה�ב�י
ערבה לא זה. ע� זה אס�רי� ה�ב�א�ת ��ני ע��; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�מ�רי�

�ניה�. על א�סרת מה�, אחד ְִֵֵֶֶֶֶֶַָע�

.Á�אינ ה�ני וה�תח אחד, �פתח רגילה ז� חצר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה
ו�אינ� א�סר; ,�� ולצאת לה�נס �רגילה זה � �� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָרגילה
� �� רגילה �אינ� מב�י ע� ערבה א�סר. אינ� ,�� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָרגילה

ע��. לערב צרי� ואינ� לעצמ�, האחר ה�ב�י ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ�ה�ר

.Ëלא והיא לעצמ�, �� רגילה �היא ה�ב�י �ני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹערב�
וג� ,�� רגילה �אינ� האחר ה�ב�י ע� ולא ע��, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹערבה

��חי� � �� רגילה �אינ� ה�ב�י �ני ערב� [מחשיבי�]לא ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ
ערב; ��א מ�ני ,�� רגילה �אינ� ה�ב�י זה אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹא�ת�
אצל�, א�ת� ��חי� � ערב לא וה�א ערבה לא והיא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹה�איל

זה מב�י על �אסר ��א �]�די בו לעצמ�.[שרגילה �ערב ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

.Èלבקעה אחר �פתח למב�י, �תח ל� ��� [שטחחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מחיצות] לקר��ללא בית]א� בלי גדולה מ�ית[חצר יתר ְְִֵֵֵַָ

חמישי�]סאתי� על אמה מאה לטלטל[� ואס�ר ה�איל � ְְְִִֵַַָָ
מב�י; �ל �תח על א�א ס�מ� אינ� קר��, לא�ת� ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמחצר
א� אבל ע�ה�. ������ עד ה�ב�י, �ני על א�סר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ�
�ני על א�סר אינ� �ח�ת, א� סאתי� �ית ה�ר�� ְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָהיה
לטלטל �מ�ר ה�איל ס�מ�, ל� המיחד ה�תח �על ְְֵַָ�ִֵָ�ְֶֶַַַַַָה�ב�י;

ה�ר��. ְְֵַַָ�כל

.‡È�אינ אחר, �מב�י ל���ת �הל� מב�י מ�ני ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד
מ�בה ��נה מב�י מ�ני אחד וכ� עליה�; [עמוד]א�סר ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

�הרי � עליה� א�סר אינ� �תח�, על טפחי� אר�עה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָרחבה
ר��ת�. וחלק מה�, עצמ� ְְְְִִֵֶַַָהפרי�

.·Èולא מקצת� ו�כח� מקצת�, �����פ� מב�י ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאנ�י
לעני� ודינ� �����פ�, לא�� ר��ת� מב�לי� � ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָנ���פ�
�ני� א� מה� אחד ��כח חצר אנ�י �די� ר��ת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ���ל
בית� אנ�י ע� אד� ��ל אמרנ�, �כבר ערב�; ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹולא
לער�בי �י� ח��בי�, ה� אחד �אי� �לחנ�, על ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָ�ְִַַה�מ�כי�

מב�א�ת. ל���פי �י� ְְֲִֵֵֵחצר�ת,

.‚Èפני� וחצר חצר �ל ��� חצר�ת �ל �ערב� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמב�י
מ�ני אחד �כח � ��ב�י ��� נ���פ� �� ואחר ְִֵֶַַָָָָ�ְְְְִַַַַָָעצמ�,
��� �הרי �ל��; הפסיד לא חצר�, �ני ע� ערב ולא ָ�ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹחצר

מבואות']נ���פ� ס�מכי�[ב'שיתו� ה���� ועל , ְְְְִִִַַַ
א�א[לטלטל] ה����, ע� �חצר�ת לערב הצריכ� ולא ;ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

א� אבל �חצר�ת. ערב� והרי � ה�ינ�ק�ת ל��ח ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ��א
��ב�י, אס�רי� � נ���� ולא ה�ב�י מ�ני אחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ�כח
לחצר�ת, �ה�ב�י �חצר�; לטלטל חצר �ני �ל ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ��מ�רי�

ל��י� בחצרותיה�]�חצר לטלטל שמותרי� �]. ְִֵַָָ

.„È�אי א� � �חצר�ת לערב ��� ו�כח� ��ב�י, ְֲִֵֵֵַָָ�ְְְְִַַָָנ���פ�
�ר�סת� על השני]מק�ידי� של מפתו אחד ,[שאוכלי� ְְִִַַָָ

מ�ירי� ואי� �לבד; הרא��נה ���ת ה���� על ְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָס�מכי�
מ�חק א�א זה, �בר ערוב]לה� תורת תשתכח .[שלא ִֶֶֶַָָָָֹ
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.ÂË�ע חצר�ת ערב� א� � �� נ���פ� ��א ְְְֲִִִֵֵֶַָֹמב�י
�� מטלטלי� אי� במבוי]ה��י�, א��ת[� �אר�ע א�א ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ

מדרבנ�]�כרמלית הרבי� רשות חצר�ת[� �ערב� מאחר ; ְְְְֲִֵֵֵֶַַַ
��י� א�א ל� �ת�ח אי� �א�� ה�ב�י נע�ה ה��י�, ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָע�
לא וא� �כ��. מטלטלי� אי� �לפיכ� חצר�ת, �לא ְִֹ�ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָֹ�לבד

��בת� �לי� �כ�� מטלטלי� � החצר�ת אנ�י [שהיוערב� ְְְְְְֲִֵֵֵַַַ�ְִֵֶָ
השבת] ��.בכניסת ערב� ��א �חצר ְְְֵֵֶָָֹ�ת�כ�,

.ÊËני� ע� �ינ� ���ב�י, �חצר ה�ר�י צד�קי א� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָ��י
מאחד א� ה��י מ� ���כרי� � החצר �ני ע� �דינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָה�ב�י
וא� ה�ד�קי; לה� מב�ל א� ���ב�י, ר��ת� בית� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמ�ני
ודי� .���� צרי� אינ� אחד, וי�ראל ��י ��ב�י ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהיה
� אחד �לח� על ס�מכי� �ה� ר�י� ודי� אחד, ְֶָָ�ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָי�ראל

ה�א. אחד ִֶָ�י�

.ÊÈאחד �תח �חצר� ל� י� א� � ��ב�י �ר �היה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��י
מחיצות]לבקעה ללא ה�ב�י;[שטח �ני על א�סר אינ� , ְְְִֵֵֵַַָָ

�י על וא� אר�עה, על אר�עה קט� �תח היה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואפ��
א�סר אינ� � ���ב�י ה�תח �ר� �קר�נ�ת �מ�י� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ���ציא
�ה�א ל�, המיחד �תח על א�א �ע�� �אי� ֶָ�ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָעליה�;

לקר�� �ת�ח היה א� וכ� בית]ל�קעה. בלי גדולה [חצר ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
ואינ� לבקעה, �פת�ח זה הרי � סאתי� �ית על יתר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ה�א

סאתי� �ית היה עליה�; עליו,א�סר ס�מ� אינ� � �ח�ת א� ֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
מ���. ����ר� עד עליה� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַוא�סר

.ÁÈ�והי י�ראלי�, אחד וצ�� ��י� אחד ���� ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָמב�י
�ר� ��� וערב� י�ראל, �ל לחצר מחצר �ת�חי� ֶֶָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָח��נ�ת
�מ�רי� אחד, �ית �אנ�י ��ע�� �י על וא� ִָ�ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָח��נ�ת,
לה���� אס�רי� א�� הרי � ח��נ�ת �ר� �להכניס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלה�ציא
ר�י� �אי� ה��י�; מ� ����ר� עד �תחי�, �ר� ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ��ב�י

��י. �מק�� �יחיד ְְֲִִִַָנע�י�

.ËÈמדינה� מ���פי� וחצר[עיר]�יצד חצר �ל ? ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
�� ואחר ה�ינ�ק�ת; ל��ח ��א לעצמ�, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמערבת
��ב�י. �����פי� �דר� ה�דינה, אנ�י �ל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ���פי�
ר�י�, �ל נע�ת אפ�� ליחיד, קני� ה�דינה היתה ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָוא�

א� וכ� ה�דינה; �כל ויטלטל� אחד, ���� ��� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ�ְְִִַמ���פי�
���� ��� מ���פי� � אחד �תח ל� וי� ר�י�, �ל ִָ�ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהיתה

ֶָאחד.

.Î�הע� �תחי� �ני ל� וי� ר�י�, �ל היתה א� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
�ל נע�ת אפ�� � �זה וי�צאי� �זה ל]נכנסי� [נמכרה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָ

אחד, מק�� מ��ה מ�יחי� א�א ,��� את מערבי� אי� ִִִֶֶֶַָָָָָ�ְְִִֵֶָָיחיד,
א�� ויהי� ה�אר. �מ���פי� אחת, �חצר אחד �ית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאפ��
מק�� מא�ת� ח�� ה�דינה, �כל מ�רי� ��� ְְִִֵַָָָָ�ָ�ְְִִַַה����פי�
����� �מק�מ� מ�רי� ה��ארי� א�ת� ויהי� ְִִִַָָ�ְְְְִִִִֶַָָ���ר�;
לטלטל ואס�רי� � ר�י� המ�ארי� הי� א� לעצמ�, ְְֲִִִֵַַַָ�ְְְִִֶַַָָ�ע��י�

ה�דינה. �ל ְְִִַָָָ��אר

.‡Îה�יר �הער�ב ��דע� �די ה�א, ה�ר מ��� זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר
��קעי� �ר�י� ז� �מדינה לטלטל �[הולכי�]לה� �� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

מטלטלי� אי� ע�ה�, נ���� ולא ���אר ה�ק�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�הרי
לעצמ�. וא�� לעצמ� א�� א�א ��ְְְְְֵֵֶַַָָָ

.·Î��וס אחד, �תח ל� ��� ר�י� �ל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ָ
���ר צריכה ואינ� ,��� את מערבי� � אחד [��מק�� ְְְִֶֶָָָ�ְְִִֵָָָ

להיכר] ערוב בלא בית ��ח�מהלהשאיר ה��� �אי� ;ֵֶַ�ֶַָָ
�י על א� � ���ר א�ת� ���יחי� ה��י� �פתח. ְִִִִִֶֶַַַַַָָָח��ב
� לח�� �פניה� לעיר אח�ריה� א�א לעיר, �ת�חי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�אינ�

ה�אר. את �מערבי� ���ר, א�ת� ְְְִִִֶַָָָע��י�

.‚Îער�ב ��� ערב� א� � ה�דינה לבני ����� ֵָ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָהמז�ה
מי ודי� לה�; היא ��כ�ת לה�דיע�, צרי� אינ� � ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָאחד
ל���ת �הל� מי א� ה�דינה, �ני ע� נ���� ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ��כח
ה�ל, �י� � ��דינה ע�ה� �היה ��י א� אחרת, ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ�עיר

�מב�י. �חצר ְְִֵָָָ�דינ�

.„Îהרי אחד, מ�ב�י ח�� י��ביה �ל �����פ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה
א�סר אינ� ה�ב�י, �תח על מ�בה �נ� וא� ;��� על א�סר ְִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ֵֶַזה
כ��, א� א�א � לחצאי� מדינה מערבי� אי� לפיכ� ָ�ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָעליה�.
רצה א� �תח�, על מ�בה מב�י �ל �ב�נה מב�י; מב�י ְִִֵֶַַָָָָָָָא�
ה�ב�א�ת. �אר על יאסר ��א �די � מה� ר��ת� ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹלחלק

�
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ראשו� יו�

ז ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

ה�ע�,‡. ����י ולא הריח ����י לא נפסל ה�קוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאי�
מקוה �� ע��י� �אי� �בר וכל �לבד. ה�ראה ����י ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָא�א
א� ה�י� �יצד? מראה. ����י ה�קוה את ��סל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלכ�ח�ה,
��סלי� אינ� � ה�ר�ת �ל מ�י �ה� וכ��צא וה�� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהחלב
�א�בי�; מי� א�א אמר� ��א ל�י�, ��ל�ת ה�קוה ְְִִִֶֶַָָֹ�ְְִִֶֶֶַֹאת
סאה, מאה �� ��� מקוה אפ�� מראה. ����י ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ�פ�סלי�
וכ� �ס�ל. � מראיו ו��ה �ר�ת, מי א� יי� לג ל� ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹונפל�
מ�ה, �ח�ת א� ��רי� מי� סאה ע�רי� �� ��� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָמקוה

� מראיו את ��� ולא �ר�ת, מי א� יי� סאה לת�כ� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹונפל
למ�ת ע�לה ��פלה ה�אה ואי� ��הי�, ��רי� א�� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
מי� אחרי� ע�רי� הע�רי�, על נ�ס� וא� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָה�קוה.

��ר. מקוה זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֶֶָ��רי�

מעלי�·. סאה]י� למ' משלימי� ולא[� ה�קוה את ְְֲִִֵֶֶַַֹ
��סלי�. ולא מעלי� לא מעלי�, ולא ��סלי� ְְְְְֲֲִִִִִַַֹֹֹ��סלי�,

וה�פ�ר‚. וה�רד, ה�לג, ��סלי�: ולא מעלי� [שלגוא�� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
וה�לידדק] ��ר�ק[קרח], וטיט וה�לח, �יצד?[ר�], . ְְְְִִֵֶֶַַַַָ

סאה לת�כ� ונפל אחת, חסר סאה אר�עי� �� ��� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמקוה
��ר ה�קוה והרי למ�ת�, ע�לה זה הרי � מא�� ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאחד
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.ÂË�ע חצר�ת ערב� א� � �� נ���פ� ��א ְְְֲִִִֵֵֶַָֹמב�י
�� מטלטלי� אי� במבוי]ה��י�, א��ת[� �אר�ע א�א ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ

מדרבנ�]�כרמלית הרבי� רשות חצר�ת[� �ערב� מאחר ; ְְְְֲִֵֵֵֶַַַ
��י� א�א ל� �ת�ח אי� �א�� ה�ב�י נע�ה ה��י�, ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָע�
לא וא� �כ��. מטלטלי� אי� �לפיכ� חצר�ת, �לא ְִֹ�ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָֹ�לבד

��בת� �לי� �כ�� מטלטלי� � החצר�ת אנ�י [שהיוערב� ְְְְְְֲִֵֵֵַַַ�ְִֵֶָ
השבת] ��.בכניסת ערב� ��א �חצר ְְְֵֵֶָָֹ�ת�כ�,

.ÊËני� ע� �ינ� ���ב�י, �חצר ה�ר�י צד�קי א� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָ��י
מאחד א� ה��י מ� ���כרי� � החצר �ני ע� �דינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָה�ב�י
וא� ה�ד�קי; לה� מב�ל א� ���ב�י, ר��ת� בית� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמ�ני
ודי� .���� צרי� אינ� אחד, וי�ראל ��י ��ב�י ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהיה
� אחד �לח� על ס�מכי� �ה� ר�י� ודי� אחד, ְֶָָ�ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָי�ראל

ה�א. אחד ִֶָ�י�

.ÊÈאחד �תח �חצר� ל� י� א� � ��ב�י �ר �היה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��י
מחיצות]לבקעה ללא ה�ב�י;[שטח �ני על א�סר אינ� , ְְְִֵֵֵַַָָ

�י על וא� אר�עה, על אר�עה קט� �תח היה ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָָואפ��
א�סר אינ� � ���ב�י ה�תח �ר� �קר�נ�ת �מ�י� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ���ציא
�ה�א ל�, המיחד �תח על א�א �ע�� �אי� ֶָ�ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָעליה�;

לקר�� �ת�ח היה א� וכ� בית]ל�קעה. בלי גדולה [חצר ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
ואינ� לבקעה, �פת�ח זה הרי � סאתי� �ית על יתר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ה�א

סאתי� �ית היה עליה�; עליו,א�סר ס�מ� אינ� � �ח�ת א� ֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
מ���. ����ר� עד עליה� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַוא�סר

.ÁÈ�והי י�ראלי�, אחד וצ�� ��י� אחד ���� ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָמב�י
�ר� ��� וערב� י�ראל, �ל לחצר מחצר �ת�חי� ֶֶָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָח��נ�ת
�מ�רי� אחד, �ית �אנ�י ��ע�� �י על וא� ִָ�ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָח��נ�ת,
לה���� אס�רי� א�� הרי � ח��נ�ת �ר� �להכניס ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַלה�ציא
ר�י� �אי� ה��י�; מ� ����ר� עד �תחי�, �ר� ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ��ב�י

��י. �מק�� �יחיד ְְֲִִִַָנע�י�

.ËÈמדינה� מ���פי� וחצר[עיר]�יצד חצר �ל ? ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
�� ואחר ה�ינ�ק�ת; ל��ח ��א לעצמ�, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמערבת
��ב�י. �����פי� �דר� ה�דינה, אנ�י �ל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ���פי�
ר�י�, �ל נע�ת אפ�� ליחיד, קני� ה�דינה היתה ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָוא�

א� וכ� ה�דינה; �כל ויטלטל� אחד, ���� ��� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ�ְְִִַמ���פי�
���� ��� מ���פי� � אחד �תח ל� וי� ר�י�, �ל ִָ�ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהיתה

ֶָאחד.

.Î�הע� �תחי� �ני ל� וי� ר�י�, �ל היתה א� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאבל
�ל נע�ת אפ�� � �זה וי�צאי� �זה ל]נכנסי� [נמכרה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָ

אחד, מק�� מ��ה מ�יחי� א�א ,��� את מערבי� אי� ִִִֶֶֶַָָָָָ�ְְִִֵֶָָיחיד,
א�� ויהי� ה�אר. �מ���פי� אחת, �חצר אחד �ית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָאפ��
מק�� מא�ת� ח�� ה�דינה, �כל מ�רי� ��� ְְִִֵַָָָָ�ָ�ְְִִַַה����פי�
����� �מק�מ� מ�רי� ה��ארי� א�ת� ויהי� ְִִִַָָ�ְְְְִִִִֶַָָ���ר�;
לטלטל ואס�רי� � ר�י� המ�ארי� הי� א� לעצמ�, ְְֲִִִֵַַַָ�ְְְִִֶַַָָ�ע��י�

ה�דינה. �ל ְְִִַָָָ��אר

.‡Îה�יר �הער�ב ��דע� �די ה�א, ה�ר מ��� זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָודבר
��קעי� �ר�י� ז� �מדינה לטלטל �[הולכי�]לה� �� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

מטלטלי� אי� ע�ה�, נ���� ולא ���אר ה�ק�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�הרי
לעצמ�. וא�� לעצמ� א�� א�א ��ְְְְְֵֵֶַַָָָ

.·Î��וס אחד, �תח ל� ��� ר�י� �ל [לחומה]מדינה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ָ
���ר צריכה ואינ� ,��� את מערבי� � אחד [��מק�� ְְְִֶֶָָָ�ְְִִֵָָָ

להיכר] ערוב בלא בית ��ח�מהלהשאיר ה��� �אי� ;ֵֶַ�ֶַָָ
�י על א� � ���ר א�ת� ���יחי� ה��י� �פתח. ְִִִִִֶֶַַַַַָָָח��ב
� לח�� �פניה� לעיר אח�ריה� א�א לעיר, �ת�חי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�אינ�

ה�אר. את �מערבי� ���ר, א�ת� ְְְִִִֶַָָָע��י�

.‚Îער�ב ��� ערב� א� � ה�דינה לבני ����� ֵָ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָהמז�ה
מי ודי� לה�; היא ��כ�ת לה�דיע�, צרי� אינ� � ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָאחד
ל���ת �הל� מי א� ה�דינה, �ני ע� נ���� ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ��כח
ה�ל, �י� � ��דינה ע�ה� �היה ��י א� אחרת, ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ�עיר

�מב�י. �חצר ְְִֵָָָ�דינ�

.„Îהרי אחד, מ�ב�י ח�� י��ביה �ל �����פ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָמדינה
א�סר אינ� ה�ב�י, �תח על מ�בה �נ� וא� ;��� על א�סר ְִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ֵֶַזה
כ��, א� א�א � לחצאי� מדינה מערבי� אי� לפיכ� ָ�ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָעליה�.
רצה א� �תח�, על מ�בה מב�י �ל �ב�נה מב�י; מב�י ְִִֵֶַַָָָָָָָא�
ה�ב�א�ת. �אר על יאסר ��א �די � מה� ר��ת� ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹלחלק

�
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ראשו� יו�

ז ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

ה�ע�,‡. ����י ולא הריח ����י לא נפסל ה�קוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹאי�
מקוה �� ע��י� �אי� �בר וכל �לבד. ה�ראה ����י ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָא�א
א� ה�י� �יצד? מראה. ����י ה�קוה את ��סל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלכ�ח�ה,
��סלי� אינ� � ה�ר�ת �ל מ�י �ה� וכ��צא וה�� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהחלב
�א�בי�; מי� א�א אמר� ��א ל�י�, ��ל�ת ה�קוה ְְִִִֶֶַָָֹ�ְְִִֶֶֶַֹאת
סאה, מאה �� ��� מקוה אפ�� מראה. ����י ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ�פ�סלי�
וכ� �ס�ל. � מראיו ו��ה �ר�ת, מי א� יי� לג ל� ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹונפל�
מ�ה, �ח�ת א� ��רי� מי� סאה ע�רי� �� ��� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָמקוה

� מראיו את ��� ולא �ר�ת, מי א� יי� סאה לת�כ� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹונפל
למ�ת ע�לה ��פלה ה�אה ואי� ��הי�, ��רי� א�� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
מי� אחרי� ע�רי� הע�רי�, על נ�ס� וא� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָה�קוה.

��ר. מקוה זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֶֶָ��רי�

מעלי�·. סאה]י� למ' משלימי� ולא[� ה�קוה את ְְֲִִֵֶֶַַֹ
��סלי�. ולא מעלי� לא מעלי�, ולא ��סלי� ְְְְְֲֲִִִִִַַֹֹֹ��סלי�,

וה�פ�ר‚. וה�רד, ה�לג, ��סלי�: ולא מעלי� [שלגוא�� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
וה�לידדק] ��ר�ק[קרח], וטיט וה�לח, �יצד?[ר�], . ְְְְִִֵֶֶַַַַָ

סאה לת�כ� ונפל אחת, חסר סאה אר�עי� �� ��� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמקוה
��ר ה�קוה והרי למ�ת�, ע�לה זה הרי � מא�� ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאחד



ipyפ mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

אר�עי� הביא אפ�� ��סלי�. ולא מעלי� נמצא� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָֹו�ל�;
�ע�קה וה�יח� ��ח�ה, �לג גומא]סאה �]� �� ור�ק� , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
��ר. זה ֲֵֵֶָהרי

�י�„. טה�רי� �י� �א�בי� מי� מעלי�: ולא ��סלי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַֹוא��
�ב�י� �מי קל]טמאי�, לבישול �לק�ת[שימשו �מי [כבש, ְְְִִֵֵֵָָ

מאכל] מיני וה�מדבה� שמרי�], ע� החמי�,[מי� ��א ְְִֶֶֶֶַֹ
מ�קל חסר סאה אר�עי� �� ��� מקוה �יצד? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוה�כר.
ע�לה אינ� � לת�כ� �ינר מ�קל מא�� מאחד ונפל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ינר,
ל�י�, �ל�ת מה� נפל וא� ה�לימ�; ולא ה�קוה, ִ�ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹלמידת

ה�קוה. את ְִֵֶֶַ��סל

�מי‰. ה��קי�, �אר מעלי�: ולא ��סלי� לא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹוא��
וה�יר דגי�]�ר�ת, של וה��ריס[� מלוח], דג וה�מד[שומ� , ְְְְִֵֶֶַַַָ

אחת, חסר סאה אר�עי� �� ��� מקוה �יצד? ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמ�החמי�.
ה�י� והרי העלה�, לא � לת�כ� סאה מא�� מאחד ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונפל
�מ� מראה, ����י א�א ��סלי�, א�� �אי� ��הי�; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ��רי�

ְֵֶַ��ארנ�.

.Â��� מקוה �יצד? ה�קוה. את מעלי� �א�� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�פעמי�
וחזר מא��, מאחד סאה לת�כ� ונפל סאה, אר�עי� ��ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
��ר. מקוה ���אר�, האר�עי� הרי � מ��� סאה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָולקח

.Ê.ר�� � מראיו ו��� וענבי�, זיתי� ס�י �� �הדיח ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמקוה

.Á�ואי ל�י�, ��ל�ת ה�קוה את ��סלי� � ה�בע ְִֵ�ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹמי
מראיו. ����י א�ת� ְְְִִַָ��סלי�

.Ëמחל א� יי� לת�כ� ��פל זיתי�]מקוה זיעת �אר[� א� ְְְִִֶֶַַַָָֹ
עד ימ�י� ��נת�? �יצד � נפסל מראיו את ו��� �ר�ת, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמי
היה וא� מי�. למראה מראיו ויחזר� ��מי�, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ��רד�
לת�כ�, ו��אב ממ�א � ��רי� מי� סאה אר�עי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ��קוה
מחל א� יי� לת�כ� נפל מי�. למראה מראיו ��חזר� ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹעד
מראה �� אי� א� � מקצת� מראה ונ���ה �ה�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוכ��צא
;�� יט�ל לא זה הרי סאה, אר�עי� �די נ���ה ��א ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמי�
חבית אפ�� טבילה. ל� עלתה לא ���נה, �מק�� ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹוה��בל
�מראה מק�� א�ת� �מראה ה�ד�ל, ��� ����רה יי� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ל

טבילה. ל� עלתה לא מק��, �א�ת� ה��בל � ְְְִִֵַַָָָָֹיי�

.Èמ�קל אפ�� לת�כ� ��פל �א�בי�, מי� ל�י� ְְְֲִִִִִֶַַַָָ�ְֶֹ�ל�ת
ונפל� יי�, מראה ה�ל מראה והרי מראיה�, ו��ה יי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ�ינר

מראיו. ��� א� א�א �סל�ה�, לא � ְְְִִִֶֶַַָָָֹל�קוה

.‡È�לת�כ ��פל �א�בי�, מי� �ינר חסר ל�י� ְְִִִִֵֶַַָָָָ�ְֶֹ�ל�ת
מי�, מראה ה�ל מראה והרי �ר�ת, מי א� חלב �ינר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹמ�קל
ל�י� �ל�ת עליה� ���ל� עד �סל�ה�; לא � ל�קוה ִ�ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹנפל�
�ר�ת. מי ולא אחר, מ�קה �ערבת �ה� �אי� �א�בי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹמי�

.·Èנפל ולא עצמ�, מחמת מימיו מראה �����ה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמקוה
מחמת �����ה א�א אמר� ולא ��ר; זה הרי � �בר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹל�

אחר. ְֵֶַַמ�קה

שני יו�
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ל�קוה‡. המערב למקווה]�ל הסמוכי� ה�א[מי� הרי � ְְֲִֵֶַַָָֹ
�מק�� ה�קוה, למי ה�מ�כ�ת ���ת .�� �מט�ילי� ְְְְִֵֶַַ�ְְִִִֶַַ��קוה,

ע� מערבי� הי� א� � מי� �ה� �הי� �המה �רס�ת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹרגלי
�ה�. מט�ילי� ה��ד, ��פ�פרת ה�קוה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמי

ה�ערה·. מקווה]חררי יש �[ובמערה ה�ערה וסדקי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ
ע� מערבי� ��ה� ה�י� �אי� �י על א� �ה�, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמט�ילי�

�ה�א. �כל א�א ה�קוה ְְִֵֶֶֶַָָמי

מעל�ת‚. על נת�נה �היתה [חו�ה�קוה[מדריגות]מחט ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
ה�ל,למי�] עליה �עבר �יו� � ��י� �מביא מ�לי� והיה ,ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ְָטה�רה.

מתחת]��ת��[חפירה]ע�קה„. היתה[� א� � ה�קוה ְְְִִֶֶַָָָ
ויכ�לה �ריאה, ה�קוה �בי� הע�קה �י� ה�ב�לת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�רקע
��הי� עד ��ע�קה, ��י� מט�ילי� אי� � עצמ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהעמיד
יכ�לה אינ� וא� ה��ד; �כ�פ�פרת ה�קוה ע� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמערבי�
�ה�א, �כל א�א מערבי� אינ� אפ�� � עצמ� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהעמיד

.�� ְִִַָמט�ילי�

ל�תי‰. ��ס�ק מקו�ת �ני ��י� למטה]�תל ,[מלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ
�כל מט�יל סאה, אר�עי� ��ניה� היה וא� ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָמצטרפי�;

ערב נס�ק וא� מה�. לשמאל]אחד מצטרפי�,[מימי� אי� � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
� ��היה ה�תלעד נפר� ה��ד. ��פ�פרת אחד מק�� ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

�קל�ת ה�תל מ� למעלה ה�י� נתערב� א� � ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹמ�מעלה
מצטרפי�. ה��ד, �פ�פרת רחב על ְְְִִֶֶַַַַָֹה���

.Âרחב� ה��ד? ��פ�פרת �ה�א ה�קב �ע�ר ה�א ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ��ה
וח�זר�ת אד�, �ל �ל �ינ�נ��ת אצ�ע�ת [מסתובבות]��י ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

האר�ע מ� רא��נ�ת אצ�ע�ת ��י א�א ���דל, ואינ� ;��ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ה��ד ��פ�פרת ��עמד �ל ה�ד. הנקב]��פס �[בחלל ְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

י� ספק מי�. �ל מ�ר�ת� �ה� �ברי� ואפ�� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָממעט,
מ�ני מצטרפי�; אי� � �� �אי� ספק ה��ד, ��פ�פרת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ��קב
על א� ה��רה, מ� �ע�ר� וכל ה��רה, מ� ה�בילה ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ�ע�ר

הלכה ��ע�ר� מסיני]�י להחמיר.[למשה �ע�ר� ספק , ְְְֲִִִִֵֶַָָ

.Ê�מ והרח�ק ה�ח���, מ� העלי�� ה�קו�ת את ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָמטהרי�
אבר �ל א� חר� �ל סיל�� מביאי� �יצד? ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָה�ר�ב.

ה�קוה,[עופרת] את ��סלי� ה�יל�נ�ת �אי� �ה�, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָוכ��צא
�ח�יו יד� התחתו�]�מ�יח פתחו מתמ�א[סות� ��היה עד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

ע� ���יל�� ה�י� ��תערב� עד �מ�יק�, �מ��כ� ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָמי�,
ה�קו�ת �ני והרי ,��� ��ערה אפ�� האחר ה�קוה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמי

אחד. �מקוה �יניה� ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ�ה�יל��

.Á�ע�רי �ל והעלי�נה ה�ח��נה ��נחל, ���ת ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ�ָֹ�ל�
��מי� �ל ו�ט� אר�עי�, �ל ואמצעית סאה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָע�רי�
וי�צא לת�כ� נכנס �ה�א �י על א� � ה�חל �ת�� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָע�בר
�אי� �אמצעית; א�א מט�ילי� ואי� ער�ב, זה אי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמ��כ�,

עמד�. �� א� א�א מערבי�, ה�זחלי� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָה�י�

.Ëנמ�ד זה הרי מ���, ו��תה ��חה �ה�רה ר� ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָטיט
מ���, ו��תה ��חה ה�רה �אי� עד עבה היה ה�קוה; ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָע�

נמ�ד. ְִֵָאינ�

.È�מט�ילי וטיט, מי� סאה אר�עי� �� ��� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמקוה
הר�, זה �טיט מט�ילי�? טיט �איזה �ב�י�. ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ��יט
הר� וה�יט אחד, מ�ד ה�י� הי� ��יו. על צפי� ְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָ�ה�י�

��יט. מט�ילי� ואי� ��י�, מט�ילי� � אחר ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַמ�ד

iyily mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

.‡È�יבח��י �ג�� ה�י�, מ� �ר�ת� ��ח�ת [תולעי�]�ל ְְְְִִִִִֶַַַַָָ
�ג �ל �עינ� �מט�ילי� ;�� מט�ילי� � כרישאד�י� [עי� ֲ�ְְְִִִִִֵֶַַָ

במי�] .שנמחתה

.·È�ני� וירד� מכ�נ�ת, סאה אר�עי� �� ��� ְְְִַָָ�ְְְְִִֵֶֶַָָמקוה
��י�, רא��� �ל �רגליו �י על א� � זה אחר זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָוטבל�
ה�י� חסר� �הרי �טמאת�; וה�ני טה�ר ְְֲִֵֶַַָָ�ְְִִֵַָָהרא���

סג�ס �ח�ה �� הט�יל סאה. צמר]מאר�עי� עבה[בגד ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
��י�, נ�געת ה�ג�ס מקצת היה א� � והג�יה� ,�� ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָוכ��צא
מערבי�. ��� ה�י� �הרי טה�ר; �אחר�נה ה��בל ְִָָֹ�ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָהרי
רגלי ��חק �י על א� � �� וכ��צא ה��ה �� ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהט�יל
עליה ה�י� ��פ� עד ה�קוה ��קרקע עבה �טיט ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָה��ה
�י�בל� עד נט�ע�, לא �הרי טה�רה; ז� הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלמעלה,
טמאה ז� הרי �ד�לה, י�רה �� הט�יל �ח�ה. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ��י�
ונמצא ל�קוה, ח�� וי�צאי� נ�זי� �ה�י� מ�ני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��היתה,

�יהחס �ר� מ�ריד� יע�ה? �יצד מאר�עי�. עלר מוטת �] ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
�ר�צידה] א�ת� �מעלה �מט�יל�; ��קוה, וה�פכ� ,ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
הפוכה]��ליה ��ת�כ�[כשהיא ה�י� יהי� ��א �די � ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

א�ת�. ויפסל� ל�קוה ויחזר� ְְְְְְְְִִִֶַַָ�א�בי�,

.‚È�מר�די ��ימיו ��ב�[נמוכי�]מקוה אבני�]� [מניח ְְִֵֶֶָ�ִֵָ
�מ�[על]אפ�� ה�י� �ת�� קני� וחבילי ק� חבילי ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָ

לת�כ�. וט�בל וי�רד למעלה; ה�י� ��ערמ� עד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�דדי�,

שלישי יו�

ט ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

מעל�ת‡. טהרה]�� מ��.[דרגות למעלה ז� �מקו�ת, ְְְְֲִִֵַַָ
גבאי� מי � ��ר�ת[שלוליות]הרא��� �מי ועמוק], [עגול ְִִֵֵָָ

וצר]�יחי� ארו� מקורה]�מער�ת[מרובע �ה�[בור וכ��צא , ְְִִֵֶַָָ
על וא� �א�בי�, �ה� �י על א� ��רקע. המכ�סי� ְְְִִִֵֶַַַַַַַָ�ְִִַַמ�י�
א�א מ��אי� ואינ� ה�איל � סאה אר�עי� �ה� �אי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�י

האד�]לרצ�� �חזקת[ברצו� ה� הרי � ��ארנ� �מ� , ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָ
ול�ל לח�ה, ה�ב�לה ע�ה מה� לע��ת �טה�רי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ��רי�,

��ת�אר. �מ� �כלי, מה� ���ל וה�א ל�די�, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמה�

מה�·. יותר]למעלה גבוהה דרגה �מצית[� מי [גשמי�� ְְְִֵֵֶַַָ
מההרי�] י�רדי�הזורמי� ה��מי� עדי� א�א �סק�, ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ��א

�צי� �א�בי�,[מבעבעי�]וההרי� ואינ� ונקוי�, נמ�כי� וה� , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָ
ול�ל לתר�מה ��רי� ה� הרי � סאה אר�עי� �ה� אי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאבל
�סק� ��טמא�. ה�י� את �ה� �מט�ילי� ל�די�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמה�
�מצית; מי ה� עדי� מ�הזחיל, ההרי� �סק� ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹה��מי�

גבאי�. �מי א�� הרי �צי�, ואינ� ההרי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�סק�

ה�‚. הרי ה��י�, �במק�� ה�הר �בצד ה�� �צד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָהח�פר
�סק�. ��א �מצית ְְְִֵֶַָֹ�מי

ה�עי�,„. מחמת �אי� �הי� זמ� �ל � ה�עי� �צד ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהח�פר
���סקי� �י על לפעמי�]א� ה�[� הרי � �מ��כי� וח�זרי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַ

גבאי�. �מי ה� הרי מ��כי�, מ�הי�ת �סק� מעי�; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ�מי

מי�‰. סאה אר�עי� �� ��� מקוה � מה� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמעלה
ה�ב מ� ח�� טמא, אד� �ל ט�בל ��� �א�בי�, ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�אינ�

מעיי�]ה�כר ה�מאי�,[שצרי� ה�לי� �ל מט�ילי� �ב� . ְְִִִִֵֵַַַַָָָ
��ארנ�. �מ� לקד�, א�ת� ��ט�ילי� ה�די� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹואת

.Âעליו והר�� מ�עטי�, ��ימיו ה�עי� � מ�ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה
ה�מ�כי� ��י� מ�הרי� �אי� למקוה, �וה �א�בי�: ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמי�

�א��ר� וע�מדי� ה�קוי� ��י� א�א משקע]מ��� ו�וה[� ; ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
למימיו אי� �ה�עי� � �ה�א �כל מטהר �ה�א ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעי�,

מטהרי�. �ה� �ל אפ�� ְֲֲִִִֵֶַָ�ע�ר,

.Ê,�א�בי� מי� �� נתערב ��א ה�עי� � מ�ה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלמעלה
� מל�חי� א� מרי� מימיו �הי� �ג�� מ�י�; מימיו ְְִִִֵֶָָָ�ֲֵָָאבל
ונמ�כי� ה�גררי� ה�י� וה� �ז�חלי�, מטהר ה�א ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�הרי

ה�עי�. ְִַַָמ�

.Á�ה�� � ח�י� מי� ��ימיו ה�עי� � מ�ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
לטהרת ל�קחי� �מה� ה�כרי�, ה�בי� ט�בלי� ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָ�לבד
ה�קוה למקוה? מעי� �י� מה ח�את. מי �לק�� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה�צרע,
�כל מטהר וה�עי� סאה, �אר�עי� א�א מטהר ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאינ�
ה�י� אבל �א��ר�, א�א מטהר אינ� ה�קוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ה�א.
�ז�חלי�. מטהר וה�עי� מטהרי�; אי� מ��� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָה�זחלי�
הי� א� � וה�עי� לזבי�; טבילה �� �עלה לא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹה�קוה,

�ה�. ט�בל ה�ב ח�י�, מי� ִִֵֵֶַַַָָָמימיו

.Ëה�קת לת�� ונמ�כי� י�צאי� מימיו �הי� [כלימעי� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
�ללשתיה] הרי � ונזחלי� ה�קת מ� י�צאי� �� ואחר ,ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

ה�י� מקצת הי� �ס�לי�. ל�קת ו��ח�� ���קת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹה�י�
ה�י� הרי � �ה�א �ל אפ�� ה�קת, �פת על ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹנמ�כי�
הי� �ה�א. �כל מטהר �ה�עי� ��רי�; ל�קת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ח��
�� ונקוי� מי�, מלאה �היא �רכה לת�� נמ�כי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמימיו
הרי � ל�רכה ח�� י�צא היה �מקוה; ה�רכה א�ת� הרי �ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
��דע עד ח�את, מי �לק�� ולמצרעי� לזבי� �ס�ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹזה

ה�רכה. �ת�� �הי� ה�קוה מי �ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ��צא�

.È�לה �אי� ה�לי� ��י על נמ�כי� מימיו �הי� ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמעי�
זה הרי � �ה� וכ��צא וספסל �לח� �ג�� ק��ל, ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָ�ְִֵ�ית

יט�יל ��א �בלבד �]�מקוה, ה�לי�.[כשהמי� ��י על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

.‡Èא��ת �הי� מ���,[תעלות]מעי� נמ�כ�ת קט��ת ְְְִִֶֶַַַָָָ
ה�י� ��בר� עד ה�עי� לת�� �א�בי� מי� עליו ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָור�ה
מימי הי� �בר. לכל �מעי� ה� הרי � ו�טפ� ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ��א��ת
���כ� עד מי�, עליו ור�ה נמ�כי�, ואינ� ע�מדי�, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָה�עי�
לטהר למקוה �וי� ���כ� ה�י� הרי � ה�י� א��ת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמ���

�ה�א. �כל לטהר למעי� ו�וי� �לבד, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ�א��ר�

.·È�לזבי �פס�לי� �ז�חלי�, מטהרי� � ה��י� ְְְְֲֲִִִִִַַַָָ�ל
ח�את. מי מה� �לק�� ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹולמצרעי�

.‚È.בר� לכל �מעי� ה� הרי ה�עי�, מ� ה��חלי� ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָה�י�
ה�עי� מ� טיפי�]והמנ�פי� ט�רדי�[טיפי� �ה� �י על א� � ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ
ברציפות] א�א[נוטפי� מטהרי� ואי� �מקוה, ה� הרי ,ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָ

�לק�� ולמצרעי� לזבי� �פס�לי� ע�מדי�, סאה ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹ�אר�עי�
ע� מתערבי� ה�עי� מ� ה��חלי� הי� ח�את. מי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמה�
ה�ל הרי המנ�פי�, על ה��חלי� ר�� א� � מ��� ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַֹה��טפי�
א� וכ� ה��חלי�, על ה��טפי� ר�� וא� �בר. לכל ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ�מעי�
א�א �ז�חלי�, מטהרי� אינ� � ה�הר מי על ��מי� מי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָר��

מ�� לה�י� צרי� לפיכ�, ��[מחצלת]�א��ר�; וכ��צא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
��� עד המערב ה�הר �ה�.�א�ת� ויט�ל ה�י�, ו� ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
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.‡È�יבח��י �ג�� ה�י�, מ� �ר�ת� ��ח�ת [תולעי�]�ל ְְְְִִִִִֶַַַַָָ
�ג �ל �עינ� �מט�ילי� ;�� מט�ילי� � כרישאד�י� [עי� ֲ�ְְְִִִִִֵֶַַָ

במי�] .שנמחתה

.·È�ני� וירד� מכ�נ�ת, סאה אר�עי� �� ��� ְְְִַָָ�ְְְְִִֵֶֶַָָמקוה
��י�, רא��� �ל �רגליו �י על א� � זה אחר זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָוטבל�
ה�י� חסר� �הרי �טמאת�; וה�ני טה�ר ְְֲִֵֶַַָָ�ְְִִֵַָָהרא���

סג�ס �ח�ה �� הט�יל סאה. צמר]מאר�עי� עבה[בגד ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
��י�, נ�געת ה�ג�ס מקצת היה א� � והג�יה� ,�� ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָוכ��צא
מערבי�. ��� ה�י� �הרי טה�ר; �אחר�נה ה��בל ְִָָֹ�ֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָהרי
רגלי ��חק �י על א� � �� וכ��צא ה��ה �� ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהט�יל
עליה ה�י� ��פ� עד ה�קוה ��קרקע עבה �טיט ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָה��ה
�י�בל� עד נט�ע�, לא �הרי טה�רה; ז� הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלמעלה,
טמאה ז� הרי �ד�לה, י�רה �� הט�יל �ח�ה. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ��י�
ונמצא ל�קוה, ח�� וי�צאי� נ�זי� �ה�י� מ�ני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��היתה,

�יהחס �ר� מ�ריד� יע�ה? �יצד מאר�עי�. עלר מוטת �] ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
�ר�צידה] א�ת� �מעלה �מט�יל�; ��קוה, וה�פכ� ,ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
הפוכה]��ליה ��ת�כ�[כשהיא ה�י� יהי� ��א �די � ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

א�ת�. ויפסל� ל�קוה ויחזר� ְְְְְְְְִִִֶַַָ�א�בי�,

.‚È�מר�די ��ימיו ��ב�[נמוכי�]מקוה אבני�]� [מניח ְְִֵֶֶָ�ִֵָ
�מ�[על]אפ�� ה�י� �ת�� קני� וחבילי ק� חבילי ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָ

לת�כ�. וט�בל וי�רד למעלה; ה�י� ��ערמ� עד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�דדי�,

שלישי יו�

ט ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

מעל�ת‡. טהרה]�� מ��.[דרגות למעלה ז� �מקו�ת, ְְְְֲִִֵַַָ
גבאי� מי � ��ר�ת[שלוליות]הרא��� �מי ועמוק], [עגול ְִִֵֵָָ

וצר]�יחי� ארו� מקורה]�מער�ת[מרובע �ה�[בור וכ��צא , ְְִִֵֶַָָ
על וא� �א�בי�, �ה� �י על א� ��רקע. המכ�סי� ְְְִִִֵֶַַַַַַַָ�ְִִַַמ�י�
א�א מ��אי� ואינ� ה�איל � סאה אר�עי� �ה� �אי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�י

האד�]לרצ�� �חזקת[ברצו� ה� הרי � ��ארנ� �מ� , ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָ
ול�ל לח�ה, ה�ב�לה ע�ה מה� לע��ת �טה�רי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ��רי�,

��ת�אר. �מ� �כלי, מה� ���ל וה�א ל�די�, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמה�

מה�·. יותר]למעלה גבוהה דרגה �מצית[� מי [גשמי�� ְְְִֵֵֶַַָ
מההרי�] י�רדי�הזורמי� ה��מי� עדי� א�א �סק�, ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ��א

�צי� �א�בי�,[מבעבעי�]וההרי� ואינ� ונקוי�, נמ�כי� וה� , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָ
ול�ל לתר�מה ��רי� ה� הרי � סאה אר�עי� �ה� אי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאבל
�סק� ��טמא�. ה�י� את �ה� �מט�ילי� ל�די�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמה�
�מצית; מי ה� עדי� מ�הזחיל, ההרי� �סק� ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹה��מי�

גבאי�. �מי א�� הרי �צי�, ואינ� ההרי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�סק�

ה�‚. הרי ה��י�, �במק�� ה�הר �בצד ה�� �צד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָהח�פר
�סק�. ��א �מצית ְְְִֵֶַָֹ�מי

ה�עי�,„. מחמת �אי� �הי� זמ� �ל � ה�עי� �צד ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהח�פר
���סקי� �י על לפעמי�]א� ה�[� הרי � �מ��כי� וח�זרי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַ

גבאי�. �מי ה� הרי מ��כי�, מ�הי�ת �סק� מעי�; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָ�מי

מי�‰. סאה אר�עי� �� ��� מקוה � מה� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמעלה
ה�ב מ� ח�� טמא, אד� �ל ט�בל ��� �א�בי�, ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�אינ�

מעיי�]ה�כר ה�מאי�,[שצרי� ה�לי� �ל מט�ילי� �ב� . ְְִִִִֵֵַַַַָָָ
��ארנ�. �מ� לקד�, א�ת� ��ט�ילי� ה�די� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹואת

.Âעליו והר�� מ�עטי�, ��ימיו ה�עי� � מ�ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה
ה�מ�כי� ��י� מ�הרי� �אי� למקוה, �וה �א�בי�: ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמי�

�א��ר� וע�מדי� ה�קוי� ��י� א�א משקע]מ��� ו�וה[� ; ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
למימיו אי� �ה�עי� � �ה�א �כל מטהר �ה�א ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעי�,

מטהרי�. �ה� �ל אפ�� ְֲֲִִִֵֶַָ�ע�ר,

.Ê,�א�בי� מי� �� נתערב ��א ה�עי� � מ�ה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלמעלה
� מל�חי� א� מרי� מימיו �הי� �ג�� מ�י�; מימיו ְְִִִֵֶָָָ�ֲֵָָאבל
ונמ�כי� ה�גררי� ה�י� וה� �ז�חלי�, מטהר ה�א ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�הרי

ה�עי�. ְִַַָמ�

.Á�ה�� � ח�י� מי� ��ימיו ה�עי� � מ�ה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
לטהרת ל�קחי� �מה� ה�כרי�, ה�בי� ט�בלי� ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָ�לבד
ה�קוה למקוה? מעי� �י� מה ח�את. מי �לק�� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹה�צרע,
�כל מטהר וה�עי� סאה, �אר�עי� א�א מטהר ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאינ�
ה�י� אבל �א��ר�, א�א מטהר אינ� ה�קוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ה�א.
�ז�חלי�. מטהר וה�עי� מטהרי�; אי� מ��� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָה�זחלי�
הי� א� � וה�עי� לזבי�; טבילה �� �עלה לא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹה�קוה,

�ה�. ט�בל ה�ב ח�י�, מי� ִִֵֵֶַַַָָָמימיו

.Ëה�קת לת�� ונמ�כי� י�צאי� מימיו �הי� [כלימעי� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
�ללשתיה] הרי � ונזחלי� ה�קת מ� י�צאי� �� ואחר ,ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

ה�י� מקצת הי� �ס�לי�. ל�קת ו��ח�� ���קת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹה�י�
ה�י� הרי � �ה�א �ל אפ�� ה�קת, �פת על ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹנמ�כי�
הי� �ה�א. �כל מטהר �ה�עי� ��רי�; ל�קת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ח��
�� ונקוי� מי�, מלאה �היא �רכה לת�� נמ�כי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמימיו
הרי � ל�רכה ח�� י�צא היה �מקוה; ה�רכה א�ת� הרי �ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
��דע עד ח�את, מי �לק�� ולמצרעי� לזבי� �ס�ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹזה

ה�רכה. �ת�� �הי� ה�קוה מי �ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ��צא�

.È�לה �אי� ה�לי� ��י על נמ�כי� מימיו �הי� ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמעי�
זה הרי � �ה� וכ��צא וספסל �לח� �ג�� ק��ל, ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָ�ְִֵ�ית

יט�יל ��א �בלבד �]�מקוה, ה�לי�.[כשהמי� ��י על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

.‡Èא��ת �הי� מ���,[תעלות]מעי� נמ�כ�ת קט��ת ְְְִִֶֶַַַָָָ
ה�י� ��בר� עד ה�עי� לת�� �א�בי� מי� עליו ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָור�ה
מימי הי� �בר. לכל �מעי� ה� הרי � ו�טפ� ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ��א��ת
���כ� עד מי�, עליו ור�ה נמ�כי�, ואינ� ע�מדי�, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָה�עי�
לטהר למקוה �וי� ���כ� ה�י� הרי � ה�י� א��ת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמ���

�ה�א. �כל לטהר למעי� ו�וי� �לבד, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ�א��ר�

.·È�לזבי �פס�לי� �ז�חלי�, מטהרי� � ה��י� ְְְְֲֲִִִִִַַַָָ�ל
ח�את. מי מה� �לק�� ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹולמצרעי�

.‚È.בר� לכל �מעי� ה� הרי ה�עי�, מ� ה��חלי� ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָה�י�
ה�עי� מ� טיפי�]והמנ�פי� ט�רדי�[טיפי� �ה� �י על א� � ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ
ברציפות] א�א[נוטפי� מטהרי� ואי� �מקוה, ה� הרי ,ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָ

�לק�� ולמצרעי� לזבי� �פס�לי� ע�מדי�, סאה ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָֹ�אר�עי�
ע� מתערבי� ה�עי� מ� ה��חלי� הי� ח�את. מי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמה�
ה�ל הרי המנ�פי�, על ה��חלי� ר�� א� � מ��� ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַֹה��טפי�
א� וכ� ה��חלי�, על ה��טפי� ר�� וא� �בר. לכל ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ�מעי�
א�א �ז�חלי�, מטהרי� אינ� � ה�הר מי על ��מי� מי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָר��

מ�� לה�י� צרי� לפיכ�, ��[מחצלת]�א��ר�; וכ��צא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
��� עד המערב ה�הר �ה�.�א�ת� ויט�ל ה�י�, ו� ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
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.„È��המנ ל�ק�� ��מ� �ג�� ז�חלי�, �ע�י� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָנ�טפי�
� עליה וי�רדי� נזחלי� ה�י� והרי חלקה, חר� �ל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטבלה
מ�ברי ואפ�� טמאה, המק�ל �בר וכל ��רי�; א�� ְְֲִִִֵַָ�ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָהרי

.�� מזחילי� אי� � ְְִִִֵַס�פרי�

.ÂË�ח��� אות�]ז�חלי� �[קליפי]�עלי[שפ� אג�ז ְֱֲֲִִֵֶַָ
ח��ב צ�בע �ה�א ה�ח האג�ז עלי �אי� ��הי�; ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��רי�

ְִֵ�כלי�.

.ÊË�נזחלי ה� והרי ה�דר��, מ� ה�אי� ��מי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָמי
סאה אר�עי� ס�פ� ועד מ�ח�ת� �הי� �י על א� � ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָוי�רדי�
וינ�ח� ���ו� עד נזחלי�, ��ה� �ה� מט�ילי� אי� �ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
מה� וע�ה �לי� �ה�י� הרי סאה. אר�עי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�א��ר�
ה�זחלי� מ�י� סאה אר�עי� �יניה� ��תק�� עד ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמחיצ�ת,
מה� �ע�ה וכלי� �ה�; ט�בל זה הרי � ה��מי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמ�

טבילה. לה� עלתה לא ְְִֵֶַָָָָָֹה�דר,

.ÊÈ� ה�לי� על א� האד� על ונפל ה��, מ� ��תל� ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ�ל
�אי� לח�י�; טה�רי� א�� הרי סאה, אר�עי� �� י� ִֵֶ�ְְְְֲִִִֵֵֵַָָא�
והיה נת���, וא� ��ארנ�. �מ� ��נה, צרי� לח�י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ְֵַה��בל
ל�. ��ת��� ל�בר טבילה ל� עלתה � ה�ל ���ל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמצ�ה

.ÁÈעל ���ל קד� �אויר ��ה�א ��ל מט�ילי� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאי�
�אי� לפי � סאה אר�עי� �� ��� �י על א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהאר�,
ה�ל רא�י �ני הי� �אויר. וחמר קל �ז�חלי�, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמט�ילי�

��� ���ה מט�ילי� ואי� ;�� מט�ילי� �אר�, [גגנ�געי� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
�אויר.הגל] �ה�א מ�ני ,ְֲִִֵֶָ

רביעי יו�

י ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות

מקוה‡. �יצד? חכמי� ��הר� �א�בי� מי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָספק
נפל�, לא א� �א�בי� מי� לת�כ� נפל� א� ל� ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹ��ס��ק
ספק ל�י� �ל�ת �ה� י� ספק ��פל�, �ו�אי י�דע ִֵָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואפ��
ספק ל�י�, �ל�ת �ה� �היה �ו�אי י�דע ואפ�� �ה�, ִֵָ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאי�
� היה ��א ספק סאה אר�עי� �� ��פל� ��קוה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�היה

��ר. זה ֲֵֵֶָהרי

.·�� �אי� ואחד סאה אר�עי� �� י� אחד מקו�ת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ני
יד�ע ואי� מה�, לאחד �א�בי� מי� ל�י� �ל�ת נפל� �ְְֶָֹ�ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
�תלה �מה ל� ��� מ�ני טה�ר, ספק� � נפל� מה� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלאיז�

סאה] למ' שנפלו לתלות �ח�תי�[�אפשר �ניה� הי� .ְְִֵֶָ
� ה�א איזה יד�ע ואי� מה�, לאחד ונפל� סאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמאר�עי�
לזה א� �תלה; �מה ל� �אי� �ס�ל, מ�ניה� אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�ל

נפסל. נפל�, לזה וא� נפסל, ְְְְְִִִֶַַָָָנפל�,

מ�ני‚. ��ר, � מלא �מצא� �בא ריק�, �ה�יח� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמקוה
זה. למקוה �א�בי� מי� ספק ְְְְִִִֵֶֶֶֶַ��ה

וה�כ��ת„. למקוה, מק�ח �היה מי�]צ��ר ע� [כלי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ה�כ��ת מ� ספק ל�קוה, ה���ר מ� ספק � �צ�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנת�נה

מ�כיח �ה�ס�ל מ�ני �ס�ל, זה הרי � נראהל�קוה �] ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
וא�לעינינו] ��ר,; זה הרי ��רי�, מי� ר�� ��קוה י� ְְִִֵֶַ�ְֲִִֵֵֵֶַָ

קב�ע. ��ר �� י� �הרי ה�א, �א�בי� מי� ספק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ��ה

�ס�לי�,‰. � הע�י� �אר� ה�מצא�ת ה�קו�ת ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ�ל
י�ראל �אר� ה�מצא�ת ה�קו�ת וכל �א�בי�. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�חזקת�

ה�פ�ח[כרכי�]��דינ�ת מ� העיר]לפני� שער �]� ְְְִִִִִַַָ
�מט�ילי� �ה� מכ�סי� ה�דינה �אנ�י �ס�לי�; ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�חזקת
ה�קו�ת וכל �מיד. �א�בי� מי� לת�כ� �מטילי� ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ�ה�
טהרה, �חזקת � ל�תח ח�� י�ראל �אר� ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�מצא�ת

ה��מי�. מ� ְְִִֶֶַָָ�חזקת�

.Â��ואפ טבל; לא ספק טבל ספק לט�ל, ��רד ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹה�מא
מקו�ת �ני ;�� �אי� ספק סאה אר�עי� �� י� ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָטבל,
מה� �אחד וטבל ,�� אי� ואחד סאה אר�עי� �� י� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
�ה�מא לפי טמא; ספק� � טבל מה� �איזה יד�ע ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואי�
��מ�ד מקוה וכ� �רא�י. ��בל ���דע עד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�חזקת�,
ה�חיד �ר��ת �י� הר�י� �ר��ת �היה �י� חסר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָונמצא

��יו על ��ע�� ה�הר�ת �ל בו]� טבילה סמ� על �] ְֲֶַַַַָָָ
�ל�. והיה �� ��מ�ד זמ� ���דע עד טמא�ת, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלמפרע
חמ�רה מ�מאה ה�בילה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְֲָָ�ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ��ה

הטומאה] אב �אכל[� �ג�� ק�ה, מ�מאה טבל א� אבל .ֲִִַָָ�ְְֶַַָָָ
ור�� רא�� �א א� טמאי�, מ�קי� �תה א� טמאי�, �ְְְְֳִִִִֵֵַָָָָֹאכלי�
מי� ל�י� �ל�ת ור�� רא�� על נפל� א� �א�בי�, ִִַ�ְֶֹ�ְְְְִִַַָֹ�מי�

מ�בריה� א�� �ברי� וע�ר ה�איל � מדרבנ�]�א�בי� �], ְְְְִִִִִִֵֵֶַָ
ל� ��ס��ק �י על וא� ��ארנ�; �מ� טה�ר, ספק� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
זמ� לאחר חסר ה�קוה ��מצא א� טבל, לא א� טבל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹא�

טה�ר. זה הרי � א�� �ספק�ת ְְֲִֵֵֵֵֶַָוכ��צא

.Ê�מה �אחד וטבל �ס�ל, ואחד ��ר אחד מקו�ת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�ני
�ל�י�ת א�� הרי � טהר�ת וע�ה חמ�רה, [טמאותמ�מאה ִ�ְְְְֲֲֵֵָָָָָ

�ל�י�תמספק] הרא��נ�ת � טהר�ת וע�ה ��ני, טבל .ְְְִִֵַַָָָָָ
� �א�� א�� נגע� וא� טה�ר�ת; וה�נ��ת ְְְְְְְִִֵֵֶַָָ��הי�,
�אמצע נטמא א� וכ� י�רפ�. ��נ��ת �ל�י�ת, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָהרא��נ�ת
טבל א� אבל טהר�ת. וע�ה ��ני וטבל ק�ה, ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָ�טמאה
טמאה ונטמא טהר�ת, וע�ה ק�ה, מ�מאה מה� ְָ�ְְְְְִַָָָָָָ�ְִֵֶֶָ�אחד
טה�ר�ת, הרא��נ�ת � טהר�ת וע�ה ��ני וטבל ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחמ�רה,
י�רפ� � �א�� א�� נגע� וא� �ל�י�ת; ְְְְְְְִִִֵֵַָָוה�נ��ת
מה� �אחד היה ��הי�. �ל�י�ת וה�נ��ת ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָהרא��נ�ת,
אחד �ני�, �ה� וטבל� �א�ב, ��� ואחד סאה, ְְְִֶֶַָָָָ�ְְְִֶַָָָאר�עי�
� טהר�ת וע�� ק�ה, מ�מאה ואחד חמ�רה ְְְַָָָָ�ְְֲִֶָָָ�ִמ�מאה
מ� וה��בל �ל�י�ת; טהר�תיו חמ�רה, מ�מאה ְְְֲֳִֵַָָָָ�ִֵַה��בל
לט�ל, וירד טמא אחד היה טה�ר�ת. טהר�תיו ְְְֳִֵֶַַַָָָָָָָָֹה��ה,

להקר ירד מה�,[להתקרר]וה�ני �אחד לט�ל ��רד זה � ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
טה�ר להקר, ��רד וזה ��ארנ�. �מ� �ל�י�ת, ְְְְְֳֵֵֶֶֶַַָָָָָטהר�תיו
טבל ��א�ב ��א ה�א, �א�בי� מי� ספק ��ה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��היה;

ונטמא. ְְְִֵֵֶָ��הקר,

.Áא�ב� אחד סאה, ע�רי� ע�רי� �ל מקו�ת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ�ני
א�� הרי � טהר�ת וע�ה מה�, �אחד הקר ��ר, ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואחד
י�רפ�, א�� הרי � טהר�ת וע�ה ��ני, הקר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָטה�ר�ת;

�א�בי� �מי� ור�� רא�� �א �ו�אי שטמא�הרי �] ְְֲֵֶַַָֹ�ְְִִַ
��ארנ�.מדרבנ�] �מ� ,ְְֵֶַ
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ה�ל‡. ידי�, �טבילת ה�די� ��טילת �ארנ�, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ�בר
מט�ילי� אי� טבילה, ��ריכ�ת וידי� ס�פרי�; ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָמ�ברי
���ק�� סאה, אר�עי� �� ��� ��ר �מקוה א�א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�ת�
�אי� ידי� אבל ט�בלי�. וידי� �לי� ,�� ט�בל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�האד�
מקוה, �מי א�ת� הט�יל א� � �לבד נטילה א�א ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָצריכ�ת
�י� �כלי� �י� �א�בי�, �מי� א�ת� הט�יל וא� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָטה�רי�.
מ� ה�א�בי� ה�י� ���ל� עד ידיו, טהר� לא � ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ�קרקע�ת
�מ�ח ה�לי� מ� א�א ל�די� נ�טלי� �אי� ידיו; על ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�לי

�רכ�ת. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְִֵֵֶַָנ�ת�,

�י�·. �טבילת� �י� ��די�, ח�צ� � �טבילה הח�צ� ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ�ל
ה�ר�ק �טיט ה�קוה למ�ת הע�לה וכל ר�]�נטילת�. �], ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ה��טל וכל ה�די�. �� ���טלי� הרביעית ל�ע�ר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָע�לה
ל�פ�� צרי� בזו]ידיו, זו ידיו �]. ְְִֵַָָָ

�נ�ה‚. �ע� ול�ל לחזר צרי� � לתר�מה ידיו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹֹה��טל
ה�י� �הרי ידיו; �ב �על ה�י� להסיר �די �נ�י�, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�מי�
נטמא� רא��ני�', 'מי� ה�קראי� וה� �ח�ה, �ה� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ��טל
��טל ה�י� לת�� �ר�מה �ל ��ר נפל א� לפיכ�, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ�ידיו.
ה�נ�י� ה�י� לת�� נפל וא� נטמא; �ח�ה, ידיו [��ה� ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָ

שניה] נטילה ��נ�י�מי רא��ני� נטל וא� נטמא; לא ,ְְְִִִִִִַָָֹ
את נטל נטמא. � �ר�מה �ל ��ר �� ונפל אחד, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָלמק��
את ונטל הסיר�, ח�צ�, �בר ידיו על ונמצא ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָהרא��ני�,
ה�נ�י� ה�י� �אי� ��הי�, טמא�ת ידיו הרי � ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�נ�י�
ידיו. ��י על הרא��ני� ה�י� מ� ה��אר א�א ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמטהרי�

את„. נטל �יצד? ה�רק. עד �מ�הר�ת מ��א�ת ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָה�די�
ל�רק, ח�� ה�נ�י� ה�י� ונטל ה�רק, עד ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָהרא��ני�
ה�נ�י� �ה�י� טה�רה, יד� הרי � ליד� ל�רק מח�� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחזר�
וחזר� ל�רק, ח�� וה�נ�י� הרא��ני� את נטל ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָטה�רי�.
ל�רק �ח�� הרא��ני� �ה�י� יד�; נטמאת � ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָליד�
�ח�� מי� מטהרי� ה�נ�י� ה�י� ואי� ידיו, מחמת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָנטמא�
נטמא�. ליד�, ל�רק �ח�� ה�י� �חזר� לפי ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָל�רק;

את‰. ונטל ונמל� אחת, ליד� הרא��ני� את ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָנטל
ידיו ל��י מחוברי�]ה�נ�י� כשה� טמא�ת;[� ידיו � ְְְִִִֵֵַָָָָ

�מי� נ�לה ��א ה�ד מחמת מ��א�ת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�ה�נ�י�
את נטל ה�נ�ה. ה�ד �מט�אי� וח�זרי� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָרא��ני�,
האחת � אחת ליד� ה�נ�י� ונטל ידיו, ל��י ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָהרא��ני�
ה�י� נטמא� � �חבר�� �פ���� אחת, יד� נטל ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָטה�רה.
את �מט�אי� וח�זרי� נ�לה, ��א חבר�� מחמת ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�עליה
טה�רה. ז� הרי ��תל, א� �רא�� �פ�פ� ���לה. ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹה�ד

.Â�ואי טה�ר�ת, א�� הרי � אחת מ�טיפה ידיו ��י ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָנטל
יד� מעל ��רד� �מי� אחת יד� �נ�טל ��ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא�מרי�

חמ�ה א� אר�עה אפ�� אד�]ה�נ�ה; זה[בני �צד זה , ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָ
ה�י�. �ה� ��ב�א� �בלבד זה; �ב על זה ְִִֶֶֶֶַַַַַָָא�

.Ê�יד מ� ה��אר ונטל וה�סי� וחזר יד�, מקצת �נטל ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָ
��טל מקצת על י� עדי� וא� ��היתה; טמאה ז� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי

להט�יח מנת על ט�פח בה��ח�ה, שתיגע [האצבע ְְְְִִֵַַַַַָָ

��י�תתלחלח] אמ�רי�? �ברי� ��ה טה�רה. ז� הרי �ְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
��נ�י� אבל שניה]הרא��ני�; ידיו,[נטילה מקצת נ�טל � ְְֲִִִִִֵַָָָָָ

מקצת�. על �מ�סי� ְְִִֵַָָוח�זר

.Á�אד לכל רביעית � �ח�ה �ה� ���טלי� ה�י� ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ�ע�ר
��ארנ� �מ� זה, מ�ע�ר �ח�ת אי� ה�די�; ל��י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואד�
ל�ל ל�ני� י� � �נ�י� מי� אבל לפת. ידי� ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַָָֹ�נטילת
�לאר�עה; ל�ל�ה נ�תני� לג �מחצי מרביעית; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹידיה�
א�א לטהר, ה�נ�י� ה�י� �אי� למאה; אפ�� נ�תני� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�מ�ג

הרא��ני�. ה�י� ְֲִִִִַַַָלהעביר

.Ë�ונת ידי�, לנטילת ��רי� מי� רביעית �� �היה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�לי
��רי�. א�� הרי � ידי� לנטילת ה�ס�לי� מי� מעט ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָלת�כ�
�לבד רביעית ונ�ארה ��ת�, ��ע�ר ה�לי מ� ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָנטל
ה�לימ� ה�ס�לי� �ה�י� מ�ני �ס�לה, ז� הרי � ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ��היתה

הרביעית. ְִִִָ�ע�ר

.È�ה �� הרא��ני�, ��י� לנטילה ה�ס�לי� ה�י� ְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָ�ל
�מי� מ��� נ�טלי� �אי� �לי וכל �נ�י�; �מי� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָ�ס�לי�
��רי� �כ�� �נ�י�. מי� מ��� נ�טלי� אי� �� ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָרא��ני�,
ה�נ�י�. ה�י� �� אד�, מ�ח הרא��ני� ה�י� ְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָֹלהי�ת

.‡Èמיני �ל �רכ�ת, מהלכ�ת ��י �פרק �ארנ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�בר
ה�לי� וכל וה��רי�, ידי� לנטילת ה�ס�לי� ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָה�י�
מ�ח היא נתינה ואיז� נ�טלי�, ו�אי� ל�די� �ה� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ���טלי�
וכל �פס�לה. נ�ת� מ�ח אינ� נתינה ואיז� �כ�רה ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹנ�ת�
�� ח�י�, לפת ידי� �נטילת �� ��ארנ� ה�ברי� ִָ�ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָא�ת�
�מ� לח�י�, טה�ר�ת ידי� ספק ��ל �כ�� לתר�מה. ְִ�ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָה�
טה�ר. ידי� ספק �ל לתר�מה, ה� �� � �� ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ��ארנ�

.·Èה�ת�ב �זרת וה�הר�ת �ה�מא�ת וגל�י, �ר�ר ְְְְֵַַַָָ�ְֶַָָָָ�בר
ה� והרי מכרע��, אד� �ל ��ע�� מ�ברי� ואינ� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה�,
הח�י� מ�לל ה�מא�ת, מ� ה�בילה וכ� הח�י�; ִ�ְְִַַ�ְְִִִֵַַָ�ְִַַמ�לל
א�א �מי�, ��עבר צ�אה א� טיט ה�מאה �אי� ְְֲִִֶֶַַָָָֹ�ִֵֶַהיא;
אמר� �לפיכ� ה�ב; �כ�נת �ל�י וה�בר היא, ה�ת�ב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָ�זרת

החזק ולא 'טבל כיוו�]חכמי�: לא וא�[� טבל'. לא �א�� , ְֲִַָָֹ�ְְְִַַַָֹ
�יו� ל�הר, ל�� �המכ�� ��� ��בר: י� רמז כ�, �י ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
�� �בר, �ג�פ� נתח�� ��א �י על וא� טהר, � ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ��בל
מח�ב�ת �ה� ה�פ��ת, מ�מאת נפ�� לטהר ל�� ְְְְֵֶַַַָ�ְְְִִֵֵַַַַהמכ��
מא�ת� לפר� �ל�� �הס�י� �יו� � הרע�ת ודע�ת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹהאו�
טה�ר) ה�עת (מי טהר. � ה�ע�ת �מי נפ�� והביא ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהעצ�ת,
�טהר��; טה�רי�, מי� עליכ� "וזרק�י א�מר: ה�א ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָהרי
ה�� אתכ�". אטהר ���ליכ� �מ�ל טמא�תיכ� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ�ִֹמ�ל

וא�מה. ע�� חטא מ�ל יטהרנ� הר�י� ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ�רחמיו

�ס�ע�. רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ספר �ל �רקי� �מני� טהרה. ספר וה�א ע�ירי ספר ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָנגמר
מת, טמאת הלכ�ת ה�: וא�� ואר�עי�, ואר�עה מאה ְֵַ�ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָזה,
ע�ר חמ�ה אד�ה, �רה הלכ�ת �רקי�; וע�רי� ֲִָָָָ�ְְְְֲֲִִִִֶָָָָחמ�ה
הלכ�ת �רקי�; ע�ר ��ה צרעת, טמאת הלכ�ת ְְְִִִַַַָָָָָ�ְְִִָ�רקי�;
�אר הלכ�ת �רקי�; ע�ר �ל�ה �מ��ב, מ��ב ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹמט�אי

ט הלכ�ת �רקי�; ע�רי� ה�מא�ת, אכלי�,אב�ת מאת ֲַ�ְְְְִִִֶָ�ְֳִַָ
�רקי�; וע�רי� �מ�נה �לי�, הלכ�ת �רקי�; ע�ר ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָ��ה

�רקי�. ע�ר אחד מקו�ת, ְְְִִִַַָָָהלכ�ת
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ה�ל‡. ידי�, �טבילת ה�די� ��טילת �ארנ�, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ�בר
מט�ילי� אי� טבילה, ��ריכ�ת וידי� ס�פרי�; ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָמ�ברי
���ק�� סאה, אר�עי� �� ��� ��ר �מקוה א�א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�ת�
�אי� ידי� אבל ט�בלי�. וידי� �לי� ,�� ט�בל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�האד�
מקוה, �מי א�ת� הט�יל א� � �לבד נטילה א�א ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָצריכ�ת
�י� �כלי� �י� �א�בי�, �מי� א�ת� הט�יל וא� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָטה�רי�.
מ� ה�א�בי� ה�י� ���ל� עד ידיו, טהר� לא � ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ�קרקע�ת
�מ�ח ה�לי� מ� א�א ל�די� נ�טלי� �אי� ידיו; על ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�לי

�רכ�ת. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְִֵֵֶַָנ�ת�,

�י�·. �טבילת� �י� ��די�, ח�צ� � �טבילה הח�צ� ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ�ל
ה�ר�ק �טיט ה�קוה למ�ת הע�לה וכל ר�]�נטילת�. �], ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ה��טל וכל ה�די�. �� ���טלי� הרביעית ל�ע�ר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָע�לה
ל�פ�� צרי� בזו]ידיו, זו ידיו �]. ְְִֵַָָָ

�נ�ה‚. �ע� ול�ל לחזר צרי� � לתר�מה ידיו ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹֹה��טל
ה�י� �הרי ידיו; �ב �על ה�י� להסיר �די �נ�י�, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�מי�
נטמא� רא��ני�', 'מי� ה�קראי� וה� �ח�ה, �ה� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ��טל
��טל ה�י� לת�� �ר�מה �ל ��ר נפל א� לפיכ�, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ�ידיו.
ה�נ�י� ה�י� לת�� נפל וא� נטמא; �ח�ה, ידיו [��ה� ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָ

שניה] נטילה ��נ�י�מי רא��ני� נטל וא� נטמא; לא ,ְְְִִִִִִַָָֹ
את נטל נטמא. � �ר�מה �ל ��ר �� ונפל אחד, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָלמק��
את ונטל הסיר�, ח�צ�, �בר ידיו על ונמצא ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָהרא��ני�,
ה�נ�י� ה�י� �אי� ��הי�, טמא�ת ידיו הרי � ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�נ�י�
ידיו. ��י על הרא��ני� ה�י� מ� ה��אר א�א ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמטהרי�

את„. נטל �יצד? ה�רק. עד �מ�הר�ת מ��א�ת ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָה�די�
ל�רק, ח�� ה�נ�י� ה�י� ונטל ה�רק, עד ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָהרא��ני�
ה�נ�י� �ה�י� טה�רה, יד� הרי � ליד� ל�רק מח�� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוחזר�
וחזר� ל�רק, ח�� וה�נ�י� הרא��ני� את נטל ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָטה�רי�.
ל�רק �ח�� הרא��ני� �ה�י� יד�; נטמאת � ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָליד�
�ח�� מי� מטהרי� ה�נ�י� ה�י� ואי� ידיו, מחמת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָנטמא�
נטמא�. ליד�, ל�רק �ח�� ה�י� �חזר� לפי ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָל�רק;

את‰. ונטל ונמל� אחת, ליד� הרא��ני� את ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָנטל
ידיו ל��י מחוברי�]ה�נ�י� כשה� טמא�ת;[� ידיו � ְְְִִִֵֵַָָָָ

�מי� נ�לה ��א ה�ד מחמת מ��א�ת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�ה�נ�י�
את נטל ה�נ�ה. ה�ד �מט�אי� וח�זרי� ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָרא��ני�,
האחת � אחת ליד� ה�נ�י� ונטל ידיו, ל��י ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָהרא��ני�
ה�י� נטמא� � �חבר�� �פ���� אחת, יד� נטל ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָטה�רה.
את �מט�אי� וח�זרי� נ�לה, ��א חבר�� מחמת ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�עליה
טה�רה. ז� הרי ��תל, א� �רא�� �פ�פ� ���לה. ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹה�ד

.Â�ואי טה�ר�ת, א�� הרי � אחת מ�טיפה ידיו ��י ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָנטל
יד� מעל ��רד� �מי� אחת יד� �נ�טל ��ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא�מרי�

חמ�ה א� אר�עה אפ�� אד�]ה�נ�ה; זה[בני �צד זה , ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָ
ה�י�. �ה� ��ב�א� �בלבד זה; �ב על זה ְִִֶֶֶֶַַַַַָָא�

.Ê�יד מ� ה��אר ונטל וה�סי� וחזר יד�, מקצת �נטל ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָ
��טל מקצת על י� עדי� וא� ��היתה; טמאה ז� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי

להט�יח מנת על ט�פח בה��ח�ה, שתיגע [האצבע ְְְְִִֵַַַַַָָ

��י�תתלחלח] אמ�רי�? �ברי� ��ה טה�רה. ז� הרי �ְְֲֲִִִֵֶַַַָָ
��נ�י� אבל שניה]הרא��ני�; ידיו,[נטילה מקצת נ�טל � ְְֲִִִִִֵַָָָָָ

מקצת�. על �מ�סי� ְְִִֵַָָוח�זר

.Á�אד לכל רביעית � �ח�ה �ה� ���טלי� ה�י� ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ�ע�ר
��ארנ� �מ� זה, מ�ע�ר �ח�ת אי� ה�די�; ל��י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואד�
ל�ל ל�ני� י� � �נ�י� מי� אבל לפת. ידי� ְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַָָֹ�נטילת
�לאר�עה; ל�ל�ה נ�תני� לג �מחצי מרביעית; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹידיה�
א�א לטהר, ה�נ�י� ה�י� �אי� למאה; אפ�� נ�תני� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�מ�ג

הרא��ני�. ה�י� ְֲִִִִַַַָלהעביר

.Ë�ונת ידי�, לנטילת ��רי� מי� רביעית �� �היה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�לי
��רי�. א�� הרי � ידי� לנטילת ה�ס�לי� מי� מעט ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָלת�כ�
�לבד רביעית ונ�ארה ��ת�, ��ע�ר ה�לי מ� ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָנטל
ה�לימ� ה�ס�לי� �ה�י� מ�ני �ס�לה, ז� הרי � ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ��היתה

הרביעית. ְִִִָ�ע�ר

.È�ה �� הרא��ני�, ��י� לנטילה ה�ס�לי� ה�י� ְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָ�ל
�מי� מ��� נ�טלי� �אי� �לי וכל �נ�י�; �מי� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָ�ס�לי�
��רי� �כ�� �נ�י�. מי� מ��� נ�טלי� אי� �� ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָרא��ני�,
ה�נ�י�. ה�י� �� אד�, מ�ח הרא��ני� ה�י� ְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָֹלהי�ת

.‡Èמיני �ל �רכ�ת, מהלכ�ת ��י �פרק �ארנ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�בר
ה�לי� וכל וה��רי�, ידי� לנטילת ה�ס�לי� ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָה�י�
מ�ח היא נתינה ואיז� נ�טלי�, ו�אי� ל�די� �ה� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ���טלי�
וכל �פס�לה. נ�ת� מ�ח אינ� נתינה ואיז� �כ�רה ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹנ�ת�
�� ח�י�, לפת ידי� �נטילת �� ��ארנ� ה�ברי� ִָ�ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָא�ת�
�מ� לח�י�, טה�ר�ת ידי� ספק ��ל �כ�� לתר�מה. ְִ�ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָה�
טה�ר. ידי� ספק �ל לתר�מה, ה� �� � �� ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ��ארנ�

.·Èה�ת�ב �זרת וה�הר�ת �ה�מא�ת וגל�י, �ר�ר ְְְְֵַַַָָ�ְֶַָָָָ�בר
ה� והרי מכרע��, אד� �ל ��ע�� מ�ברי� ואינ� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה�,
הח�י� מ�לל ה�מא�ת, מ� ה�בילה וכ� הח�י�; ִ�ְְִַַ�ְְִִִֵַַָ�ְִַַמ�לל
א�א �מי�, ��עבר צ�אה א� טיט ה�מאה �אי� ְְֲִִֶֶַַָָָֹ�ִֵֶַהיא;
אמר� �לפיכ� ה�ב; �כ�נת �ל�י וה�בר היא, ה�ת�ב ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָ�זרת

החזק ולא 'טבל כיוו�]חכמי�: לא וא�[� טבל'. לא �א�� , ְֲִַָָֹ�ְְְִַַַָֹ
�יו� ל�הר, ל�� �המכ�� ��� ��בר: י� רמז כ�, �י ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
�� �בר, �ג�פ� נתח�� ��א �י על וא� טהר, � ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ��בל
מח�ב�ת �ה� ה�פ��ת, מ�מאת נפ�� לטהר ל�� ְְְְֵֶַַַָ�ְְְִִֵֵַַַַהמכ��
מא�ת� לפר� �ל�� �הס�י� �יו� � הרע�ת ודע�ת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹהאו�
טה�ר) ה�עת (מי טהר. � ה�ע�ת �מי נפ�� והביא ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהעצ�ת,
�טהר��; טה�רי�, מי� עליכ� "וזרק�י א�מר: ה�א ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָהרי
ה�� אתכ�". אטהר ���ליכ� �מ�ל טמא�תיכ� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ�ִֹמ�ל

וא�מה. ע�� חטא מ�ל יטהרנ� הר�י� ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ�רחמיו

�ס�ע�. רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ספר �ל �רקי� �מני� טהרה. ספר וה�א ע�ירי ספר ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָנגמר
מת, טמאת הלכ�ת ה�: וא�� ואר�עי�, ואר�עה מאה ְֵַ�ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָזה,
ע�ר חמ�ה אד�ה, �רה הלכ�ת �רקי�; וע�רי� ֲִָָָָ�ְְְְֲֲִִִִֶָָָָחמ�ה
הלכ�ת �רקי�; ע�ר ��ה צרעת, טמאת הלכ�ת ְְְִִִַַַָָָָָ�ְְִִָ�רקי�;
�אר הלכ�ת �רקי�; ע�ר �ל�ה �מ��ב, מ��ב ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹמט�אי

ט הלכ�ת �רקי�; ע�רי� ה�מא�ת, אכלי�,אב�ת מאת ֲַ�ְְְְִִִֶָ�ְֳִַָ
�רקי�; וע�רי� �מ�נה �לי�, הלכ�ת �רקי�; ע�ר ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָ��ה

�רקי�. ע�ר אחד מקו�ת, ְְְִִִַַָָָהלכ�ת
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הלכ�ת ממ��, נזקי הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכ�תיו
הלכ�ת �מ�יק, ח�בל הלכ�ת ואבדה, �זלה הלכ�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ�נבה,

נפ�. ��מירת ְִֵֶֶַַר�צח

oFnn iwfp zFkld¦§¦§¥¨
�י� (א) פרט�: ה�א וזה ע�ה; מצו�ת אר�ע �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָי�
ההבערה. �י� (ד) ה��ר; �י� (ג) ההבער; �י� (ב) ְְִִִֵֶַַַַַָָה��ר;

א��. �פרקי� א�� � מצו�ת ְְִִִֵֵֵָ�בא�ר

א ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

.‡� �ה�יקה אד� �ל �ר��ת� �היא ח�ה נפ� ְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ�ל
י�� "�י ��אמר: ה�יק, ממ�נ� �הרי ל���, ח�בי� ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�עלי�
�המה �אר ואחד ה��ר אחד רעה�"; ��ר את אי� ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ��ר

�הוה א�א ���ר ה�ת�ב ��ר לא וע��, .[במצוי]וח�ה ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

לע��ת�·. ��ר�� �דברי� ה�יקה א� מ���? ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָוכ�ה
�ר�ת� �מנהג �ב�[כטבעה]�מיד, �אכלה �המה �ג�� � ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

עמיר שבלי�]א� ה��כ�[חבילת �דר� �רגל� ה�יקה א� , ְְְִִִִֶֶַָָָָ
"מיטב ��אמר: ��נכסיו, ה�פה מ� �ל� נזק ל��� ח�ב �ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
�אי� מע�י� וע�ת ��ת וא� י���". �רמ� �מיטב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�דה�
א� ��גח ��ר �ג�� �ה�, וה�יקה לע��ת�, �מיד ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ�ר��
��אמר: עצמ�, ה��יק מ��� נזק חצי ל��� ח�ב � ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָנ��

וג�'. �ס��" את וחצ� החי, ה��ר את ְְְְֶֶַַַַָָ"�מכר�

ע�רי�,‚. �וה ל��ר ��גח מאה �וה ��ר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�יצד?
ח�ב ה��ר �על � אר�עה �וה ה�בלה והרי ְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהמית�,
א�א ל��� ח�ב ואינ� ה�זק; חצי �ה�א �מ�נה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָל���
החי". ה��ר את "�מכר� ��אמר: �ה�יק, ה��ר ְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָמ���
מאתי�, �וה ל��ר ע�רי� �וה ��ר המית א� ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָלפיכ�,
לבעל ל�מר יכ�ל ה�בלה �על אי� � מאה �וה ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָוה�בלה
�ה�יק ��ר 'הרי ל�: א�מר א�א חמ�י�', לי ��' ֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָהחי
�ל וכ� �ינר. א�א �וה אינ� אפ�� ול�', קחה� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹלפני�,

�זה. ֵֶַָ���צא

�ר�ת�„. �מנהג �מיד, לע��ת� ��ר�� מע�ה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָהע��ה
�ר� �אי� מע�ה וע�ה והמ��ה 'מ�עד'. ה�קרא ה�א �ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ה�א � נ�� א� ��גח ��ר �ג�� �מיד, �� לע��ת מינ� ְֲִִֵֶַַַָָָָ�ל
�עמי� ����י� הר�ל א� � המ��ה וזה .'��' ְְְִִַָ�ְְְִִֶֶַַַָָה�קרא
"א� ��אמר: �ו, �הר�ל �בר לא�ת� מ�עד נע�ה ְֱֶֶַַ�ְֲֶַַָָָָר��ת,

ה�א". נ�ח ��ר �י ִַַָנ�דע

לאחד‰. ה�עדה א� � ��המה י� ��י� מע�י� ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמ�ה
ה�המה ה�: וא�� מע�ה; לא�ת� מ�עדת נע�ית ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמה�,

ל�� ולא ל�ח, לא מ�ח�ת� מ�עדת ולא[לדחו�]אינ� , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ
ה�עדה וא� לבעט. ולא �ד�לי�, �לי� על לר�� ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵַָֹֹֹֹֹל��,
מ�ח�ת� מ�עדת ה�� אבל ל�. מ�עדת ז� הרי מה�, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָלאחד
�דר� ל��ר מ�ח�ת� מ�עדת והרגל ל�, הרא�י את ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלאכל
קט�י� ��י� על לר�� מ�ח�ת� מ�עדת וה�המה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��כ�,

א�ת�. ולמע� �ה� ְְְִֵֶַָָֹוכ��צא

.Â,לה�יק �ר�ת� מ�ח�ת מ�עדי� בהמה מיני ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָחמ�ה
תר��ת �ני ה� מזיקי�]ואפ�� א�[אינ� ה�יק� א� לפיכ�, ; ְְְֲִִִִִֵֵַַָ

�דריסה �נ�יכה א� �נגיחה הקדמיות]המית� [בצפרניי� ְְְִִִִִִֵָָָ
והארי, ה�אב, ה�: וא�� �ל�. נזק ח�ב �ה�, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכ��צא
מ�עד, זה הרי � ���� ה�ח� וכ� וה�ר�לס. וה�מר, ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹוה�ב,

�ר��ת. �� היה ְֲִֶַַָָואפ��

.Ê�� וכל ��נכסיו, ה�פה מ� �ל� נזק מ��� מ�עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ל
���כנסה אמ�רי�? �ברי� ��ה מ��פ�. נזק חצי ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמ���
ה��ק נכנס א� אבל וה�יקתה�. ה��ק לר��ת ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָה�המה
זה הרי � ה�ית �על �ל �המ�� וה�יקתה� ה��יק, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַלר��ת
נכנס� לא 'א�� ל�: א�מר ה�א �הרי ה�ל; על ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹ�ט�ר
"ו��ח ���רה: מפר� והרי ה�ק'; ל� ה�יע לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹלר��תי,

אחר". ��דה �בער �עיר�, ְְִִִֵֵֵֶַאת

.Á,�ניה� �ל �אינ� �חצר א� הר�י�, �ר��ת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָה�יקה
והרי �ניה�, �ל �היא �חצר א� ל��ק, ולא ל��יק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹלא
�ג�� �המה, ל� �להכניס �ר�ת �� לה�יח מיחדת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ�ְִהיא

שדות]ה�קעה ה�יקה,[מקו� ורגל ��� א� � �� וכ��צא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ודר� �כא�, לה�� ר��ת ל� ��� מ�ני �ט�ר, זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהרי
וא� ה��כ�. �דר� ול��ר ולאכל �דר�� לה�� ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�המה
��ה א� � נ�כה א� �עטה א� רבצה א� נגפה א� ְְְְֲִַָָָָָָָָָָָנגחה

�ל�. נזק מ�עדת, וא� נזק; חצי מ��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָהיא,

.Ëלהכניס ולא לפר�ת, מיחדת �ניה� �ל החצר ְְְְִֵֶֶַֹ�ְְְֵֵֶֶֶָָָהיתה
וה�יקה �המ��, ה��פי� מ� אחד ל� והכניס �המה, ְְְִִִֶָָ�ְְְִִִֵֶַָָָָל�
מיחדת היתה א� וכ� הרגל. ועל ה�� על אפ�� ח�ב �ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ֶֶ
להכניס �לבד מה� לאחד ר��ת והיה ל�ניה�, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבהמה
הרגל. ועל ה�� על א� ח�ב � �ר�תיו וה�יקה �ר�ת, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָל�

.È�נזיקי אב�ת בתורה]�ל�ה ה�ר�,[המפורשי� � ���ר ְְְֲִִֶֶַָֹ
ה�ר� ��לד�ת והרגל. לו]וה��, הדומי� נגיפה,[מזיקי� � ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

��תל נתח�כה א� � ה�� ��לד�ת �עיטה. רביצה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנ�יכה,
�ר�ת ט�פה א� וכ� �ח��כ�; וה�יקה [בגלגולה]להנאת�, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ

א� ה��כ�, �ר� �ג�פ� ה�יקה � הרגל ��לד�ת ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָלהנאת�.
�א�� א� �זנב�, �����ה א� ה��כ�, �ר� ��ער� ָ�ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָ�ה�יקה

�פרמ��א �ז�ג[רס�]�עליה, ��צ�אר�;[פעמו�]��פיה, ְִֶֶָָ�ְְְְִִֶֶַָָָָ
ה���כת ועגלה ה��כ�, ��עת �מ�א� �ה�יק חמ�ר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָוכ�
�בר��ת ה�, הרגל ��לד�ת א�� �ל מ�יכת�; ��עת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ה�יקה

�ל�. נזק מ��מי� ה��ק �בר��ת �ט�רי�, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהר�י�

.‡È,מיד� �ר�� �אינ� רב ����� �זנב� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ����ה
��יד �����ה א� הר�י�, �ר��ת מינה]וה�יקה [אבר ְְְְִִִִִִֶַַָָָ

� ה��ק �פ� וא� �ט�ר; � וה�יקה הר�י� �ר��ת ���ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָ
א�� א� ה�א, ספק ה�בר ��ה ��פ�; מ�ה נזק חצי ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ��בה
��לד�ת א� הר�י�, �ר��ת עליה �ח�ב ה�ר� ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ��לד�ת

��ארנ�. �מ� הר�י�, �ר��ת עליה ��ט�ר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרגל
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האב‡. היה א� � ה��לד�ת ואחד נזיקי� אב�ת ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָאחד
וכל �מ�ה�. ��לד�� ,�� היה וא� מ�עדת; ��לד�� ְְְְִֶֶַַָָָָָָמ�עד,
ח�� � ה� מ�ח�ת� מ�עדי� ��לד�תיה�, וכל נזיקי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָאב�ת
�מ� ���עד�, עד ��ח�ה ��י� �ה� ות�לד�תיו, ה�ר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמ�

ְֵֶַ��ארנ�.

מ�ר�ר�ת·. ח�� ,��� �אב ��לדה המנ�זי�[אבני�]�ל ְְְִִֶַַָָָָָָ
על[מתעופפי�] �א� ה��כ�; ��עת ה�המה רגלי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמ�חת

�רגל, הר�י� �ר��ת עליה� �פט�ר ה�, הרגל ���לד�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�י
�רגל ��נכסיו ה�פה מ� מ��� ה��ק �ר��ת ה�יק� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוא�
נזק. חצי א�א מ��� אינ� כ�, �י על א� � אב ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�היא

והי�‚. והלכה, ה��ק לחצר ��כנסה �המה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�יצד?
מ��� � ה�לי� את ו��ר� רגליה, מ�חת מנ�זי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָצר�ר�ת
ה��לה מ�י הלכה זה, ודבר ��נכסיו; ה�פה מ� נזק ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָחצי

מסיני] ה�א.[ממשה

צר�ר�ת„. ונ�ז� הר�י�, �ר��ת מה�כת היתה א� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוכ�
מ��� � ה�לי� את ו��ר� ה��ק, לר��ת רגליה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמ�חת
על ונפל ו��ר��, ה��ק �ר��ת ה�לי על �רסה נזק. ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָחצי
ועל �ל�, נזק מ��� הרא��� על � ו��ר� אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�לי

נזק. חצי ֲֲִֶֶַָהאחר��

צר�ר�ת‰. וה�יזה �בעטה הר�י�, �ר��ת מה�כת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה
נזק, רביע ה��ק �פ� וא� �ט�ר. � הר�י� �ר��ת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוה�יק�
ה�א ���י ��א � ה�א ספק �ה�בר מ�ד�; מ�ציאי� ִִִִֵֵֶֶַָָָָָאי�

�עטה. �הרי רגל, ��לדת ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָואינ�

.Âמחמת צר�ר�ת וה�יזה ה��ק, �ר��ת �אר� ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָ�עטה
���י ��ה נזק, רביע ל��� ח�ב � �� וה�יק� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�עיטה,
אי� נזק, חצי ה��ק �פ� וא� ה�ר�ר�ת; �ה�זת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָה�א
אפ�ר �אי �מק�� מה�כת היתה ואפ�� מ�ד�. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמ�ציאי�
וא� נזק; רביע מ��� � וה�יזה �בעטה ��יז, ��א ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל�

מ�ד�. מ�ציאי� אי� נזק, חצי ה��ק ֲִִִִִֵֶֶַַָָָ�פ�

.Êה�א� ממ�� ה��ל�מי� הרי � �ל� נזק המ��� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ל
ל���. ח�ב �ה�א ממ�� מחבר� ��וה �מי ל��מ�, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָח�ב
מחצי ח�� קנס, ה��ל�מי� הרי � נזק חצי המ��� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכל

��ארנ�. �מ� הלכה, �ה�א צר�ר�ת �ל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָנזק

.Áוכל ממ��; זה הרי �ה�יק, מה המ��� �ל ה�לל: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
נזק, חצי א� כפל ��ל�מי �ג�� �ח�ת, א� יתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהמ���
א�א קנס ח�בי� ואי� קנס. � ה�ח�ת א� ה�ר� על ה�תר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרי
�ט�ר. ה�נס�ת, מ� קנס �כל ה��דה אבל עדי�; �י ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָעל

.Ë�� ותקע זכ�כית, �לי לאויר רא�� �ה��יט ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ�רנג�ל
�ה�,[בקולו] וכ��צא �בלי� �ת�כ� הי� א� � ְְְְְִִִֵֶַָָָו��ר�

�ל�, נזק מ��� ה�בלי� על לאכל�, �די רא�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ה��יט
ה�א ��� צר�ר�ת, נזק �חצי נזק, חצי מ��� ה�לי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועל
חצי �מ��� מ��ה, זה הרי � ריק� ה�לי היה וא� ְֲִֵֶַ�ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ�ר��.

ה�נס�ת. �כל ְְֶֶַָָנזק

.Èער�� וחמ�ר ��נ� ס�ס קול�]וכ� את[השמיעו ו��ר , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
�דר�� לה�� מ�עדי� ה�רנג�לי�, נזק. חצי מ��� � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה�לי�

�לי ונס��� �רגליה�, ק��ר רצ�עה א� ח�ט היה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ל��ר.
��ה נזק. חצי מ��� � ונ��ר ונת�ל�ל הח�ט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַ�א�ת�
�רגליה� נק�ר א� אבל אד�. ����ר� אמ�רי�? ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ברי�
ולא �עלי�, לח�ט הי� וא� �ט�ר; ה�רנג�לי� �על ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹמאליו,
ה�א �הרי נזק, חצי ח�ב הח�ט �על � הפקר הח�ט ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהיה

ה�ת�ל�ל נייד]�ב�ר .[מכשול ְְְִֵַַ

.‡È�וה�ס הח�ט, את הח�ט �על [קיפצו]הצניע ְְְִִִֶַַַַַ
�� ו��ר� �רגליה�, ונק�ר וה�ציא�ה�, עליו ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָה�רנג�לי�
ה�א. אנ�ס �הרי �ט�ר, הח�ט �על א� � ה�לי� ֲִֵֵֶֶַַַַַָָאת

.·Èאת ו��ר� למק��, מ�ק�� מפרחי� �הי� ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָ�רנג�לי�
�ר�ח וא� �ל�; נזק מ��� ��ר�, �כנפיה� א� � ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�לי�

נזק. חצי מ��� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַ��כנפיה�,

.‚È�א וט�פ� פר�ת, ��י על א� ע�ה ��י על מה�סי� ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהי�
�צר�ר�ת א� �עפר ה�יק� �ל�. נזק מ��מי� � ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָנ�ר�

נזק. חצי מ��מי� � �רגליה� א� �פיה�, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַ�העל�

.„Èונפסק �חבל, מח�טי� ונ��ר[נקרע]הי� החבל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
מחמת� ה�לי ��ת�ל�ל וה�א, �ל�; נזק מ��מי� � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה�לי
אכילת� �בעת אכל, החבל על היה וא� ונ��ר. ��פל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעד

�ל�. נזק החבל על �� מ��� � ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�סק�ה�

.ÂË,למ�ה מ�עלה ה�ג מרא� ��פצ� וה�די ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹה�לב
מ�עדי� �ה� מ�ני �ל�, נזק מ��מי� � ה�לי� את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָו�בר�
ה�ג לרא� �על�ת� וה�יק�; נפל� א� וכ� זה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹלדבר
�פ�יעה ��ח�ת� �ל � אנס ��פילת� �י על וא� ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ��יעה;

ח�ב. �אנס, ְְֶַָֹוס�פ�

.ÊË� וה�א נזק; חצי מ��מי� למעלה, מ��ה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָקפצ�
ונסר� ה�די בקיר]��תלה אבל[בציפרניו ה�לב; וקפ� , ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָ

מ��ה �י� למ�ה מ�עלה �י� ה�די, וד�ג ה�לב נסר� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָא�
מ�עלה �י� ���ג, �רנג�ל וכ� �ל�. נזק ח�בי� � ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעלה

�ל�. נזק מ��� � למעלה מ��ה �י� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמ�ה

.ÊÈההררה את ��טל גחלי�]�לב ע� ל�[עוגה והל� , ְֲֶֶֶֶַַַָָָָ
את והדליק הח�ה, את ואכל ��די� ה�יח� א� � ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָלגדי�
�ל�, נזק מ��� ההררה מק�� ועל הח�ה על � ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�די�
על הח�ה את מגרר היה וא� נזק. חצי � ה�די� �אר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָועל
ועל �ל�, נזק ההררה על מ��� � ו��ר� וה�ל� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�די�,

�ט�ר. ה�די� �אר ועל נזק, חצי ה�חלת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָמק��

.ÁÈ��א את ה�חלת �על ���מר אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ��ה
מעל ההררה את ונטל וחתר ה�לב �בא ה�לת, את ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוסת�
�רפת על ח�ב הא� �על � א�� �מר לא א� אבל ְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהא�.
מק�מ�. ועל ההררה אכילת על ח�ב ה�לב �בעל ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָה�די�,

.ËÈאחד� חבר� �ל �ל�� אחר]המ��ה �ט�ר[באד� � ְְְֲֵֶֶֶַַַָָ
וח אד�, נזק;מ�יני חצי ח�ב ה�לב �בעל �מי�. �דיני �ב ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נ���, � לה�יק �ל�� את ע�רר� �א� י�דע, �ה�א ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ��יו�
�עצמ� ��ה� וא� לה�יח�. ל� היה עצמו]לא �על[על , ְְְְִִִַַַַָָָֹ

�ט�ר. � �� ו��ה אחר �בא המ��ה, ��ל �ט�ר; ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�לב

.Î,מה�כת ואחת רב�צה אחת הר�י�, �ר��ת �ר�ת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ��י
�י על �א� נזק; חצי ח�ב � �רב�צה מה�כת ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�בעטה

.�� לבעט �ר�� אי� עליה, לה�� ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��ר��
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ב ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

האב‡. היה א� � ה��לד�ת ואחד נזיקי� אב�ת ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָאחד
וכל �מ�ה�. ��לד�� ,�� היה וא� מ�עדת; ��לד�� ְְְְִֶֶַַָָָָָָמ�עד,
ח�� � ה� מ�ח�ת� מ�עדי� ��לד�תיה�, וכל נזיקי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָאב�ת
�מ� ���עד�, עד ��ח�ה ��י� �ה� ות�לד�תיו, ה�ר� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמ�

ְֵֶַ��ארנ�.

מ�ר�ר�ת·. ח�� ,��� �אב ��לדה המנ�זי�[אבני�]�ל ְְְִִֶַַָָָָָָ
על[מתעופפי�] �א� ה��כ�; ��עת ה�המה רגלי ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָמ�חת

�רגל, הר�י� �ר��ת עליה� �פט�ר ה�, הרגל ���לד�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�י
�רגל ��נכסיו ה�פה מ� מ��� ה��ק �ר��ת ה�יק� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוא�
נזק. חצי א�א מ��� אינ� כ�, �י על א� � אב ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�היא

והי�‚. והלכה, ה��ק לחצר ��כנסה �המה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�יצד?
מ��� � ה�לי� את ו��ר� רגליה, מ�חת מנ�זי� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָצר�ר�ת
ה��לה מ�י הלכה זה, ודבר ��נכסיו; ה�פה מ� נזק ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָחצי

מסיני] ה�א.[ממשה

צר�ר�ת„. ונ�ז� הר�י�, �ר��ת מה�כת היתה א� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָוכ�
מ��� � ה�לי� את ו��ר� ה��ק, לר��ת רגליה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמ�חת
על ונפל ו��ר��, ה��ק �ר��ת ה�לי על �רסה נזק. ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָחצי
ועל �ל�, נזק מ��� הרא��� על � ו��ר� אחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�לי

נזק. חצי ֲֲִֶֶַָהאחר��

צר�ר�ת‰. וה�יזה �בעטה הר�י�, �ר��ת מה�כת ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהיתה
נזק, רביע ה��ק �פ� וא� �ט�ר. � הר�י� �ר��ת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָוה�יק�
ה�א ���י ��א � ה�א ספק �ה�בר מ�ד�; מ�ציאי� ִִִִֵֵֶֶַָָָָָאי�

�עטה. �הרי רגל, ��לדת ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָואינ�

.Âמחמת צר�ר�ת וה�יזה ה��ק, �ר��ת �אר� ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָ�עטה
���י ��ה נזק, רביע ל��� ח�ב � �� וה�יק� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�עיטה,
אי� נזק, חצי ה��ק �פ� וא� ה�ר�ר�ת; �ה�זת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָה�א
אפ�ר �אי �מק�� מה�כת היתה ואפ�� מ�ד�. ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמ�ציאי�
וא� נזק; רביע מ��� � וה�יזה �בעטה ��יז, ��א ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל�

מ�ד�. מ�ציאי� אי� נזק, חצי ה��ק ֲִִִִִֵֶֶַַָָָ�פ�

.Êה�א� ממ�� ה��ל�מי� הרי � �ל� נזק המ��� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ל
ל���. ח�ב �ה�א ממ�� מחבר� ��וה �מי ל��מ�, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָח�ב
מחצי ח�� קנס, ה��ל�מי� הרי � נזק חצי המ��� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכל

��ארנ�. �מ� הלכה, �ה�א צר�ר�ת �ל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָנזק

.Áוכל ממ��; זה הרי �ה�יק, מה המ��� �ל ה�לל: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
נזק, חצי א� כפל ��ל�מי �ג�� �ח�ת, א� יתר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהמ���
א�א קנס ח�בי� ואי� קנס. � ה�ח�ת א� ה�ר� על ה�תר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרי
�ט�ר. ה�נס�ת, מ� קנס �כל ה��דה אבל עדי�; �י ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָעל

.Ë�� ותקע זכ�כית, �לי לאויר רא�� �ה��יט ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹ�רנג�ל
�ה�,[בקולו] וכ��צא �בלי� �ת�כ� הי� א� � ְְְְְִִִֵֶַָָָו��ר�

�ל�, נזק מ��� ה�בלי� על לאכל�, �די רא�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ה��יט
ה�א ��� צר�ר�ת, נזק �חצי נזק, חצי מ��� ה�לי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועל
חצי �מ��� מ��ה, זה הרי � ריק� ה�לי היה וא� ְֲִֵֶַ�ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ�ר��.

ה�נס�ת. �כל ְְֶֶַָָנזק

.Èער�� וחמ�ר ��נ� ס�ס קול�]וכ� את[השמיעו ו��ר , ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
�דר�� לה�� מ�עדי� ה�רנג�לי�, נזק. חצי מ��� � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה�לי�

�לי ונס��� �רגליה�, ק��ר רצ�עה א� ח�ט היה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ל��ר.
��ה נזק. חצי מ��� � ונ��ר ונת�ל�ל הח�ט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַ�א�ת�
�רגליה� נק�ר א� אבל אד�. ����ר� אמ�רי�? ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ברי�
ולא �עלי�, לח�ט הי� וא� �ט�ר; ה�רנג�לי� �על ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹמאליו,
ה�א �הרי נזק, חצי ח�ב הח�ט �על � הפקר הח�ט ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהיה

ה�ת�ל�ל נייד]�ב�ר .[מכשול ְְְִֵַַ

.‡È�וה�ס הח�ט, את הח�ט �על [קיפצו]הצניע ְְְִִִֶַַַַַ
�� ו��ר� �רגליה�, ונק�ר וה�ציא�ה�, עליו ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָה�רנג�לי�
ה�א. אנ�ס �הרי �ט�ר, הח�ט �על א� � ה�לי� ֲִֵֵֶֶַַַַַָָאת

.·Èאת ו��ר� למק��, מ�ק�� מפרחי� �הי� ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָ�רנג�לי�
�ר�ח וא� �ל�; נזק מ��� ��ר�, �כנפיה� א� � ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�לי�

נזק. חצי מ��� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַ��כנפיה�,

.‚È�א וט�פ� פר�ת, ��י על א� ע�ה ��י על מה�סי� ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהי�
�צר�ר�ת א� �עפר ה�יק� �ל�. נזק מ��מי� � ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָנ�ר�

נזק. חצי מ��מי� � �רגליה� א� �פיה�, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַ�העל�

.„Èונפסק �חבל, מח�טי� ונ��ר[נקרע]הי� החבל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
מחמת� ה�לי ��ת�ל�ל וה�א, �ל�; נזק מ��מי� � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה�לי
אכילת� �בעת אכל, החבל על היה וא� ונ��ר. ��פל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעד

�ל�. נזק החבל על �� מ��� � ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�סק�ה�

.ÂË,למ�ה מ�עלה ה�ג מרא� ��פצ� וה�די ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹה�לב
מ�עדי� �ה� מ�ני �ל�, נזק מ��מי� � ה�לי� את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָו�בר�
ה�ג לרא� �על�ת� וה�יק�; נפל� א� וכ� זה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹלדבר
�פ�יעה ��ח�ת� �ל � אנס ��פילת� �י על וא� ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ��יעה;

ח�ב. �אנס, ְְֶַָֹוס�פ�

.ÊË� וה�א נזק; חצי מ��מי� למעלה, מ��ה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָקפצ�
ונסר� ה�די בקיר]��תלה אבל[בציפרניו ה�לב; וקפ� , ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָ

מ��ה �י� למ�ה מ�עלה �י� ה�די, וד�ג ה�לב נסר� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָא�
מ�עלה �י� ���ג, �רנג�ל וכ� �ל�. נזק ח�בי� � ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמעלה

�ל�. נזק מ��� � למעלה מ��ה �י� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלמ�ה

.ÊÈההררה את ��טל גחלי�]�לב ע� ל�[עוגה והל� , ְֲֶֶֶֶַַַָָָָ
את והדליק הח�ה, את ואכל ��די� ה�יח� א� � ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָלגדי�
�ל�, נזק מ��� ההררה מק�� ועל הח�ה על � ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�די�
על הח�ה את מגרר היה וא� נזק. חצי � ה�די� �אר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָועל
ועל �ל�, נזק ההררה על מ��� � ו��ר� וה�ל� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�די�,

�ט�ר. ה�די� �אר ועל נזק, חצי ה�חלת ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָמק��

.ÁÈ��א את ה�חלת �על ���מר אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ��ה
מעל ההררה את ונטל וחתר ה�לב �בא ה�לת, את ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוסת�
�רפת על ח�ב הא� �על � א�� �מר לא א� אבל ְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהא�.
מק�מ�. ועל ההררה אכילת על ח�ב ה�לב �בעל ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָה�די�,

.ËÈאחד� חבר� �ל �ל�� אחר]המ��ה �ט�ר[באד� � ְְְֲֵֶֶֶַַַָָ
וח אד�, נזק;מ�יני חצי ח�ב ה�לב �בעל �מי�. �דיני �ב ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נ���, � לה�יק �ל�� את ע�רר� �א� י�דע, �ה�א ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ��יו�
�עצמ� ��ה� וא� לה�יח�. ל� היה עצמו]לא �על[על , ְְְְִִִַַַַָָָֹ

�ט�ר. � �� ו��ה אחר �בא המ��ה, ��ל �ט�ר; ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�לב

.Î,מה�כת ואחת רב�צה אחת הר�י�, �ר��ת �ר�ת ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ��י
�י על �א� נזק; חצי ח�ב � �רב�צה מה�כת ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�בעטה

.�� לבעט �ר�� אי� עליה, לה�� ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��ר��
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ראשו� יו�

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� השכ"ב �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ

אתֿה�י� �מ�ה�ציא הח�טאי� את ְְְֲִִִִִִֶֶַַַמ�העני�
"לאֿתבער� יתע�ה: אמר� וה�א ���ת. ְְְְֲִֶַַַַַַָָֹֹל�על

b)א�" ,dl my)מי ��ר�� לא �כ�: ה��נה , ְְִִֵַַָָָֹ
�ל��� מית�ת. ל�אר ה�י� וה�א �רפה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ��תח�ב

my)ה�כל�א ldwie zyxt)"'�א תבער� "'לא : ְְְֲִֵַַָֹ
��לל zek`lnd)�רפה lk lr xeqi`d)היתה ְְְֵַָָָָ

�היא(cxtpa)ויצאת מיחדת �רפה מה לל�ד: ְְְְֵֵַָָָָ�ִֶֶֶ
אתֿה��ת, ��חה ואינ� �י� �ית מ�ית�ת ְִִִֵֵֶַַַַָָָאחת
�כבר אתֿה��ת". ידח� לא מית�ת �לֿ�אר ְְְִִֶַַַָָָָֹא�

r.)אמר� zay)"יצאת ללאו "הבערה :d`vi) ְְְַָָָָָָ
`l` dilr oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad

(e`l ly xeqi` oick zewln��נתק ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ
(dkldlא�א(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn) ֶָ

�לֿמלאכה על ח�ב ��הא וה�א יצאת, ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָלח�ק
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� עצמ�. �פני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ�מלאכה

מערבא �בני c�בגמרא wxt oixcdpq inlyexi) ְְֲִִֵַָָָָ
(e dkldר�י ��� אילא ר�י מ�בתיכ�' "'�כל :ְְְִִִֵֵֶַַָֹֹ

���ת". �ני� יהי� ��א לב�יֿ�יני� מ�א� ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹי�אי:

שני, שלישייו� יו�

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� השכ"א ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַֹ

אמר�: וה�א ���ת, ה�דינה לתח�� ח�� ְְְְְִִֵַַַַָָָלה��
ה�ביעי" ���� מ�קמ� אי� fh,"אלֿיצא my) ְְִִִִֵֵַַַֹ

(hkלה��� �בא .(:fk dheq)��ח��(leab)ה��ע ְֶַַַַָָָָ
אפ�� לעיר מח�� א�ה אל�י� על מהֿ���ס� ְֲִִִִֶַַַַַַָָה�א
� לכלֿר�ח א�ה אל�י� וה��� אחת. ְְְִִַַַַַַַָָָא�ה

ה�כל�א �ל��� my)מ�ר. glya zyxt)ֿאל" : �ְְְִַַָָ

�בגמרא א�ה. אל�י� א�� � מ�קמ�" אי� ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹיצא
�בר(fi:)ער�בי� �ח�מי� א��ר על "ל�קי� אמר�: ְְְִִִִֵַַָ

ז�. מצוה �יני נת�אר� ה��כ�א �בא�ת� ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ��רה".

רביעי, חמישי,יו� שישייו� יו�

.‰�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקנ"ה אתה�צוה לק�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

�כניסת� ה��ת �י�� �ברי� ול�מר ְְְְִִִַַַַַָָָָה��ת
�כב�ד�, זה י�� �ד�ת נז�יר ��ה� ְֶַ�ְְִִִֶֶַָָ�ביציאת�
ו��ב�א� ל� ��דמ� ה�מי� מ�אר נב�ל ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָוהי�ת�
ה��ת אתֿי�� "זכ�ר יתע�ה: אמר� וה�א ְְְֲִֶֶַַַַָָָָאחריו,

g)לק���" ,k my)���ק זכירת זכרה� �ל�מר: . ְְְְְִִֵַַַָ
�ל��� ק���. מצות היא וז� � [�גד�ה] ְְְִִִַָ�ְְְַָָוהב�לה

exzi)ה�כל�א zyxt)ה��ת אתֿי�� "זכ�ר : ְְִֶַַַָָָ
אמר� �בפר�� �ברכה". לק��� � ְְְְְְְִֵַַָָָלק���

(.ew migqt):ע�ד ואמר� ה�י�". על "זכרה� :ְְְִֵַַַָָ
�ל�מר: �יציאת�", וק��ה� �כניסת� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ"ק��ה�
��צט�ינ� ��ת מ�כירת חלק �היא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ"ההב�לה
�סחי� �ס�� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ."��ְְְְְֲִִִִֵָָָָָ

�ברכ�ת מק�מ�ת .(pw:)ו��ת(p`:)�בכ�ה ְְְְִַַָָָ

קודש� שבת

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� וע�רי� מא�ת �ל� ה��לימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹה�צוה
וה�א ���ת, מלאכה מ�ע��ת �הזהרנ� ְְְְֲִַַַַָָָ�ְֶַָָָהאזהרה

כלֿמלאכה" "לאֿתע�ה i)אמר�: ,k zeny). ְְֲֶַָָָָֹ
ה�ת�ב �� �ר� זה, לאו על ci)והע�בר ,`l my) ְֵֵֵֶַַָָָ

נתק�מה וא� ה���, �� ידע לא א� �כרת, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ�ה�א
ה�א א� �לֿזה סקילה. ח�ב � העד�ת ְִִֵֶַָָָָָָעליו
קב�עה. ח�את מקריב � ��גג היה וא� ְְְִִִֵֵַַָָָָמזיד;

��ת. �מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ�כבר

�

fi wxt ryedi - mi`iap

fi ryedigiÎ`
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eðéçà CBúa äìçð eðì-úúì äLî-úà äeö äåäé øîàì íéàéNpä éðôìå ïeð-ïa¦À§¦§¥³©§¦¦Æ¥½Ÿ§Ÿ̈Æ¦¨´¤Ÿ¤½¨«¤¨¬©«£−̈§´©¥®
:ïäéáà éçà CBúa äìçð äåäé ét-ìà íäì ïziåäãáì äøNò äMðî-éìáç eìtiå ©¦¥̧¨¤¹¤¦³§Ÿ̈Æ©«£½̈§−£¥¬£¦¤«©¦§¬©§¥§©¤−£¨¨®§©º

:ïcøiì øáòî øLà ïLaäå ãòìbä õøàîåCBúa äìçð eìçð äMðî úBða ék ¥¤³¤©¦§¨Æ§©¨½̈£¤−¥¥¬¤©©§¥«¦µ§´§©¤½¨«£¬©«£−̈§´
:íéøúBpä äMðî-éðáì äúéä ãòìbä õøàå åéðaæøLàî äMðî-ìeáâ éäéå ¨¨®§¤Æ¤Æ©¦§½̈¨«§¨¬¦§¥«§©¤−©«¨¦«©§¦³§«§©¤Æ¥«¨¥½

:çetz ïéò éáLé-ìà ïéîiä-ìà ìeábä Cìäå íëL éðt-ìò øLà úúîënä©«¦§§½̈£¤−©§¥´§¤®§¨©³©§Æ¤©¨¦½¤«§¥−¥¬©«©
i"yx

(‡).‰˘�Ó ¯ÂÎ· ¯ÈÎÓÏתחלה נטל לפיכ�
הגלעד לו ויהי הירד�, בעבר משה בימי

Ú˘¯‰.(‰)והבש�: ‰˘�Ó ÈÏ·Á ÂÏÙÈÂששה
וארבע למעלה, המנויי� אבות בתי לששה
אב בית אחת כל שתהא לא צלפחד, לבנות
של חלק חלקי�, ארבעה שנטלו אלא לעצמה,
מני� ולפי מצרי�, מיוצאי שהיה אביה�
ע� וחלקו האר�, נתחלקה ממצרי� היוצאי�
מיוצאי הוא ג� שהיה אביו חפר בנכסי אחיו

ועוד חלקי�, שני ונטל בכור ושהיה מצרי�,
בלא במדבר שמת אביה� אחי חלק לה� היה
רבותינו אמרו כ� בחלקו, נחלה ונטלו בני�,

בתרא א)בבבא הכתוב(קיח הוזקק ולא ,

ללמד אלא הבנות, חלקי מני� להשמיענו
ישראל שאר� ולהודיע בכורה, חלק שנטלו
שאילולי מאבותיה�, מוחזקת לה� ירושה חלק

כבמוחזק: בראוי נוטל הבכור אי� ı¯‡Â(Â)כ�
.„ÚÏ‚‰מנשה לבני היתה הירד� שבעבר

cec zcevn
(‡).¯ÂÎ· ‡Â‰ ÈÎ�א והיה הבכור שהוא א� לומר, רצה

נתאחר מקו� מכל ראשו�, גורלו לקחת מהראוי כ�
היה זה ואחר תחלה, אפרי� שלקח עד גורלו מלקחת

דבר: בכל שהקדימו יעקב ברכת בעבור היה וזה מנשה, למטה Ó�˘‰.הגורל ¯ÂÎ· ¯ÈÎÓÏבבני אבל לומר, רצה
תחלה: הבכור לקח לזה להבכור, הצעיר להקדי� מה סיבה היתה שלא .מנשה „ÚÏ‚‰ È·‡היה גלעד בנו ש� על

סופו: ש� על ואמר הגלעד, שר לומר, רצה או .נקרא, ‰ÓÁÏÓ ˘È‡�במקו הספר על הירד� בעבר לשבת ובחר
והבש�: הגלעד לו היה ולזה גבורתו, את לגוי� להראות מנשהÈ‰ÈÂ.(·)סכנה, לבני הגורל היה זה ואחר לומר, רצה

ומשפחה: משפחה לכל נחלה‰ÌÈ¯ÎÊ.הנותרי�, לקחו מנשה מבני נקבות שא� בעני� שנאמר ו)לפי אמר(פסוק לזה
שבמשפחות�: אבינו:‡Â�ÈÁ.(„)הזכרי� אחי לומר, ‰'.רצה ÈÙ Ï‡:במצותו ה' פי Ú˘¯‰.(‰)על ‰˘�Ó ÈÏ·Á

מחוזות: עשרה לקחו עצמה ישראל ÂÎÂ'.(Â)באר� ‰˘�Ó ˙Â�· ÈÎלקחו המה ג� מנשה שבנות לפי לומר, רצה
מחוזות, העשרה אלו עצמה ישראל באר� שיקחו ונכו� ראוי היה לזה הגלעד, אר� לקחו הנותרי� מנשה ובני נחלה,

לה�: ראוי היה הזה החשבו� כי יותר, ולא פחות Ó�˘‰.(Ê)לא ÏÂ·‚ È‰ÈÂמגבול היה הדרו� כלפי מצפו� הרוחב
שכ� לפני אפרי�, נחלת של מערבית דרומית מקצוע מול שעמדה מכמתת, עד מנשה מצפו� נחלו אשר אשר, בני

מערבית: דרומית במקצוע עמדה אשר אפרי� משל ‰‚·ÏÂ.שהיתה ÍÏ‰Â:�הצפו בצד המזרח, כלפי המערב ‡Ïמ�

oeiv zcevn
(‰)ÈÏ·Áבחבל כי ש�: על חבלי� יקראו המחוזות .

תחולק): בחבל ואדמת� יז: ז (עמוס נחלה יחולק
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אב בית אחת כל שתהא לא צלפחד, לבנות
של חלק חלקי�, ארבעה שנטלו אלא לעצמה,
מני� ולפי מצרי�, מיוצאי שהיה אביה�
ע� וחלקו האר�, נתחלקה ממצרי� היוצאי�
מיוצאי הוא ג� שהיה אביו חפר בנכסי אחיו

ועוד חלקי�, שני ונטל בכור ושהיה מצרי�,
בלא במדבר שמת אביה� אחי חלק לה� היה
רבותינו אמרו כ� בחלקו, נחלה ונטלו בני�,

בתרא א)בבבא הכתוב(קיח הוזקק ולא ,

ללמד אלא הבנות, חלקי מני� להשמיענו
ישראל שאר� ולהודיע בכורה, חלק שנטלו
שאילולי מאבותיה�, מוחזקת לה� ירושה חלק

כבמוחזק: בראוי נוטל הבכור אי� ı¯‡Â(Â)כ�
.„ÚÏ‚‰מנשה לבני היתה הירד� שבעבר
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(‡).¯ÂÎ· ‡Â‰ ÈÎ�א והיה הבכור שהוא א� לומר, רצה

נתאחר מקו� מכל ראשו�, גורלו לקחת מהראוי כ�
היה זה ואחר תחלה, אפרי� שלקח עד גורלו מלקחת

דבר: בכל שהקדימו יעקב ברכת בעבור היה וזה מנשה, למטה Ó�˘‰.הגורל ¯ÂÎ· ¯ÈÎÓÏבבני אבל לומר, רצה
תחלה: הבכור לקח לזה להבכור, הצעיר להקדי� מה סיבה היתה שלא .מנשה „ÚÏ‚‰ È·‡היה גלעד בנו ש� על

סופו: ש� על ואמר הגלעד, שר לומר, רצה או .נקרא, ‰ÓÁÏÓ ˘È‡�במקו הספר על הירד� בעבר לשבת ובחר
והבש�: הגלעד לו היה ולזה גבורתו, את לגוי� להראות מנשהÈ‰ÈÂ.(·)סכנה, לבני הגורל היה זה ואחר לומר, רצה

ומשפחה: משפחה לכל נחלה‰ÌÈ¯ÎÊ.הנותרי�, לקחו מנשה מבני נקבות שא� בעני� שנאמר ו)לפי אמר(פסוק לזה
שבמשפחות�: אבינו:‡Â�ÈÁ.(„)הזכרי� אחי לומר, ‰'.רצה ÈÙ Ï‡:במצותו ה' פי Ú˘¯‰.(‰)על ‰˘�Ó ÈÏ·Á

מחוזות: עשרה לקחו עצמה ישראל ÂÎÂ'.(Â)באר� ‰˘�Ó ˙Â�· ÈÎלקחו המה ג� מנשה שבנות לפי לומר, רצה
מחוזות, העשרה אלו עצמה ישראל באר� שיקחו ונכו� ראוי היה לזה הגלעד, אר� לקחו הנותרי� מנשה ובני נחלה,

לה�: ראוי היה הזה החשבו� כי יותר, ולא פחות Ó�˘‰.(Ê)לא ÏÂ·‚ È‰ÈÂמגבול היה הדרו� כלפי מצפו� הרוחב
שכ� לפני אפרי�, נחלת של מערבית דרומית מקצוע מול שעמדה מכמתת, עד מנשה מצפו� נחלו אשר אשר, בני

מערבית: דרומית במקצוע עמדה אשר אפרי� משל ‰‚·ÏÂ.שהיתה ÍÏ‰Â:�הצפו בצד המזרח, כלפי המערב ‡Ïמ�
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(‰)ÈÏ·Áבחבל כי ש�: על חבלי� יקראו המחוזות .

תחולק): בחבל ואדמת� יז: ז (עמוס נחלה יחולק
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ç:íéøôà éðáì äMðî ìeáb-ìà çetúå çetz õøà äúéä äMðîìèìeábä ãøéå ¦§©¤¾¨«§−̈¤´¤©®©§©²©¤§¬§©¤−¦§¥¬¤§¨«¦§¨©´©§Á
ïBôvî äMðî ìeáâe äMðî éøò CBúa íéøôàì älàä íéøò ìçpì äaâð äð÷ ìçð©̧©¨¹̈¤´§¨©©À©¨¦³¨¥Æ¤Æ§¤§©½¦§−¨¥´§©¤®§³§©¤Æ¦§´

:äniä åéúàöú éäéå ìçpìéBìeáb íiä éäéå äMðîì äðBôöå íéøôàì äaâð ©©½©©§¦¬«Ÿ§Ÿ−̈©¨«¨¤´§¨§¤§©À¦§¨Æ¨Æ¦§©¤½©§¦¬©−̈§®
:çøænî øëùOéáe ïBôvî ïeòbôé øLàáeàéøLàáe øëùOéa äMðîì éäéå §¨¥Æ¦§§´¦¨½§¦¨−̈¦¦§¨«©«§¦̧¦§©¤¹§¦¨¨´§¨¥À

Bðáe øàã éáLé-úàå äéúBðáe íòìáéå äéúBðáe ïàL-úéaøc-ïéò éáLéå äéú ¥«§¨´Â§¤Â¨§¦§§¨̧§¤¹¨§¤«Ÿ§¥¯´Ÿ§¤À¨§«Ÿ§¥³¥«ŸÆ
ðòú éáLéå äéúðáeìL äéúBðáe Bcâî éáLéå äéúðáe C:úôpä úLáéeìëé àìå §Ÿ¤½¨§«Ÿ§¥³©«§¨Æ§Ÿ¤½¨§«Ÿ§¥¬§¦−§¤®¨§−¤©¨«¤§³Ÿ¨«§Æ

ì éðòðkä ìàBiå älàä íéøòä-úà LéøBäì äMðî éða:úàfä õøàa úáLâééäéå §¥´§©¤½§¦−¤¤«¨¦´¨¥®¤©Æ¤Æ©«§©«£¦½¨¤−¤¨¨¬¤©«Ÿ©§¦À
:BLéøBä àì LøBäå ñîì éðòðkä-úà eðziå ìàøNé éða e÷æç ékãééða eøaãéå ¦³¨«§Æ§¥´¦§¨¥½©¦§¬¤©«§©«£¦−¨©®§¥−¬Ÿ«¦«©«§©§Æ§¥´

íò éðàå ãçà ìáçå ãçà ìøBb äìçð él äzúð òecî øîàì òLBäé-úà óñBé¥½¤§ª−©¥®Ÿ©Á©Á¨«©̧¨¦¹©«£À̈¨³¤¨Æ§¤´¤¤½̈©«£¦´©´
:äåäé éðëøa äk-ãò-øLà ãò áøåèäzà áø-íò-íà òLBäé íäìà øîàiå ½̈©¬£¤©−Ÿ¥«§©¬¦§Ÿ̈«©Ÿ̧¤£¥¤¹§ªÀ©¦©©³©¨Æ

:íéøôà-øä Eì õà-ék íéàôøäå éføtä õøàa íL Eì úàøáe äøòiä Eì äìò£¥´§´©©½§¨¥«¥¨³§Æ½̈§¤¬¤©§¦¦−§¨«§¨¦®¦¨¬§−©¤§¨«¦
i"yx

˙ÁÂÙ.(Á)הנותרי�: ı¯‡,�והחצרי הכפרי�
אפרי�: לבני היתה העיר עצמה ‡Ïותפוח

.‰˘�Ó ÏÂ·‚:גבולו לסו� מנשה מצר על
(Ë).‰Ï‡‰ ÌÈ¯Ú,קנה נחל עד מתפוח

מנשה: ערי בתו� היו �‚·‰(È)לאפרי�
.ÌÈ¯Ù‡Ï�האר לצד מדרו� חלקו נטל אפרי�

השבטי�: לשאר יהודה בני ÂÙˆÂ�‰שבי�
.‰˘�ÓÏ:�צפו לצד נטל ˘Ï˘˙(È‡)מנשה
.˙Ù�‰�הנזכרי הנפת ושלשת פלכי�, תלתא

שאמור כמו היו, דור עי� ושל דאר של כא�,
זה בספר כג)למעלה דור,(יב לנפת דור מל� :

דאר לנפת ב): יא (לעיל אומר אחר ובפסוק
דאר יושבי ואת אומר: הוא כ� וכא� מי�,

לה: שהיו הנפת שלשת Ï‡ÂÈÂ.(È·)ובנותיה,
ÛÒÂÈ.(È„)ויאבה: È�· Â¯·„ÈÂ:מנשה שבט

.'‰ È�Î¯· ‰Î „Ú ¯˘‡ „Úראית אשר עד
עשרי� שני למני� ראשו� ממני� מנינו שנתרבה
במני� בגימטריא, 'כה' כמני� מאות וחמש אל�

במדבר בספר במנשה מוצא אתה (אראשו�

ובפנחסלד) ומאתי�, אל� ושלשי� שני� (ש�:

לד) דבר:כו מאות. ושבע אל� וחמשי� שני�
Î‰אחר: „Ú ¯˘‡ „Ú�לאברה נאמרה ברכה ,

ה) טו בי.(בראשית נתקיימה זרע�, יהיה כה :

פשוטו, Î‰ולפי „Ú ¯˘‡ „Ú,�כ אשר עד ,

רואה: אתה ‡˙‰.(ÂË)כאשר ·¯ ÌÚ Ì‡יש
שקורי� כעי� ולפנותה יערות לכרות כח ב�
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.ÔÈÓÈ‰�עי יושבי אל ובא הדרו�, אל באלכסו� היה פונה
˙Á)(.ÁÂÙתפוח: ı¯‡אבל תפוח, סביב אשר המקומות

זה כל ע� מנשה, בגבול שעמדה ע� עצמה תפוח העיר
לאפרי�: ‰‚·ÏÂ.(Ë)היתה „¯ÈÂאשר הגבול לומר רצה

ע� לאפרי�, היו המה ההוא בהגבול עמדו אשר האלה הערי� למעלה, האמור לנחל מדרו� קנה, לנחל מתפוח ירד
למעלה: שכתוב וכמו מנשה, ערי בתו� הי�:˙ÂÈ˙Â‡ˆÂ.שעמדו אל כלה מנשה גבול ÌÈ¯Ù‡Ï.(È)סו� בהרצועה�‚·‰

בצפונה: ומנשה בדרומה, אפרי� לקח יוס�, בני מנשה:‚·ÂÏÂ.שלקחו אשר:Â·‡˘¯.של ע�ÔÂÚ‚ÙÈ.בגבול מנשה
מנשה: בצפו� מנשה:Á¯ÊÓÓ.אשר של למזרחה הירד�, אצל היתה יששכר נחלת ÂÎÂ'.(È‡)כי ‰˘�ÓÏ È‰ÈÂ�ערי

אליו: סמוכי� שהיו ואשר, יששכר נחלת בתו� למנשה לו ‰�Ù˙.היו ˙˘Ï˘:האלה הערי� עמדו מחוזות בשלש
(„È).ÈÏ ולאפרי�:�˙˙‰ למנשה יוס� בני ‡Á„.לכל Ï¯Â‚ ‰ÏÁ�אחד גורל היא כאילו מועטת, נחלה לומר, רצה

אחד: ¯·.ומחוז ÌÚ:הזאת בהנחלה לי די Î‰.ואי� „Ú:רואה שאתה כמו נתרבה אשר ‰ÚÈ¯‰.(ÂË)עד ÍÏ ‰ÏÚ
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(È)ÔÂÚ‚ÙÈ:�יפגשו .(·È)Ï‡ÂÈÂכמו רצו�, עני� ז. (יהושע

הואלנו:ז) גרושי�:Â‰Â¯˘(È‚)ולו עני� .(„È)‰Îרצונו .
רואה: שאתה כמו כמוÂ·¯‡˙(ÂË)לומר כריתה, ענינו .
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ערי�: תבנה וש� בלע"ז, Â·¯‡˙.אישרטי"ר
כמו כריתה, מז)לשו� כג אתה�(יחזקאל וברא :

בלע"ז: אישרטרא"ש דחוק:‡ı.בחרבות�,
.¯‰‰ Â�Ï ‡ˆÓÈ ‡Ïכאשר לנו הוא א� כי

ÓÈˆ‡.(ÊË)אמרת: ‡Ï:יספיק Î¯Â·לא
.ÏÊ¯·ולכבוש היערה לעלות אומר שאתה ומה

אותו הוא חזק ע� והרפאי�, הפרזי באר�
קראו א� תתמה ואל לו, ברזל ורכב כנעני
היו: כנע� בני כול� כי כנעני, ורפאי�, לפרזי

(ÁÈ).ÍÏ ‰È‰È ¯‰ ÈÎעלה ל� שאמרתי אותו

היערה: Â˙‡¯·Â.ל� ‡Â‰ ¯ÚÈ ÈÎהוא יער כי
ויפנוהו: ויבראוהו רב לע� אלא ראוי ואינו

.Â˙‡¯·Â:רב ע� שאתה ÍÏאתה ‰È‰Â
.È�Ú�Î‰ ˙‡ ˘È¯Â˙ ÈÎ ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙ידי על

רב: ע� ÂÏ.שאתה ÏÊ¯· ·Î¯ ÈÎאחד ואי�
השבט בו:משאר להלח� כדאי ÊÁ˜י� ÈÎ

.‡Â‰ורבותינו ותורישנו. היכולת ב� יש ואתה
א)פירשו קיח בתרא היערה,(בבא ל� עלה :

עי� בכ� תשלוט שלא ביערות עצמכ� החביאו
הרע:

cec zcevn
של ביער לעלות תוכל רב, ע� שאתה כ� א� לומר, רצה
לשבת, מקו� ל� להיות האילנות לכרות והרפאי�, הפרזי
לכרות כח לעצור יכול היית לא מספר, מתי היית אלו כי

א יער, אילני כ� תוכל:כל יכול אתה רב וע� הואיל בל
.ÍÏ ı‡ ÈÎ:גדלו רוב ע� אפרי� הר ל� וצר דחוק א�

(ÊË).¯‰‰ Â�Ï ‡ˆÓÈ ‡Ï:�אפרי הר לנו מספיק שאי� הדבר ·¯ÏÊ.אמת ·Î¯Âהלא לומר, תשיב וא� לומר, רצה
כברזל המה הרכב ואנשי ביותר, חזקי� העמק יושבי כי אמרי� נשיב זה על יספיק, הלא ועמו העמק, ג� נחלת�

לכבש�: אפשר ÂÎÂ'.ואי Ô‡˘ ˙È·· ¯˘‡Ï:מנשה לנחלת הנית� וכו' שא� בבית אשר שה� לומר ·ÓÚ˜מפרש
.Ï‡Ú¯ÊÈ:�מנחלת היתה העמק ולבד יששכר, מנחלת היתה עצמה יזרעאל ‡˙‰.(ÊÈ)כי ·¯ ÌÚכח ל� יש ולזה

אחד: גורל הוא כאילו מועטת נחלה ל� יהיה שלא גבול�, את ולהרחיב להלח� ÍÏ.(ÁÈ)גדול ‰È‰È ¯‰ ÈÎרוצה
אנשי� הרבה בה ימצאו ולא הוא יער כי רב, טורח מבלי ל� יהיה זה הנה בהר העומד אמרתי אשר היער לומר

עמ�: מההרÂ˙‡¯·Â.להלח� היוצא הגבול לומר, רצה תוצאותיו, ל� יהיה ובזה בה, לשבת האילנות תכרות ואתה
ולהלאה: ˙È¯Â˘.ההוא ÈÎ:'וכו שא� בבית אשר בעמק היושב הכנעני את לרשת בקלות תוכל בהר, שתשב במה כי

.·Î¯ ÈÎ:בעמק מתחת היושב על יתחזק מאד בהר למעלה היושב כי חזק, שהוא וא� כברזל רכב אנשי לו שיש א�
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מז) כג בחרבות�:(יחזקאל אתה� מהירות,‡ıוברא עני� .

יט)כמו י וקט�(לעיל צר המקו� לומר ורצה לבוא, א� ולא
הקצה: אל הקצה מ� יעברו דיÓÈˆ‡(ÊË)ומהר עני� .

כמו כב)הספוק, יא לה�:(במדבר ומצא
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i"yx

(·).¯Á· Ì· ÈÎ ÌÈÂÏ‰ Ì‡ ÈÎ�בלוי כלומר
בעגלה שהרכבנוהו שלפי בעגלה ולא בחר

למבראשונה כי למטה שאמר וזהו עוזה נענש
דרשנוהו לא כי בנו אלהינו ה' פר� את� לא
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(‡).'ÂÎÂ ÔÎÈÂ:אוהל עליו ופירש הארו� על מקו� בארו�:‡Ê.(·)הכי� ידו שלח אשר על עזא ·Á¯כשמת Ì· ÈÎ
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:ãçà ìøBbçéLéøBú-ék åéúàöz Eì äéäå Búàøáe àeä øòé-ék Cl-äéäé øä ék ¨¬¤¨«¦´©³¦«§¤¨Æ¦©©́½¥¥́½§¨¨¬§−«Ÿ§Ÿ¨®¦«¦´

:àeä ÷æç ék Bì ìæøa áëø ék éðòðkä-úà¤©§©«£¦À¦´¤³¤©§¤Æ½¦¬¨−̈«
i"yx

ערי�: תבנה וש� בלע"ז, Â·¯‡˙.אישרטי"ר
כמו כריתה, מז)לשו� כג אתה�(יחזקאל וברא :

בלע"ז: אישרטרא"ש דחוק:‡ı.בחרבות�,
.¯‰‰ Â�Ï ‡ˆÓÈ ‡Ïכאשר לנו הוא א� כי

ÓÈˆ‡.(ÊË)אמרת: ‡Ï:יספיק Î¯Â·לא
.ÏÊ¯·ולכבוש היערה לעלות אומר שאתה ומה

אותו הוא חזק ע� והרפאי�, הפרזי באר�
קראו א� תתמה ואל לו, ברזל ורכב כנעני
היו: כנע� בני כול� כי כנעני, ורפאי�, לפרזי

(ÁÈ).ÍÏ ‰È‰È ¯‰ ÈÎעלה ל� שאמרתי אותו

היערה: Â˙‡¯·Â.ל� ‡Â‰ ¯ÚÈ ÈÎהוא יער כי
ויפנוהו: ויבראוהו רב לע� אלא ראוי ואינו

.Â˙‡¯·Â:רב ע� שאתה ÍÏאתה ‰È‰Â
.È�Ú�Î‰ ˙‡ ˘È¯Â˙ ÈÎ ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙ידי על

רב: ע� ÂÏ.שאתה ÏÊ¯· ·Î¯ ÈÎאחד ואי�
השבט בו:משאר להלח� כדאי ÊÁ˜י� ÈÎ

.‡Â‰ורבותינו ותורישנו. היכולת ב� יש ואתה
א)פירשו קיח בתרא היערה,(בבא ל� עלה :

עי� בכ� תשלוט שלא ביערות עצמכ� החביאו
הרע:

cec zcevn
של ביער לעלות תוכל רב, ע� שאתה כ� א� לומר, רצה
לשבת, מקו� ל� להיות האילנות לכרות והרפאי�, הפרזי
לכרות כח לעצור יכול היית לא מספר, מתי היית אלו כי

א יער, אילני כ� תוכל:כל יכול אתה רב וע� הואיל בל
.ÍÏ ı‡ ÈÎ:גדלו רוב ע� אפרי� הר ל� וצר דחוק א�

(ÊË).¯‰‰ Â�Ï ‡ˆÓÈ ‡Ï:�אפרי הר לנו מספיק שאי� הדבר ·¯ÏÊ.אמת ·Î¯Âהלא לומר, תשיב וא� לומר, רצה
כברזל המה הרכב ואנשי ביותר, חזקי� העמק יושבי כי אמרי� נשיב זה על יספיק, הלא ועמו העמק, ג� נחלת�

לכבש�: אפשר ÂÎÂ'.ואי Ô‡˘ ˙È·· ¯˘‡Ï:מנשה לנחלת הנית� וכו' שא� בבית אשר שה� לומר ·ÓÚ˜מפרש
.Ï‡Ú¯ÊÈ:�מנחלת היתה העמק ולבד יששכר, מנחלת היתה עצמה יזרעאל ‡˙‰.(ÊÈ)כי ·¯ ÌÚכח ל� יש ולזה

אחד: גורל הוא כאילו מועטת נחלה ל� יהיה שלא גבול�, את ולהרחיב להלח� ÍÏ.(ÁÈ)גדול ‰È‰È ¯‰ ÈÎרוצה
אנשי� הרבה בה ימצאו ולא הוא יער כי רב, טורח מבלי ל� יהיה זה הנה בהר העומד אמרתי אשר היער לומר

עמ�: מההרÂ˙‡¯·Â.להלח� היוצא הגבול לומר, רצה תוצאותיו, ל� יהיה ובזה בה, לשבת האילנות תכרות ואתה
ולהלאה: ˙È¯Â˘.ההוא ÈÎ:'וכו שא� בבית אשר בעמק היושב הכנעני את לרשת בקלות תוכל בהר, שתשב במה כי

.·Î¯ ÈÎ:בעמק מתחת היושב על יתחזק מאד בהר למעלה היושב כי חזק, שהוא וא� כברזל רכב אנשי לו שיש א�

oeiv zcevn
מז) כג בחרבות�:(יחזקאל אתה� מהירות,‡ıוברא עני� .

יט)כמו י וקט�(לעיל צר המקו� לומר ורצה לבוא, א� ולא
הקצה: אל הקצה מ� יעברו דיÓÈˆ‡(ÊË)ומהר עני� .

כמו כב)הספוק, יא לה�:(במדבר ומצא

eh `Îminid ixacfiÎ`

åèà:ìäà Bì-èiå íéäìàä ïBøàì íB÷î ïëiå ãéåc øéòa íézá Bì-Nòiå©©«©¬¨¦−§¦´¨¦®©¨³¤¨Æ©«£´¨«¡Ÿ¦½©¤−«Ÿ¤
áøça | íá-ék íiåìä-íà ék íéäìàä ïBøà-úà úàNì àì ãéåc øîà æà̈µ¨©´¨¦½³Ÿ¨¥Æ¤£´¨«¡Ÿ¦½¦−¦©«§¦¦®¦¨´¨©´

i"yx

(·).¯Á· Ì· ÈÎ ÌÈÂÏ‰ Ì‡ ÈÎ�בלוי כלומר
בעגלה שהרכבנוהו שלפי בעגלה ולא בחר

למבראשונה כי למטה שאמר וזהו עוזה נענש
דרשנוהו לא כי בנו אלהינו ה' פר� את� לא

cec zcevn
(‡).'ÂÎÂ ÔÎÈÂ:אוהל עליו ופירש הארו� על מקו� בארו�:‡Ê.(·)הכי� ידו שלח אשר על עזא ·Á¯כשמת Ì· ÈÎ



ehצ wxt `Îminid ixac - miaezk

ìe íéäìàä ïBøà-úà úàNì äåäé:íìBò-ãò BúøLâ-ìk-úà ãéåc ìä÷iå §Ÿ̈À¨¥º¤£¯¨«¡Ÿ¦²§¨«§−©¨«©©§¥¬¨¦²¤¨
:Bì ïéëä-øLà BîB÷î-ìà äåäé ïBøà-úà úBìòäì íìLeøé-ìà ìàøNé¦§¨¥−¤§«¨¨®¦§©«£Æ¤£´§Ÿ̈½¤§−£¤¥¦¬«

ã:íiåìä-úàå ïøäà éða-úà ãéåc óñàiåäåéçàå øOä ìàéøeà úä÷ éðáì ©¤«¡¬Ÿ¨¦²¤§¥¬©«£−Ÿ§¤©«§¦¦«¦§¥−§¨®«¦¥´©½̈§¤−̈
:íéøNòå äàîå:íéøNòå íéúàî åéçàå øOä äéNò éøøî éðáìæéðáì ¥¨¬§¤§¦«¦§¥−§¨¦®£¨¨´©½̈§¤−̈¨©¬¦§¤§¦«¦§¥−

ìLe äàî åéçàå øOä ìàBé íLøb:íéLçåéçàå øOä äéòîL ïôöéìà éðáì ¥§®Ÿ¥´©½̈§¤¨−¥¨¬§Ÿ¦«¦§¥−¡¦«¨¨®§©§¨¬©−̈§¤¨¬
:íéúàîè:íéðBîL åéçàå øOä ìàéìà ïBøáç éðáìéáãðénò ìàéfò éðáì ¨¨«¦¦§¥−¤§®¡¦¥¬©−̈§¤¨¬§¦«¦§¥−ª¦¥®©¦¨¨´

:øNò íéðLe äàî åéçàå øOäàéíéðäkä øúéáàìe ÷Bãöì ãéåã àø÷iå ©½̈§¤¾̈¥−̈§¥¬¨¨«©¦§¨´¨¦½§¨¬§¤§¨−̈©«Ÿ£¦®
:áãðénòå ìàéìàå äéòîL ìàBéå äéNò ìàéøeàì íiåììåáéízà íäì øîàiå §©«§¦¦À§«¦¥³£¨¨Æ§¥´§©§½̈¤«¡¦¥−§©¦¨¨«©´Ÿ¤¨¤½©¤²

éäìà äåäé ïBøà úà íúéìòäå íëéçàå ízà eLc÷úä íiåìì úBáàä éLàø̈¥¬¨«¨−©«§¦¦®¦§©§Æ©¤´©«£¥¤½§©«£¦¤À¥´£³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´
:Bì éúBðéëä-ìà ìàøNéâéeða eðéäìà äåäé õøt ízà àì äðBLàøaîì ék ¦§¨¥½¤£¦−¦«¦²§©¨¦¬−̈´Ÿ©¤®¨©¸§Ÿ̈³¡Ÿ¥ÆÆ½̈

:ètLnk eäðLøã àì-ékãéïBøà-úà úBìòäì íiåìäå íéðäkä eLc÷úiå ¦¬Ÿ§©§ª−©¦§¨«©¦̧§©§½©«Ÿ£¦−§©«§¦¦®§©«£¾¤£¬
:ìàøNé éäìà äåäéåèäeö øLàk íéäìàä ïBøà úà íiåìä-éðá eàNiå §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©¦§´§¥«©«§¦¦À³¥£´¨«¡Ÿ¦½©«£¤²¦¨¬

:íäéìò úBèna íôúëa äåäé øáãk äLîæèíiåìä éøNì ãéåc øîàiå Ÿ¤−¦§©´§Ÿ̈®¦§¥¨¬©Ÿ−£¥¤«©´Ÿ¤¨¦»§¨¥´©«§¦¦¼
íéòéîLî íézìvîe úBøpëå íéìáð øéL-éìëa íéøøLîä íäéçà-úà ãéîòäì§©«£¦À¤£¥¤Æ©§´Ÿ§¦½¦§¥¦²§¨¦¬§¦Ÿ−§¦§¨®¦©§¦¦¬

:äçîNì ìB÷a-íéøäìæéóñà åéçà-ïîe ìàBé-ïa ïîéä úà íiåìä eãéîòiå §¨¦§−§¦§¨«©©«£¦´©«§¦¦À¥µ¥¨´¤¥½¦̧¤½̈¨−̈
:eäéLe÷-ïa ïúéà íäéçà éøøî éða-ïîe eäéëøa-ïa¤¤«¤§¨®¦§¥³§¨¦Æ£¥¤½¥−̈¤¨¨«

i"yx

בעגלה: שהרכבנוהו ·ÌÙ˙Î.(ÂË)כמשפט '‰ ¯·„Î�א כי בכתפ� ממש ולא אותו לשאת
עליה�: במוטות

cec zcevn
עזא:‰'. בו שנכשל המכשול ביד� יבוא אדו�:ÂÏÚ‰Ï˙.(‚)ולא עובד ˜‰˙.(‰)מבית È�·Ïאוריאל הבאי� היו

וחביריו: ÂÎÂ'.(È·)השר È˘‡¯ Ì˙‡:הדבר ‰È˙Â�ÈÎ.הטהרו:‰˙˜„˘Â.ועליכ� Ï‡:לו הכינותי אשר מקו� אל
(‚È).‰�Â˘‡¯·ÓÏ ÈÎ:�יערי מקרית הראשונה ‡˙Ì.בהעלאה ‡Ï�שפר הדבר נתגלגל ולזה המעלי� את� היית� לא

התקלה: באה זה ובעבור הארו� את ישאו לוי שבני שאמר' התורה כמשפט דרשנוהו לא כי בעוזא ·ÌÙ˙Î.(ÂË)ה'
עליה�: שמו אשר בהבגדי� בכתפ� א� כי הבקר ע"י בעגלה ÌÈÚÈÓ˘Ó.(ÊË)לא ÌÈ˙ÏˆÓÂגדול קול המשמיעי�

שמע בצלצלי נאמר ק"�)וכ� הארו�:ÁÓ˘Ï‰.:(תהלי� העלות בעת השמחה לעורר

ycew zay - oey`x mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

fenz c"k - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎg"qyz'd a`Îmgpn '`

ראשו� יו�

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� השכ"ב �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ

אתֿה�י� �מ�ה�ציא הח�טאי� את ְְְֲִִִִִִֶֶַַַמ�העני�
"לאֿתבער� יתע�ה: אמר� וה�א ���ת. ְְְְֲִֶַַַַַַָָֹֹל�על

b)א�" ,dl my)מי ��ר�� לא �כ�: ה��נה , ְְִִֵַַָָָֹ
�ל��� מית�ת. ל�אר ה�י� וה�א �רפה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ��תח�ב

my)ה�כל�א ldwie zyxt)"'�א תבער� "'לא : ְְְֲִֵַַָֹ
��לל zek`lnd)�רפה lk lr xeqi`d)היתה ְְְֵַָָָָ

�היא(cxtpa)ויצאת מיחדת �רפה מה לל�ד: ְְְְֵֵַָָָָ�ִֶֶֶ
אתֿה��ת, ��חה ואינ� �י� �ית מ�ית�ת ְִִִֵֵֶַַַַָָָאחת
�כבר אתֿה��ת". ידח� לא מית�ת �לֿ�אר ְְְִִֶַַַָָָָֹא�

r.)אמר� zay)"יצאת ללאו "הבערה :d`vi) ְְְַָָָָָָ
`l` dilr oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad

(e`l ly xeqi` oick zewln��נתק ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ
(dkldlא�א(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn) ֶָ

�לֿמלאכה על ח�ב ��הא וה�א יצאת, ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָלח�ק
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� עצמ�. �פני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ�מלאכה

מערבא �בני c�בגמרא wxt oixcdpq inlyexi) ְְֲִִֵַָָָָ
(e dkldר�י ��� אילא ר�י מ�בתיכ�' "'�כל :ְְְִִִֵֵֶַַָֹֹ

���ת". �ני� יהי� ��א לב�יֿ�יני� מ�א� ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹי�אי:

שני, שלישייו� יו�

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� השכ"א ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַֹ

אמר�: וה�א ���ת, ה�דינה לתח�� ח�� ְְְְְִִֵַַַַָָָלה��
ה�ביעי" ���� מ�קמ� אי� fh,"אלֿיצא my) ְְִִִִֵֵַַַֹ

(hkלה��� �בא .(:fk dheq)��ח��(leab)ה��ע ְֶַַַַָָָָ
אפ�� לעיר מח�� א�ה אל�י� על מהֿ���ס� ְֲִִִִֶַַַַַַָָה�א
� לכלֿר�ח א�ה אל�י� וה��� אחת. ְְְִִַַַַַַַָָָא�ה

ה�כל�א �ל��� my)מ�ר. glya zyxt)ֿאל" : �ְְְִַַָָ

�בגמרא א�ה. אל�י� א�� � מ�קמ�" אי� ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹיצא
�בר(fi:)ער�בי� �ח�מי� א��ר על "ל�קי� אמר�: ְְְִִִִֵַַָ

ז�. מצוה �יני נת�אר� ה��כ�א �בא�ת� ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ��רה".

רביעי, חמישי,יו� שישייו� יו�

.‰�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקנ"ה אתה�צוה לק�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

�כניסת� ה��ת �י�� �ברי� ול�מר ְְְְִִִַַַַַָָָָה��ת
�כב�ד�, זה י�� �ד�ת נז�יר ��ה� ְֶַ�ְְִִִֶֶַָָ�ביציאת�
ו��ב�א� ל� ��דמ� ה�מי� מ�אר נב�ל ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָוהי�ת�
ה��ת אתֿי�� "זכ�ר יתע�ה: אמר� וה�א ְְְֲִֶֶַַַַָָָָאחריו,

g)לק���" ,k my)���ק זכירת זכרה� �ל�מר: . ְְְְְִִֵַַַָ
�ל��� ק���. מצות היא וז� � [�גד�ה] ְְְִִִַָ�ְְְַָָוהב�לה

exzi)ה�כל�א zyxt)ה��ת אתֿי�� "זכ�ר : ְְִֶַַַָָָ
אמר� �בפר�� �ברכה". לק��� � ְְְְְְְִֵַַָָָלק���

(.ew migqt):ע�ד ואמר� ה�י�". על "זכרה� :ְְְִֵַַַָָ
�ל�מר: �יציאת�", וק��ה� �כניסת� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ"ק��ה�
��צט�ינ� ��ת מ�כירת חלק �היא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ"ההב�לה
�סחי� �ס�� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ."��ְְְְְֲִִִִֵָָָָָ

�ברכ�ת מק�מ�ת .(pw:)ו��ת(p`:)�בכ�ה ְְְְִַַָָָ

קודש� שבת

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� וע�רי� מא�ת �ל� ה��לימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹה�צוה
וה�א ���ת, מלאכה מ�ע��ת �הזהרנ� ְְְְֲִַַַַָָָ�ְֶַָָָהאזהרה

כלֿמלאכה" "לאֿתע�ה i)אמר�: ,k zeny). ְְֲֶַָָָָֹ
ה�ת�ב �� �ר� זה, לאו על ci)והע�בר ,`l my) ְֵֵֵֶַַָָָ

נתק�מה וא� ה���, �� ידע לא א� �כרת, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ�ה�א
ה�א א� �לֿזה סקילה. ח�ב � העד�ת ְִִֵֶַָָָָָָעליו
קב�עה. ח�את מקריב � ��גג היה וא� ְְְִִִֵֵַַָָָָמזיד;

��ת. �מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ�כבר

�



צי zea` iwxtl mixe`ia

ai dpyn a wxt

éìò áéáç Cøáç ïBîî éäé ,øîBà éñBé éaøéNòî ìëå Cì äMøé dðéàL ,äøBz ãBîìì Cîöò ï÷úäå ClLk EE ©¦¥¥§¦¨£¥¨¨¦¨¤§¤¨§©§¥©§¨¦§¨¤¥¨§ª¨¨§¨©£¤

ì eéäé:íéîL íL ¦§§¥¨¨¦

ycew zegiyn zecewp

נאמר הרי הקשה, לנו1בתפארת�ישראל ציווה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושהמשה

ירושה"? "שאינה כא� אומר ואי�

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתר� ויש

"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה � "ירושה"

חז"ל וכמאמר לישראל3� הקב"ה תורתי".מכרתי"אמר לכ�

"שייכת" שהתורה משמעה � שבתורה "ירושה" בחינת

במצבו תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל

הוא תורה ללמוד החיוב עצ� ולכ�, היורש, של בגילו או

הרמב"� כלשו� בכול�, חייב4שווה מישראל איש "כל �

מידת מהי משנה ולא וכו'", עשיר בי� עני בי� תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת � שבתורה "מכר" בחינת

תמורת לשל� עליו אלא חינ�, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה להבי�5החפ� כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כ� כמו ,

ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התק� במשנתנו נאמר � "מכר" � השניה זו בחינה על

תורה ללמוד ירושהעצמ� ולהשכילשאינה להבי� כדי ל�".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה

התורה "קני�" אותה. "לקנות" ג� צרי� אלא התורה את

בה� נקנית שהתורה דברי�" ושמונה "ארבעי� על�ידי נעשה

במסכת לקמ� .6ומפורטי�

,115 עמ' יג, כר� (לקוטי�שיחות,

מטות�מסעי) פרשת � תש"מ קודש שיחות

הרמב"� כתב זו משנה יש�,7על שהוא בשעה "..ואפילו :

שלא כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת יש� א�

שלו שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה

ואמרו, חכמי� ציוו זה עני� ועל הוא. ברו� למקו� עבודה

וכותב: כ� על מוסי� והוא שמי�". לש� יהיו מעשי� וכל

דעהו". דרכי� בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו מעשי� "כל א) ה�: עבודה סוגי ששני לומר ויש

דעהו". דרכי� "בכל ב) שמי�", לש�

שתייה, אכילה, כגו� הרשות בדברי עוסק האד� כאשר

את לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמי�", "לש� וכדומה מסחר

לצור� אותו משמשי� ה� א� חול עניני ה� מעשיו � ה'

"יהיו � חולי� של של�, מעשי� � מעשי�" "כל זהו קדושה.

שמי�".לש�

החולי� עסקי כאשר והיא מכ� גבוהה מדריגה יש א�

משמשי� רק ולא מתקדשי� ("לתועלתעצמ� לש�הקדושה

מצוה היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה8שמי�"). זוהי .[

ל"דעהו", מובילות שהדרכי� לא דעהו", דרכי� "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמ� שה� אלא

מאמר את תחילה הביא שהרמב"� מה יומתק זה לפי

את מכ� לאחר ורק שמי�" לש� יהיו מעשי� "וכל המשנה

היה צרי� שלכאורה (א� דעהו" דרכי� "בכל הכתוב מאמר

שסדר מכיו� � המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדי�

בדרגת לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מ� הוא העבודה

מעשי� "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכי� "בכל

שמי�". לש� יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כר� (לקוטי�שיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''� ולכ� (לעכו''�)", לה� ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות

ה''ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שה� בתורה לענייני� מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה א� שיש ש� שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדר� לאד� וניתני� הנבראי�, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת

מצוה. עצמה שה� קודשי�, אכילת או
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÷Bvpädtiwfa cxeie ,ilkd on glwnd dwyn - ©¦
,dhnl dlrnln cenrkñøôèwäådwyn oke - §©¨©§¥

rteyn oexcn jxc xdd iab lr dlrnln cxeiy
,c`nçôBè ä÷Lîezegl ea yiy dwyn oke - ©§¤¥©

dgl cid didz ,ci ea rbz m`y ,zhren
cidy icka zegl dwyna oi` la`] ,dwyndn
lk ,[xg` mewnl zegl xiardl lkez ea zrbepd

,mixen`d el`n cg`øeaéç Bðéàxagn epi` - ¥¦
el`l el` miwynd z`,äàîeèì àìin oebk Ÿ§§¨

ilkay dwyn jezl xedh ilkn dwyn jteyy

ipyay miwynd z` xagn wevipde ,`nh
lr mi`nhp oeilrd ilkay miwynd oi` ,milkd
itl oezgzd ilkay mi`nhd mind gkn eci

,xeaig aygp epi` wevipd mind geliwyàìå§Ÿ
äøäèìlkay ze`eewn izy oebk ,ze`eewn ly §¨¢¨

`edy d`q mirax` xeriya min oi` odn zg`

qxthw e` wevipe ,dewn xykdl yexcd xeriyd
dfd xeaigd oi` ,odipia xagn gteh dwyn e`
xeriya min oda yi eli`k maiygdl liren

.d`q mirax`
gteh dwyny x`azn dpynd ixacny xg`n
m`d `tli` ly ezl`yl mewn oi` ,xeaig epi`

ivg lhpy ote`a oi`vgl mici zlihp lirez
oiicr dwynyk ipyd divg z` lhpe xfge ecin
xeaig epi` gtehd dwyndy itl ,eci lr gteh

divg z` lhpe xfge ci ivg lhpy ink df ixde
.ezlihp el dzlr `ly ipyd

,`xnbd daiynàëéøö àìly ezl`y - Ÿ§¦¨
dxwna `l` dl`yp `l `tli`àkéàcyiy - §¦¨

[dpey`xd dlihpd on] cid iab lr exzepy mina
`edy xeriya dwynçétèäì çôBèm`y - ¥©§©§¦©

ea yiy dwyn xeriy diab lr dlri ci ea rbz
,xg` mewnl dwyndn zegl xiardl icka ic
efk zegl m`d ,`tli` wtzqd df ote`ae

.xeaig zaygp
,`xnbd zl`eyàðéðz énð àädf oic mb - ¨©¦¨¦¨

xn`p jky ,ea wtzqdl oi`e `ziixaa dpyp
didiy icka xeriy dwyna did m` `ziixaa

çétèäì çôBèdf ixdøeaéçd`neh oiprl ¥©§©§¦©¦
,`tli` ly ewitq iabl oicd `ed ok m`e .dxdhe
gteh mdilry dwynd m`y o`kn cnlpy

izy z` xiykdl xeaig aygp `ed ,githdl
.dzkldk zg` dlihpl oaiygdle zelihpd

,`xnbd daiynàîìcgtehy exn` `l `ny - ¦§¨
`weec `l` ,xeaig `ed ixd githdlïéðòì§¦§©

úBàå÷î,ze`eewn xiykdl -àéä äãeäé éaøå ¦§¨§©¦§¨¦

ïðúc,(e"n f"t ze`eewn) dpyna epipyy itk - ¦§©
Ba LiL äå÷îly xeriyäàñ íéòaøàmin ¦§¤¤¥©§¨¦§¨

úBðeeëî,xzei `le zegt `l ,weica -eãøéå §¨§¨§
äæa (íéøBäè úçà úáa íäéðL) eìáèå íéðL§©¦§¨§§¥¤§©©©§¦¨¤

,äæ øçàd yi`dïBLàølahyéðMäå øBäè ©©¤¦¨§©¥¦
eixg` lahy,àîèeid dewna mindy oeikn ¨¥

oey`xdy dryay `vnp ,mvnevn xeriya

xqig ,mind on zvwn enr lhpe mind on dlr
dewnd z` lqt df hren oexqge ,dewnd inn
ine ,d`q mirax` ea oi` dzry exykdn

.dliahd el dzlr `l eixg` ea laehyéaø©¦
ìL åéìâø eéä íà ,øîBà äãeäéd yi`dïBLàø §¨¥¦¨©§¨¤¦

úBòâBðoiicríéna,dewna laeh ipydy drya §©©¦
,øBäè éðMä óàoey`xd seb lry mindy iptn ©©¥¦¨

oeik ,dewnd inl mixaegnk oiicr miaygp
el`d mind z` ep` mipc dcedi iax zrcly

mind z` 'cxede jeyn' xnelk ,'zig` ceb' oica
okle .dewnd jezak md ixd ok m`e ,dhnl
zpn lr gteh dwyny lirl `ziixaa epipy

oiprl xaecny meyn ,xeaig `ed githdl
gtehd dwynd 'zig` ceb' oicne ,ze`eewn
cenll oi` mici zlihp oiprl la` .xeaig aygp

,xeaig ici lr didp dewnd xykd ixdy ,o`kn
ep` oi` oi`vgl miici zlihp xiykdl ick eli`e
dlihpd in z` xagl 'xeaig' oicn mipc

ceb' dfa xn`py dipyd dlihpd inl dpey`xd
zelihpd izy z` aiygdl `l` ,'zig`
dgked epl oi` df oiprle ,zg` dlihpl zecxtpd

.oxagn ok` githdl zpn lr gteh dwyn m`
ly ewitq z` o`kn heytl lkep `l ok m`

.`tli`

,xdhidl icka dewna lahy in lr exfb minkg
,miae`y min ly mibel dyly ey`x lr eltpe
min ea yiy ilk jezl eaexe ey`x qpkpy e`

leqtie ,d`nehl ipy ok zngn didiy ,miae`y
iptn ,dxifbd mrhe .da rbp m` dnexzd z`
mda yiy zexrna mzxdhl milaeh eidy
iptne ,miqpekn minyb in ly d`q mirax`

lr jetyl mibdep eid ,migexq elld mind eidy
dfd bdpnd .dewnd on e`viy drya min mnvr
,xnel eligzdy cr ,jk lk mrd lv` hyt

mind mze` `l` ,mixdhnd md dewnd in `ly
md mnvr lr miktey mdy miae`yd
mind mze`y minkg exfb ok lr ,mixdhnd

m` oiae envr lr jty m` oia e`nhi miae`yd
`nh lr dxifbdy e`xy oeike .mkeza qpkp

lr mb d`neh exfbi `l m` lawzz `l lahy

d`neh exfb ,mibel dyely eilr ektypy xedh
.xedh lr mb

eøîà éøä ,äéîøé éaø øîàd"t miaf) minkg ¨©©¦¦§§¨£¥¨§
mei leah ,(ai dpynàaäqpkpy -Baeøå BLàø ©¨Ÿ§

[eteb aex]ïéáeàL íéîa,ilk jeza miqpekny §©¦§¦
ìL Baeø ìòå BLàø ìò eìôpL øBäèåïéâeì äL §¨¤¨§©Ÿ§©§Ÿ¨¦

ïéáeàL íéî`ed ixdàîèzlik`a xeq`e ©¦§¦¨¥
.leahiy cr dnexz

dzrnéòal`y -,äéîøé éaøm` oecp cvik ¨¥©¦¦§§¨
äàéáa Béöçmina eteb ivg qipkdy xedh - ¤§§¦¨

,ilkay miae`yäìéôða Béöçåeteb ivg lre - §¤§¦§¦¨
,miae`y min mibel dyly jty ipydéàî- ©

itl d`neh minkg eilr exfb df ote`a mb m`d
eaex `ay `vnpe d`iade dlitpd z` mitxvny
dlitpd z` mitxvn oi` `ny e` ,miae`y mina

.d`iadee÷éz.dkldd drxked `l df wtqa - ¥
m"anx) ixw ilral dliah epwiz epic ziae `xfr
ixw lra `xwi `ly ,(g"d c"t rny z`ixw

elwd dleg iable ,dewna leahiy cr dxeza
yiy icy dxez cenil oiiprlenvr lr jet

.oiae`y min oiaw dryz

eøîà éøä ,àtt áø øîàminkgéø÷ ìòa`edy ¨©©¨¨£¥¨§©©¤¦
íéî ïéa÷ äòLz åéìò eðúpL ,äìBç,miae`y ¤¤¨§¨¨¦§¨©¦©¦

`ed ixdøBäè,dzrn .dxez ixaca weqrl lekie ¨
éòal`y -,àtt áøxy`k oicd didi cvik ¨¥©¨¨

äìéáèa Béöçdewnd jezl dlegd qpkp m` - ¤§¦§¦¨
,eteb ivg cräðéúða Béöçåipyd eivg lre - §¤§¦§¦¨

,oiaw dryz jtyéàîz` mitxvn m`d - ©
weqrl lekie xedh dlegde dliahde dkityd
.`nh `ede mze` mitxvn `l e` ,dxez ixaca

e÷ézdf wtqa dkldd drxked `l -: ¥
,epizpyna epipyãçàå ázëð éðôa øîBà ãçà¤¨¥§¨©¦§©§¤¨

'åë øîBàleqt ,mzgp ipta: ¥
àì ,ïðçBé éaø øîà äãeäé øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©§¨¨©©¦¨¨Ÿ

eðL,df ote`a leqt hbdyàlàdxwnaïéàL ¨¤¨¤¥
íäéðL éãé úçzî àöBé èbämdipy oi`y - ©¥¥¦©©§¥§¥¤

mdn cg` wx `l` ,hbd z` `iadl migely

xn` `l gilydy oeike ,ez`adl gily dyrp
exiagy liren `le ,leqt hbd minkg zpwzk
cr `edy oeikn ,dnizgd e` daizkd lr cirn

hbdy eciriy micr ipyl mikixv ep`e ,cg`
.micr ipyk aygiy elwd gily iabl wxe ,xyk

ìáàd m`àöBé èboic ziaaíäéðL éãé úçzî £¨¥¥¦©©§¥§¥¤
migily mdipye hba mifge` mdipyy -

,e`iadl

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr hi sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iriax meil)

oi` oilin ina caerny slw iab lr oilin ina

d`xnk daizkd d`xny meyn ,zxkip daizkd
df meyix iab lr miazek micrd xy`ke ,slwd

.azkk zaygp mznizg ,eica

,øîà àtt áø,aezkl mircei mpi`y micr ©¨¨¨©
mdizeny z` minyex mixg`,÷Bøamicrde §

myex iab lr eica mdizeny z` eazkie exfgi

.wexddéì éøBà ïëåel dxed jke -àtt áø §¥¥¥©¨¨

äàøBz àtôì,mixeeya xgeq didy `ttl - §¨¨¨¨
micrl meyxl yiy,÷Bøaenzgie exfgi micrde §

.wexd myex iab lr mny z`
éléî éðäå,dk cr minkg exn`y zevrd lke - §¨¥¦¥

mircei mpi`y micr mizgdl ozip mci lry
`l` exn`p `l ,mny z` aezklïéhéâameyn - §¦¦

micr e`vniy cr `ny ,yeygl yi oihib iably

x`yize ekxcl lrad jli ,aezkl mirceiy

z` xiykdl minkg elwd okl ,dpebr dy`d

.el` zevr ici lr hbdúBøèLa ìáàmixg` £¨¦§¨
àì,aezkl mircei mpi`y micr mizgiàeääc Ÿ§©

àcáeò ãáòcdyrn dyry yi`d eze` oky - §¨©§¨
aezkl mircei mpi`y micr mizgdeøàLa¦§¨

úBøèLminkg epzpy zevrd zg` ici lr §¨
,lirldécâðåeze` dwlde -àðäk áø.jk lya §©§¥©©£¨

המשך ביאור למסכת גיטין ליום רביעי עמ' א

hb `iand` cenr fh sc ± oey`x wxtoihib

.÷Bvpä:gENw.ñøôèwäå:dAxd cCgn FpFxcOW rRWn xd.øeaç Bðéà ©¦¦©§©¨©§¥©§ª¨¤¦§§ª¨©§¥¥¦
ipW dwWn xAgn gENTd wFSpe `nh ilkl xFdh ilMn dxrnd oFbM ,d`nhl§ª§¨§©§¨¤¦§¦¨¦§¦¨¥§¦©¦©§©¥©§¥§¥
sC KxC Fxiard m` qxthTd oke ,mipFilrd oiwWn `nhl xEAg Fpi` ,milMd©¥¦¥¦§¨¥©§¦¨¤§¦§¥©¨©§¥¦¤¡¦¤¤©
m` oke ,mi`nh mipFilrd oi` d`nhl mixAgn mipFYgYde oFxcnA mipEzPd©§¦§¦§§©©§¦§ª¨¦§ª§¨¥¨¤§¦§¥¦§¥¦

oiwWn diW`x ipWaE dMx` daxr dzid̈§¨£¥¨£ª¨¦§¥¨¤¨©§¦
gtFh dwWnE xFdh cg`e `nh cg ¤̀¨¨¥§¤¨¨©§¤¥©
oke .mixFdHd `Ohl xEAg opi` oxAgn§©§¨¥¨¦§©¥©§¦§¥
oi`W zF`ewn ipW ,zF`ewn oiprl dxdhl§¨¢¨§¦§©¦§¨§¥¦§¨¤¥
qxthwe wFSpe d`q mirAx` odn cg`A§¤¨¥¤©§¨¦§¨§¦§¨©§¥

:xEAg Fpi` - oxAgn gtFh dwWnEçôBè ©§¤¥©§©§¨¥¦¥©
.çétèäìgth m`W dAxd dwWn WIW §©§¦©¤¥©§¤©§¥¤¦¨©

:xg` mFwnA giRhdl lFki FA.øeaç ¨§©§¦©§¨©¥¦
oiCd `EdC c"qwe .dxdhlE d`nhl§ª§¨§¨¢¨§©¦
:iccd icdA ciarC o`nM aiWgC dlihpl¦§¦¨§¨¦§©©£¦©£¥£¨¥

.àîìc:xEAg ipYwC `d.úBàå÷î ïéðòì ¦§¨¨§¨¨¥¦§¦§©¦§¨
zig` cEB mEXn `id dcEdi 'xe xn`ẅ¨©§§¨¦¦¨¦
oiirAn dlihp oiprl EdinE ,'Ek ('ipzcM)¦§¨¥¦§¦§©§¦¨¦©§¨
,`l F` oi`vgl DpETzM dlihp `ied i ¦̀©§¨§¦¨§¦¨©£¨¦Ÿ
,o`kl di`x zF`ewn xEAg zi`x oi`e§¥§¨©¦¦§¨§¨¨§¨

:ol irAn xEAg mEXn e`l op`C.úBðeëî ©£©¨¦¦¦¨¥¨§ª¨
:xzFi `le zFgR `l.àîè éðMäxqgW Ÿ¨§Ÿ¥©¥¦¨¥¤¨¥

:oFW`xd ici lr dewOd.íéna úBòâBð ©¦§¤©§¥¨¦§©©¦
WA:ipXd zliah zr.øBäè éðMä óà ¦§©§¦©©¥¦©©¥¦¨

inl oFW`xd lrW min ixAgnC o`nkC¦§©¦§©§¥©¦¤©¨¦§¥
:EnC dewOd.Baøå BLàø àaä`EdWM ©¦§¤¨©¨Ÿ§ª§¤

:ilMd KFzA miaE`W minA xFdh.àîèdpFnW zxfBnE ,lFAhIW cr dnExzl ¨§©¦§¦§©§¦¨¥¦§¨©¤¦§¦§¥©§¨
mdl didW itl ,Dilr xEfB h"n Wxtn zAW zkQnC w"tae ,`id xaC xUr̈¨¨¨¦§©¤¤©¨§¨¥¨£¥§¦¤¨¨¨¤
xnFl Eligzde oiaE`WA oivgFx Eid dliah xg`lE dliahl migExq zFxrn§¨§¦¦§¦¨§©©§¦¨¨£¦¦§¦§¦§¦©
EltPW xFdh lr ExfB aEWe .odilr Exfbe ,oixdhn EN` `N` oixdhn EN` `lŸ¥§©£¦¤¨¥§©£¦§¨§£¥¤§¨§©¨¤¨§

:`d `niw `l `d `l i`C ,oiaE`W min oibEl dWlW eilr.äàéáa Béöç ¨¨§¨¦©¦§¦§¦Ÿ¨Ÿ©§¨¨¤§§¦¨
:oibEl dWlW FtEB ivg lr EltPW dlitpA Fivge ,ilMd KFzAäìBç éø÷ ìòa §©§¦§¤§¦§¦¨¤¨§©£¦§¨¦©©¤¦¤

.øBäè 'eëEwqrIW mcw oiixw ilral dliah oTY `xfrC ,dxFY ixacl ¨§¦§¥¨§¤§¨¦¥§¦¨§©£¥§¨¦Ÿ¤¤©©§
,zFkxA zkQnA oiaE`W 'it` oiAw rWY zpizpA dlFgd lr ENwde ,dxFYA©¨§¥¥©©¤¦§¦©¥©©¦£¦§¦§©¤¤§¨

:d`q mirAx` opirA WCwOA qpMl Fxdhl la`.äìéáèa BéöçåFivg qpkPW £¨§©£¦¨¥©¦§¨¨¥©©§¨¦§¨§¤§¦§¦¨¤¦§©¤§
:oiaE`W oiAw 'h ozp Fivg lre ,dewOd KFzléãé úçzî àöBé èbä ïéàL §©¦§¤§©¤§¨©©¦§¦¤¥©¥¥¦©©§¥

.íäéðLcg` `N` hB E`iadW mipW Eed `lC ,Fz`adA oigElW mdipW oi`W §¥¤¤¥§¥¤§¦©£¨¨§Ÿ£§©¦¤¥¦¥¤¨¤¨
:xn` `l dfe ,mYgp iptaE aYkp iptA xnFl `iaOd Kixve ,F`iadèbä ìáà ¥¦§¨¦©¥¦©§¨©¦§©§¨©¤§©§¤Ÿ¨©£¨©¥

.àöBé:c"aa.íäéðL éãé úçzî:oigElW mdipWE FA oiwEc` mdipXW ¥¦©©§¥§¥¤¤§¥¤£¦§¥¤§¦
øùë

wFSPdqxhpETA 'iR .dxdhl `le d`nEhl `l xEAig Fpi` gtFh dwWnE qxthTde ©¦§©¨©§¥©§¤¥©¥¦Ÿ§§¨§Ÿ§¨¢¨¦©§§¥
wFSpe d`q 'n odn cg`A oi`W zF`eewn iYW oiprl dxdhl xEAig Fpi ¥̀¦§¨¢¨§¦§©§¥¦§¨¤¥§¤¨¥¤§¨§¦
xi`n 'x Ewlgp `l o`M crC z"xl dWwe xEAig Fpi` oxAgn gtFh dwWnE qxthwe§¨©§¥©§¤¥©§©§¨¥¦§¨¤§§©©Ÿ¤§§¥¦

oiWxFC oi` wxRA dcEdi iAxe(.hi dbibg)dpFYgYde mixUr dpFilrd zFInnEB 'b iAB §©¦§¨§¤¤¥§¦©¥¨¦¨¤§¨¤§¦§©©§¨
lW zilCxge mirAx` zirvn`aE mixUr¤§¦¨¤§¨¦©§¨¦§©§¨¦¤
dpFilrA laFhA `N` mdipiA zxaFr minWB§¨¦¤¤¥¥¤¤¨§¥¨¤§¨
EdNEM dpFYgYA la` wiQ` cEB opixn` i ¦̀©§¦¨©¦£¨©©§¨§
zig` cEB opixn`C dliah Fl dzlrC EcFn§¨§¨§¦¨§©§¦¨©¦
Fpi`C rnWn `kde xEAig qxthw `nl ©̀§¨¨©§¥¦§¨¨©§©§¥
`weC ixiin `kdC z"x xnF`e llM xEAig¦§¨§¥§¨¨©§¥©§¨
mixUr FfaE mixUr FfAW zFInnEB iYWA¦§¥¨¦¤§¤§¦§¤§¦
Eed `lC Dnvr iptA cg`A mlW dewn `MilC§¥¨¦§¤¨¥§¤¨¦§¥©§¨§Ÿ£
la` dpFYgYA ENit` oiliAhn oi`e xEAig¦§¥©§¦¦£¦©©§¨£¨
r"kl mlW dewn zirvn`A `Mi`C mzd̈¨§¦¨¨¤§¨¦¦§¤¨¥§
`wece ibilR dpFilraE dpFYgYA oiliAhn©§¦¦©©§¨¨¤§¨§¦¥§©§¨
mEWA oi`W zFInnEB iYW la` zirvn` hwp̈©¤§¨¦£¨§¥¨¦¤¥§
s` oiliAhn oi` r"kl mlW dewn zg ©̀©¦§¤¨¥§¥©§¦¦©
qxthwC xn`w `kdC dWwd cFr dpFYgYA©©§¨¦§¨§¨¨¨¨©§¨©§¥
m` dcEdi iAx xn`w KEnqaE xEAig ied `lŸ£¥¦§¨¨¨©©¦§¨¦
ipXd s` miOA zFrbFp oFW`x lW eilbx Eid̈©§¨¤¦§©©¦©©¥¦
opiwQn `dC `id dcEdi 'x wFSpC Kde xFdḧ§©§¦§¨¦§¨©§¦¨
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opirEnW`l 'n zirvn`A hiwpe 'n zirvn`A `Mil 'it` dpFYgYA oiliAhn r"kl xninl EpivnE icin dWw `l dbibgC `idd `YWde zig` cEB `MilC deW rwxwA dewnA§¦§¤§©§©¨¨§¥¨©¦§©§¨©¦©£¦¨Ÿ¨¤¦¥¨¦§¥©§©§¦¦©©§¨£¦¥¨¨¤§¨¦§¨¦¨¤§¨¦§©§¦¨
rnWn `w iOp i` dpFilrA oMW lke dpFYgYA oiliAhn oi` d"t` zirvn`A 'n WIW t"r`e zirvn`A `N` oiliAhn oi` mixnF` minkge `YtqFYA `tiqA ipYw d"t`C§¨¨¥§¥¨©¤§¨©£¨¦§¦¥©§¦¦¤¨¨¤§¨¦§¤¥¨¤§¨¦¥©§¦¦©©§¨§¨¤¥¨¤§¨¦©¦¨©§©
zF`eewn oiprNn dwXd oiprl xzFi oiNiwn Ep` giRhdl gtFhA `nl` dwXd oiprl xEAg ied giRhdl gtFhC c"qC i`nl dWw la` ipixg` Eh` zirvn` opixfB `lC ol̈§Ÿ©§¦¨¤§¨¦¨©£¦¥£¨¨¤§©§§¥©§©§¦©£¥¦§¦§©©¨¨©§¨§¥©§©§¦©¨§¦¦¥§¦§©©¨¨¦§¦§©¦§¨

:xEAig ied dewn oiprlE xEAg ied `l dwXdaC `kRi` ied qxthwe wFSpe xEAig ied `l dewnaC`AdwxRA opiqxB ikd .'Ek EltPW xFdhe oiaE`W minA FAExe FW`x ¦§¦§¤Ÿ£¥¦§¦§¨©§¥£¥¦§¨¦§©¨¨Ÿ£¥¦§¦§©¦§¤£¥¦©¨Ÿ§§©¦§¦§¨¤¨§¨¥©§¦¨§¤¤
zAWC `Owsc)(:biEide mzd xn`cM did KM dUrOW mEXn dlitpA ExingdC i"x` `nrhe dlitpA `weC xFdh la` dlitpA oMW lke d`iaA ExfB `weC mFi lEah lrC ©¨§©¨§©§©§¨¨§§¦¨§¨¤¥¦§¦¨£¨¨©§¨¦§¦¨§©§¨¨¦§¤§¦¦§¦¨¦¤©£¤©¨¨¦§¨©¨¨§¨

:oiaE`W min oibFl dWlW (odiAB lr mixiarn)(xedhe d"c :bi zay 'qez 'ire):la`oi`W `weC e`l FA oiwEc` odipXW qxhpETA WxiRX dn .xWM mdipW ici zgYn `vFi hB ©£¦¦©©¥¤§Ÿ̈¦©¦§¦£¨¥¥¦©©§¥§¥¤¨¥©¤¦¥©§§¥¤§¥¤£¦©©§¨¤¥
Fxiag cnrnA cg`d Fpzpe iYW`l hB EkilFd mkipW mdl xn`e KM lr oigElW odipW dUr lrAdW mixnF` mdipXW `N` hBA mifgF`e miwEc` mdipW WOn EidIW Kixv̈¦¤¦§©¨§¥¤£¦§£¦©¥¤¨¤§¥¤§¦¤©©©¨¨§¥¤§¦©©§¨©¨¤§¥¤¦¥§¦§¦§¨§¨¤¨§©£©£¥

lAwzd sFqA opixn`cM(:fq sc onwl)xWM `axl FYW`l KilFdl Fxiagl hBd z` lrAd ozp eiptAW cirn ipXde gilW cg`d m`e mNEM cnrnA KilFn cg` EkilFd mkNEM ¦§©§¦¨§¦§©¥§¤¦¤¨¦§©£©¨§¦¨¤¨¨¦©§©¥¦¥¦¤§¨¨¨©©©©¤©¥©£¥§¦§¦§§¨¨¨¥
`Ow wxRA opixn` migElW odipWA `wecC migElW mdipW oi`W oeiM xiWkdl oi` EcnNW xg`l 'it` dAxl la` DWxiB EpiptA Exn`i m` dnC(.d sc lirl)dAxl xWkC §¨¦Ÿ§§¨¥¦§¨£¨§©¨£¦§©©¤¨§¥§©§¦¥¨¤¥§¥¤§¦§©§¨¦§¥¤§¦©§¦¨§¤¤©¨§¨¥§©¨

:`l b"dM la` `id `gikW `lC `zNin `HiB iziinC ixY iaC mEXn¦§¥§¥§©§¥¦¨¦§¨§Ÿ§¦¨¦£¨§Ÿ
`nl`

pääàîeèì àì øeaéç Bðéà çôBè ä÷Lîe ñøôèwäå ÷Bv ©¦§©¨©§¥©§¤¥©¥¦Ÿ§§¨
énð àä çétèäì çôBè àkéàc àëéøö àì äøäèì àìå§Ÿ§¨¢¨Ÿ§¦¨§¦¨¥©§©§¦©¨©¦
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:e÷éz éàî äðéúða Béöçå äìéáèa Béöç àtt áø éòa øBäè̈¨¥©¨¨¤§¦§¦¨§¤§¦§¦¨©¥
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micr oi`y meyn ,ok xnel micrd z` minkg
lrad `eai m` o`ke ,hbd z` miiwl miievn

xiykd okle ,eniiwl micr ipy yi ixd xrxrie
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,ïðçBé éaø øîà äãeäé øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©§¨¨©©¦¨¨
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epiptae azkp epipta exn` `l mdipy m` z`f
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aYkp iptA `l la` mYgp iptA ihErnl wiQn `dC xEfB `l iOp cgA 'it`C oM¥©£¦§©©¦Ÿ¨§¨©¦¦§¥§¨©¤§©£¨Ÿ§¨©¦§©
Epiide FlEwlwl xaC xFfgi `OW `nrh xn`w `le itElgi` mEXn `nrh WxtnE§¨¥©§¨¦¦§¥§Ÿ¨¨©©§¨¤¨©£¨¨§¦§§©§
dcEdi iAxl ixzA oiA cgA oiA Exfbe ibltn `l opAxC oeiM `xnBl Fl d`xpC `nrh©§¨§¦§¤©§¨¨¥¨§©¨¨Ÿ©§§¥§¨§¥§©¥¦§¥§©¦§¨

:cgA oiCd `Ed ixzA xfB `lC oeiM wNgl xAYqin `l iOp©¦Ÿ¦§©¥§©¥¥¨§Ÿ¨©¦§¥©¦§©
`d

ïéà íiä úðéãnî èb eàéáäL íéðL øáñ÷ àîìà øLk̈¥©§¨¨¨©§©¦¤¥¦¥¦§¦©©¨¥
déì øîà ízçð eðéðôáe ázëð eðéðôa eøîàiL ïéëéøö§¦¦¤Ÿ§§¨¥¦§©§¨¥¤§©¨©¥
eðéðôa íéøîBà íéðL éðz÷c àôéñ äzòî àlà éiaà©©¥¤¨¥©¨¥¨§¨¨¥§©¦§¦§¨¥
øéLëî äãeäé éaøå ìeñt ízçð éðôa øîBà ãçàå ázëð¦§©§¤¨¥§¨©¤§©¨§©¦§¨©§¦
àöBé èb àä íäéðL éãé úçzî àöBé èbä ïéàc àîòè©§¨§¥©¥¥¦©©§¥§¥¤¨¥¥
èb ïéà éëå ïéà déì øîà ïðaø éøLëî íäéðL éãé úçzî¦©©§¥§¥¤©§§¥©¨¨¨©¥¦§¦¥¥
ïðéøæb øáñ øî éâéìt éàîa íäéðL éãé úçzî àöBé¥¦©©§¥§¥¤§©§¦¥©¨©©§¦¨
ãçà ãòa àîìòc úBøèL íei÷a éôelçéàì àéúà àîìc¦§¨¨§¨§¦©¥§¦§¨§¨§¨§¥¤¨
áø øîà dì éøîà àðéøçà àðMéì ïðéøæb àì øáñ øîe©¨©Ÿ©§¦¨¦§¨©£¦¨¨§¥¨¨©©
úçzî àöBé èb eléôà ïðçBé éaø øîà äãeäé øa ìàeîL§¥©§¨¨©©¦¨¨£¦¥¥¦©©
úðéãnî èb eàéáäL íéðL øáñ÷ àîìà ìeñt íäéðL éãé§¥§¥¤¨©§¨¨¨©§©¦¤¥¦¥¦§¦©
øîà ízçð eðéðôáe ázëð eðéðôa eøîàiL ïéëéøö íiä©¨§¦¦¤Ÿ§§¨¥¦§©§¨¥¤§©¨©
eðéðôa íéøîBà íéðL éðz÷c àôéñ äzòî àlà éiaà déì¥©©¥¤¨¥©¨¥¨§¨¨¥§©¦§¦§¨¥
øéLëî äãeäé éaøå ìeñt ízçð éðôa øîBà ãçàå ázëð¦§©§¤¨¥§¨©¤§©¨§©¦§¨©§¦
déì øîà ïðaø éìñt íäéðL éãé úçzî àöBé èb eléôà£¦¥¥¦©©§¥§¥¤¨§¥©¨¨¨©¥

éàì ïéàé÷a ïéàL éôì øáñ øî éâìôéî à÷ éàîa ïdîL ¦§©¨¦§§¥©¨©§¦¤¥§¦¦¦§¨
äaøc àîéì Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàL éôì øáñ øîe©¨©§¦¤¥¥¦§¦§©§¥¨§©¨
øîà äaøå àn÷ àðMéìk õøzî àáø àì àéä éàpz àáøå§¨¨©¨¥¦Ÿ¨¨§¨¥§¦§¨©¨§©¨¨©

ì ïðéòa àîìò éleëc Cìøçàì ïðé÷ñò éàîa àëäå dîL ¨§¥¨§¨§¦¨¦§¨§¨¨§©©§¦¨§©©
øîc éâìôéî÷ Bìe÷ì÷ì øácä øBæçé ànL äøéæâáe eãîlL¤¨§¦§¥¨¤¨©£©¨¨§¦§¨¦§§¥§©
äãeäé éaø énð âBìôéìå ïðéøæb àì øáñ øîe ïðéøæb øáñ̈©©§¦¨©¨©Ÿ©§¦¨§¦§©¦©¦§¨
äãeäé éaø äéä ÷eìç àìeò øîà dìò øîzà àä àLéøa§¥¨¨¦§©£¨¨©¨¨¨¨©¦§¨
äãeäé éaø àleòì àéòLBà áø áéúî äðBLàøa óà©¨¦¨¨¦©©§¨§¨©¦§¨
øîBà ãçà éèeòîì åàì éàî úøçàa àìå Bæa øéLëî©§¦§§Ÿ¨©¤¤©¨§©¥¤¨¥
éðôa éèeòîì àì ízçð éðôa øîBà ãçàå ázëð éðôa§¨©¦§©§¤¨¥§¨©¤§©Ÿ§©¥§¨©
ìéàBä àðéîà Czòc à÷ìñ ázëð éðôa àì ìáà ízçð¤§©£¨Ÿ§¨©¦§©¨§¨©§¨£¦¨¦
Bìe÷ì÷ì øác øBæçé ànL äøéæb äãeäé éaø øæb àìå§Ÿ¨©©¦§¨§¥¨¤¨©£¨¨§¦§
ãçà ãòa àîìòc úBøèL íei÷a éôelçàì éúà àîìc¦§¨¨¥§¦©¥§¦§¨§¨§¨§¥¤¨
äãeäé áø øîà énð øîzà ïì òîLî à÷ øæb àì énð©¦Ÿ¨©¨©§©¨¦§©©¦¨©©§¨
éaø ú÷Bìçîì eðàa íiä úðéãnî èb eàéáäL íéðL§©¦¤¥¦¥¦§¦©©¨¨§©£¤©¦

ìç äðç øa øa äaø ïðaøå äãeäéáø déaâì ìeò L §¨§©¨¨©¨©©¨¨¨©§©¥©
ì äaøå äãeäéèb eàéáäL íéðL dépéî eòa déa éìeiL §¨§©¨§©¥¥¨¦¥§©¦¤¥¦¥

ízçð eðéðôáe ázëð eðéðôa eøîàiL ïéëéøö íiä úðéãnî¦§¦©©¨§¦¦¤Ÿ§§¨¥¦§©§¨¥¤§©
eøîàé eléà äî ïéëéøö ïéà íäì øîà ïéëéøö ïéà Bà¥§¦¦¨©¨¤¥§¦¦¨¦Ÿ§
àeää àúà éëäcà éðîéäî àì éî dLøéb eðéðôa§¨¥¥§¨¦Ÿ§¥§¥©§¨¦¨¨©

àøáç
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hbdøLkazkp ipta mdipy exn` `ly s`e , ¨¥
.mzgp iptaeøáñ÷ àîìàiaxy ok m` `vnp - ©§¨¨¨©
,xaeq opgeiyíiä úðéãnî èb eàéáäL íéðL- §©¦¤¥¦¥¦§¦©©¨

ux`l uegnïéàmdeðéðôa eøîàiL ïéëéøö ¥§¦¦¤Ÿ§§¨¥
,ízçð eðéðôáe ázëðeaiigy xacd mrh ixdy ¦§©§¨¥¤§©

micr oi`y meyn ,ok xnel micrd z` minkg
lrad `eai m` o`ke ,hbd z` miiwl miievn

xiykd okle ,eniiwl micr ipy yi ixd xrxrie
lr ,eze` e`iad mipy xy`k hbd z` opgei iax
miievn ixdy ,minkg zpwzk exn` `ly s`

.eniiwl micr
éiaà déì øîà,dcedi xa l`eny axlàlà ¨©¥©©¥¤¨

äzòîjixac itl,íéøîBà íéðL ,éðz÷c àôéñ ¥©¨¥¨§¨¨¥§©¦§¦
,ìeñt ízçð éðôa øîBà ãçàå ázëð eðéðôa§¨¥¦§©§¤¨¥§¨©¤§©¨

àîòè ,øéLëî äãeäé éaøåxacd mrh - §©¦§¨©§¦©§¨
`ed df hb elqte dcedi iax lr minkg ewlgpy

,meyníäéðL éãé úçzî àöBé èbä ïéàc- §¥©¥¥¦©©§¥§¥¤
,hbd z` `iadl migely mdipy eyrp `ly
`ede ,gilyd `ed mzgp ipta xne`y df `l`

,hbd azkp eiptay cirn `làäd m` j` -èb ¨¥
íäéðL éãé úçzî àöBéigely mdipyy - ¥¦©©§¥§¥¤

,hbd z` `iadl lradïðaø éøLëîexiyki - ©§§¥©¨¨
,mzgp ipta exn` `ly s` lr hbd z` minkg
,melk jka oi` mzgp ipta xne` mdn cg`y s`e
.jxev lk mzxin`a oi` xac ly ezn`ly oeikn

ïéà ,déì øîà.dfk hb exiyki minkg zn`a - ¨©¥¦
,iia` l`yéëåxy`ke -úçzî àöBé èb ïéà §¦¥¥¥¦©©

éâéìt éàîa ,íäéðL éãéiax xiykn recn - §¥§¥¤§©§¦¥
`ede e`iad cg` gily wx ixde ,hbd z` dcedi

,`xnbd daiyn .mzgp ipta wx xn`øáñ øî- ©¨©
minkg epin`dy s` lry mixaeq minkg

mewn lkn ,gilylïðéøæbhbd z` leqtl exfb - ©§¦¨
,azkp ipta mb gilyd xn`i `l m`àîìc¦§¨

àéúàe`eai `ny -éôelçéàìoic silgdl - ¨§¨§¦©¥
hbd meiwíei÷ax`yàîìòc úBøèL- §¦§¨§¨§¨

mxiykdle ,mlera miievndãçà ãòam` s` - §¥¤¨
ici znizg z` xikn `edy xne` cg` cr

.micrdøáñ øîez` xiykny dcedi iaxe - ©¨©
xaq ,hbdïðéøæb àìyeygl mewn o`k oi` - Ÿ©§¦¨

lkd ixdy ,zexhy x`ya lwdl ecnli `ny
mewna eciri micr ipyy mikixvn ep`y mi`ex

e`eai `le ,hbd azkp mdiptay ,cg`d crd
.zexhy x`y meiwl hbd meiw oic oia silgdl

dì éøîà àðéøçà àðMéìixac z` epyy yi - , ¦§¨©£¦¨¨§¥¨
xg` ote`a opgei iax mya xn`y l`eny ax.
,ïðçBé éaø øîà äãeäé øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©§¨¨©©¦¨¨

eléôàd m`íäéðL éãé úçzî àöBé èb- £¦¥¥¦©©§¥§¥¤
lka ,hbd z` `iadl migely eyrp mdipyy
epiptae azkp epipta exn` `l mdipy m` z`f

hbd ,mzgpøáñ÷ àîìà ,ìeñtok m` `vnp - ¨©§¨¨¨©
y xaeq opgei iaxyíéðLlrad igily ipy - §©¦

íiä úðéãnî èb eàéáäLux`l uegn -ïéëéøö ¤¥¦¥¦§¦©©¨§¦¦
,ízçð eðéðôáe ázëð eðéðôa eøîàiLoeeikne ¤Ÿ§§¨¥¦§©§¨¥¤§©

`l el` ipyye`eai hbd z` xiykp m` ,ok exn`
.zexhy x`y meiwa hbd meiw oic silgdløîà̈©

éiaà déì,dcedi xa l`eny axläzòî àlà ¥©©¥¤¨¥©¨
azkp epipta exn`i micrdy jixvn opgei iaxy
ci zgzn `vei hbd xy`k elit` mzgp epiptae

dy xnel yi ok m` ,mdipyàôéñixac seq - ¥¨

epzpynéðz÷cda epipyy -íéøîBà íéðL §¨¨¥§©¦§¦
ìeñt ,ízçð éðôa øîBà ãçàå ,ázëð eðéðôa§¨¥¦§©§¤¨¥§¨©¤§©¨

minkg ixacl -,øéLëî äãeäé éaøådxn`p §©¦§¨©§¦
eléôàd m`íäéðL éãé úçzî àöBé èbmyk £¦¥¥¦©©§¥§¥¤

dfa mbe ,df ote`a dxn`p `yixdyïðaø éìñẗ§¥©¨¨
.hbd z` minkg milqet -ïéà déì øîà- ¨©¥¦

.df ote`a mb hbd z` minkg elqti zn`a

,`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîawleg recn - §©¨¦§§¥
daiyn .hbd z` xiykde minkg lr dcedi iax

,`xnbdøáñ øîmrhdy exaq minkg - ©¨©
azkp ipta xnel gilyd z` minkg ekixvdy

`ed mzgp iptaeïéàL éôìux`l ueg ipa §¦¤¥
ïéàé÷aazkdl jixv hbdy mircei -ì,dîL §¦¦¦§¨

.ok xnel mikixv hb e`iady mipy mb jkitle
øáñ øîexacd mrhy xaq dcedi iax eli`e - ©¨©

`ed ,ok xnel gilyd z` minkg eaiigyéôì§¦
Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàLzeievn zexiiy oi` - ¤¥¥¦§¦§©§

lrad `ai m`e ,l`xyi ux`l ux`l uegn
z` miiwl elkeiy micr e`vni `l ,xrxrie

z` mi`iand mipya jkitle ,micrd znizg
`eai m` mby oeikn ,ef dpwz dxn`p `l hbd
.df hb mcil xqn `edy md eciri xrxrie lrad

dcedi iaxe opax ewlgp m` ,`xnbd zl`ey
,dpwzd mrha dpynaàîéì,xn`p dzrn - ¥¨

àáøå äaøcmrha (:a) lirl ewlgp md mby §©¨§¨¨
,dpwzdàéä éàpzdaxe ,`id mi`pz zwelgn - ©¨¥¦

oi`iwa oi`y meyn `ed dpwzd mrhy xn`y
xaeqy `axe ,epzpyna minkgk xaeq ,dnyl

,eniiwl miievn micr oi`y itl epwiz minkgy
.dcedi iaxk xaeq

,`xnbd dgecàìz` zelzl gxkd oi` - Ÿ
oky ,mi`pzd zwelgna `axe dax zwelgn

õøzî àáøo`k dpynd ixac z` x`an - ¨¨§¨¥
àn÷ àðMéìkday dpey`xd oeyld itk - §¦§¨©¨

dpynd ixacy ,dligza opgei iax ixac e`aed
,mdipy ici zgzn `vei epi` hbd xy`k exn`p
ipta xnel gilyd z` mikixvn ep` ok iptne
xaeq dcedi iax eli`e ,mzgp iptae azkp

,ok xnel gilyd z` aiigl oi` df dxwnay
d eciri xrxrie lrad `eai m`y oeiknmipy

mdipy z` dpin lrady dxwna eli`e ,ecbpk

dpyna minkg mb hbd z` `iadl eigely eidiy
,mzgp iptae azkp ipta xnel epwz `ly micen

.dnyl azkp hbdy zecr mikixv oi`e

Cì øîà äaøåoeyld itk ayii dax eli`e - §©¨¨©¨
mi`iand mipy ditle ,opgei iax ixaca dipyd
azkp epipta xnel mikixv mid zpicnn hb

,mzgpeàîìò éleëciaxl oiae minkgl oia - §¥¨§¨
,dcediì ïðéòadîLmikixvy mrhd edfe - §¦¨¦§¨

icka mzgp epiptae azkp epipta xnel migilyd

,dnyl azkp hbdy cirdlïðé÷ñò éàîa àëäå§¨¨§©©§¦¨
zxacn epzpyne -eãîlL øçàìmid zpicn ipa §©©¤¨§

,dnyl hbd z` aezkl mikixvyànL äøéæâáe¦§¥¨¤¨
Bìe÷ì÷ì øácä øBæçéz` ux`l ueg ipa egkyie ©£©¨¨§¦§

z`fa ,dnyl `ly hbd z` eazkie oicd
éâìôéî÷,epzpyna dcedi iaxe minkg ewlgp - ¨¦§§¥

ïðéøæb øáñ øîc,exfb hbd z` elqty minkg - §©¨©©§¦¨
ipay s` lr mzgp iptae azkp ipta xnel yiy
xefgi `ny yygd meyn ,ecnl ux`l ueg

,elewlwl xacdøáñ øîedcedi iaxe - ©¨©
xaeq hbd z` xiyknyïðéøæb àìep` oi`y - Ÿ©§¦¨

mi`iany migily ipyy meyn ,df ote`a mixfeb
epi`y xacae ,giky epi`y xac edf hbd z`

.minkg exfb `l giky
,`xnbd zl`eyénð âBìôéìåmb welgie -éaø §¦§©¦©¦
àLéøa äãeäémcewd oica hbd z` xiykie - §¨§¥¨

xne` cg`e azkp ipta xne` cg`yk ,dpynay
ici zgzn `vei hbdy oeikn ixdy ,mzgp ipta
miiwl o`kn cenll e`eaiy yyg oi` mdipy

mikixvy mrhdne ,cg` cra zexhy x`y
z` leqtl oi` ok mb dnyl hbd z` aezkl

.ecnl xak ux`l ueg ipa ixdy ,hbd

,`xnbd daiyndìò øîzà àäxak ixd - ¨¦§©£¨
,ef dpyn lr exn`éaø äéä ÷eìç ,àìeò øîà̈©¨¨¨¨©¦

äãeäéminkg lräðBLàøa óàoicd iabl s` - §¨©¨¦¨
ipyde azkp ipta xne` cg`y dxwna ,oey`xd

.mzgp ipta xne`
áéúîdywd -àìeòì àéòLBà áømby xaeqd ¨¦©©§¨§¨

,minkg mr dcedi iax wlgp oey`xd oica
,zxne`d `ziixad ixacnøéLëî äãeäé éaø©¦§¨©§¦

,úøçàa àìå Bæazpeek z` `irye` ax x`ane §§Ÿ¨©¤¤
,`ziixadåàì éàîzpeek dzid `l m`d - ©¨

iax xiykn cg` oica `weecy ,xnel `ziixad
,xg` oica `le dcediéèeòîìxy`k hrnl - §©¥

éðôa øîBà ãçàå ázëð éðôa øîBà ãçà¤¨¥§¨©¦§©§¤¨¥§¨©
ízçðoicd `edy] df ote`ay gken ok m` , ¤§©

minkgl dcedi iax dcen [dpynay oey`xd

.leqt didi hbdy
,`ler el aiydàìixac z` x`al oi` - Ÿ

dzid `ziixad zpeek `l` df ote`a `ziixad

éèeòîìxn` gilydy okid hrnl -éðôa §©¥§¨©
ázëð éðôa àì ìáà ízçðlqet df ote`ay ¤§©£¨Ÿ§¨©¦§©

`ziixad dz`xy mrhde ,hbd z` dcedi iax

y meyn ,lqet dcedi iax ea ,df oic hrnlà÷ìñ̈§¨
àðéîà Czòcxnel mixeaq epiide xg`n - ©§¨£¦¨

äãeäé éaø øæb àìå ìéàBämi`iany mipy mby ¦§Ÿ¨©©¦§¨
mzgp epiptae azkp epipta exn`i hbànL äøéæb§¥¨¤¨

Bìe÷ì÷ì øác øBæçéok m` ,[minkg exfby itke] ©£¨¨§¦§
dxifbd z`éúà àîìce`eai `ny -éôelçàì ¦§¨¨¥§¦©¥

hbd meiw silgdl -íei÷ax`yúBøèL §¦§¨
àîìòcmniiwl elwie ,mlera miievnd -ãòa §¨§¨§¥

énð ,ãçàok mb -øæb àìjkitl ,dcedi iaxà÷ ¤¨©¦Ÿ¨©¨
ïì òîLîdfd yygly `ziixad epzrinyd - ©§©¨

`le icigi gily `edy iptn dcedi iax yyg
zerhl milelr mzgp iptae azkp ipta xn`
cry xfb ok lr ,zexhy x`y meiwa xiykdle

`l m`e mzgp iptae azkp ipta xnel jixv cg`
.leqt xn`

mi`xen`d cg` ixacn di`x d`ian `xnbd

,[opgei iaxa] `xza `pyild ixack xaqy
epzpyna zwelgndy`vei hbd xy`k `id

:mdipy ci zgzn

énð øîzày dnn mb epcnl,äãeäé áø øîà ¦§©©¦¨©©§¨
íéðLmigily ipy -íiä úðéãnî èb eàéáäL §©¦¤¥¦¥¦§¦©©¨

ipta xn` ipyde azkp ipta xn` mdn cg`e

,mzgpeðàadf dxwnaäãeäé éaø ú÷Bìçîì ¨§©£¤©¦§¨
,ïðaøådcedi iax ixacle leqt opax ixacly §©¨¨

`pyild ixack hwp dcedi axy ixd .xyk

המשך בעמוד וו
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àøaçiqxt -ì dì÷Låeäéénwî àbøLlhp - ©¨¨§©§¨¦§©¨¦©©§
did mei eze`ay meyn ,mdiptl xi`dy xpd z`
ziaa `l` xp wilcdl mixizn md oi`e ,bg mdl

e `xw .mdilil`øîà,dpg xa xa daxàðîçø- ¨©©£¨¨
,ongxd d"awdBàep`iagdCleèa`le jliva - §¨

,miiqxtdn wfpipBàxzzqpe epze` dlbzy
åNò øác àleèa,eyr ipa ly mliva - §¨§©¥¨

.epze` micakny
,`xnbd zl`eyàøîéîìxa xa dax ixacn - §¥§¨

,d`xp miiqxtd lr eyr ipa z` sicrdy dpg

éàñøtî elòî éàîBøàcmdy ,mi`nexdy - ©£¨¥§©¦©§¨¥
,miiqxtd on miaeh ,eyr ipanéðúäåixde - §¨¨¥

dpyáéúëc éàî ,àéiç éaøweqtd zpeek idn - ©¦¦¨©¦§¦
'dîB÷î úà òãé àeäå dkøc ïéáä íéäìà''d - ¡Ÿ¦¥¦©§¨§¨©¤§¨

ie`x okid rci `ede dxezd ly dkxc z` oiad
,dicnel z` ayiilàeä Ceøa LBãwä òãBé¥©©¨¨

ïéàL ìàøNéamdúøéæb ìa÷ì ïéìBëé §¦§¨¥¤¥§¦§©¥§¥©
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צט "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr fi sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ipy meil)

ick hba onf eazkiy epwiz minkgy d`xp oi`

oky ,dpfzykl ezeg` za lr dtgi `lyúeðæ§
àçéëL àìmpi` minkge ,ievn xac dpi` - Ÿ§¦¨

.giky epi`y xacl miyyeg

,`xnbd zxxanàîòè éàî ,ïðçBé éaøåiptn - §©¦¨¨©©§¨
dnLé÷ì Léøk øîà àìmeyn `id onf zpwzy Ÿ¨©§¥¨¦

,`xnbd daiyn .zexit zlik`øáñ÷,opgei iax ¨¨©
úBøét ìòaì Lézexit lek`l lrad i`yx - ¥©©©¥

,hb dl azky xg`l elit` ,ezy` iqkpnãò©
äðéúð úòLmb ok m`e ,hbd z` dl ozepy cr - §©§¦¨

`ivedl dy`d dvxz xy`k ,onf hba aezkyk
exknp dixacly belnd iqkp zexit z` lradn
eciriy micr `iadl jxhvz ,diyexib xg`l

zlrez lk oi` jkitle ,dcia hbd ozip izni`
.hba onf zaizka
,`xnbd zl`eyì àîìLaixacLé÷ì Léø ¦§¨¨§¥¨¦

xacd x`ean,yéëä íeMîdf mrhn -à÷ ¦¨¦¨
ïBòîL éaø øéLëîxaeq `edy iptn ,mcwen hb ©§¦©¦¦§

ezy` z` yxbl lrad ly ezrcy dryny

`vz `l okle ,diqkp zexitn lek`l i`kf epi`
hbd ixdy ,mcwen hbay onfdy jkn dlwz lk
,jli`e df onfn ok m`e ,dyxbl epevxy cirn

.diqkpa zekf el oi`ì àlàixacïðçBé éaø ¤¨§©¦¨¨
yygd iptn hba onf aezkl epwizy xaeqy

,dzpfy ezy` `idy ezeg` za lr dtgiyéàî©
àîòèenrh edn -øéLëîc ïBòîL éaøcz` ©§¨§©¦¦§§©§¦

.dilr dtgiy yyeg `ed oi`e hbd
,`xnbd daiyn,ïðçBé éaø Cì øîàip`àaélà ¨©¨©¦¨¨©¦¨

eixacl -àðéîà÷ àì ïBòîL éaøc-`l §©¦¦§Ÿ¨£¦¨
mrh oerny iax zrcl `l` .df mrh izxn`
zlik` meyn `l` ezeg` za meyn epi` dpwzd

.zexitàðéîà÷ ék`ed ,izxn`y df mrhe - ¦¨£¦¨
ïðaøc àaélàz` milqety minkg ixacl - ©¦¨§©¨¨

`ly ick ,hba onf aezkl epwiz mzrcly ,hbd

.ezeg` za lr dtgi
,`xnbd zl`eyàîìLaïðçBé éaøìeðééä ¦§¨¨§©¦¨¨©§

àkéàczwelgnd mrh oaen -ïBòîL éaø ïéa §¦¨¥©¦¦§
ïðaøìmcwen hb oipra,hbd oerny iax ixacly §©¨¨

zegewld on sexhz dy`d m`y meyn ,xyk
oi`y meyn dyer `id oick ,daizk zryn
didyk diqkp zexitn xeknl zeyx lral

,mcwen hb milqet minkg eli`e ,dyxbl ezrca
.ezeg` za lr dtgi `ny yeygl yiy meyn

ì àlàixacLé÷ì Léøly mnrh mby xaeqy ¤¨§¥¨¦
,zexit zlik` meyn `ed minkgàkéà éàî- ©¦¨

y zwelgnd idn,ïBòîL éaø ïéahb xiykny ¥©¦¦§
,mcwenïðaøìiaxy myk `ld ,eze` milqety §©¨¨

lral oi`y meyn ,mcwen hb xiykn oerny
didy dryn diqkp zexitn xeknl zeyx

.exiykdl yi opaxl mb jk ,dyxbl ezrca

,`xnbd daiynéøétlrad lk`y zexit - ¥¥
úòMîc[zryn -]äîéúç úòL ãòå äáéúk §¦§©§¦¨§©§©£¦¨

eäééðéa àkéàlke` lrad ,minkg ixacly . ¦¨¥©§
cr hb ezy`l azeky xg` mb beln iqkp zexit
onfl mcwen hbd ly epnf m` jkitle ,epnzgiy
on oick `ly zeabl dlelr `id ,dnizgd

,dnizgd onfl daizkd onf oia epwy zegewld
oerny iax ixacl eli`e .leqt hbd ok lre
,hbd zaizk zryn zexit lke` epi` lray

,hba aezkd onfdn zexit zeabl `id zi`yx
.xyk hbd jkitle
,`xnbd zl`eyeäì ïðéòîL àëtéà àäå- §¨¦§¨©§¦¨§

exn`p yiwl yixe opgei iax ly mdizerc ixde
,epx`iay dnn jtidløîzàc,éúîéàîoi` §¦§©¥¥¨©

m`e ezy` iqkpn zexit xeknl i`yx lrad

xkn,úBøéôì ïéàéöBî,xaca mi`xen` ewlgp ¦¦§¥
,øîà ïðçBé éaøäáéúk úòMîazky dryn - ©¦¨¨¨©¦§©§¦¨
,dyxbl hb dløîà Lé÷ì Léøå,äðéúð úòMî §¥¨¦¨©¦§©§¦¨

,`xnbd daiyn .dcia hbd z` ozpy dryn -
Cetéàz` jetdl yi -yixe opgei iax zehiy ¥

opgei iax ,dxne`l yi jke ,`idd `xnina yiwl

zryn xn` yiwl yixe ,dpizp zryn xn`
.daizk

,óñBé áøì éiaà déì øîàoldl) dpyna epipy ¨©¥©©¥§©¥
(.etìLíéìeñt ïéhéb äLdleki dy`d oi`y §Ÿ¨¦¦§¦

,dligzkl mci lr `ypdlíàåz`f lkaúqéð §¦¦¥
,elld oihibdn cg` ici lrãìeä,øLkepi`e ©¨¨¨¥

yiy hb `ed ,elld oihibd zylyn cg`e .xfnn
,dyw ok m`e .onf ea azkp `l j` micr eilräî̈

íéîëç eìéòBäïúðwúahba onf aezkl epwizy ¦£¨¦§©¨¨¨
lqtp `l carica ixde ,elld zeyygd iptn
yi oiicr ok m`e ,onf ea azkp `l m` mb hbd
lr dtgie ,ea yxbie onf `la hb aezkiy yeygl

.oick `ly zexit lk`iy e` ,ezeg` za
,sqei ax el aiydeðäàminkg elired - ©£

ea oi`y hba dyxbzpy dy`y meyn ,mzpwza

`ed oicd ,onfàNpéz àì äléçzëìccr , §§©§¦¨Ÿ¦¨¥
m` ok lre ,oick azkpy xg` hba yxbzzy
ixteq ,onf ea oi`y hb el aezkl lrad dvxi
.dfk hb lr enzgi `l micrde eazki `l mipiicd

ote`a ,dyw oiicr ,sqei ax z` iia` l`y cer
mizgde ,oick onf mr hb lral mixteqd eazky

okn xg`le ,micr eilrdéãéc ïîæì dééæbjzg - ©§¥¦§©¦¥
,hba onfd aezk eay mewnd z`dìäéð déáäéå§©£¥¦£¨

,onf ea aezky ila hbd z` ezy`l xqne -
dywéàî`lde ,mzpwza minkg elired dn - ©

.oick `ly zexit lek`l e` ,dilr zetgl lkei
déì øîà,iia`l sqei axéànøìxiqie jezgiy ¨©¥§©©

onfd z` hbdnïðéLééç àì,miyyeg ep` oi` - Ÿ©§¦¨
ipa ly mkxc oi`e ,lkl zxkip ef dlerty meyn

.zxkip mze`nxy ote`a zenxl mc`
m` ,sqei ax z` iia` l`y cerBa áeúk,hba - ¨

a `ed onfdyòeáLzeiriay rayn zg`a - ¨©
reaya dpy efi`a hxet `l j` ,laeiay mipyd

a `ed hba aezky onfdy e` .ezaizk dzidäðL̈¨
hxet `l j` ,dhinyd zepy oipnl zipelt
e` .ezaizk dzid dpyd iycgn yceg dfi`a

d mb xkfedyLãçreay dfi`a hxet `l j` , Ÿ¤
d mb xkfedy e` .ycegd lyúaLj` ,reayd - ©¨

.reayd zenin mei dfi`a hxet `l¯ éàîm`d ©
e` ,dligzkl mda `ypidl mixyk el` oihib

.llk onf ea oi`y hbk md `nydéì øîàax ¨©¥
hbd ,iia`l sqeiøLkklzi`yxe ,dligz ¨¥

.eci lr `ypidl dy`d

mixyk el` oihiby oeikn ,`xnbd zl`eyäîe ,¨
íéîëç eìéòBä,ïúðwúaonf aezkl epwizy ¦£¨¦§©¨¨¨

hb lral mipiicd ixteq eazki m` ixd ,hba

laeil ipelt reaya' oebk ,hxetn epi` epnfy
zetgl lrad lkei ,eilr enzgi micrde ,'ipelt
iptl laeil reay eze`a dzpify ezy` lr

iqkpa lek`le jiyndl lkei oke ,dyxbzdy
.hbd znizg xg`l laeia reay eze`a ezy`

,`xnbd daiyneðäàmzpwza minkg elired - ©£
ìdén÷c òeáLdzpify micrd eciri m` - §¨©§©¥

azkpy reayl mcew `edy laeia ipelt reaya
,dzin dy`d aiegz ,hbaìedéøúác òeáL- §¨©§©§¥

xg` ezy` ly zexit lrad xekni m` oke
reayd xg` `edy laeia ipelt reaya diyexib
.mipewd on m`ivedl dy`d lkez ,hba azkpy

hba `edy lk onf zaizka icy ,dgiken `xnbd
:exiykdl zpn lr

éëä àîéz àì éàcz` xiykz `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦
yceg dpy hexita aezkl aiigze elld oihibd

a oiicr ok m` ,meiedéôeb àîBémeid eze`a - ¨¥
,hba azkp epnfy envrïðéòãé éî-ep` m`d ¦¨§¦©

mirceiàøôvî éà,xweaa eid oiyexibd m`d - ¦¦©§¨
àéðtî éàm`e ,meid seqa e` -z` azkyk ok ¦¦©§¨

ezy` lr zetgl lkei oiicr mixdva hbd

`ly diqkpa lek`le ,xweaa mei eze`a dzpify
.onfd zpwza minkg elired dne ,axrd cr oick

àlà`id ,hba meid zaizka zlrezdy gxken ¤¨
ìiabdén÷c àîBédzpif m`y ,eiptly meid - §¨§©¥

,bxdiz eaìeiabdéøúác àîBémeid - §¨§©§¥
lkez ,ezy` iqkpn zexit lk`i m`y ,eixg`ly

ok m`e .dxfga mzeablénð àëäok enk - ¨¨©¦
ipelt reay' `ed hba azkpd onfdy dxwna

,'ipelt laeiléðäàmzpwza minkg elired - ©£¥
ìdén÷c òeáLdzpify micr eciri m`y - §¨©§©¥

,dzin aiigzz ,hba azkpl mcewd reayaåok §
onfd zpwz lirezìdéøúác òeáLreayay - §¨©§©§¥

lrade ,dy`d ly zexitd ,hba azkpd xg`ly

.oick `ly lk`
zpwza zlrezd idn xxal dkiynn `xnbd

:hba onf aezkl minkg

e l`ydéáúk ,àáøì àðéáø déì øîàazk - ¨©¥¨¦¨§¨¨©§¥
hbd z`

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr `k sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyiy meil)

ïkLdlra dvexe ,dphwd eza z` `iydy mc` ¤¥
d ,dphw dcera dyxblìa÷î áàlradnèb ¨§©¥¥

äpè÷ Bzáì,efdçøBk ìòaoeikne ,eza ly §¦§©¨§©§¨
zegily ici lr dy`d zyxbzn eay ote` yiy

dlawl zegilyy `vnp ,dgxk lra dlawl

,dpzn ici lr oiyexib la` .dcia oiyexibl dnec

mpi`e ,dgxk lra eniiwzi md eay ote` oi`
.elegi `le ,dcia oiyexibl minec

,hbd z` oiazek lkd lr ,epizpyna epipyìò©
,'eëå úéæ ìL äìòädl ozepe dxt ly oxwd lre ¤¨¤¤©¦§

.card z` dl ozepe car ly ci lr ,dxtd z`

,`xnbd zl`eyàîìLaiab lr azekd iablãé ¦§¨¨¨
ãáòcozep ok m` `l` zyxebn dpi` recn oaen §¤¤

ixdy ,card lk z` dl
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xcde"ק fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr gi sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyily meil)

déáúBàåegipde -dézñéëa,ely wiza -éàc §§¥§¦§¥§¦
tîäñéienr qiitzz seqal m`y -ñéitéz , ¦©§¨¦©¥

onf dyxbe ,eqiitzp `l seqal j` ,dpyxbi `le
,hba aezkd xg` axéàîminkg elired dn - ©

cr zyxebn dpi` ixd ,df ote`a onfd zpwza
oke ,dilr zetgl leki dlrae ,dcil hbd ribiy
dlra xkny zexit zegewldn zeabl dleki

dyxbzd `l oiicry s` hbd zaizk zryn
.dry dze`adéì øîà`l minkg ,`piaxl `ax ¨©¥

y ,df ote`a hb mc` aezkiy eyygíéc÷î àìŸ©§¦
déLôðì àúeðòøet Lðéàmicwn mc` oi` - ¦¦§£¨§©§¥

`ed oi`e xg`ne ,envr lr zeprxet `iadl
.exear zeprxet md ixd ,oiyexiba dvex

:oihiba onf zpwz lr le`yl dkiynn `xnbd
íéàaä ïéhéb ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦¦¦©¨¦

íiä úðéãnîoihib odl egly odilray miyp - ¦§¦©©¨
,l`xyi ux`l ux`l uegnéáúkéîczryy - §¦©§¥

`id mzaizkaycegeèî àìå ,ïñéð`le - §¦¨§Ÿ¨
oiyexibd elg `le miypd icil eribdãò,éøLz ©¦§¥

ok m`,íúðwúa íéîëç eìéòBä äîoiicr ixd ¨¦£¨¦§©¨¨¨
hbd ici lr dilr dtgi lrady yeygl yi

.dzpfy drya dzid diepty xn`iedéì øîà̈©¥
,iy` axl `piaxeäðämiglypy elld oihib - ¨§

,ux`l uegneäì úéà àì÷lew mdl yi - ¨¨¦§
onfdn di`x `iadl oi`y mircei lkde ,meqxte

ilan zpn`p didz `l dy`de ,mda aezkd
.dcil hbd ribd izn gikezy

dpi` ,dpnl`zdy e` dyxbzdy dy` lk

dyely exariy cr ,xg` yi`l `ypdl dleki
rceiy ick ,dlra zzinn e` diyexibn miyceg
clid m`d oigadl lkepe ,zxaern dzid m`d

dlran e` oey`xd dlran `ed dl cleeiy
dyely mipen ep` iznn zxxan `xnbd .ipyd
e` hbd zaizk zryn m`d ,dpgad iycg

:ezpizp zryn
øîzéà,èâì ïéðBî éúîéàîzyly z` ¦§©¥¥¨©¦§¥

`ypizy cr oizndl dkixv dy`dy miycegd
.zipya,øîà áømipenúòMîdäðéúð.hbd ly ©¨©¦§©§¦¨

,øîà ìàeîLemipenúòMîdäáéúk.hbd ly §¥¨©¦§©§¦¨
,`xnbd dywné÷úîàéòLBä øa ïúð áø dì ó ©§¦¨©¨¨©©§¨

ì,ìàeîLiyceg zyely z` mipen ep` m` ¦§¥
mc`y dxwna ok m` ,daizkd onfn dpgadd
eiyp izyl oihib ipy xqne mid zpicnl rqp
mdn cg` ly ezaizk onfy `l` ,meid eze`a

ipyd ly ezaizk onfn ycega mcwen,`ld
z`yip odn zg`y e`xiyk miiyceg xeark

eøîàéy ,denz oic o`k yiy miyp`díéLð ézL Ÿ§§¥¨¦
úçà øöçameia eyxbzde cg` mc`l ze`eyp ¤¨¥©©

dy` ,ok it lr s`e ,cg`Bæoiicräøeñà£¨
,`ypidlådy`Bæxakúøzeî.`ypidl §¤¤

éiaà déì øîàdniz oi` ,`iryed xa ozp axl ¨©¥©©¥
dy` oky ,xacaBæxeark wx `ypdl zxzeny
,miyceg dyelydhéb ïîæhba aezky onfd - §©¦¨

,dl ozipyäéìò çéëBîexar `l oiicry ¦©¨¤¨
oiicr jkitle ,ezaizk onfn miyceg dyely

,`ypidl dxeq`ådy`Bæ`ypdl zxzeny §
,miiyceg xearkdhéb ïîæ-hba aezky onfd §©¦¨

,dl ozipyäéìò çéëBîdyely etlg xaky ¦©¨¤¨
.ezaizk onfn miyceg

ax ixack oda epipyy zeziixa d`ian `xnbd

:l`enye
àéðzzg` `ziixaadéúååkezhiyk -,áøc ©§¨§¨¥§©

eàéðzzxg` `ziixaadéúååkàéðz .ìàeîLc ©§¨§¨¥¦§¥©§¨
ääzLðå BzLàì èb çìBMä ,áøc déúååk- §¨¥§©©¥©¥§¦§§¦§©¨

d akrzdeìL Cøca çéìLòébäLk ,íéLãç äL ¨¦©©¤¤§Ÿ¨¢¨¦§¤¦¦©
dãéì èb,dy`d lyäëéøödy`dïézîäì ¥§¨¨§¦¨§©§¦

ìLíéLãç äLelit`e ,hbd z` dlawy dryn §Ÿ¨£¨¦
hbd zxiqn mein miyceg dyely exar xak m`

,gilylïLé èâìez` ea yxbl i`yx mc` oi`y §¥¨¨
,ezy`ïéLLBç ïéàonf xary s` lr ,df dxwna ¥§¦

,dy`d cia ezxiqnl hbd zaizk oia axéøäL¤£¥
dnò ãçééúð àì.hbd zaizk xg`l dlra Ÿ¦§©¥¦¨

BzLàì èb LéìLnä ,ìàeîLc déúååk àéðz- ©§¨§¨¥¦§¥©©§¦¥§¦§
epxqniy zpn lr yily lv` hb ciwtdy in¨

,ezy`lBì øîàåyilyl lradeäðzz ìàdì §¨©©¦§¥¨
hbd z` izy`l xeqnz l` -øçàì àlà¤¨§©©

ìLíéLãç äL,ekxcl jld `ede ,df mein §Ÿ¨£¨¦
dì BðúpMî,miyceg dyely xeark yilyd ¦¤§¨¨

úøzeîdy`d,ãiî àNpéìdkixv `id oi`e ¤¤¦¨¥¦¨
,miyceg dyely oizndlïLé èâìemc` oi`y §¥¨¨

,ezy` z` ea yxbl i`yx,ïéLLBç ïéàéøäL ¥§¦¤£¥
dnò ãçééúð àì.hbd zaizk xg`l dlra Ÿ¦§©¥¦¨

:df oica ,dyrnl dkld mi`xen` ewlgpáø©
éãáò éMà áøå étt áøå àðäkmipen eid - ©£¨§©©¦§©©¦¨§¥

dpgad iyceg dyelyäáéúk úòMîdryn - ¦§©§¦¨
.l`eny ixack ,azkp hbdyàðeä áøå àtt áø©¨¨§©¨

éãáò òLBäé éaøc déøa-dyely mipen eid §¥§©¦§ª©¨§¥
dpgad iycegäðéúð úòMî ,hbdy dryn - ¦§©§¦¨

.ax ixack ,dy`d cia ozipàúëìäåzwqete - §¦§§¨
`ed dpgadd iyceg zyely oipny ,`xnbd

,äáéúk úòMî.l`eny ixacke ¦§©§¦¨
m` oia deln lk dxezd on zhnyn ziriay
j` ,xhya daezk dpi`y oiae xhya daezk `id

oi` ,dhinyd iptl ezy` z` yxiby in
jtdzy cr daezkd z` zhnyn dhinyd
d`ian `xnbd .aeg xhy x`yk zeidl daezkd
daezkd zkted iznn ,mi`xen` zwelgn

.aeg zeidl
úènLî äaeúk éúîéàî ,øîzéàdidz - ¦§©¥¥¨©§¨§©¤¤

.dze` hnyz ziriayde aeg xhy x`ykáø©
íBbôzLî øîàrazz dy`dy dryn - ¨©¦¤¦§

,dzaezk incn zvwn elit` lawzeóB÷æúå- §¦§
dzrny ,d`eelda aegd zxzi z` aygze

zhnyn ziriayde ,aeg xhyk `id dzaezk
.dze`

,øîà ìàeîLedy`d m`äîâtzeabl dlgd - §¥¨©¨§¨
zcnery dzrc dzlib f`y ,daezkd inc z`

,daezkd inc z` rxtdläô÷æ àlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ¨§¨
ixd ,d`eelda aegd zxzi z` dcinrd `ly -

oke ,ziriaya draezl xeq`y deln lkk `id
dy`d m`äô÷æzeidl dzcinrde daezkd z` ¨§¨

dze` zhnyn ziriayd ,delnàlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ
äîât.daezkd inc z` rxtdl dlgd `ly - ¨§¨

ax ixack oda epipyy zeziixa d`ian `xnbd
:l`enyeàéðzzg` `ziixaadéúååk- ©§¨§¨¥
ezhiyk,áøceàéðzzxg` `ziixaadéúååk- §©©§¨§¨¥
ezhiykéúîéàî ,áøc déúååk àéðz .ìàeîLc¦§¥©§¨§¨¥§©¥¥¨©
didzdäaeúk`dze aeg xhy x`ykúènLî §¨§©¤¤

,ziriayaíBbôzLîdy`d lgzy onfn - ¦¤¦§
dzaezk z` zeablóB÷æúåaegd zxzi z` §¦§
m` j` ,deln xeza,äô÷æ àìå äîâte`äô÷æ ¨§¨§Ÿ¨§¨¨§¨

úènLî dðéà ,äîât àìå,ziriayaãò §Ÿ¨§¨¥¨§©¤¤©
.óB÷æúå íBbôzL¤¦§§¦§

ñðBà ,ìàeîLc déúååk àéðzz` qp`y in - ©§¨§¨¥¦§¥¤
,dia`l sqk miying mlyl aiigy dlezad

ñð÷edilr `ivede dleza dxrp `ypy ine - §©
dia`l mlyny ,dleza dzid `ly ,rx my

,sqk mirlq d`néezéôedleza dzity in - ¦
,sqk miying dia`l mlyny ,enr akyl
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did `l ENi`M Wginl `Mi` `YWdC rnWn©§©§©§¨¦¨§¥©§¦Ÿ¨¨
`NW miWWFg onf FA oi`aC Fpi` dfe onf FA§©§¤¥¦§¥§©§¦¤Ÿ
dX` mEXn `l `kdC `WWge dX`d ciqtY©§¦¨¦¨©£¨¨§¨¨Ÿ¦¦¨
ixY KPdC i"xl d`xpe zFgEwl mEXn `N ¤̀¨¦§§¦§¤§¦§©¨§¥
o`nl la` dRgi `OW xn`C o`nl ikxiR¦§¥§©§¨©¤¨§©¤£¨§©
oiciqtn oicaC `gip ixiR mEXn xn`C§¨©¦¥¥¦¨¦§¦©§¦¦

:dnizg zrXn zFgEwNd©§¦§©£¦¨
Edpd`iraC qxhpETA WxiR .Edl zi` `lw ©§¨¨¦§¦¥©§§¥§©§¨

Dcil dHiB `hn zni` di`x iiEzi`l§¥¥§¨¨¥©¨¨¦¨§¨¨
Dcil `A `NW rEciC idpC zEpf oiprlC DniY¥©¦§¦§©§¦§¦§¨©¤Ÿ¨§¨¨
ozPW xnFle zFRgl lFki n"n FA aEzMd mFIA©©¨¨§©§©¤¨©
onf EpTiYW mcFw FnM dzPiGW mcFw Dl̈¤¤¦§¨§¤¤¦§§©
onGW onGA oi`FxWM Edl zi` `lw i"xF`e§¦¨¨¦§§¤¦©§©¤§©
`lw Dil zi` dxiqOd mcFw `id daizMd©§¦¨¦¤©§¦¨¦¥¨¨
dxiqOd mFi rcil EdiiYrC` iwQnE `zNinl§¦§¨©§¥©©§©§¥©©§¦¨
onGd i"r l"ie onf EpTiY dOl `EddaE z"`e§§©¨¨¦§§©§©§©
FAW onGd i"r mi`FxW itl lFw Fl Wi¥§¦¤¦©§©¤
o`nE z"`e daizMd mFiA Dpi` dpizPdW¤©§¦¨¥¨§©§¦¨§©
dOl dGd onGA FzFg` zA mEXn xn`C§¨©¦©£©§©©¤¨¨
rnWn dGd onGA 'it`C oiHibA onf oiazFM§¦§©§¦¦©£¦©§©©¤©§©

opzcM onf iraC(.et sc onwl)'bmilEqR oiHiB §¨¥§©§¦§©¦¦§¦
i` mixfnn dipA lr dRgi `OW dxifB l"ie§§¥¨¤¨§©¤©¨¤¨©§§¦¦
`NW p"` WCwOd ziA dpAi dxdn iOp©¦§¥¨¦¨¤¥©¦§¨¤Ÿ
dWExbC dPxifgie oiWExiB xg` dzPif Exn`iŸ§¦§¨©©¥¦§©§¦¤¨¦§¨
a"tA opixn`cM xFfgl zxYEn dzPiGW¤¦§¨¤¤©£¦§©§¦¨§

dhFqC(:gi sc):glFXdhblE 'Ek FYW`l hB §¨©¥©¥§¦§§¥
dkixSW t"r` WExiR .oiWWFg oi` oWï¨¥§¦¦¤§¦¨
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`zEaxl mipFW`xd mipW hwpC z"x xnF` `YtqFYA `qxiBd `id KM x`XA zEcrd miIwzY milEqR F` miaFxw mipFW`xd mipW E`vnpe xhXd lr minEzg micr dXnge©£¦¨¥¦£¦©©§¨§¦§§§©¦¨¦¦§¦§¦¦§©¥¨¥©§¨©¦©¦§¨©¤§¨¥§¨©§©¦¨¦¦¦§¨
mipW zFxhWA xWM i`C i"xl d`xp oi`e x`XA zEcrd miIwzY milEqR F` miaFxw mipFxg` F` miIrvn` E`vnp m` y"ke zEcrd xTir mdW xzFi d`xPW t"r`C§¤¦§¤¥¤¥¦©¨¥§¦¦§§¤§¨¦¦©£¦§¦§¦¦§©¥¨¥©§¨§¥¦§¤§¦§¦¨¥¦§¨§©¦

le xWM cge aFxw cgA F` miaFxw mipWA DinEiwl iz` `nlC WEgip sFQA oiA rvn`A oiA dNgYA oiA miaFxwzFnizgd lM ExiMIW cr miIwn `l mlFrlC xninl `Mi §¦¥©§¦¨¥¨¤§©¥©¥¦§¨¨¥¦§¥¦§©¦§¦§©¨§©¨¥§¥¨§¥©¦§¨Ÿ§©¥©¤©¦¨©£¦
miYgn iraC dOkC `kd la` mNEM miIwl DEgxh` `l xWw lM lr miYgdl opAx DEgxh`C mEXn mzd DiA zi`C `zlY lMn opiniIwn xXEwn hbaC b"r`e xhXAW¤©§¨§¦§¥§¨§©§¦¨¦¨§¨¨§¦¥¨¨¦§©§§©©¨¨§©§¦©¨¤¤Ÿ©§§©§©¥¨£¨¨¨§©¨§¨¥©§¦
WEgil iOp azMl micrd oiA KixtE lEqR zg` dhiW wigxd 'it` `YxX`l micrd oiA la` azMl micrd oiA `N` EpW `l hEWR hbA opixn` `dC EdNEkA mEIw irÄ¥¦§§§¨©§¦¨§¥¨Ÿ¨¤¨¥¨¥¦©§¨£¨¥¨¥¦¨©©§¨£¦¦§¦¦¨©©¨¨¦¥¨¥¦©§¨©¦¥
`nlraC rnWn dlrn lW micrn `N` dHn lW micrn FzF` oiniIwn oi` `peeB i`d iM lM iPWnE icarC `Ed micrA zFAxl xn`e zg` dhiWA eicre `Ed azM `nlC¦§¨¨©§¥¨§¦¨©©§¨©§©§¥¦§©§¥§©¥¨¦©©§¨¥§©§¦¥¥¦¤©¨¤¨¥¥¦¤©§¨©§©¦§©§¨
mipW `ziixaA hwp `wecC zFlFcB zFkldA WxtOW FnM WxtnE z"x FA xfge icin KixR ded `l zFnizgd lM miIwl Kixv ded i`e oiniIwn DiA zi`C ixY lMn¦¨§¥§¦¥§©§¦§¦£¨¨¦§©¥¨©£¦Ÿ£¨¨¦¦¥§¨©§¨¥§¤§¨¥©£¨§§©§¨¨©¦§©§¨§©¦
mWl i`CeC dlhA FzEcr lEqR F` aFxw mipFxg`d on F` miIrvn`d on `vnp la` x`XA zEcrd miIwzY Kkl iENinl F` cFakl EnzgC opilzC 'Ek miaFxw mipFW`xd̈¦¦§¦§¨¦¨§¨§§¨§¦§©¦§©¥¨¥©§¨£¨¦§¨¦¨¤§¨¦¦¦¨©£¦¨¨¥§¥¨§©©§¥

hEWR hbA xn`w ikde Enzg zEcr(:bqw sc a"a)oiniIwn oi`C `kRi` ied dAxC` `nlrA la` dlrn lW micrn `N` dHn lW micrn miniIwn oi` `peeB i`d iM lM ¥¨§§¨¥¨¨©§¥¨¨¦©©§¨¥§©§¦¥¥¦¤©¨¤¨¥¥¦¤©§¨£¨§©§¨©§©¨£¥¦§¨§¥§©§¦
xhXd lrA zrcC micr mEXn xn`C o`nl z"`e `nlr iNEkl lEqR sFQA la` dNigYA `N` xiWkn `l `kd xiWknC o`nE dHn lW micrn `N` dlrnNW micrn¥¥¦¤§©§¨¤¨¥¥¦¤©¨©§©§¦¨¨Ÿ©§¦¤¨©§¦¨£¨©¨§¥©§¨§§©§¨©¦¥¦§©©©©©§¨
xhW ip`WC mY EpiAx xn`e 'Ek Eziz` ifginl mzd opiliiWC ikid iM EdpiliiWil iENinl EnzgW zFxhW x`WA opilY i`O` FYrC itl minzFg mde micr mEXn miYgdl§©§¦¦¥¦§¥§¦§¦©§©©¨¦¨¦§¨§¨¤¨§§¦¦©§¦§¦¥¦§©§¦¨¨¨§¤§¥£¥§¨©©¥©§©¦§¨

:c"aA mzEcr dxwgPW FnM dUrp minEzgd micrC§¥¦©£¦©£¨§¤¤§§¨¥¨§
eic

ãòå ïàkî eléôà øîà ïðçBé éaøå ñéit ànL ïðéLééç©§¦¨¤¨¦¥§©¦¨¨¨©£¦¦¨§©
àúléîì déì úéà àì÷ ñéiôc àúéà íà íéîé äøNò£¨¨¨¦¦¦¨§¦¥¨¨¦¥§¦§¨
ïðçBé éaø øîà ézLàì èb eáúk äøNòì øîà øîzéà¦§©¨©©£¨¨¦§¥§¦§¦¨©©¦¨¨
øîà Lé÷ì Léøå éàðz íeMî íleëå íéãò íeMî íéðL§©¦¦¥¦§¨¦§©§¥¨¦¨©
eäì øîà àìc àîéìéà éîc éëéä íéãò íeMî ílek¨¦¥¦¥¦¨¦¦¥¨§Ÿ¨©§
ãçà ézLàì èb eáúk äøNòì øîà ïðz àäå íëlek§¤§¨§©¨©©£¨¨¦§¥§¦§¦¤¨

éðLe áúBkeäééðéa éàî íëlek eäì øîàc àlà ïéîúBç í ¥§©¦§¦¤¨§¨©§§¤©¥©§
ðéàå déîBéa eäééðéî éøz éa íeúçc eäééðéa àkéàïàkî C ¦¨¥©§§¨¥§¥¦©§§¥§¦¨¦¨

ïàîe øLk éàðz íeMî øîàc ïàî íéîé äøNò ãòå§©£¨¨¨¦©§¨©¦§©¨¥©
íäî ãçà àöîpL ïBâk énð éà ìeñt íéãò íeMî øîàc§¨©¦¥¦¨¦©¦§¤¦§¨¤¨¥¤
ïàîì øLk éàðz íeMî øîàc ïàîì ìeñt Bà áBø÷̈¨§©§¨©¦§©¨¥§©
Bà áBø÷ äléçza íeúç éà ìeñt íéãò íeMî øîàc§¨©¦¥¦¨¦¨¦§¦¨¨
øLk dì éøîà ìeñt dì éøîàå øLk dì éøîà ìeñẗ¨§¥¨¨¥§¨§¥¨¨¨§¥¨¨¥
úBøèLa éôelçéàì éúà ìeñt dì éøîà àeä éàðz§©¨§¥¨¨¨¥§¦©¥¦§¨
ézLàì èb eáúk äøNòì eäì øîàc àeää àîìòc§¨§¨©§¨©§©£¨¨¦§¥§¦§¦

ðéàå déîBéa eäééðéî éøz éa íeúçäøNò ãòå ïàkî C ¨¥§¥¦©§§¥§¦¨¦¨§©£¨¨
déì øîà éåì ïa òLBäé éaøc dén÷ì àúà íéîé̈¦¨¨§©¥§©¦§ª©¤¥¦¨©¥

éàãë
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קג "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr gi sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyily meil)

ik ,mrhdeïðéLééçmiyyeg ep` -ànLñéit ©§¦¨¤¨¦¥
,dilr `ae dfd onfd jeza ezy` z` lrad

.ea yxbl xeq`y oyi hb df didpe
,øîà ïðçBé éaøåhbd z` xiykn oerny iax §©¦¨¨¨©

íéîé äøNò ãòå ïàkî eléôàddy m` elit` - £¦¦¨§©£¨¨¨¦
eznizgl ezaizk oia`le ,mini dxyrn xzei

mr qiitzd `ed dfd onfd jyna `ny miyyeg

oky ,ezy`ñéiôc àúéà íàdid ok` m` - ¦¦¨§¦¥
,dqiitnàúléîì déì úéà àì÷lew jkl did - ¨¨¦¥§¦§¨

,mdipia miax mdy drya ixdy ,meqxte

md m` mbe ,mzaixn lew z` mipkyd mirney
`ly xg`ne ,mipkyd dfa miyibxn miqiitzn
`ny yeygl mewn oi` ,eqiitzdy lew rnyp

.xyk hbde ,dilr `ae dqiit
opgei iax oia ztqep zwelgn d`ian `xnbd

:yiwl yixl

,øîzéày lraäøNòì øîà,miyp`èb eáúk ¦§¨©©£¨¨¦§¥
,ïðçBé éaø øîà .ézLàì,`id lrad zpeek §¦§¦¨©©¦¨¨

yíéðLhbd lr enzgi mdníéãò íeMîlka enk §©¦¦¥¦
hbíleëå`l` ,micr mpi` mitqepd dpenyde - §¨

mezgl mikixv mdéàðz íeMîlrad dyry - ¦§©
ok m` `l` ea yxbl hbd xykei `ly i`pz

ezy` z` yiial dfa ezpeeke ,mlek eilr enzgi
.miaxa,øîà Lé÷ì Léøå,`id ezpeekyílek- §¥¨¦¨©¨

hba enzgi dxyrdlkyíéãò íeMîicr xeza- ¦¥¦
.hb lka minzegy micrd ipy enk ,hbd

:mzwelgn ote` z` zxxan `xnbd
éîc éëéäewlgpy dyrnd did ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,eaàîéìéàote`a xaecny xn`p m` -àìc ¦¥¨§Ÿ
íëlek eäì øîàmdl xn` `l lrady - ¨©§§¤

mzqa mdl xn` `l` 'izy`l hb eazk mklek'

,'izy`l hb eazk'ïðz àäådpyna epipy ixde - §¨§©
lrad m`y (:eq onwl)äøNòì øîàmiyp` ¨©©£¨¨

,'ézLàì èb eáúk'lr mezgl mlek mikixv oi` ¦§¥§¦§¦
`l` hbdãçàmdnáúBkhbd z`íéðLemdn ¤¨¥§©¦

ïéîúBçlrad zpeek dzid `ly meyn ,eilr §¦
,aezki dvxiy mdn dfi`y `l` eazki mleky
`xnbd zx`an .enzgi mdipian mipy cere,

àlào`k xaecny xnel migxkeneäì øîàc ¤¨§¨©§
íëleki`ce df ote`ae ,izy`l hb eazk §¤

my x`eany enk ,mezgl mikixv mleky

azek cg` ,'eaezk mklek' xn` m`y dpyna
mikixv m`d `id mzwelgn lke ,minzeg mleke

.i`pz e` micr meyn mezgl

nbd:mdipia miweligd z` zx`an `x
,`xnbd zl`eyeäééðéa éàîm` weligd dn ©¥©§

daiyn .micr meyn e` i`pz meyn minzeg

,`xnbdeäééðéa àkéàmdipia lcad yi - ¦¨¥©§
dxwnadéîBéa eäééðéî éøz éa íeúçc- §¨¥§¥¦©§§¥

ezaizk meia hbd lr enzg micrdn mipyy

ðéàåCenzg ,mixg`d dpenydãòå ïàkî §¦¨¦¨§©
íéîé äøNò,hbd zaizkn mini dxyr xg`l - £¨¨¨¦

¯ éàðz íeMî øîàc ïàîxaeqy opgei iax ©§¨©¦§©
i`pz meyn `id mitqepd dpenyd znizgy
miyp` dxyry ,el` oiyexiba lrad dpzdy
,zecr meyn mznizg oi`e hbd lr minezg eidi

hbd didi eixacl ok m`,øLkoexqg o`k oi`e ¨¥
dnizg dpi` mixg`d znizg ik ,mcwen hb ly
meia xykda mzgp hbdy `vnpe ,zecr myl

.ezaizkíéãò íeMî øîàc ïàîeyiwl yixe - ©§¨©¦¥¦
meyn `id mitqepd dpenyd znizgy xaeqd
icrl miaygp cgi mleke hbd lr zecr

hbd eixacl ,dnizgd,ìeñt,mcwen hb oick ¨
azkpy meia enzg `l micrd on wlg ixdy
,mlek eilr enzg `ly cr hb dyrp `le ,hbd

.hba aezky onfd xg`l df did xak enzgyke
:mdipia yiy sqep welig d`ian `xnbd

énð éà,mdipia yi welig cer -àöîpL ïBâk ¦©¦§¤¦§¨
íäî ãçàmitqepd dpenydn -áBø÷e` ,lral ¤¨¥¤¨

,xhya minezgd micrd cg`l e` ,dy`lBà
cr epid micrd on cg`y `vnpy,ìeñtllke ¨

epiptl e`a m` elit`y (.h oixcdpq) epicia `ed
mdipian cg` `vnp m` ,micr d`n ly zk

.dlha mzecr ,leqt e` aexwøîàc ïàîì§©§¨©
éàðz íeMîznizgy xaeqy opgei iax ixacl - ¦§©

i`pzd meiwl `l` dpi` mitqepd dpenyd
hbd ,lrad dpzdy,øLkmpi`e xg`ny ¨¥

dleki mznizg oi` ,zecr zxeza minzeg

j` .zecr myl minzegy micrd ipy z` leqtl
íéãò íeMî øîàc ïàîìyiwl yix ixacl - §©§¨©¦¥¦

didi ,zecr jxevl `id mlek znizgy xaeqy

hbdìeñtminzeg dxyrd lky xg`n ik ¨
,leqt mdipian cg` m` elit` ok m` micrk

.dlha ozecr

dxwna ,opgei iax itl oicd z` zxxan `xnbd
:sqep

äléçza íeúç éàenzgy mipydn cg` m` - ¦¨¦§¦¨
lr mixykd micrd enzgy mcew cer dligza

did hbdìeñt Bà áBø÷,mei eze`a enzg mleke ¨¨
dì éøîàhbdy exn`y yi -dì éøîàå ,øLk ¨§¥¨¨¥§¨§¥¨

hbdy exn`y yie -,ìeñtitl ok exn` mdipye ¨
minezgd xziy xaeqd ,opgei iax zhiyhbd lr

meiw myl `l` zecr myl minezg mpi`

i`pzd.
:mzwelgn inrh z` zx`an `xnbd

øLk dì éøîà,xyk hbdy exn`y el` - ¨§¥¨¨¥
enzg leqtd e` aexwdy s` lry mixaeq

,dligzaàeä éàðzmeiw myl dzid mznizg - §©
mixykd z` dpin lrady xazqn oky ,i`pzd

,i`pz myl mileqtd z`e ,micr myl zecrl
zecrd mewn lkn ,dligza enzgy s` ok m`e

.cirdl miie`xd micrd mze`a zniiwznéøîà̈§¥
¯ ìeñt dìmixaeq ,leqt hbdy exn`y el` ¨¨

yàîìòc úBøèLa éôelçéàì éúàe`eaiy - ¨¥§¦©¥¦§¨§¨§¨
e`xiy oeiky ,zexhy x`yl df hb oia silgdl

lrady xnel e`eai aexw dligza mezgy
,dfk hb xiykp m`e ,zecr myl eze` mizgd
leqt e` aexw cr mizgdl xzeny o`kn ecnli

.zexhyd lka
iax ea ewlgpy oipra dyrn d`ian `xnbd

:yiwl yixe opgei

eäì øîàc àeääxn`y mc`a dyrn - ©§¨©§
äøNòìmklek' ,miyp`,'ézLàì èb eáúk ©£¨¨¦§¥§¦§¦

déîBéa eäééðéî éøz éa íeúçmkezn mipy - ¨¥§¥¦©§§¥
,azkpy meia hbd lr enzgðéàåCdpenyd §¦¨

hbd lr enzg mitqepdíéîé äøNò ãòå ïàkî¦¨§©£¨¨¨¦
.ezaizk mein mini dxyr xeark -dén÷ì àúà̈¨§©¥

¯ éåì ïa òLBäé éaøciax iptl l`eyd `a §©¦§ª©¤¥¦
l oa ryedi,`l e` xyk hbd m`d eze` l`ye ie
déì øîà,l`eyl iel oa ryedi iax ¨©¥

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr hi sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iriax meil)

dé÷tàåxg`le ,dy`l exqne e`ivede xfge - §©§¥
e` miqeit xhy df didy lrad xne` okn

,dpn`àîéúc eäîxnel mixeaq epiid - ©§¥¨
,hbd z` qipkdy dryaydéôìç éôelç- ©¥©§¥

e` miqeit xhy `ived ecba jezne ,etilgd
jkl ,dy`l xqn eze`e ,dpn`ïì òîLî à÷̈©§©¨

xqny xnel on`p epi`e ,dtlgdl miyyeg oi`y

.dpn` e` miqeit xhy dl
,`xnbd zxtqnàøáb àeääàhéb dì ÷øæc ©©§¨§¨©¨¦¨

eäúéáãìdxvgl micr ipta hbd z` jilydy - ¦§¦§
my ltpe ,ezy` lyépc éðéáì,zeiagd oia - §¥¥©¥

`l` ,hbd z` e`vn `l zeiagd oia eytigyke
àzæeæî çkzLà.dfefn d`vnp -áø øîà ¦§©©§§¨¨©©

àçéëL àì épc éðéa àzæeæî ,ïîçð`vnzy - ©§¨§§¨¥¥©¥Ÿ§¦¨

ok lre ,giky `l xac `ed zeiagd oia dfefn

.zyxebn dpi`e ,dfefn jilyd lrad i`ceea
éléî éðäå`weec `ed df xace -àãç çkzLàc §¨¥¦¥¦§©©£¨

,zg` dfefn my d`vnp xy`k -ìáàxy`k £¨
zeiagd oia e`vnpíézLe`ìLLep`e ,zefefn §©¦¨Ÿ

mixne` ep` ,cg` slw wx jilyd lrady epi`x
éàåä àäcîztqepd z`fd dfefndy oeikny - ¦§¨£©

,okl mcew zeiagd oia dzid i`ceeaénð àä̈©¦
éàåä`id mb ,d`vnpy dpey`xd dfefnd s` - £©

wxf lrad `l` ,dkilyd lrad `le my dzid

,hb mylàhéâå,`vnp epi` zrky hbde - §¦¨
øeîéày xen` -deì÷L íéøaëòedelhp - ¥©§¨¦©§©
.myn

,`xnbd zxtqnàøáb àeääàzLéðk éáì ìòc ©©§¨§©§¥§¦§¨

e ,zqpkd zial qpkpy -ì÷Lmyn gwle -øôñ ¨©¥¤
,äøBzeeäúéáãì dì áéäé,ezy`l exqne - ¨¨¦¨¦§¦§

dì øîàådxiqnd zryaàä'[df -].'Chéb §¨©¨¨¦¥
,`xnbd zx`anLeçéì éàîì ,óñBé áø øîà̈©©¥§©¥

dì,df dxwna yegl yi dnl -éî íeMî éà ¨¦¦¥
ïéìéîmivtr ina hb dl azk `ny yeygp m` - ¦¦

azkd oi`e ,uegan dxezd xtqd slw iab lr

y epcnl (`"r) lirl ixd ,xkipïéàa azkéî ¥¥
ïéìéîazk aygpéab ìòa caery slw,ïéìéî éî ¦¦©©¥¥¦¦

.xkip epi`e slwd d`xnk azkd d`xny xg`n

micaern eid mdly dxezd ixtq lk ixde
xtqd iab lr mivtr ina azk m` s`e ,mivtra

.`ed leqt hb ixd ,dxez

המשך ביאור למסכת גיטין ליום רביעי עמ' ב



xcde"קד fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr hi sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iriax meil)

åéìò CBîñì ïBòîL éaø àeä éàãkhb xiykdl §©©¦¦§¦§¨¨
cg` meia eid `l eznizge ezaizky s` df

÷çcä úòLae` ,ekxcl xak jld lrad m` - ¦§©©§©
it lr xg` yi`l d`yip xak dy`dy dxwna

.df hb
,`xnbd zl`eyøéLëä àì ,Lé÷ì Léø øîàäå§¨¨©¥¨¦Ÿ¦§¦
àlà ïBòîL éaømicrd enzg m`øzìàìcr - ©¦¦§¤¨§©§©

,hbd zaizk mein mini dxyrìáàenzg m` £¨
micrdíéîé äøNò ãòå ïàkî,okn xg`l -àì ¦¨§©£¨¨¨¦Ÿ

,`xnbd daiyn .df hb oerny iax xiykd

àéääayiwl yixe opgei iax ly mzwelgna - §©¦
,oerny iax zrcadéì àøéáñ ïðçBé éaøk- §©¦¨¨§¦¨¥

m` s`y opgei iaxk iel oa ryedi iax xaeq

,`xnbd zl`ey .xyk hbd ax onf xg`l enzg
ïðçBé éaø øîàäåaezkl dxyrl mc` xne`yk §¨¨©©¦¨¨
y `id ezpeek hbíéðLhbd lr minzegíeMî §©¦¦

íéãò,ïleëåminezg mixzepd dpenyd lke - ¥¦§¨
éàðz íeMîixacl mb xyk df hb ok m`e ,cala ¦§©

micr ipy ixdy ,mcwen hb elqty ,minkg

,`xnbd daiyn .ezaizk meia hbd lr enzg
àéääayiwl yixe opgei iax ly ef zwelgna - §©¦

,'izy`l hb eazk mklek' xn`y in iablLéøk§¥
déì àøéáñ Lé÷ìiel oa ryedi iax xaeq - ¨¦§¦¨¥

dxyrd lky dzid lrad zpeeky yiwl yixk
micrk hbd lr enzgi:

äðùî

Dl azke' (` ck mixac) oiyexib zyxta xn`p§¨©¨

.'hb' minkg oeyla dpekn df xtq ,'zzixM xtq¥¤§¦ª
ipina xnelk ,'azk'd ipica zwqer epizpyn
ipica oke .hbd zaizkl mie`xd mipnnqd

z` aezkl xyt` mixac el` lr xnelk ,'xtq'd
.hbd

íéáúBk ìkamiynynd mipnnqd ipin lka - ©Ÿ§¦
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did ,oiick e` crk mezgl jixv didyk z`f

e un`znéø÷,envra xhyd z` `xewe - ¨¥
íéúçå.àìeò déì øîàdcedi axlzëéøö àì §¨¦¨©¥¨Ÿ§¦©§

,un`zdl jixv jpi` -àäcøæòìà éaø`edy §¨©¦¤§¨¨
àøî[oec`-]ìàøNé õøàcdlecb eze`iway , ¨¨§¤¤¦§¨¥

,xhy lr mezgl jixv did xy`ke ,eixag lkn
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ïîçð áø,eilr mezgiyéðéic éøôñå,eiptl e`xw ©©§¨§©§¥©¨¥
meyn ,e`xwl ilan xhya mezgl lwdúéàc§¦
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,eilréðéøçà éøôñåmpi`y mixg` mixteqe - §©§¥©£¦¥

xhy `a did m` e` ,eiptl ede`xwi epic zian
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eiptläàñøt àøèLziqxt oeyla aezk xhy - §¨¨©§¨¨
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zl`ey cer .mivtra caern slw iab lr azkpy

,`xnbdïðéòa àäåxhyd ipicn cg` ixde - §¨§¦¨
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mixg` miyp`dén÷ eø÷eiptl mi`xew eid - ¨©¥
,xhyd z`íéúçå.mzeg did `ede -ïîçð áøå §¨¦§©©§¨

xy`k ,dlebd y`x mrhn dpenn oiic didy

,xhy lr mezgl jixv didéøôñ dén÷ eø÷̈©¥©§¥
éðéicz` eiptl mi`xew eid oicd zia ixteq - ©¨¥

,xhydíéúçå`xnbd .mzeg did `ede - §¨¦
,ef `lew dliabnà÷ååãåicil xhyd `a xy`k §©§¨

ïîçð áø,eilr mezgiyéðéic éøôñå,eiptl e`xw ©©§¨§©§¥©¨¥
meyn ,e`xwl ilan xhya mezgl lwdúéàc§¦

eäì,oicd zia ixteql ,mdl yiy -àúîéà- §¥§¨
.xhya aezkdn zxg` e`xwi `le ,eiptn d`xi

ìáàicil xhy `a did m`ïîçð áømezgiy £¨©©§¨
,eilréðéøçà éøôñåmpi`y mixg` mixteqe - §©§¥©£¦¥

xhy `a did m` e` ,eiptl ede`xwi epic zian
ede`xwiyéðéic éøôñ,àðéøçà Léðéàåyi`e - ©§¥©¨¥§¦¦©£¦¨

,ongp ax `le eilr mezgi xg`àìjenql oi` - Ÿ
e`xwl mzegd lr `l` ,mixteqd z`ixw lr

.envra
dén÷ì éúà äåä ék àtt áø`a did xy`k - ©¨¨¦£¨¨¥§©¥

eiptläàñøt àøèLziqxt oeyla aezk xhy - §¨¨©§¨¨
íéúek ìL úBàkøòa ãéáòcici lr dyrpy - §¨¦§©§¨¤¦

,miieb ly oic ziaì eäì éø÷îíéúek éðLdid - ¦§¥§¦§¥¦
e`xwiy miieb ipyl `xewxhyd z` eiptläæ¤

äæ éðôa àlL,Bnez éôì çéñîaepiaiy ilan - ¤Ÿ¦§¥¤§¥¦©§¦
jk ici lr zeabl mdixac lr jneq `tt axy

,aegd z`déa éaâîelr aegd z` daeb dide - ©§¥¥
s` ,xhyd iciéãaòLnî,micareyn miqkpn - ¦§©§§¥

.xhya deln lk oicke

éëä ,ïúð øa àðeä áø éì øîà ,éMà áø øîà̈©©©¦¨©¦©¨©¨¨¨¦
äàñøt àøèL éàä ,øîéîà øîàxhy - ¨©£¥©©§¨¨©§¨¨

,ziqxta aezkyéãäñ déìò éîéúçcminezge - ©£¦¥£¥©£¥
micr eilrdéa ïðéaâî ,ìàøNéici lr miaeb - ¦§¨¥©§¦¨¥
df xhyéãaòLnî,`xnbd zl`ey .àì àäå ¦§©§§¥§¨Ÿ

éø÷éîì éòãémpi` ea minezgd micrd ixde - ¨§¥§¦§¥
ilan xhyd lr enzg ji`e ,ziqxt mircei

,`xnbd daiyn .e`xwléòãéãaxaecn - ¦§¨§¥
,`xnbd zl`ey .ziqxt mircei micrdyàäå§¨

ïðéòajixv xhyd xykdl ixde -BðéàL áúk §¦¨§¨¤¥
éiãæäì ìBëéó-caery slw iab lr azkiy ¨§¦§©¥

,zxkip `dz ea dyrizy dwign lke ,mivtra

àkéìådaiyn .el`k mpi` miqxtd itlwe - §¥¨
wx xiykd xnin` ,`xnbdïöéôàãaxhya - §©£¦¨

zl`ey cer .mivtra caern slw iab lr azkpy

,`xnbdïðéòa àäåxhyd ipicn cg` ixde - §¨§¦¨
y `edéøöøBæçì CaezkleøèL ìL Bðéðòî- ¨¦©£¥¦§¨¤§¨

,xhya eazkp xaky mixacäèéLadxeya - §¦¨
däðBøçàly mznizgl jenqa xhyd ly ©£¨

,micrdàkéìå.jk eyr `l df xhya eli`e - §¥¨
wx xiykd xnin` ,`xnbd daiynøcäîãa- §¦§©¥

dxeya xhy ly epiprn eazke exfgyk

,`xnbd zl`ey .dpexg`dà÷ éàî àlàå§¤¨©¨
ïì òîLîxnin` `a yecig xac dfi` - ©§©¨

epcnll `ay gxkda ,eprinydlì ìëcïBL §¨¨
øLk`lde ,xhy ea aezklàðéðz(:ft oldl)èb ¨¥§¦¨¥

BáúkLoeyla azkpy -åéãòå úéøáòly ¤§¨¦§¦§¥¨
oeyla ea enzg xhyd,úéðåéazkpy hb e` §¨¦

åéãòå úéðåé,úéøáò`ed ixdøLkdaiyn . §¨¦§¥¨¦§¦¨¥
,`xnbdàéääî éàepiid `l ,dpynd ixacn - ¦¥©¦

y meyn ,zexhy x`yl cenll milekiäåä£¨
àðéîàéléî éðä,zipei oeyla xyk hby df oic - £¦¨¨¥¦¥

`l` xn`p `l,ïéhéâazpwz iptn mda elwdy §¦¦
,dpbrz `ly l`xyi zepaúBøèL øàLa ìáà, £¨¦§¨§¨

àìokl .ïì òîLî à÷x`y s`y xnin` Ÿ¨©§©¨
.oeyl lka mixyk zexhy

dì ïúð ìàeîL øîàdlraøééð÷ìç`ly ¨©§¥¨©¨§¨¨¨
,xac ea aezkéhéb äæ éøä' dì øîàå,'C §¨©¨£¥¤¦¥

ïðéLééç ,úLøBâîmiyyegy meyn -éîa ànL §¤¤©§¦¨¤¨§¥
Báúk ïéìéî`ed oi`e xiipa azkd rlape ,hbl ¦¦§¨

,dywn `xnbd .xkipéáéúéîmicr ipta hb ozp , ¥¦¥
dl xn`eBzìèðe ,'Chéb äæ éøä'hbl dy`d £¥¤¦¥§¨©

øeàì Bà ,íiì Bz÷øæe,y`d jezl -Bàìëì §¨©©¨¨§¨
ãáàä øác,hbd z` ca`nd -øæçålrad ¨¨¨¨¥§¨©

øîàå`l` hb df did `l' ,ca` hbdy xg`l §¨©
'àeä íéqt øèLxn`y e` ,`ed miqeit xhy - §©©¦

lrad'àeä äðîà øèL'ozepe azeky xhy - §©£¨¨
,dlaiw `l oiicry d`eeld lr delnl deeld
deliy mcew df aeg razi `ly delnl oin`ne

dy`d ,elúLøBâî,epîéä ìk àìålrad oi`e - §¤¤§Ÿ¨¥¤
e ,hb df did `ly on`pdøñBàì.xg`l `ypdl §§¨

,wiicl yieàîòèmeyn zyxebn dy`dy ©§¨
áúk àkéàcxac aezk didy mircei ep`y - §¦¨§¨

,edn mircei ep` oi`y `l` ,dnáúk àkéì àä̈¥¨§¨
aezk xac didy mircei ep` oi` m` mle` -

dy`d ,xhyaàìl`enyl dywe ,zyxebn Ÿ
.wlg xiip dl ozp m` mb zyxebny ,xn`y

,`xnbd zvxznìàeîL øîà÷ ékdy`dy ¦¨¨©§¥
`weec df ,zyxebndéì ïðé÷ãácxy`k - §©§¦¨¥
hbd z` miwceaàøðc àiîamina - §©¨§¨¨

relad eicd hltp ,xiipd lr mzxarday
f`e ,zeize`d ze`xpeèéìt éàd`xp m` - ¦¨¦
ixd ,xiipd lr azkdèéìtxqny xkipe ,`vi - ¨¦

.zyxebn `ide ,hb dlèéìt àì éàågken , §¦Ÿ¨¦
yàeä íeìk åàì. ¨§

,dywn `xnbdéåä éàî èéìt éëå,jka dn - §¦¨¦©¨¥
ixdèéìôc àeä àzLämind ici lr dzr wx - ©§¨§¨¦

did `l dpizpd zryae xg`ne ,hltp azkd

,`xnbd zvxzn .hb dl ozp `l ok m` ,azk o`k
énð ìàeîLi`cea zyxebn `idy xn` `l §¥©¦

`l` ,`ypdl zxzeneøîà÷ ïðéLééç- ©§¦¨¨¨©
erlap `l hbd zpizp zrya `ny miyyegy
`l` ,xkip mneyix dide ,ahid zeize`d
`id dxeq` ok lre ,dfa epigad `l micrdy

.hb `la xg`l `ypdl
z` `exwl mikixv micrdy zx`an `xnbd

:hbd
éëä ,øîéîà éì øîà ,àðéáø øîàjk -øîà ¨©¨¦¨¨©¦£¥©¨¦¨©

déîMî øîéøîéøz éa éðä ,éîéc áøcmze` - §¥©¦§¥§©¦¦¨¥¥§¥
micr ipyeäéén÷ àhéb áéäécxqnp hbdy - §¨¦¦¨©©§
,mdiptadééø÷éîì éëéøöe`xwl mikixv - §¦¥§¦§§¥

,`xnbd dywn .ezpizp mcewéáéúéîxqn , ¥¦¥
dl xn`e ezy` icil xhyd z` lradäæ éøä'£¥¤

Bzìèðe ,'Chébdy`døeàì Bà ,íiì Bz÷øæe- ¦¥§¨©§¨©©¨¨
,y`lãáàä øác ìëì Bà,åokn xg`løæç §¨¨¨¨¨¥§¨©
lradøîàå`l` hb df did `líéqt øèL- §¨©§©©¦

miqeit xhyàeäxn`y e` ,àeä äðîà øèL, §©£¨¨
dy`dy `ed oicdúLøBâîdn epi`x `ly s` §¤¤
,hba aezk didyepîéä ìk àìålrad oi`e - §Ÿ¨¥¤

on`pdøñBàì.xg`l `ypdléëéøö zøîà éàå §§¨§¦¨§©§§¦¥
dééø÷éîìmikixv micrdy xne` dz` m`e - §¦§§¥

ok m` ,ezxiqn mcew hbd z` `exwløúä©
deéø÷c,ed`xw micrdy xg`l -øîà éöî éî §©§©¦¨¥¨©
éëä dìoerhl lrad ly ezexyt`a yi m`d - ¨¨¦

.hb df didy e`x micrd `lde ,ok
,`xnbd zvxznàëéøö àìdkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`a `l` ,eprinydl `ziixaddeéø÷c øúác§¨©§©§©
,ed`xw micrdy xg`ly -délééòqipkd - ©§¥

hbd z` lraddéãé éáì,ecba zetpk zgz - §¥¨¥
המשך בעמוד קג



xcde"קח fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr k sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iying meil)

da úéàc úeúéøk íeMî éàyiy ,xn`p m`e - ¦¦§¦§¦¨
daezky zezixk zyxt zngn oiyexibl yegl

,dxezd xtqaàðéòa àämiiwziy jixv ixd - ¨§¦¨
ieeivd,'dì áúëå'jixv hbdy epcnlny §¨©¨
azkdlìdîLdze`y znieqnd dy`d myl - ¦§¨

,yxbl utg `edàkéìåoiyexib zyxt eli`e - §¥¨
iyexib myl dazkp `l ,dxezd xtqa daezkd

.ef dy`
àîéz éëå,xn`z m`e -Leçéìyeygl yiy - §¦¥¨¥

íéc÷à àîìéclrad micwd `ny -déì áäéå ¦§¨©§¦§¨©¥
àøwéòî àøôñì àæeærahn ozp dligzne - ¨§©§¨¥¦¨¨

lr ,xteqlzezixk zyxt z` aezkiy zpn
,ezy` ly diyexib myl ,dfd dxezd xtqay

,zyxebn (dpi`) oiicrïðéòa àähba ixdy - ¨§¦¨
,aezk didiy jixväpéLBîL,lrad lydîLe ¦¨§§¨

hba aezk didiy jixv oke ,dy`d lyBøéò íL¥¦
,lrad lydøéò íLå`l m`e ,dy`d ly §¥¦¨

,leqt hbd ,eazkpàkéìåxqny dxezd xtqae - §¥¨
leqte mdizeny miaezk `l ixd ezy` icil

l`ey .ea yxbl,`xnbd zà÷ éàî óñBé áøå§©¥©¨
ïì òîLîheyt `ld ,eprinydl `a dn - ©§©¨

zyxta yxbzdl dleki dpi` dy`y xacd

sqei ax ,`xnbd daiyn .dxez xtqay zezixk
wx eprinydl `aéî éab ìò ïéìéî éî ïéàL¤¥¥¦¦©©¥¥

ïéìéî.eixac zligza xn`y itk ¦¦
`ly azkpy hb owzl ozip m` zxxan `xnbd

:dnyl
àcñç áø øîà,BáúkL èbì àlLdîL`ly - ¨©©¦§¨¥¤§¨¤Ÿ¦§¨

,yxbl utg `edy dy`d mylåéìò øéáòäå§¤¡¦¨¨
ñeîìe÷ze`e ze` lk lr ,ztqep mrt eic mr §

dpeek jezn ,hbayìeðàa ,dîLdf dxwna ¦§¨¨
àéðúc .ïðaøå äãeäé éaø ú÷Bìçîì`ziixaa §©£¤©¦§¨§©¨¨§©§¨

,'d my zaizk oiprläéäL éøäxteqdéøöC £¥¤¨¨¨¦
,íMä úà áBzëìjixv `edy xaqe drhe ¦§¤©¥

,dcedi aezkläòèå ,äãeäé áBzëì ïéåkúðå§¦§©¥¦§§¨§¨¨
'dcedi' zaizka xteqdBa ìéèä àìå`le - §Ÿ¥¦

ze`d z` ea azk,úìcxac ly eteqay `vnp ¨¤
oicd .enyl eazk `ly `l` ,'d my z` azk

xteqdy `edåéìò øéáòî,'d my zeize` lr - ©£¦¨¨
ñeîìe÷,myd zyecw myl ztqep mrt eic mr §
BLc÷îe,`ed xyke ,jka.äãeäé éaø éøác §©§¦§¥©¦§¨

,íéøîBà íéîëçåote`ay meyn ,ok zeyrl oi` ©£¨¦§¦
dfïéàzaizøçáenä ïî íMä. ¥©¥¦©§¨

àéä àì àîìéc ,á÷òé øa àçà áø øîà- ¨©©©¨©©£Ÿ¦§¨Ÿ¦
oky ,hb zaizkl di`x dpi` ef `ziixa `nyãò©

íúä ïðaø éøîà÷ àì ïàkdliren `ly ¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨
myd zaizk iabl `l` ,dnyl qenlew zxard

meynàðéòác,ezaizka xcdl mikixv ep`y - ¦§¦¨
(a eh zeny) aezkd on cnlpy itkéìà äæ'¤¥¦

'eäåðàå,àkéìåzxard ici lr myd zaizke - §©§¥§¥¨
,zxcedn dpi` qenlewdàëä ìáàiabl o`k - £¨¨¨

,hb zaizkàìeilr xiardyk minkg edelqti Ÿ
xcdl epieehvp `l ixdy ,dnyl qenlew

.hbd zaizka
lka jiiyd leqt yi m`d zxxan `xnbd

:oihibd

eäðéìñôéîì àðìéëé ,àcñç áø øîàleki - ¨©©¦§¨¨¦§¨§¦§§¦§
leqtl ip`àîìòc éhéb éleëìoihibd lk z` - §¥¦¥§¨§¨

.mlera miyrpyàáø déì øîà,`cqg axl ¨©¥¨¨

àîòè éàîoihibd lky xeaq dz` dn iptn - ©©§¨
.mileqtàîéìéàxn`z m` -áéúëc íeMî ¦¥¨¦¦§¦

,(` ck mixac)áúëå','zzixM xtq' lrad 'Dl §¨©¨¥¤§¦ª
àëäå,miyer ep`y oihibd eli`e -à÷ éäéà §¨¨¦¦¨

déì äáúkici lr mze` zazek dy`d - ¨§¨¥
zegcl yi ,xteql dtqkn znlynyàîìéãå§¦§¨

ïðaø déì eð÷à ééeð÷àminkgy okziy - ©§¥©§¥©¨¨
epwde xteql dy`d dpzpy zernd z` exiwtd
jiynn .etqkn hbd azkpy `vnpe ,lral mze`

,`cqg axl xne`e `axàlàåjzrc `ny §¤¨
oihibd z` leqtláéúëc íeMî(my) hb iabl ¦¦§¦

ïúðå'zeidl dkixv hbd zpizpy epcnle ,'DciA §¨©§¨¨
deey zegtl ly jxr zlra daeyg dpizp

,dhextàëäå,mipzep ep`y oihibd eli`e -àì §¨¨Ÿ
éãéî dì áéäélra xac dl ozep `l lrad - ¨¦¨¦¦

zegcl yi .dhext deey epi` hbd ixdy ,jxr

àîìclr 'dcia ozpe' dxezd oeyly okzi - ¦§¨
àéä èb úðéúðlrad jixvy epcnll ,dxen` §¦©¥¦

epcnll icka `le ,dy`l hbd z` xeqnl

.jxr lra hb zzl jixvyòãzdi`xde - ¥©
,hbd zxiqn `id 'ozpe'yízî eçìLc,myn - §¨§¦¨

lrad m` ,dkldd `id jky ,l`xyi ux`n

Báúkhbdlìòiab,äàðä éøeqéàhbd.øLk §¨©¦¥£¨¨¨¥
`l` ,jxr lk ixqg mpid d`pd ixeqi` ixde

.dxiqnd `id 'ozpe' aezky dny gken

hb zaizk xiykdl di`x yi m` zxxan `xnbd
:d`pd xeqi` lr

àôeb,ízî eçìLlrad m`y ,Báúkhbdlìò ¨¨§¦¨§¨©
,äàðä éøeqéàhbdóà ,éMà áø øîà .'øLk ¦¥£¨¨¨¥¨©©©¦©

àðéðz énð ïðàoic dpyna epipy ep` mb - £¨©¦¨¦¨
lr' (.hi lirl) epipyy ,jkl di`x yi epnny

s`e ,hb oiazek lkd,'úéæ ìL äìòä ìòepi`y ©¤¨¤¤©¦
ozep lrady hbdy gken o`kne .melk deey
xiykdl yie ,jxr lra didiy jxev oi` ezy`l

,`xnbd dgec .d`pd ixeqi` lr azkpy hb mb
éðàL àîìécly epic dpey `ny -úéæ ìL äìò ¦§¨©¦¨¤¤©¦

meyn ,hbd z` eilr aezkl ozipyéæçc§¨¥
éôeøèöéàìmr etxvl ie`x df ccea dlry - §¦§¨¥

e` daikyl creind rvnk ynyie mitqep milr
dn ,jxr df dlra yi ok lre ,dnda lk`nl
.llk jxr ilra md oi`y d`pd ixeqi` ok oi`y

àéðz`ziixaa,øîBà éaølrad m`Báúk ©§¨©¦¥§¨
hbdlìòiabøLk ,äàðä éøeqéà.ea yxbl hbd ©¦¥£¨¨¨¥
÷ôð`vi -éåì,df oic epnn rnyy xg` iaxn ¨©¥¦

edLøc,ef dkldl miaxaéaøc déîMîenya - §¨¨¦§¥§©¦
,iax lyäeñl÷ àìåmirneyd egaiy `le - §Ÿ©§¨

ly enya z`f xn`y meyn ,eixac z` elaiwe

,eixac z` elawiy iel dvx ,cigi `edy iax
ef dkld yxce xfgeíéaøc déîMîmya - ¦§¥§©¦

,miaxäeñl÷åeixac z` mirneyd egaiy f`e - §©§¨
elawiy icka jk lk gxh iely jkne .melaiwe

,eixac z` mirneydàîìàep` micnl - ©§¨
ydéúåk àúëìäxzeny ,ezenk dkldy - ¦§§¨§¨¥

.d`pda xq`py xac iab lr hbd z` aezkl
:ea zewewg eizeliny hb oic zxxan `xnbd

ïðaø eðz(` ck mixac) xn`pdnáúëå'xtq Dl ¨©¨¨§¨©¨¥¤

`weec ,ea yxbl xyk hbdy epcnl ,'ebe 'zzixM§¦ª
,hbd zelin z` azk m`àìåm`÷÷çz` §Ÿ¨©

.dnecke ur ly sc iab lr ,oikqa milind

,`xnbd dywnàøîéîìzpeek dxe`kl - §¥§¨
xnel `ziixadä÷é÷çcdzyrpy daizky - ©£¦¨

zeize`d zwiwg ici lràéä äáéúk åàìdpi` - ¨§¦¨¦
.daizk daeygeäðéîøeefd `ziixad ixace - §¦§

y ,zxg` `ziixaa epipyy dnl mixzeqãáò¤¤
àöiLaezkd xexgy xhya iytgláúëa ¤¨¨¦§¨

Loikqa wewgàìáè éab ìòur ly sc - ¤©©¥©§¨
,dneckeñ÷ðéôegel iab lr hra hxgy e` - ¦§¨

e `ed xyk xhy ,derya dtegn.úeøéçì àöé̈¨§¥
àì ìáà,xexgyd xhy azkp m` zexigl `vi £¨Ÿ

áúëahega dnwix -àték éab ìòLoirk - ¦§¨¤©©¥¦¨
,sirvd zgz zeyael miypdy xnv raekålry §

iabéøzëecðàzexev ea zenewxy hiykz - ©§§©¦
,zeaezk opi` hbd ly eizeize`y itl ,zepey
x`ye ,cbaa miaegz hegd iy`x ipy wx `l`
oia dxizq yiy `vnpe .cbad lr lhen hegd

dxyk ,qwptae `laha dwiwg m` zeziixad
,`xnbd zvxzn .hb oiprl `idøîà àìeò øîà̈©¨¨©

àéL÷ àì ,øæòìà éaøopi` zeziixad - ©¦¤§¨¨Ÿ©§¨
oky ,zexzeqàähb zlqetd `ziixad ixac - ¨

ote`a zxacn ,zewewg eizeize`yúBëBz ÷çc§¨
dwlgl aiaqn ,ze`d jeza ura wwg `edy -

dwlgl aiaqn wwg ok enke ,ze`d ly iniptd
ze`d zeaiaq lk z` xiqdy xg`e ,ipevigd
dazkp `l ze`dy `vnp ,zhlea dzxev dxzep

,ea dzidy dnewna dil`n dx`yp `l`
.hba dleqt efk dwiwgeàä`ziixade - ¨

zxacn ,zewewg eizeize`y hb dxiykdy

ote`aúBëéøé ÷çcz` ura wwg `edy - §¨§¥
zi`xpy cr ,dnvr ze`d ly dtebe dilbx
,daizk o`k yiy oeike ,urd jeza drewy ze`d

.xyk hbd
,`xnbd dywnåzwiwg ikàì úBëBúzaygp - §Ÿ

,daizkeäðéîøe`ziixan jk lr dyw ixde - §¦§
eilr ,lecb odk ly 'uiv'd oipra zxacnd ztqep
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`N` lraC slw lr zazFkC iiEgcl ivnC l"ie DHiB z` zazFM dX`dC KEnqA DPin hiWtC [zazFkC] 'ipzn rci `l ike z"`e Dil Epwn `l DciC `lah n"n DciCn¦¦¨©§¨¦¨Ÿ©§¥§§¦Ÿ¨©©§¦§¤¤§¨¦¦¨§¨§¨¦¨¤¤¤¦¨§§¨¥¦§¥§¤¤©§¨§©©¤¨

:DNW slwA ixii`C Dil rnWn DPin hiWtC iX` axe daizMd xkU zpzFPW¤¤¤§©©§¦¨§©©¥§¨¦¦¨©§©¥§©§¥¦§¨¤¨
azFkelFw Dl oi`C mEXn `l i` icArWOn daFB did dR lr delnA 'it`e di`xl `N` mpi`C hbl d`eld ixhW oipr dn xn`Y m`e .minzFg mixg`e Fci azkA §¥¦§©¨©£¥¦§¦§¦Ÿ©¨¦§©¦§¥©§¨¨§¥§¥¨¤¨¦§¨¨©£¦§¦§¤©¤¨¨¤¦§©§§¥¦Ÿ¦§¥¨

miYAd zwfgA opixn`cM(.an a"a)opixn` lFw Fl WIW xknE sifi drpvA sific o`nC(:`n my)d`xpC Wxtl d`xpe micArEWn miqkPn daFB micrA EdcU xkFOd ¦§©§¦¨§¤§©©©¦§©§¨¦§¦§¨¨¦¤¤¤¥©§¦¨©¥¨¥§¥¦¤¦§¨¦§§¨¦§¦§¤§¨¥§¦§¤
didW oeiM `nYqnC `xnBlicU oFbM xhWA `N` Fl oiiEpw Eid `NW minrtC zFcU Fl mixkFn F` dpYnA Fl mipzFpe daFh Fl miUFr Eid md mB xird ipA lkl deln ©§¨¨§¦§¨¨¥¨¤¨¨©§¤§¨§¥¨¦©¥¨¦¨§§¦§©¨¨§¦¨¦§¨¦¤Ÿ¨§¦¤¨¦§¨§¨¦

:minzFg mixg`e mzF` azFM did EN`d zFxhXd mbe Ll dxEkn F` Ll dpEzp§¨§§¨§§©©§¨¨¥¨¨¥¨©£¥¦§¦
`l`

áäæ éøðéãk àìå áäæ éøðéãk àkéìå ázëî àðéòa àä̈§¦¨¦§¨§¥¨§¦§¥¨¨§Ÿ§¦§¥¨¨
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éìa÷úäå Chéb éìa÷úä dì øîàå áäæ ìL ñè ìò©©¤¨¨§¨©¨¦§©§¦¦¥§¦§©§¦
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øîà ééeð÷àì äòãé àì (äMà) àîìc Bà déì àúéð÷à©§¦¨¥¦§¨¦¨Ÿ¨§¨§©§¥¨©
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éøðéãkáäæ`ziixad dxn`y dn .xg` oiprl §¦§¥¨¨
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.aeg oerxt myl `le oiyexib myl
y ,`axl ongp ax aiydàeäïécärextl lekiy ©¦
envr hbd on eaeg z`óàìòábàkéìcøàL- ©©©§¥¨§¨
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.úLøBâî,'xie`a zegxet zeize`' dl ozp ixdy §¤¤
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jhib df ixd dl xn` m` la` .hb zpizpl aygp
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yì äèéL ïéaäèéL-dxeyl dxey oiaïéáe ¥¦¨§¦¨¥
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jeza zeqpkp zg` dxey ly zekex` zeize`y

dxeya zqpkp 'l' ze`dy oebk ,dkenqd dxeyd
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z` cinrdl yiy itl ,epizpynn `ax lr
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aezk did hbdy,ò÷ò÷ úáBúëajxev oi`e ¦§¤©£©

eidyke xfrl` iaxk `weec dpynd z` cinrdl

.dxiqn icr
:`ng xa inx ly ewtqa oecl zxfeg `xnbd

dìò éåä éàîhb iabl,wtqd z` heytp cvik - ©¨¥£¨
.car ci lr aezk didy,òîL àzdnnøîàc ¨§©§¨©

úBøãBbä ,Lé÷ì Léø,zenda -ä÷æç ïäì ïéà ¥¨¦©§¥¨¤£¨¨
oeik ,ely mdy dgked mc` icia mzwfgd oi` -

e`ay okzie ,mewnl mewnn zkll mkxcy
dy`d mb df itl .wifgnd icil mnvrn
dlray oerhl zpn`p dpi` ,cara dwifgny

lr z`f gikedl dilre ,hb zxeza eze` dl ozp
`a envrn cardy okziy oeik ,dxiqn icr ici

.dil`

:df oicl rbepd `ng xa inx ly sqep wtq oldl
àéäL àìáèa ïé÷æçeî eéä àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨¨§¨¦§©§¨¤¦

dlL,dly `edy gel lr reci did -áeúk èâå ¤¨§¥¨
äéìògeld lr -Bãé úçzî äàöBé àéä éøäå ¨¤¨©£¥¦§¨¦©©¨

,ecia zrk `vnp gelde -eäîleki `ed m`d - ©
,md wtqd iccv .dfd gela ezy` z` yxbléî¦

ïðéøîài`ceay mixne` ep` m`d -ééeð÷à ©§¦¨©§¥
déì àúéð÷àdlral geld z` dzpwd dy`d - ©§¦¨¥

dyxbn `ed dzre ,hbd z` eilr aezkl ick
(` ck mixac) weqtd miiwzne ely gelaozpe'§¨©

.'dciAàîìc Bà`ny e` -äòãé àì (äMà) §¨¨¦§¨¦¨Ÿ¨§¨
ééeð÷àìz` zepwdl dzrca zxneb `id oi` - §©§¥

dlral geld,jixv hbdy zrcei dpi`y oeikn

`l` dzrca oi`e ,xenb oipwa lrad ly zeidl
dpi` okle ,hbd zaizkl geld z` el li`ydl

.zyxebn

:dpynn `ng xa inx ly wtqd z` hyet iia`
òîL àz ,éiaà øîàepipyy dnn ,di`x ¨©©©¥¨§©

(b"n a"t zeiecr)¯ àeä óà,`aa oa dcedi iax ©
äéäå ,íéìLeøé ãöa äéäL ïè÷ øôk ìò ,ãéòä¥¦©§¨¨¨¤¨¨§©§¨©¦§¨¨

äéäå ,ãçà ï÷æ Baowf eze`äåìîzernìëì ¨¥¤¨§¨¨©§¤§¨
øôkä éða,ådidáúBëaegd ixhy z`áúëa §¥©§¨§¥¦§©

Bãé,ely xiip lreåmicríéøçàeidíéîúBç ¨§£¥¦§¦
,`ed xyk xhy m` wtq xxerzde ,zexhyd lr

äNòî àáedf owf azky xhyaéðôì,íéîëç ¨©£¤¦§¥£¨¦
המשך בעמוד לה
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ï÷æéðàLjka ,miyp` x`yn dpey -òãéc ¨¥©¦§¨©
ééeð÷àìdpwi `l m`y rceie `ed mkgy itl - §©§¥

,exhy legi `l xenb oipwa mieell eizexhy z`
oi`e .ixnbl eizexhy z` mdl dpwn `ed okle

,`ng xa inx ly ewitq z` heytl o`kn di`x
okzie ,jk lk mipica d`iwa dpi`y dy` iabl
z` dlral zepwdl dkixvy drci `ly

.xenb oipwa `lahd
ly ewitq z` heytl zxg` di`x `ian `ax

:`ng xa inx

,àáø øîà àlàheytl yi df wtqàëäî- ¤¨¨©¨¨¥¨¨
,(:drw `xza `aa) dpyna epipy .df oicnáøò̈¥

,d`eeld xhy lrúBøèL íezéç øçàì àöBiä©¥§©©¦§¨
,d`eeldd xhy lr micrd enzgy xg`ly -
oicd ,'axr ip`e' eci azka azke axrd siqed

y `edäáBbaxrdn delndïéøBç éða íéñëpî ¤¦§¨¦§¥¦
micareyn e` mixekn mpi`e ,ecia mi`vnpd
s` xaecny rnyn dpynd znizqne .mixg`l
xg`l 'axr ip`e' azke axrd siqedy ote`a

ep`e ,delnd icil xhyd xqn xak deeldy
ick ,axrl xhyd z` dpwd delndy milez
caryle zepwdl lkeie el jiiy xhyd didiy

.'axr ip`e' aezkie siqeiy jka ,delnl eiqkp z`
mc`l exhy z` zepwdl rcei mc` lky gkene
enky o`kn heytl yie ,xhyd ici lr aiigznd

icka lral `lahd z` zepwdl drci dy`d ok
.oick oiyexibd elegiy

,`xnbd dgecàéLe÷ éàî ,éMà áø øîàmb - ¨©©©¦©§¨
lr azkpy hba zyxbzn dy`d oi`y xn`p m`
xhya aiigznd axrn dywi `l ,dly `lah

,delnd lyy itlàîìcy okzi -éðàL àøáb ¦§¨©§¨©¦
ééeð÷àì òãécitl dy` oicn dpey yi` oic - §¨©§©§¥

oipwdy ickay rceie mipica xzei iwa yi`y
la` ,dpwnl xhyd z` zepwdl `ed jixv legi

icky zrcei dpi`e ,mipica d`iwa zegt dy`
z` dlral zepwdl dilr ,diyexib elegiy

.`lahd
ly ewtq z` heytl zxg` di`x `ian iy` ax

:`ng xa inx
,éMà áø øîà àlàheytl yi df wtqàëäî ¤¨¨©©©¦¥¨¨

(:ak onwl) dpyna epipy .df oicn -äMà¦¨
,yxbzdl zcnerddhéb úà úáúBkdleki - ¤¤¤¦¨

,dlral ezepwdle dly xiipa dhib z` aezkl
.oiyexib myl dl epzepe xfeg dlraeåok enk §

Léàä,dzaezk z` ezy`l rxetyúà áúBk ¨¦¥¤
BøáBLrxty dlawd xhy z` aezkl leki - §

dnizgn dy`de ,dy`l ezepwdle daezkd z`

didiy ick lral ezxqene zxfege micr eilr
itl ,ok zeyrl milekiy mrhde .di`xl ecia

åéîúBça àlà èbä íei÷ ïéàLly exykd - ¤¥¦©¥¤¨§§¨
,ea minezgd micrd ici lr xvep xhyde hbd
zrcei dy` mby gkene .mazk in welig oi`e
,eze` dazky xg`l dlral hbd z` zepwdl

iab lr azkpy hba dy` yxbl xyt` ok lre
.dly `lah

ezy` z` yxbnl rbepa sqep oic d`ian `xnbd

:car ici lr
,àáø øîày lradì áúkezy`lBðúðe ,èb ¨©¨¨¨©¨¥§¨

åéìò äðzî øèL dì áúëå ,Bcáò ãéalr - §©©§§¨©¨§©©¨¨¨¨

dy`d ,cardeäúàð÷hbd z`e card z` §¨©§
,eciayîeBa úLøbúoeik ,eciay hbd ici lr - ¦§¨¤¤

wxf m`y (.fr) onwl epipye ,dxvgk card oicy
oi`e .zyxebn ef ixd dxvg jezl hb lrad

hbd z` lrad ozpy dryay oeikny mixne`
ozpe' miiwzp `l ,dly card did `l card icil
card z` dl dpwn lrady oeikn `l` ,'dcia

dhib ixd ,hbd z` mb dl dpwn `ed enr cgiae
,zg` zaa dcil lrad zeyxn mi`a dxvge

.jka zyxbzne

,`xnbd dywnéànàåzyxebn `id recn - §©©
`l` cg` mewna reaw epi` card ixde ,jka

àéä úëläî øöç,úëläî øöçåmewnn ¨¥§©¤¤¦§¨¥§©¤¤
,dnewna dreaw dpi`y ,mewnläð÷ àìdilra Ÿ¨¨

.dkezl qpkpd z`
àîéz éëå`ax ixacy uxzl dvxz m`e - §¦¥¨

mixen` mpi` ,zyxebn `id card cia hbdyky
wx `l` jldn cardykacardy ote`,ãîBò §¥

xvgk dy`l dpew `ed okleàáø øîàäå ,- §¨¨©¨¨
y xn` envr `ax ixdeìkxaceléàLdid `ed ¨¤¦

äð÷ àì Cläîqpkpd z` xvg oipwa eilra §©¥Ÿ¨¨
`edd xacd xy`k mb if` ,ekezláLBéå ãîBò¥§¥

,jldn `leäð÷ àìekezl qpkpd z` eilra Ÿ¨¨
epi` ,zkll zexyt` el yiy oeiky .xvg oipwa

.zkll die`x dpi`y xvgl dnec

,`xnbd zvxznàúëìäåxkfpd oicd - §¦§§¨
xen` ,card cia hbd xy`k zyxebn dy`dy

wxúeôëaleki epi`e zetk card xy`k - §¨
xvgk epicy `id dkldd df ote`ay ,jldl
qpkpd z` dilra xear dpewy zkldn dpi`y

.dkezl

:mcewd oicl dnec sqep oic
,àáø øîàåy lradì áúkezy`lBðúðe ,èb §¨©¨¨¨©¨¥§¨

hbdldì áúëå ,Bøöçaezy`läðzî øèL ©£¥§¨©¨§©©¨¨
åéìò,xvgd lr -dy`deäúàð÷xvgd z` ¨¨§¨©§

,dkezay hbd z`eBa úLøbúîe,df hba - ¦§¨¤¤
mi`a dxvge dhiby lirl x`azpy enke
.jka zyxbzne ,zg` zaa dcil lrad zeyxn

z` rinydl `ax jxved recn zx`an `xnbd
:mipicd ipy

àëéøöedf oic rinydl jxved `axy mrhd - §¦¨
ozpy ote`a od 'zg`k mi`a dxivge dhib'y
,exvga hbd ozpy ote`a ode ecar cia hbd

meynïðéòîLà éàceprinyn `ax did m` - §¦©§§¦¨
a wx df oicàðéîà äåä ,ãáòmixne` epiid - ¤¤£¨£¦¨

yà÷åcd cia hbd ozpy df ote`aãáòely ©§¨¤¤
,xyk hbd dy`l edpwdeìáàhbd ozp m` £¨

aøöç,dy`l dze` dpwde elyíeMî øæâéì ¨¥¦§©¦
ïàkî øçàì äàaä døöçdxwn meyn xefbp - £¥¨©¨¨§©©¦¨

xg`le ,xg` mc` ly xvg jezl hb ozi lray

,dy`l xvgd z` ozi e` xekni mc` eze` okn
dicil hbd z` dlaiw `l dy`dy oeikne
mixne` epiide .jka zyxebn `id oi` lradn

,dfk dxwna hbd z` xiykdl e`eai `ly icky
okn xg`le ,exivga epzp lrady hb mb leqtp
rinydl `ax jxved jkle .xvgd z` dl dpwd

cg`k dl e`a dhibe dxvgyk mb zyxebny
.dlra icin

ïðéòîLà éàåwx df oic rinyn `ax did m`e - §¦©§§¦¨

a hbd ozpy ote`aàðéîà äåä ,øöçepiid - ¨¥£¨£¦¨
y mixne`à÷åca hbd ozpy df ote`aøöçely ©§¨¨¥

,xyk hbd dy`l dze` dpwdeìáàozp m` £¨
cia hbdãáò,dy`l eze` dpwde ely zetk ¤¤

øæâéìcar cia ozipd hb leqtpe xefbp -úeôk, ¦§©¨
eèàhb mb xiykdle zerhl e`eaiy yygn - ¨

car cia ozipd,úeôk BðéàLjklïì òîLî à÷ ¤¥¨¨©§©¨
ote`ae ,ok mixfeb oi`y eprinydl `ax jxved -

.xyk hbd ,zetk car icia hb ozpy
:zg`k mi`a dxivge dhiby oicd lr wleg iia`

éãkî ,éiaà øîàyxbl xyt`y oicdy xg`n - ¨©©©¥¦§¦
a hb zpizp ici lrøöç,dy`déaøúéà àëéäî ¨¥¥¥¨¦§©¥
,cnlp okidn -'dãi'îdxeza xn`py dnn - ¦¨¨

,'dcia ozpe zezixk xtq dl azke' (` ck mixac)
xnele ,df weqtn wiicl yi ok m`edãi äî- ¨¨¨

,dcia hbd zpizp ici lr oiyexiby enkàúéàc§¦¨
miyrp -,dçøBk ìòa ïéáe dzòcî ïéaixdy ¥¦©§¨¥§©§¨

,dgxk lra s` zyxbzn dy`dóàlr oiyexib ©
a hbd zpizp iciàúéàc ,døöçote`a miyrp - £¥¨§¦¨

miiwzdl mileki mdyìòa ïéáe dzòcî ïéa¥¦©§¨¥§©
dçøBk,äðzî àäåici lr dyxbnyk ixde - §¨§¨©¨¨

ecar z` e` hbd dkezay exvg z` dl ozepy

el` oiyexib ,hbd eciayìòa àúéà dzòcî¦©§¨¦¨§©
àúéì dçøBkyxbzz `id mdl mikqz m` - §¨¥¨

lawl axqz m` oky ,yxbzz `l cbpzz m`e

,mda dkfz `l ,card e` xvgd z` dlran
df ote`a oiyexib okle ,zyxebn dpi` `linne
zekfl dvexy ote`a s`e ,'dci'l minec mpi`

.zyxebn dpi` cara e` xvga
é÷úîéMà øa éîéL áø dì ó,iia` ixac lr ©§¦¨©¦¦©©¦

äìa÷ì úeçéìL àäådy`d gily ixde - §¨§¦§©¨¨
,lradn hbd z` dxear lawl,àúéà dzòcîc§¦©§¨¦¨

àúéì dçøBk ìòaxy`k wx `id ezegily - §©§¨¥¨
zekfl leki gilyd oi`e ,jka dvex dy`d

,dgxk lra hba dxearåxy`k mewn lkn §
dpevxn dlawl gily dzpin dy`déåä à÷̈¨¥

äìa÷ì çéìL`ide zegilyd dliren - ¨¦©§©¨¨
.lradn hbd lawn gilydy ici lr zyxbzn

z` dpevxn zlawn dy`d xy`k mb ok m`e
.legl oiyexibl yi ,card z` e` xvgd

,`xnbd zx`anéiaàå`iyewd z` uxzi §©©¥
,dlawl zegilynéaøúéà dãiî úeçéìL eèà̈§¦¦¨¨¦§©¥

gily zepnl dy`d dlekiy df oic ike -
mieeyn ep`y ,'dcia ozpe'n cnlp dlawl

mikixv mdipyy ,xnele dcia dpizpl zegily
zexyt` ixde ,dgxk lra elit` zeyrdl

,dlawl zegily ici lr oiyexibdçlLåî¦§¦©
éaøúéà äçlLåjkny (:aq) onwl x`eank , §¦§¨¦§©¥

s` 'FziAn DgNWe' (` ck mixac) dxeza xn`py§¦§¨¦¥
ziAn glWe' xnel ic didyeli`k df ixd ,'F §¦©¦¥

.gily dyer dy`d mby cnll 'dgNWe' aezk§¦§¨
okl ,'dci'n cnlp epi` dlawl gilyy oeike
leki epi`e 'dci'l dnec gilyd oi`y elit`

lawl leki mewn lkn ,dgxk lra dyxbl
.dpevxn hbd z` dxear

àîéà úéòa éàåxg` ote`a uxzl dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
uxzz ,iia` lr iy` xa iniy ax ziiyew z`

eay ote` ep`vnyïçkLà énð äìa÷ì úeçéìL§¦§©¨¨©¦©§§¨
dçøBk ìòa,dy`d ly dgxk lra ziyrp mb - §©§¨
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,dR lr delnM Dil dede `lw Dil zil¥¥¨¨©£¨¥§©§¤©¤
i`d `dC ,dpwn iOp mc` lM `nl ©̀§¨¨¨¨©¦©§¤§¨©
xaM onf xg`l axrd FA mzgWM `xhW§¨¨§¤¨©¤¨¥§©©§©§¨
dGd axrd iqkp K`ide delOl xEqn did̈¨¨©©§¤§¥©¦§¥¤¨¥©¤
i` dpwn xtq opirA `de FA micArYWn¦§©§§¦§¨§¥¨¥¤¦§¨¦
mzge axrl deln Dildip Diipw` e`l̈©§§¥¦£¥©§¤¤¨¥§¨©

:Dildip Dixqn xcde.dhb úà úáúBk §¨©©§¥¦£¥¤¤¤¦¨
:Dldip Dl aidie lral Dil `ipwnE©§§¨¥§©©§¨¦¨¦£¨

.BøáBL úà áúBk LéàäådAzMd oFrxR §¨¦¥¤§¦§©§ª¨
micr znYgn `ide dX`l EdpwnE rxRW¤¨©©§¥¨¦¨§¦©§¤¤¥¦

:FciA 'i`xl Fl FYxqFnE.åéìò:card lr ©§¦§¨¨§¨¨¨©¨¤¤
.eäúàð÷hBde df dpYn xhWA carl §¨©§§¤¤¦§©©¨¨¤§©¥

DHbe ,DxvgM car i`d Dil dedC ,FciAW¤§¨©£¨¥©¤¤©£¥¨§¦¨
:cg`M Dl E`A Dxvgeàì úëläî øöçå ©£¥¨¨¨§¤¨§¨¥§©¤¤Ÿ

.äð÷dpFw mc` lW Fxvg opAx xEn` ikC ¨¨§¦¨©¨¨£¥¤¨¨¤
ip`WC ,xEn` zkNdn xvgA e`l Fl¨§¨¥§©¤¤¨§¨¦
`axe ,icip `lC irwxwOn icipC irwxwn§©§§¥§¨§¥¦§©§§¥§Ÿ¨§¥§¨¨
n"a) oifgF` mipWA ipw `lC Dxn` DitEB¥£¨¨§Ÿ¨¥¦§©¦£¦

:(:h sC.úeôëa:KNdl iE`x Fpi`Cdøöç ©§¨§¥¨§©¥£¥¨
.ïàkî øçàì äàaähB Dl ozp oFbM ©¨¨§©©¦¨§¨©¨¥

z` Dl xknE xvg lrA Klde Fxag xvgA©£©£¥§¨©©©¨¥¨©¨¤
Dpi` i`Ce `de ,dpYnA Dl ozp F` xvgd¤¨¥¨©¨§©¨¨§¨©©¥¨
lrAd ozPWkC ,Dl Wxbn o`nC ,zWxFbn§¤¤§©§¨¥¨¦§¤¨©©©©
Dl ipwzC dzid DNW `l xvgA hBd©¥¤¨¥Ÿ¤¨¨§¨§¦§¥¨
i`d `z` ike ,DciA FpzFp EN`M Dxvg£¥¨§¦§§¨¨§¦¨¨©
Dl `iz` lrAd gMn e`l Dcil xvg̈¥§¨¨¨¦Ÿ©©©©©§¨¨

:cgiA hBde xvgd Dl ozFp iedipCäî §¤¡¥¥¨¤¨¥§©¥§©©©
.àúéàc dãé:DgxM lr oiWExbAóà ¨¨§¦¨§¥¦©¨§¨©

.døöçoiA DYrCn oiA iedlC iOp opirA £¥¨¨¥©©¦§¤¡¥¥¦©§¨¥
mcw DNW dzidW xvg oFbM ,DgxM lrA§©¨§¨§¨¥¤¨§¨¤¨Ÿ¤
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àì
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Yrcl `NW zxOYWOd xvgoWiA KixtE D ¨¥©¦§©¤¤¤Ÿ§©§¨¨¦§¨¥
oWi z"ke `id zkNdn xvg hB ied i`O ©̀©£¥¥¨¥§©¤¤¦§¨¥
dpw `l KNdn ENi`W lM `ax xn`de ip`W©¦§¨¨©¨¨¨¤¦§©¥Ÿ¨¨
'iRE zEtkA `zklide dpw `l aWFie cnFr¥§¥Ÿ¨¨§¦§§¨§¨¦
Fpi` xFripC `ax xn`w `iddA qxhpETA©§§¥§©¦¨¨©¨¨§¥¥
oWie zEtkC zFlFcB zFkld EwqR oke hB¥§¥¨§£¨§§¨§¨¥
`zklide FWExiR ikdC xninl `Mile opirA§¦¨§¥¨§¥©§¨¥¦§¦§§¨
cnFrl inC `lC zkNdn xvg aiWg `l zEtkA§¨Ÿ¨¦¨¥§©¤¤§Ÿ¨¥§¥
iOp cEgl oWi lirFn zEtkC oeike aWFie§¥§¥¨§¨¦¨¥§©¦
k"`C zEtkA ixii` `l `ax mlFrlE lirFn¦§¨¨¨Ÿ©§¥§¨§
xvg iedC hB Fpi` xFrip `ax xn`w i`O ©̀©¨¨©¨¨¥¥¥©£¥¨¥
lagA zFzEtM eicIW oFbM DYrcl xOYWn ied ENit` DYrCn `NW zxOYWOd©¦§©¤¤¤Ÿ¦©§¨£¦£¥¦§©¥§©§¨§¤¨¨§§¤¤
mzd xn`wC e`l i`C DYlwC `inEC `id zkNdn xvgC hB ied `l DciA FYfgF`e§©§§¨¨Ÿ£¥¥§¨¥§©¤¤¦§¨§©§¨§¦©§¨¨©¨¨

n"aC w"tA(:h sc)b"r` hB ied `l `zEY `iBqn `wC idi`e giIp gpinC §§§¥©©¥§¦¦§¨©§§¨¨Ÿ£¥¥
zEtkA ixii`C iYM` rci `l ike ixii` zEtkA `ax i`Ce `N` DYrcl zxOYWnC§¦§©¤¤§©§¨¤¨©©¨¨§¨©§¥§¦Ÿ¨©©©¦§©§¥§¨
'it` DYrcl `NW zxOYWnC mEXn hB Fpi` xFripC `ixi` i`n Kxtinl ivn ded£¨¨¥§¦§©©¦§¨§¥¥¥¦§¦§©¤¤¤Ÿ§©§¨£¦

:KixR DPin `ticrC `N` `id zkNdn xvgC iOp DYrcl zxOYWnla`xvgA ¦§©¤¤§©§¨©¦§¨¥§©¤¤¦¤¨©£¦¨¦¨¨¦£¨§¨¥
opixfB `lC carn xiRW opirnW `de z"`e .o`Mn xg`l d`Ad Dxvg mEXn xFfbl¦§¦£¥¨©¨¨§©©¦©§§¨©§¦¨©¦¥¤¤§Ÿ©§¦¨
`zNinE zEtkA ixii`C opixfB `l i`Ce caraC l"ie o`Mn xg`l d`Ad Dxvg mEXn¦£¥¨©¨¨§©©¦©§¦§¤¤©©Ÿ©§¦¨§©§¥§¨¦§¨

:opAx DA ExfB `le `id `gikW `lCEh`n"aC w"taC z"`e .'Ek i`Axzi` DcIn zEgilW(:i sc)zEkfC d`ivnaE zEgilXn rxB `le i`Axz` Dci mEXn xvgC 'ixn` §Ÿ§¦¨¦§Ÿ¨§¨©¨¨¨§¦¦¨¨¦§©¨¦§¦§§©§¦§¨¥¦¨¨¦§©¨¦§Ÿ¨©¦§¦¦§¦¨¦§
DciC `inEC `ied `lC b"r` eilr dpYn xhW Dl azkC `kd k"` eiptA `NW mc`l oikfC zEgilW gMn ipwC ciC `inEC ied `le Fxivg cvA cnFr Fpi`W t"r` ipw `Ed¨¥¤¥¥§©£¥§Ÿ£¥§¨§©§¨¥¦Ÿ©§¦§¨¦¨¨¨¤Ÿ§¨¨¨¨§¨©¨§©©¨¨¨¨§Ÿ©§¨§¨§¨¨
DciC `inEC opirA mixaC x`WA la` Fl `Ed zEkfC icinA zFpwl zEgilXn rxB `lC opixn` eiptA `NW oiprl `wecC l"ie zEgilW gMn WxBzY DgxM lrA `zil dpYnC§©¨¨¥¨§©¨§¨¦§¨¥¦Ÿ©§¦§§©§¨§¦§©¤Ÿ§¨¨©§¦¨§Ÿ¨©¦§¦¦§§¦¥¦§£¨¦§¨§¨¦§¦¨§¨¦¨
DgNWe gNWen zEgilWC rci `l Eh` Dil `iWw i`n iniW ax z"`e ipw `l ci mrHnC b"r` KNdn gilW FnM zEgilW mrHn dpwY dpw `l i`O` zkNdn xvg k"l`C§¨¥§©¤¤©©Ÿ¨¨¦§¤¦©©§¦§¨¦©§©¥§¦©©©Ÿ¨¥§©¦¦©©§¨¥¨Ÿ¨©¦§¦¦§¦©§¦§¨

oiWECiwC a"tA `id `ziixA `d i`Axzi`(.`n sc)`zilC b"r` Dcil hB zrBd `lA zWxBznC zEgilWA ogMW`C oeiM xaq iniW axC l"ie r"kl `id `hiWtC `zNinE ¦§©¨¦¨§©§¨¦§§¦¦¦§¨¦§¦¨¦§§§©¦¦¨©¥¨§©§§¨¦§¦§¦§¨¤¤§Ÿ©¨©¥§¨¨§¥¨
oeiM xvgl zEgilXn di`x `iadl oi`C Dil xCdn iIA`e ciC `inEC iedilC ikd` `xw ciRwC xninl Dil xAYqin `l ci mEXn i`Axzi`C iOp xvg oiprl DgxM lrA§©¨§¨§¦§©¨¥©¦§¦§©¨¦¦©Ÿ¦§©¥¥§¥©§¨¦§¨©¨¥§¤¡¥§¨§©§©©¥§©©¥§¥§¨¦§¨¨¦§¦§¨¥¥¨

:ci mEXn i`Axzi` xvge gNWen i`Axzi` zEgilWC¦§¦¦§©¨¦¦§¦©§¨¥¦§©¨¦¦©
zirAi`egilW x`WC b"r` a` i"r k"rA zEgilW ogMW`C oeiM `gip DcIn zEgilW i`Axzi` 'it`C xnFl dvFxW rnWn .DgxM lrA ogMW` iOp dlAwl zEgilW `ni` §¦¨¦¥¨§¦§©¨¨©¦©§§¨§©¨§¨©§©¤¤©©£¦¦§©¨¦§¦¦¨¨¦¨¥¨§©§§¨§¦§¨¦§¨¨¦©

xvg oFbM DgxM lrA xvg ogMW`C oeiM DciC `inEC iedip DgxM lrA `zilC b"r` iOp dpYn xvgC Dnize DciC `inEC xiRW aiWg DiYrCn `N` ied `lŸ£¥¤¨¦©§¥¨¦©¦§¨§¨¨§¥©§¨¥©¨¨©¦§¥¨§©¨§¨¤¡¥§¨§¨¨¥¨§©§§¨¨¥§©¨§¨§¨¥
wxFGdA opzC okl mcFw Dl didW(.fr onwl)lr cFr WxBzY `le Fxiwtdl dlFkiC a`C zEgilW FnM DgxM lrA ied `l okl mcFTnC DxvgC wgvi EpiAx xnF`e zWxFbnC ¤¨¨¨¤¨¥¦§©§©¥¦§¤¤§¥©¥¦§¨©£¥¨§¦¤¨¥Ÿ£¥§©¨§¨§§¦§¨¦¨§©§¦§Ÿ¦§¨¥©

:wgFce .DgxM lrA hB lAwi `NW oipr mEWA aMrl Dl xWt` i` a`C zEgilW la` FcioMWzWxBzn a` lW FgxM lrA 'it`e .DgxM lrA dPhw FYal hB lAwn a` ¨£¨§¦§¨¦¤§¨¨§©¥§¦§¨¤Ÿ§©¥¥§©¨§¨§©¤¥¨§©¥¥§¦§©¨§©¨§¨©£¦§©¨§¤¨¦§¨¤¤
oiWECwC a"tA gkEncM FgxM lrA Fl ozFPWM(.cn sc)zWxBzn a` lW FgxM lraC oeiM WExiR dia` oiA `id oiA k"raC oiWExiB `id `le dia` zrCnC oiWECw xn`C §¤¥§©¨§¦§¨§§¦¦§¨©¦¦§¦©©¨¦¨§Ÿ¦¥¦¦¥¦¥¨¦¨¦¥¨¦§©¨§¤¨¦§¨¤¤

i"rC rnWn `inC dia` xvgM F` `inC dia` ciM DlrA cIn DHiB lAwl gilW dUrYW Edn dxrp mzd opixn` cFre 'hpETA mW WxiR oke EdFnM lAwl `id dlFki§¨¦§©¥¨§¥¦¥¨©§§§©§¦¨¨¨©£¨©¤©£¤¨¦©§©¥¦¨¦©©§¨§©¨¦¨©§¨©£©¨¦¨©§¨©§©§
:`inC dia` xvgM m` ENit` FYrCn `NW zlAwn `idW FnM FYrCn `NW zWxBzn dia` xvg£©¨¦¨¦§¨¤¤¤Ÿ¦©§§¤¦§©¤¤¤Ÿ¦©§£¦¦©£©¨¦¨©§¨

lr

àöBiä áøò àëäî àáø øîà àlà ééeð÷àì òãéc éðàL ï÷æ̈¥©¦§¨©§©§¥¤¨¨©¨¨¥¨¨¨¥©¥
áø øîà ïéøBç éða íéñëpî äáBb úBøèL íezéç øçàì§©©¦§¨¤¦§¨¦§¥¦¨©©
àlà ééeð÷àì òãéc éðàL àøáb àîìc àéLe÷ éàî éMà©¦©§¨¦§¨©§¨©¦§¨©§©§¥¤¨
áúBk Léàäå dhéb úà úáúBk äMà àëäî éMà áø øîà̈©©©¦¥¨¨¦¨¤¤¤¦¨§¨¦¥
áúk àáø øîà åéîúBça àlà èbä íei÷ ïéàL BøáBL úà¤§¤¥¦©¥¤¨§§¨¨©¨¨¨©

ì áúëå Bcáò ãéa Bðúðe èb dìåéìò äðzî øèL d ¨¥§¨§©©§§¨©¨§©©¨¨¨¨
øöçå àéä úëläî øöç éànàå Ba úLøbúîe eäúàð÷§¨©§¦§¨¤¤§©©¨¥§©¤¤¦§¨¥
eléàL ìk àáø øîàäå ãîBòa àîéz éëå äð÷ àì úëläî§©¤¤Ÿ¨¨§¦¥¨§¥§¨¨©¨¨¨¤¦
úeôëa àúëìäå äð÷ àì áLBéå ãîBò äð÷ àì Cläî§©¥Ÿ¨¨¥§¥Ÿ¨¨§¦§§¨§¨
øèL dì áúëå Bøöça Bðúðe èb dì áúk àáø øîàå§¨©¨¨¨©¨¥§¨©£¥§¨©¨§©
ïðéòîLà éàc àëéøöe Ba úLøbúîe eäúàð÷ åéìò äðzî©¨¨¨¨§¨©§¦§¨¤¤§¦¨§¦©§§¦¨
døöç íeMî øæâéì øöç ìáà ãáò à÷åc àðéîà äåä ãáò¤¤£¨£¦¨©§¨¤¤£¨¨¥¦§©¦£¥¨
à÷åc àðéîà äåä øöç ïðéòîLà éàå ïàkî øçàì äàaä©¨¨§©©¦¨§¦©§§¦¨¨¥£¨£¦¨©§¨
òîLî à÷ úeôk BðéàL eèà úeôk øæâéì ãáò ìáà øöç̈¥£¨¤¤¦§©¨¨¤¥¨¨©§©
dãi äî dãiî éaøúéà àëéäî øöç éãkî éiaà øîà ïì̈¨©©©¥¦§¦¨¥¥¥¨¦§©¥¦¨¨¨¨¨
àúéàc døöç óà dçøBk ìòa ïéáe dzòcî ïéa àúéàc§¦¨¥¦©§¨¥§©§¨©£¥¨§¦¨
àúéà dzòcî äðzî àäå dçøBk ìòa ïéáe dzòcî ïéa¥¦©§¨¥§©§¨§¨©¨¨¦©§¨¦¨

é÷úî àúéì dçøBk ìòaàäå éMà øa éîéL áø dì ó §©§¨¥¨©§¦¨©¦¦©©¦§¨
à÷å àúéì dçøBk ìòa àúéà dzòcîc äìa÷ì úeçéìL§¦§©¨¨§¦©§¨¦¨§©§¨¥¨§¨
éaøúéà dãiî úeçéìL eèà éiaàå äìa÷ì çéìL éåä̈¥¨¦©§©¨¨§©©¥¨§¦¦¨¨¦§©¥
äìa÷ì úeçéìL àîéà úéòa éàå éaøúéà äçlLå çlLåî¦§¦©§¦§¨¦§©¥§¦¨¥¥¨§¦§©¨¨
äpè÷ Bzáì èb ìa÷î áà ïkL dçøBk ìòa ïçkLà énð©¦©§§¨§©§¨¤¥¨§©¥¥§¦§©¨
ãáòc ãé àîìLa :'eëå úéæ ìL äìòä ìò :dçøBk ìòa§©§¨©¤¨¤¤©¦§¦§¨¨¨§¤¤

àì
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xcde"קיד fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr `k sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyiy meil)

dééö÷îì øLôà àìeci z` uevwl xyt` i` - Ÿ¤§¨§¦§§¥
leagl oec`l xeq`y oeikn ,dy`l zzle
z` zzl jixv oiyexibd elegiy ickae ,ecara

,card lkàlàhb azekd recn ,zeywdl yi ¤¨
lräøt ìL ïø÷lk z` dy`l ozil jixv ¤¤¤¨¨

,dxtd¯ dì äéáúéìå dééö÷éìuevwl leki ixd ¦§§¥§¥§¥¨
.dy`l zzle oxwd z`

,`xnbd zvxznàø÷ øîà(` ck mixac) ¨©§¨
áúëå'zzixM xtq Dl,dì 'ïúðåcenll yie §¨©¨¥¤§¦ª§¨©¨

`ed hbl xykd xtqy df weqtnBðéàL éî¦¤¥
äðéúðe äáéúk àlà øqeçîickay xtq - §¨¤¨§¦¨§¦¨

hbd zaizk caln sqep xac jixv oi` enr yxbl
,'ozpe' 'azke' xn`py enke ,dy`d icil ezpizpe

àöéhb hrnzpeäæ,dxt ly oxw lr azkpy ¨¨¤
äðéúðe äöéö÷ äáéúk øqeçnLyxbl icka - ¤§¨§¦¨§¦¨§¦¨

zaizk ,mixac dyly mikixv dy`d z` ea

okle ,dy`d icil dpizpe ,oxwd zvivw ,hbd
hbd oi` aeye ,dxtd lk z` dl ozepy epipy

.cala dpizpe daizkl m` ik dvivwl wewf

epizpyna epipy'eëå øîBà éìéìbä éñBé éaøoi` ©¦¥©§¦¦¥§
lr `le miig gex ea yiy xac lr `l oiazek

:milke`d

zxxan `xnbdéìéìbä éñBé éaøc àîòè éàî ,©©§¨§©¦¥©§¦¦
e` miig gex ea yiy xac lr azkpy hb lqety

.lk`n ixac lr

:ezhiy zx`ean day `ziixa d`ian `xnbd
àéðúcoiyexib zyxta dxeza xn`p ,`ziixaa §©§¨

DciA ozpe zzixM xtq Dl azke' (` ck mixac)§¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨

xn`py dnne ,'FziAn DgNWe'øôñ'rnyn did §¦§¨¦¥¥¤
yéì ïéàxiykdlhbàlàiab lr azkpyk ¥¦¤¨

'øôñ'.[slw-]ïépîúBaøìazkpy hb xiykdle ¥¤¦©¦§©
lrøác ìk,xg`'dì áúëå' øîBì ãeîìz ¨¨¨©§©§¨©¨

zezixk xtq ozpe' xeviwa xn`p `ly jkne
xyk hbdy epcnl ,'dciaíB÷î ìkîlka - ¦¨¨

mixg` mixac iab lr azkp m` elit` ,ote`
e .slw mpi`yïk íàhb aezkl jixv oi`y ¦¥

,slw iab lr `weecøîBì ãeîìz äîdn - ©©§©
dxne`a dxezd zcnln.'øôñ',jkn yexcl yi ¥¤

'øôq' äî`ed 'xtq'y enk -çeø Ba ïéàL øác ©¥¤¨¨¤¥©
] ìëBà Bðéàå íéiç,[lk`n xac-øác ìk óà ©¦§¥¤©¨¨¨

xac zeidl jixv ,hb eilr aezkl mi`ayïéàL¤¥
.ìëBà Bðéàå ,íéiç çeø Baiqei iax cnl o`kne ©©¦§¥¤

.epic z` ililbd
hb elqt `ly minkg cvik zx`an `xnbd

eyxti lk`n ixace miig ilra iab lr azkpd
:miweqtd z`

ïðaøå,ililbd iqei iax ixacl eaiyiáéúk éà- §©¨¨¦§¦
dl azke' xn`p did m`'øôqamiyxec epiid ©¥¤

'dl azke'nzøîà÷ckhbdy zxn`y itk - ¦§¨¨§©§
la` ,xtql dnecd xac iab lr azkdl jixv

àzLäáéúëczrk -Dl azke' dxezd dazky ©§¨¦§¦§¨©¨
øôñ,'zzixMúøéôñìxetiql -àeä íéøác ¥¤§¦ª¦§¦©§¨¦

àúàcixac xetiq `ed 'zezixk xtq' zernyn - §¨¨
aezkl jixv lrady cnll `ae ,zezixkd
xtq' oi`e ,dyxbny mixacd xetiq z` dy`l
.eldnecde slwlrzeidl jixvycnln 'zezixk

,dywn `xnbdéàä ,ïðaøåxn`py dn - §©¨¨©
déì éãáò éàî ,'áúëå'.jkn miyxec md dn - §¨©©¨§¥¥

`weec hbd zaizk z` dxezd dliabd `l ixd

zvxzn .mixac x`y zeaxl jxhvpy ,slw lr

,`xnbdeäì éòaéîick 'azke' xn`p minkgl - ¦¨¥§
wxy cnlläáéúëaúLøbúî dðéàå ,úLøbúî ¦§¦¨¦§¨¤¤§¥¨¦§¨¤¤

óñëadl xn`e dhext dlra dl ozp m` - §¤¤
ik ,dfl cgein cenil jixve .da iyxbzdà÷ìñ̈§¨

àðéîà Czòcxnel zrcd lr dler did - ©§¨£¦¨
FziAn d`vie' (a ck mixac) xn`pe zeidy§¨§¨¦¥

z` dxezd dkinqde ,'xg` Wi`l dzide dklde§¨§¨§¨§¨§¦©¥
dzide' -] oiyeciwl ['ezian d`vie' -] oiyexibd

,['xg` yi`läééåäì äàéöé Léwàyiwdl yi - ©¦§¦¨©£¨¨
oicl ,dlra zeyxn z`veiy oiyexibd oic z`

yexcpe ,dlra zy` ziidpy oiyeciwäééåä äî̈£¨¨
oiyeciw -óñëa,äàéöé óàoiyexib -énð §¤¤©§¦¨©¦

óñëajkl ,sqk ici lr yxbzdl dleki mb - §¤¤
ïì òîLî à÷,'azke' xn`e weqtd rinyd - ¨©§©¨

.daizka `l` zyxbzn dpi`y cnll

,`xnbd zl`eyCãéàåiqei iax epiid ,xg`de - §¦¨
lka aezkl xyt`y 'azke'n cnely ,ililbd
dy` oi`y cnel `ed oipn ,slwl dnecd xac

.sqka zyxbzn
,`xnbd dperdéì à÷ôðz`f cnel -îdn ©§¨¥¦

xn`py'úeúéøk øôq'z` dxezd dkinqde ¥¤§¦
jkn cenll yie ,'zezixk' daizl 'xtq' daizd

y'øôñ'cala'dúøBk'dlran dyxbn -ïéàå , ¥¤§¨§¥
øçà øácxtq epi`y -.äúøBk ¨¨©¥§¨

,`xnbd zl`eyCãéàåepiid ,mixg`de - §¦¨
'xtq' zaiz zekinqn miyxec md dn ,minkg

.'zezixk' zaizl

,`xnbd dperdéì éòaéî,zkxvp ef zekinq - ¦¨¥¥
zeidl gxken hbdy cnll liayaúøBkä øác̈¨©¥

mlerl lican -dðéáì Bðéa.dy`l yi`d oia - ¥§¥¨
eàéðúãkezy`l xne`d ,`ziixaaäæ éøä' ¦§©§¨£¥¤

éhébúðî ìò Ci`pza -ïéé ézLz àlL,'mlerl ¦¥©§¨¤Ÿ¦§¦©¦
jhib df ixd' dl xn`y e`éëìz àlL úðî ìò©§¨¤Ÿ¥§¦

éáà úéáìïéà ,'íìBòì Cäæxtq' llka §¥¨¦§¨¥¤
'úeúéøk`id mlerly oeikn ,zyxebn dpi`e §¦

lral dxeyw `idy `vnpe ,df i`pzl zaiiegn
ixd' xne`d mle` .mlerl epnn zlcaen dpi`e

oii izyz `ly zpn lr jhib dfìL ãò'íBé íéL ©§Ÿ¦
éøääæxtq' llka'úeúéøkoeikn ,zyxebne £¥¤§¦

dpi` i`pzd z` miiwzy mei miyely xg`ly

.mlerl epnn zlcaen didze ,lral dxeyw
,`xnbd zl`eyCãéàåoipn ,ililbd iqei iax - §¦¨

oia zhlgen dxeva zxekd hb jixvy yxec `ed

z`f yxc ,`xnbd dper .ezy`e lrad¯ 'úøk'î¦Ÿ¥
'úeúéøk'xtq' dazke dkix`d dxezdy jkn - §¦

zeaxl yi ,'zxk xtq' dazk `le 'zezixk

dlcade zezixk didzy jixvy yexcle
.zhlgen

,`xnbd zl`eyCãéàåmd dn ,minkg - §¦¨
,`xnbd dper .ef oeyl zekix`n miyxec¯ úøk'Ÿ¥

éLøc àì 'úeúéøkz` miyxec mpi` minkg - §¦Ÿ¨§¥
.ef oeyl zekix`

äðùî

xaegn xac lr hb zaizka zwqer epizpyn
l:rwxw

ïéáúBk ïéàhbò÷øwì øaeçîajixvy , ¥§¦§§¨©©§©
`la ,dpizpl ie`x hbd didi daizkd zryay

on eylezl oebk ,ztqep dlert zeyrl ekxhviy

m` la` .xaegndBáúkhbd z` -øaeçîa §¨¦§¨
jk xg`e ,rwxwlìzBLrwxwd onBîúçå- §¨©£¨

,yelzd hbd lr enzg micrddì Bðúðehbd , §¨¨
,øLkdidz hbd znizgy `ed xwirdy meyn ¨¥

.yelzaäãeäé éaøe wlegàäzL ãò ìñBtmb ©¦§¨¥©¤§¥
å BúáéúkmbBúîéúçhbd lyLeìúa. §¦¨§£¦¨§¨

ozip ea azkdy xac lr hb zaizka dpc dpynd
:dwignl

ïéáúBk ïéà øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø,hbàì ©¦§¨¤§¥¨¥¥§¦Ÿ
÷eçnä øéépä ìò,wgnpe ea aezk didy xiip - ©©§¨©¨

àøzôécä ìò àìå,ahid caern epi`y slw - §Ÿ©©¦§§¨
éiãæäì ìBëé àeäL éðtîóhb siifl xyt` - ¦§¥¤¨§¦§©¥
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éiãæäì ìBëé àeäL éðtî àøzôécä ìò àìåíéîëçå ó §Ÿ©©¦§§¨¦§¥¤¨§¦§©¥©£¨¦
:ïéøéLëîàøîâïéà àLéø zøîàäå øaeçîä ìò Báúk ©§¦¦§¨©©§¨§¨¨§©§¥¨¥

íB÷î øéiML àeäå ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ïéáúBk§¦¨©©§¨¨©§¥§¤¦¥§
øéiML àeäå àéòLBà áø øîà øæòìà éaø øîà ïëå óøBzä©¤§¥¨©©¦¤§¨¨¨©©©§¨§¤¦¥
ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà ïëå óøBzä íB÷î§©¤§¥¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
éãò øîàc àéä øæòìà éaøå óøBzä íB÷î øéiML àeäå§¤¦¥§©¤§©¦¤§¨¨¦§¨©¥¥
áBzëé ànL ñôBè ïéáúBk ïéà øîà÷ éëäå éúøk äøéñî§¦¨¨§¥§¨¦¨¨©¥§¦¤¤¨¦§

ìúe ñôBhì Báúk óøBzøLk dì Bðúðe óøBzì Báúk BL ¤§¨©¤§¨§¨©¤§¨¨¨¥
éãò øîàc àéä øéàî éaøå eðéðL Bîúç øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©£¨¨¦§©¦¥¦¦§¨©¥¥
ànL äøéæb óøBz ïéáúBk ïéà øîà÷ éëäå éúøk äîéúç£¦¨¨§¥§¨¦¨¨©¥§¦¤§¥¨¤¨

ìz óøBzì Báúk íBzçédéì ìé÷Lc øLk áe÷ð õéöò ìL ñøç ìò Báúk øLk dì Bðúðe Bîúç BL ©§§¨©¤§¨£¨§¨¨¨¥§¨©¤¤¤¨¦¨¨¥§¨¦¥
øLk øîà éiaà ìeñt øîà àáøå øLk øîà éiaà áe÷ð õéöò ìL äìò ìò dìäéð déì áéäéå§¨¦¥¦£¨©¨¤¤¨¦¨©©¥¨©¨¥§¨¨¨©¨©©¥¨©¨¥
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dééö÷îì øLôà àìeci z` uevwl xyt` i` - Ÿ¤§¨§¦§§¥
leagl oec`l xeq`y oeikn ,dy`l zzle
z` zzl jixv oiyexibd elegiy ickae ,ecara

,card lkàlàhb azekd recn ,zeywdl yi ¤¨
lräøt ìL ïø÷lk z` dy`l ozil jixv ¤¤¤¨¨

,dxtd¯ dì äéáúéìå dééö÷éìuevwl leki ixd ¦§§¥§¥§¥¨
.dy`l zzle oxwd z`

,`xnbd zvxznàø÷ øîà(` ck mixac) ¨©§¨
áúëå'zzixM xtq Dl,dì 'ïúðåcenll yie §¨©¨¥¤§¦ª§¨©¨

`ed hbl xykd xtqy df weqtnBðéàL éî¦¤¥
äðéúðe äáéúk àlà øqeçîickay xtq - §¨¤¨§¦¨§¦¨

hbd zaizk caln sqep xac jixv oi` enr yxbl
,'ozpe' 'azke' xn`py enke ,dy`d icil ezpizpe

àöéhb hrnzpeäæ,dxt ly oxw lr azkpy ¨¨¤
äðéúðe äöéö÷ äáéúk øqeçnLyxbl icka - ¤§¨§¦¨§¦¨§¦¨

zaizk ,mixac dyly mikixv dy`d z` ea

okle ,dy`d icil dpizpe ,oxwd zvivw ,hbd
hbd oi` aeye ,dxtd lk z` dl ozepy epipy

.cala dpizpe daizkl m` ik dvivwl wewf

epizpyna epipy'eëå øîBà éìéìbä éñBé éaøoi` ©¦¥©§¦¦¥§
lr `le miig gex ea yiy xac lr `l oiazek

:milke`d

zxxan `xnbdéìéìbä éñBé éaøc àîòè éàî ,©©§¨§©¦¥©§¦¦
e` miig gex ea yiy xac lr azkpy hb lqety

.lk`n ixac lr

:ezhiy zx`ean day `ziixa d`ian `xnbd
àéðúcoiyexib zyxta dxeza xn`p ,`ziixaa §©§¨

DciA ozpe zzixM xtq Dl azke' (` ck mixac)§¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨

xn`py dnne ,'FziAn DgNWe'øôñ'rnyn did §¦§¨¦¥¥¤
yéì ïéàxiykdlhbàlàiab lr azkpyk ¥¦¤¨

'øôñ'.[slw-]ïépîúBaøìazkpy hb xiykdle ¥¤¦©¦§©
lrøác ìk,xg`'dì áúëå' øîBì ãeîìz ¨¨¨©§©§¨©¨

zezixk xtq ozpe' xeviwa xn`p `ly jkne
xyk hbdy epcnl ,'dciaíB÷î ìkîlka - ¦¨¨

mixg` mixac iab lr azkp m` elit` ,ote`
e .slw mpi`yïk íàhb aezkl jixv oi`y ¦¥

,slw iab lr `weecøîBì ãeîìz äîdn - ©©§©
dxne`a dxezd zcnln.'øôñ',jkn yexcl yi ¥¤

'øôq' äî`ed 'xtq'y enk -çeø Ba ïéàL øác ©¥¤¨¨¤¥©
] ìëBà Bðéàå íéiç,[lk`n xac-øác ìk óà ©¦§¥¤©¨¨¨

xac zeidl jixv ,hb eilr aezkl mi`ayïéàL¤¥
.ìëBà Bðéàå ,íéiç çeø Baiqei iax cnl o`kne ©©¦§¥¤

.epic z` ililbd
hb elqt `ly minkg cvik zx`an `xnbd

eyxti lk`n ixace miig ilra iab lr azkpd
:miweqtd z`

ïðaøå,ililbd iqei iax ixacl eaiyiáéúk éà- §©¨¨¦§¦
dl azke' xn`p did m`'øôqamiyxec epiid ©¥¤

'dl azke'nzøîà÷ckhbdy zxn`y itk - ¦§¨¨§©§
la` ,xtql dnecd xac iab lr azkdl jixv

àzLäáéúëczrk -Dl azke' dxezd dazky ©§¨¦§¦§¨©¨
øôñ,'zzixMúøéôñìxetiql -àeä íéøác ¥¤§¦ª¦§¦©§¨¦

àúàcixac xetiq `ed 'zezixk xtq' zernyn - §¨¨
aezkl jixv lrady cnll `ae ,zezixkd
xtq' oi`e ,dyxbny mixacd xetiq z` dy`l
.eldnecde slwlrzeidl jixvycnln 'zezixk

,dywn `xnbdéàä ,ïðaøåxn`py dn - §©¨¨©
déì éãáò éàî ,'áúëå'.jkn miyxec md dn - §¨©©¨§¥¥

`weec hbd zaizk z` dxezd dliabd `l ixd

zvxzn .mixac x`y zeaxl jxhvpy ,slw lr

,`xnbdeäì éòaéîick 'azke' xn`p minkgl - ¦¨¥§
wxy cnlläáéúëaúLøbúî dðéàå ,úLøbúî ¦§¦¨¦§¨¤¤§¥¨¦§¨¤¤

óñëadl xn`e dhext dlra dl ozp m` - §¤¤
ik ,dfl cgein cenil jixve .da iyxbzdà÷ìñ̈§¨

àðéîà Czòcxnel zrcd lr dler did - ©§¨£¦¨
FziAn d`vie' (a ck mixac) xn`pe zeidy§¨§¨¦¥

z` dxezd dkinqde ,'xg` Wi`l dzide dklde§¨§¨§¨§¨§¦©¥
dzide' -] oiyeciwl ['ezian d`vie' -] oiyexibd

,['xg` yi`läééåäì äàéöé Léwàyiwdl yi - ©¦§¦¨©£¨¨
oicl ,dlra zeyxn z`veiy oiyexibd oic z`

yexcpe ,dlra zy` ziidpy oiyeciwäééåä äî̈£¨¨
oiyeciw -óñëa,äàéöé óàoiyexib -énð §¤¤©§¦¨©¦

óñëajkl ,sqk ici lr yxbzdl dleki mb - §¤¤
ïì òîLî à÷,'azke' xn`e weqtd rinyd - ¨©§©¨

.daizka `l` zyxbzn dpi`y cnll

,`xnbd zl`eyCãéàåiqei iax epiid ,xg`de - §¦¨
lka aezkl xyt`y 'azke'n cnely ,ililbd
dy` oi`y cnel `ed oipn ,slwl dnecd xac

.sqka zyxbzn
,`xnbd dperdéì à÷ôðz`f cnel -îdn ©§¨¥¦

xn`py'úeúéøk øôq'z` dxezd dkinqde ¥¤§¦
jkn cenll yie ,'zezixk' daizl 'xtq' daizd

y'øôñ'cala'dúøBk'dlran dyxbn -ïéàå , ¥¤§¨§¥
øçà øácxtq epi`y -.äúøBk ¨¨©¥§¨

,`xnbd zl`eyCãéàåepiid ,mixg`de - §¦¨
'xtq' zaiz zekinqn miyxec md dn ,minkg

.'zezixk' zaizl

,`xnbd dperdéì éòaéî,zkxvp ef zekinq - ¦¨¥¥
zeidl gxken hbdy cnll liayaúøBkä øác̈¨©¥

mlerl lican -dðéáì Bðéa.dy`l yi`d oia - ¥§¥¨
eàéðúãkezy`l xne`d ,`ziixaaäæ éøä' ¦§©§¨£¥¤

éhébúðî ìò Ci`pza -ïéé ézLz àlL,'mlerl ¦¥©§¨¤Ÿ¦§¦©¦
jhib df ixd' dl xn`y e`éëìz àlL úðî ìò©§¨¤Ÿ¥§¦

éáà úéáìïéà ,'íìBòì Cäæxtq' llka §¥¨¦§¨¥¤
'úeúéøk`id mlerly oeikn ,zyxebn dpi`e §¦

lral dxeyw `idy `vnpe ,df i`pzl zaiiegn
ixd' xne`d mle` .mlerl epnn zlcaen dpi`e

oii izyz `ly zpn lr jhib dfìL ãò'íBé íéL ©§Ÿ¦
éøääæxtq' llka'úeúéøkoeikn ,zyxebne £¥¤§¦

dpi` i`pzd z` miiwzy mei miyely xg`ly

.mlerl epnn zlcaen didze ,lral dxeyw
,`xnbd zl`eyCãéàåoipn ,ililbd iqei iax - §¦¨

oia zhlgen dxeva zxekd hb jixvy yxec `ed

z`f yxc ,`xnbd dper .ezy`e lrad¯ 'úøk'î¦Ÿ¥
'úeúéøk'xtq' dazke dkix`d dxezdy jkn - §¦

zeaxl yi ,'zxk xtq' dazk `le 'zezixk

dlcade zezixk didzy jixvy yexcle
.zhlgen

,`xnbd zl`eyCãéàåmd dn ,minkg - §¦¨
,`xnbd dper .ef oeyl zekix`n miyxec¯ úøk'Ÿ¥

éLøc àì 'úeúéøkz` miyxec mpi` minkg - §¦Ÿ¨§¥
.ef oeyl zekix`

äðùî

xaegn xac lr hb zaizka zwqer epizpyn
l:rwxw

ïéáúBk ïéàhbò÷øwì øaeçîajixvy , ¥§¦§§¨©©§©
`la ,dpizpl ie`x hbd didi daizkd zryay

on eylezl oebk ,ztqep dlert zeyrl ekxhviy

m` la` .xaegndBáúkhbd z` -øaeçîa §¨¦§¨
jk xg`e ,rwxwlìzBLrwxwd onBîúçå- §¨©£¨

,yelzd hbd lr enzg micrddì Bðúðehbd , §¨¨
,øLkdidz hbd znizgy `ed xwirdy meyn ¨¥

.yelzaäãeäé éaøe wlegàäzL ãò ìñBtmb ©¦§¨¥©¤§¥
å BúáéúkmbBúîéúçhbd lyLeìúa. §¦¨§£¦¨§¨

ozip ea azkdy xac lr hb zaizka dpc dpynd
:dwignl

ïéáúBk ïéà øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø,hbàì ©¦§¨¤§¥¨¥¥§¦Ÿ
÷eçnä øéépä ìò,wgnpe ea aezk didy xiip - ©©§¨©¨

àøzôécä ìò àìå,ahid caern epi`y slw - §Ÿ©©¦§§¨
éiãæäì ìBëé àeäL éðtîóhb siifl xyt` - ¦§¥¤¨§¦§©¥

ea azk `ny miyyege ,el` mixac lr azkpy
cr hbd z` wegnz `ide ,ezaehl i`pz lrad
`ll ycg hb aezkze ,micrd znizg mewn

.dwignd zxkip didz `le ,i`pzíéîëçå©£¨¦
ïéøéLëîdid m` mircei dxiqnd icry meyn ©§¦¦

jka epigai micrd ,hbd z` siifz m`e ,i`pz ea:

àøîâ

,dpyna epipyBáúk,hbd z`ìòxacøaeçîä §¨©©§¨
.xyk ,dl epzpe enzge eylz ,rwxwl

,`xnbd dywn¯ àLéø zøîàäåepipy ixd §¨¨§©§¥¨
y ,dpynd ly `yixaïéáúBk ïéàxac lr hb ¥§¦

,`xnbd zvxzn .rwxwl xaegndáø øîà̈©©
àeäå ,ìàeîL øîà äãeäéepipyy dn - §¨¨©§¥§

xaecn ,xyk xaegna azk m`y dpynaøéiML¤¦¥
óøBzä íB÷îmy - ] hbd xwir zaizk mewn - §©¤

xg`l sxezd z` azke [onfde dy`d yi`d

hbd yelza eazky oeike ,xaegnd on eylzy
'ozpe azke' (` ck mixac) dxeza xn`pdy ,xyk

.sxezd zaizk lr `l` epi`éaø øîà ïëå§¥¨©©¦
L àeäå àéòLBà áø øîà øæòìàíB÷î øéiM ¤§¨¨¨©©©§¨§¤¦¥§

éaø øîà äðç øa øa äaø øîà ïëå ,óøBzä©¤§¥¨©©¨©©¨¨¨©©¦
.óøBzä íB÷î øéiML àeäå ïðçBé¨¨§¤¦¥§©¤

,`xnbd dtiqenàéä øæòìà éaøåuexiz itl - §©¦¤§¨¨¦
iax zhiyk epizpyn z` cinrdl jixv df

,xfrl`éúøk äøéñî éãò øîàcmicrd - §¨©¥¥§¦¨¨§¥
md ,dy`l lradn hbd zxiqn lr micirny
z` miyere hbd z` mixiykny micrd
oi` 'azke' dxeza xn`py dne ,zezixkd

,hbd zaizkl `l` micrd znizgl dpeekd
.yelza didz daizkdy jixv okleøîà÷ éëäå§¨¦¨¨©

oiazek oi`' xn`y dna `pzd zpeek jk -

,'xaegnaopaxcn dligzklïéáúBk ïéàelit` ¥§¦
z`dñôBè,rwxwl xaegnd xac lr ,hbd ly ¤

dxifbànLe jyniáBzëéd z` mbóøBz`edy ¤¨¦§¤
m` la` ,rwxwl xaegnd xac lr hbd xwir

xakñôBhì Báúk,xaegnaìúeBLeBáúk §¨©¤§¨§¨
óøBzì,rwxwl xaegn epi`ykdì Bðúðehbd , ©¤§¨¨

øLk. ¨¥
:xg` ote`a dpynd z` uxzn yiwl yix

¯ eðéðL Bîúç ,øîà Lé÷ì Léøåepipy `ld §¥¨¦¨©£¨¨¦
,dl epzpe enzge eylz ,xaegna eazk' dpyna
dzyrp micrd znizg wxy ,xnelk ,'xyk
,xaegna dzyrp hbd lk zaizk la` ,yelza

li`ed ,xyk hbd ok it lr s`eåk epizpynéaø §©¦
éúøk äîéúç éãò øîàc àéä øéàîicr - ¥¦¦§¨©¥¥£¦¨¨§¥

המשך בעמוד קיט
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¯ dìäéð déì áéäéå déì ìé÷Lcdl zzl lekiy §¨¦¥§¨¦¥¦£¨
dlert zeyrl jixv epi`e ,envr uivrd z`

,dpizpl daizkd oia ztqepøîà àáøhbd ¨¨¨©
,ìeñtelqt uivrd lk z` dl ozi m` s`e ¨

,hbl minkgíBè÷é ànL äøæbozi `l `ny - §¥¨¤¨¦§
eilry dlrd z` yelzi `l` ,elek z` dl
oeik ,dxezdn leqt hbde ,dl eppzie hbd aezk

dpizpl daizkd oia dvivw zlert dzyrpy:
:aewp uivr ly mipiipwd ipica dpc `xnbd

didõéöòaewpìLmc`ãçà,ådíéòøæmilcbd ¨¦¤¤¨§§¨¦
eaìLmc`øçàe ,õéöò ìòa øëîuivrd z` ¤©¥¨©©©¨¦

ìòáìdCLnL ïåék ,íéòøæz` mirxfd lra §©©§¨¦¥¨¤¨©
,ezepwl ick uivrd,äð÷epic uivrdy oeik ¨¨

m` la` .dkiyna mipwp oilhlhne ,yelzk
íéòøæ ìòa øëîmirxfd z`ìòáìd,õéöò ¨©©©§¨¦§©©¨¦

,mirxfd xear zern uivrd lra ozp `leàìŸ
äð÷,mirxfd z` uivrd lra÷éæçiL ãò ¨¨©¤©£¦

íéòøæaoeik ,mirxfa dwfg oipw dyriy cr - ¦§¨¦
mipwp mpi`y ,rwxwl mixaegnk mpic mirxfdy

.dwfga `l` dkiyna
d eidòå õéödìL íéòøæmc`ãçà,ïøëîe ¨¦§§¨¦¤¤¨§¨¨

ìmc`øçà,íéòøæa ÷éæçädyr dpewd m` - §©¥¤¡¦¦§¨¦
lr cgein oipw dyr `ly s` ,mirxfa dwfg oipw

,uivrdäð÷d z` s`,õéöòz` dpwy ab`y ¨¨¨¦
,oilhlhnd z` mb dpw rwxwdeðéðML àéä Bæå§¦¤¨¦

(.ek) oiyeciwaúeéøçà íäì ïéàL íéñëð- §¨¦¤¥¨¤©£¨
,oilhlhnïéð÷ðcgiïäì LiL íéñëð íò ¦§¦¦§¨¦¤¥¨¤
úeéøçà-,zerwxwä÷æçáe øèLáe óñëa- ©£¨§¤¤¦§¨©£¨¨

,sqk oipw ,rwxwa eyrpy mipiipwd on cg`a
ick sqep oipw zeyrl jixv oi`e ,dwfg e` xhy

oilhlhnd z` zepwl.m` la`dpewd÷éæçä¤¡¦
õéöòa,óàd z`äð÷ àì õéöò,÷éæçiL ãò §¨¦©¨¦Ÿ¨¨©¤©£¦
íéòøæaoilhlhnk epic uivrdy oeik ,mnvr ¦§¨¦

.dwfga mipwp mpi`y

uivra zexyrne zenexz zeklda dpc `xnbd
:aewp

lr cner ewlg ,leabd lr cnery aewp uivr
m` ,ux`l uega cner ewlge l`xyi ux` ghy

õøàa Bá÷ð-on wpei `ed myny awpd ¦§¨¨¤
,l`xyi ux` zeleab jeza `vnp ,dnc`dBôBðå§

õøàì äöeça-uivrd ly milrde mitprde §¨¨¨¤
,ux`l ueg rwxw lrn ,uivrl uegn mihep
miaiig mirxfd m`d mi`xen` ewlgp

,zexyrnaïðéìæà Bá÷ð øúa øîà éiaà- ©©¥¨©¨©¦§©§¦¨
wpei `ed myny awpd mewn ixg` mikledy
,l`xyi ux` rwxw lrn awpdy oeike ,dnc`dn

,zexyrna aiig uivra lcbdøúa øîà àáø̈¨¨©¨©
ïðéìæà BôBð-oeike ,sepd mewn ixg` mikled ©§¦¨

xeht ea lcbd ,ux`l ueg rwxw lr dhep sepdy
.zexyrnn

,mzwelgn z` zx`an `xnbdLeøLàãa-m` ¦§©§
w jeza awpd jxc miyxey e`viux` rwx

,l`xyiéâéìt àì àîìò élekmikled oi`y ¥¨§¨Ÿ§¦¥
oeik l`xyi ux`a lcbk epic `l` ,sepd xg`

,ux`l xaegn `edyLeøLà àìãa éâéìt ék- ¦§¦¥¦§Ÿ©§
mewn ixg` mikled iia`l ,miyxy e`vi `lyk

`axle ,dnc`dn ezwipi mewn `edy awpd
.sepd mewn ixg` mikled

dywn `xnbdéâéìt àì LeøLàãáe ,m`d - ¦§©§Ÿ§¦¥

micen mlek ,rwxwa mirxfd eyixydyk ok`

,dwipid mewn xg` mikledyïðúäå`aaa §¨§©
(:giw) `rivnBæ áb ìò Bæ úBpâ ézL-izy §¥¦©©

zg`y `l` ,ef cvl ef miyp` ipy ly zepib

,dzxiagn ddeabålcbíéúðéa ÷øéotec lr , §¤¤¥¨©¦
ly ezpib zirwxw `idy oezgzd ly ezpib
,dpeilrd dpibd ly rwxwdn ezwipiy ,oeilrd

,dpezgzd xie` lrn dhep etep eli`eøéàî éaø©¦¥¦
ïBéìò ìL øîBàdpibd lral jiiy wxid - ¥¤¤§

,dpeilrdïBzçz ìL øîBà äãeäé éaøx`eane . ©¦§¨¥¤©§
rwxwn `id ezwipiy elit`y xaeq dcedi iaxy
jiiy `ede ,sepd mewn ixg` mikled ,dpeilrd

.dpezgzd dpibd lral

,`xnbd zvxznàîòè éðz÷ãk íúäenrh - ¨¨¦§¨¨¥©§¨
,sepd xg` mikledy meyn epi` dcedi iax ly

,my epipyy itk `l`øéàî éaø øîàiaxl - ¨©©¦¥¦
,dcediäöøé íà äîd lraúà ìBhéì ïBéìò ¨¦¦§¤¤§¦¤
Bøôò,dpezgzd dpibl ezpib daeb zeeydle £¨

y `vnp,÷øé ïàk ïéàlral jiiy wxid okl ¥¨¤¤
,dpeilrd dpibdäãeäé éaø øîà-lr aiydl ¨©©¦§¨
,xi`n iax zprhäöøé íà äîlraïBzçzä ¨¦¦§¤©©§
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zhiyk mzhiyy meyn mixiykn minkgéaø©¦
àéä øæòìà,éúøk äøéñî éãò øîàcmicrd - ¤§¨¨¦§¨©¥¥§¦¨¨§¥

z` mixiyknd md hbd zxiqn lr micirny
aezky dn mi`xew dxiqnd icry oeike ,hbd

siifz `id `ny yeygl oi` ,ezxiqn iptl hba
jxhvz `ypidl `azy dryay oeik ,hbd z`
m` eciri mde ,epiptl dxiqnd icr z` `iadl

.`l e` i`pz ea did
hb mixiykn izn cr zwelgn d`ian `xnbd

.siicfdl lekiy xac lr azkpy

] øæòìà éaø øîàå,[`xen`déaø øéLëä àì §¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦§¦©¦
øæòìàlekiy xac lr azkpy hb ,[`pzd] ¤§¨¨

,siicfdl¯ øzìàì àlàmei eze`a m` wx ¤¨§©§©
exiziy oicd zial d`a hbd z` dlaiw `idy
micrd mixkef oiicr mei eze`ay ,`ypidl dl
,deyigki hbd z` dtiif m`e ,hba i`pz did m`

àì íéîé äøNò ãò ïàkî ìáàm` la` - £¨¦¨©£¨¨¨¦Ÿ
m` oky lke ,mini dxyr hbd mr dpiznd

,leqt hbd ,xzei dpizndäåä àîìéc ïðéLééç©§¦¨¦§¨£¨
dézôéiæå äàðz déaea did `ny miyyeg ik - ¥§¨¨§¦©§¥

micrd oi`e ,eze` dwgn `ide ,dzrxl i`pz
.mini dnk exary oeik ea aezk did dn mixkef

íéîé äøNò ãò ïàkî eléôà øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©£¦¦¨©£¨¨¨¦
oeik ,xyk hbdéàðz déa äåäc àúéà íàc§¦¦¨©£¨¥§©
éøéëc økãéîmicrd ,i`pz hba did m` - ¦§©§¦¥

onf xg`l elit` eze` mixkef hbd z` exqny
.ax

øæòìà éaø øîàå,[`xen`d]éaø øéLëä àì §¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦§¦©¦
øæòìàlekiy xac lr azkpy xhy ,[`pzd] ¤§¨¨

,siicfdlïéèéâa àlàdlekiy ,miyp ihib - ¤¨§¦¦
,`ypidl dexizie ,oic zial cin hbd z` `iadl

mqxtzpy oeik hbd z` dkixv dpi` aeye
,dxzid,úBøèL øàLa ìáà,aeg ixhy oebk £¨¦§¨§¨

àìlekiy xac lr eazekl xfrl` iax xizd Ÿ
xhyd z` delnd `ivei `l `ny ik ,siicfdl
did dn dxiqnd icr egkyie ,onf xg`l wx

okzie ,dnizgd icr lr wx jenqp f`e ,ea aezk

mixac azke ,my aezk didy dn wgn `edy
xacl di`xe ,jk lr enzg micrde mixg`

áéúëc(ci al dinxi) xkn xhy iabízúðe' ¦§¦§©¨
,'íéaø íéîé eãîòé ïòîì Nøç éìëarnyn ¦§¦¨¤§©©©©§¨¦©¦

lekiy xac lr xhyd z` aezkl jixvy
siicfdl leki oi`y xac epiide ,ax onf miiwzdl

.ax onf xg`l mb eilr jenql elkeiy
úBøèLa eléôà øîà ïðçBé éaøåiax xizd §©¦¨¨¨©£¦¦§¨

meyn ,siicfdl lekiy xac lr mazkl xfrl`

mb mixkef mdiptl exqny micrdy xaeqy
mini cenrl leki `linne ,mini dxyr xg`l

,`xnbd zl`ey .miaxeãîòé ïòîì' áéúëäå§¨§¦§©©©©§
,'íéaø íéîéaezk didi hbdy jixvy rnyne ¨¦©¦

,`xnbd daiyn .ax onf cenrl lekiy xac lr
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miiwzdl lkeiy ote`a xhy aezkl yiy weqtd
ick mc`l daeh dvr zzl `l` ,ax onf
qxg ilka eizexhy gipiy ,eizeiekf exnyiy

ax onf eniiwzi jkae:
xtq dl azke' (` ck mixac) dxeza xn`p
'dl azke' (.k lirl) minkg eyxce ,'zezixk

`l` .dy`d ly dnyl azkp hbd didiy
,mixen` mixacddna (:b lirl) mi`pzd ewlgpy
zaizk oiprl xacn aezkd oi`y xne` xi`n iax

el` md dnizgd icry ,eznizg oiprl `l` hbd
iax ixacle .zezixk dyerd hbd lg mzngny
,dnyl mznizg `dzy dxezd dkixvd xi`n

e`vn elit`e i`pz mey da oi` hbd zaizk la`
xne` xfrl` iaxe .(.bk oldl) xyk dty`a
hbd dyrp mzngny el` md dxiqnd icry

znizg llk jixv oi` dxez oicne ,zezixk xtql
oiprn dxezd dxaicy gxkda okle ,hba micr
.(:b lirl) dnyl zeidl dkixvy hbd zaizk

mbe daizkd mb eidiy jixvy dcedi iax zhiy
.(.c ,:b lirl) dnyl dnizgd

ici lr hbd zaizk exiykd epiptly dpyna

oic oiadl cvik xxaz `xnbde .ohwe dhey yxg
mi`pzdn in itle ,xfrl` iaxle xi`n iaxl df

.epizpyn z` cinrp

äðùî

ïéøLk ìkäxyk mc` lk -,èbä úà áBzëì ©Ÿ§¥¦¦§¤©¥
eïè÷å äèBL Løç eléôà,zrc mdl oi`y s` £¦¥¥¤§¨¨

hbd z` aezkl md mixyk.okeúáúBk äMàä̈¦¨¤¤
dhéb úàazkp zeidl jixvy s` xyk hbde ¤¦¨

zepwdl dy`d dkixvy `l` ,lrad ly etqkn

,oiyexib myl dl epzep `ede ,dlral hbd z`
.df hba zyxebneåokBøáBL úà áúBk Léàä §¨¦¥¤¨

`id jxcdy s` ,daezkd oerxt xhy z` -

rxty di`xl ,dlral xaey zazek dy`dy
iptn ,`ed mrhde ,dzaezkèbä íei÷ ïéàL- ¤¥¦©¥

ielz hbd zexykåéîúBça àlàmicra - ¤¨§§¨
dnizgd icr xi`n iax zrcly .ea minezgd

hbd lg mzngny el` md,mixyk micry oeike
okl ,zyxbznd dy`d myl hbd lr enzg

oke ,eazekl mileki ohwe dhey yxg elit`
oke .hbd z` aezkl dleki dy`dxaey

di`xl xyk mixyk micr eilr minezgy

lrad eazky s` ,daezkd z` rxt lrady:

àøîâ

yxg edeazk m` xyk hbd recn ,`xnbd dywn
ohwe dheyeäðéð äòéc éða åàì àäåmpi`e §¨¨§¥¥¨¦§

oywnd zrcly ,dnyl hbd aezkl mircei
hby xaeqd ,xfrl` iaxc `ail` `id ef dpyn
yxg oi`e ,dy`d ly dnyl azkidl jixv

.dnyl aezkl mircei ohwe dhey
zvxzn `xnbdàðeä áø øîà ,dpynd ok` ¨©©¨

z` eazkiy jixve `id xfrl` iaxc `ail`

,dnyl hbd
"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr k sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iying meil)

eid odkd gvn lr oezpd uivd ly ecivne

mze` mihilane miwgece ,zeize`d z` minyex
iab lry dxevk hlea azkd dyrpe ,ueg itlk
,zeize`d seba dzid dwiwgdy `vnp ,rahn

.dxenb daizkk daeyge
lry dxevd ziyrp ote` dfi`a zxxan `xnbd

:zerahnd iab

,éMà áøì àðéáø déì øîàdxev mixvei xy`k ¨©¥¨¦¨§©©¦
ici lr adf xpicaàîLeødxevdy mzeg - §¨¨

lr eze` migipne ,ea drewye dlelg zcreind

e xpicdz` riahdl ick yihta eilr mikn
mzegd m`d ,xpica dxevdõéøç õøçéîwgec - ¨¦§¨¨¦

dxevde ,dhn itlk dxevl aiaqny adfd z`

mzeg ici lr azkiy hbe .dil`n zhlea ziyrp¨
zeize`d z` azk `ly oeik ,leqt df oirk

.odil`n exvep md `l` mnvrBàzlert `ny

zeaiaq if` ,eiab lr miknyky ,`id mzegd¨
mzegay dxevdépëî éôepkómiqpkn - ¨©¥§©¥

,mzegay llgd jez l` xpicd adf z` miwgece

mzeg ici lr azkiy hbe .dxev xpica zxvepe
,micia eyrp zeize`dy oeik ,xyk didi df oirn

.mzegd lr yihta dkdykdéì øîàaiyd - ¨©¥
mzegd ,`piaxl iy` axõéøç õøçéîwgec - ¨¦§¨¨¦

dl dvegne dkeza dxevl aiaqny adfd z`

ixde ,dil`n zhlea ziyrp dxevde ,dhn itlk

mzeg ici lr azkpy hb ,ok lre .'zekez wg' df
.zeize` zaizk o`k oi` oky ,leqt didi df oirn

déáéúéàixacn iy` axl dywde `piax xfg - ¥¦¥
,uivd iabl dxn`y lirl `ziixadäéä àìŸ¨¨

Báúkuivd lyò÷BL,adfd jezaèìBa àlà §¨¥©¤¨¥
eiab lráäæ éøðéãk.Czòc à÷ìñ éàåmzegy §¦§¥¨¨§¦¨§¨©§¨¨

zerahndõéøç õøçéîz` uxege wgec - ¦§¨¨¦
zxzep dxevde ,rahnay dxevd zeaiaq
`ziixadn dyw ok m` ,xpicd iab lrn dil`n

ziiyrl uivay zeize`d zaizk z` dzeeydy
,rahnd iab lr dxev
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àåäå

la`onf cr Dil wiRn `l `nlice `piiaEbl iniiwC qxhpETA 'iR .`l zFxhWA £¨¦§¨Ÿ¦©§§¥§©§¥§©§¨§¦§¨Ÿ©¦¥©§©
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opgFi iAxe miAx mini cFnrl iE`x opiraC¦§¦¨¨©£¨¦©¦§©¦¨¨
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`l` ,dl epzile hbddéì áéäéå déì ìé÷Lc§¨¦¥§¨¦¥

dìäéðilan ,dl ozepe uivrd lk z` lhep - ¦£¨
,dpizpl daizkd oia ztqep dlert lk zeyrl

hbd z` azk m` la`,áe÷ð õéöò ìL äìò ìò©¨¤¤¨¦¨
,`axe iia` ewlgp ,ilkd lr `leøîà éiaà©©¥¨©

.ìeñt øîà àáøå ,øLk,`xnbd dxiaqnéiaà ¨¥§¨¨¨©¨©©¥
øLk øîà̈©¨¥

המשך ביאור למסכת גיטין ליום שישי עמ' ב

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr k sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iying meil)

eid odkd gvn lr oezpd uivd ly ecivne

mze` mihilane miwgece ,zeize`d z` minyex
iab lry dxevk hlea azkd dyrpe ,ueg itlk
,zeize`d seba dzid dwiwgdy `vnp ,rahn

.dxenb daizkk daeyge
lry dxevd ziyrp ote` dfi`a zxxan `xnbd

:zerahnd iab

,éMà áøì àðéáø déì øîàdxev mixvei xy`k ¨©¥¨¦¨§©©¦
ici lr adf xpicaàîLeødxevdy mzeg - §¨¨

lr eze` migipne ,ea drewye dlelg zcreind

e xpicdz` riahdl ick yihta eilr mikn
mzegd m`d ,xpica dxevdõéøç õøçéîwgec - ¨¦§¨¨¦

dxevde ,dhn itlk dxevl aiaqny adfd z`

mzeg ici lr azkiy hbe .dil`n zhlea ziyrp¨
zeize`d z` azk `ly oeik ,leqt df oirk

.odil`n exvep md `l` mnvrBàzlert `ny

zeaiaq if` ,eiab lr miknyky ,`id mzegd¨
mzegay dxevdépëî éôepkómiqpkn - ¨©¥§©¥

,mzegay llgd jez l` xpicd adf z` miwgece

mzeg ici lr azkiy hbe .dxev xpica zxvepe
,micia eyrp zeize`dy oeik ,xyk didi df oirn

.mzegd lr yihta dkdykdéì øîàaiyd - ¨©¥
mzegd ,`piaxl iy` axõéøç õøçéîwgec - ¨¦§¨¨¦

dl dvegne dkeza dxevl aiaqny adfd z`

ixde ,dil`n zhlea ziyrp dxevde ,dhn itlk

mzeg ici lr azkpy hb ,ok lre .'zekez wg' df
.zeize` zaizk o`k oi` oky ,leqt didi df oirn

déáéúéàixacn iy` axl dywde `piax xfg - ¥¦¥
,uivd iabl dxn`y lirl `ziixadäéä àìŸ¨¨

Báúkuivd lyò÷BL,adfd jezaèìBa àlà §¨¥©¤¨¥
eiab lráäæ éøðéãk.Czòc à÷ìñ éàåmzegy §¦§¥¨¨§¦¨§¨©§¨¨

zerahndõéøç õøçéîz` uxege wgec - ¦§¨¨¦
zxzep dxevde ,rahnay dxevd zeaiaq
`ziixadn dyw ok m` ,xpicd iab lrn dil`n

ziiyrl uivay zeize`d zaizk z` dzeeydy
,rahnd iab lr dxev

המשך ביאור למסכת גיטין ליום חמישי עמ' א



c"agקכ 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

·ÈÓ ÏÎÏ ¯BkÓÏ Áwn‰ ÏÚ ‰NBÚ‰ È¯Î� Ï·‡ .Ï‡¯NÈÏ ‰NÚL ÌÈÏÎa ‰Ê ÏÎÂda¯L ¯ÈÚ ‡È‰ Ì‡ ,*BÏ ÔncÊiL È §¨¤§¥¦¤¨¨§¦§¨¥£¨¨§¦¨¤©©¦¨¦§§¨¦¤¦§©¥¦¦¦¤ª¨
ÌÈ¯Î�81‚"Î˘ ÔÓÈÒa ¯‡a˙iL Í¯c ÏÚ ÌÈÓc ˜eqt ‡Ïa ‰Ùw‰a ˙aLa epnÓ ÁwÏ ¯zÓ -82ÌL·ÏÏ ¯zÓe . ¨§¦ª¨¦¨¦¤§©¨§©¨¨§Ÿ¦¨¦©¤¤§¤¦§¨¥§¦¨ª¨§¨§¨

ÏkL ,ÌÈ¯Î� ˙Úc ÏÚ Ô‡NÚ Ì˙q‰ ÔÓ ,ÌÈ¯Î� Ì‰ ¯ÈÚ‰ ·B¯L ÔÂÈÎc ,˙aLa Ô‡NÚL Úe„iL Èt ÏÚ Û‡ ÌBia Ba©©©¦¤¨©¤£¨¨§©¨§¥¨¤¨¦¥¨§¦¦©§¨£¨¨©©©¨§¦¤¨
ÔÓÈÒa ¯‡a˙iL BÓk ·BË ÌBÈa *„ÏB�a ¯ÈÓÁ‰Ï LiL Û‡Â .·BË ÌBÈa ÔÈc‰ ÔÎÂ ,‰NBÚ ‡e‰ ·B¯‰ ˙Úc ÏÚ ‰NBÚ‰̈¤©©©¨¤§¥©¦§§©¤¥§©£¦§¨§§¤¦§¨¥§¦¨

‰"ˆ˙83‰"Î˘ ÔÓÈÒa ¯‡a˙iL BÓk Ì„‡ È„Èa B¯ÓbL ¯·c ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,„ÏB� ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ Ô‡k ÌB˜Ó ÏkÓ ,84: ¦¨¨¨¥¦¨¦§¨¨¤§¨¦¥¨¨§¤¦§¨¥§¦¨

‚ÈÏ ¯eÒ‡ Ï·‡ .Ï‡¯Ni‰ ˙È·Ï BÓˆÚa Ô‡È·‰ B‡ È¯Îp‰ Ô¯bMLk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰naÌÈÏk ÏBhÏ BÏˆ‡ ÁBÏL ©¤§¨¦£¦§¤¦§¨©¨§¦¥¦¨§©§§¥©¦§¨¥£¨¨¦§©¤§¦¥¦
elÙ‡ ÏÏk Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙aL ·¯ÚÓ e¯Ó‚pL Ù"Ú‡ È¯Î� È„È ÏÚ elÙ‡ (˙aLa) B˙ÈaÓ¦¥§©¨£¦©§¥¨§¦¤¦§§¥¤¤©¨§¦¤¥§¦¦¥¦¦¥¨ª¨§¨£¦
„ÚBnaL e¯Ó‡iL ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó È�tÓ ,„ÚBn‰ Ì„˜ e¯Ó‚pL Ù"Ú‡ „ÚBn‰ Í¯ˆÏ Ô‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ „ÚBÓ ÏL BlÁa§ª¤¥¤¨¦¥¥§Ÿ¤§©¥¤¦§§Ÿ¤©¥¦§¥©§¦¨©¦¤Ÿ§¤©¥

‰"Ï˜˙ ÔÓÈÒa ¯‡a˙iL BÓk Ï˜ ‡e‰L „ÚBna ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ eLLÁ ‡Ï „ÚBn‰ Í¯ˆÏe ,Ì�w˙Ï BÏ Ô˙�85Ô‡k Ï·‡ ; ¨©§©§¨§Ÿ¤§©¥Ÿ¨§§©§¦¨©¦©¥¤©§¤¦§¨¥§¦¨£¨¨
Ï‡¯NÈ ˙È·Ï Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÏBhÏ ¯eÒ‡ ·BË ÌBÈÂ ˙aL Í¯ˆÏ elÙ‡ ,·BË ÌBÈ B‡ (˙aL ·¯ÚÓ e¯Ó‚pL Ù"Ú‡) ˙aLa§©¨¤¦§§¥¤¤©¨£¦§Ÿ¤§©¨§¨¦¦¥¨ª¨§¥¦§¨¥
,ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÎBÓe ÌÈ�n‡‰Ó Á˜Bl‰ È�Â�Á ‡e‰ ‡l‡ ÏÏk Ôn‡ B�È‡ È¯Îp‰L Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ˙È·Ï ˙ÈaÓ elÙ‡£¦¦©¦§©¦§¨¥©©¤¨¦¥¤©¨§¦¥ª¨§¨¤¨¤§¨¦©¥©¥¨ª¨¦¥©£¥¦

BÏˆ‡ ÁwÏ ¯zÓ Ê‡L86:˙·¯ÚÓ‰ ¯ÈÚ ‡È‰ Ì‡ ·BÁ¯‰ Í¯c elÙ‡ Ï‡¯NÈ ˙È·Ï ‡È·‰Ïe B˙e�Áa B‡ B˙È·a elÙ‡ ¤¨ª¨¦¨¤§£¦§¥©£§¨¦§¥¦§¨¥£¦¤¤§¨§¦¦¦©§Ÿ¤¤

„ÈÌÈÎÏB‰Â ÌÈÎLÓ� ÌÈn‰Â ‰ÎLÁÏ ÍeÓÒ ‰pbÏ ÔÈÚn‰ ˙ÙOÓ *ÔË˜ ¯‚� ˙BNÚÏ e�È‰c ,‰p‚Ï ÌÈÓ ÁBzÙÏ ¯zÓª¨¦§©©¦§¦¨§©§©£¤¤¨¨¦§©©©§¨©¦¨¨§©£¥¨§©©¦¦§¨¦§§¦
k ‰pbÏ·iÁ ˙aLa ‰˜Ln‰L Ù"Ú‡ ,*ÌÈÚ¯Ê‰ ˙‡ ÌÈ˜LÓe dlk ˙aM‰ Ï89. ©¦¨¨©©¨ª¨©§¦¤©§¨¦¤©©§¤§©¨©¨

mixe`ia

åì ïîãæéù éî ìëì�להשלי עושה הנכרי שכאשר –

נכרי מאשר עצמו, דעת על כעושה יותר נחשב – קבלנותו
(בדוגמת קבלנות בלא הישראל לצור� מעצמו שעושה
אפילו יותר גרוע והוא ישראל), שרובה בעיר נכרי חנווני

יו� .80משכיר

ãìåðá øéîçäì ùéù óàåדבר כל ביו"ט חכמי� אסרו –

היו"ט בכניסת לשימוש ראוי היה לא או קיי� היה שלא
שנשבר כלי או ביו��טוב, שנולדה ביצה כגו� זה, לשימוש

הכלי. בשברי להשתמש ורוצה ביו��טוב
ïè÷ øâðקטנה תעלה –87.

íéòøæä úà íé÷ùîåוטפטפות ממטרות להשאיר מותר –

לאיסור לחשוש ואי� בשבת, צרכ� כדי שיפעלו – שבזמננו
– עצמו בפני ברז כל לסגור יכול וכ� בשבת, קול השמעת
ואי� האחרי�, בברזי� הזר� את בכ� שיחזק לחוש בלא
ממטרות להשאיר כיו� שמצוי כיו� עי� למראית לחשוש

וכד' שעו� .88ע"י

zexewn

ארו�80) שעשה נכרי לגבי סכ"א שכה וסי' ז, סוס"ק קו"א ע"פ
בכדי המתנה לאחר אפילו שאסור ישראל בו לקבור בשבת
הדי�. מעיקר אסור אינו לעשות לו צוה הישראל א� אבל שיעשו,

במסיבה81) נר שהדליק (נכרי ס"ז רעו סי' ג�: מצינו זה די�
שהדליק מוכיחי� מעשיו שא� הוסי� (וש� ונכרי� ישראל של
(אכילה ס"ו שכה סי' ישראל)), ברוב ג� מותר עצמו בשביל
בֿד סעיפי� תקיז סי' ביו"ט), או בשבת הנכרי שאפה מפת
שבעיר הקמח לוקחי רוב א� ביו"ט שנטח� קמח ממנו (ליקח
סי' ביו"ט), לשחיטה בהמות שהביא (נכרי ס"ו תצח סי' נכרי�),
רוב א� ממנו ליקח מותר למכור שהביא (נכרי סי"ח תקט"ו
שכו סי' אסור), מחצה על מחצה הוא וא� נכרי�, העיר אנשי
ובכמה העיר), אנשי בשביל בשבת שהוחמה (מרח� סי"ג
על ומחצה ספק של במקרה הדי� נתבאר הנ"ל מהמקומות

ז. ס"ק קו"א וראה מחצה.
שבת82) צרכי לקנות מותר בה� האופני� נתבארו ש� א, סעי�

כדי ודמי�, מידה סכו� יזכיר שלא הוא העיקרי והתנאי בשבת,
(ו בשבת. וממכר מקח כעושה נראה יהיה תקי"זשלא בסימ�

ביו"ט). קניה דיני נתבארו

והדיעות83) ובשבת ביו"ט נולד דיני נתבארו בו יג: סעי�
בזה. השונות

ראוי84) ונעשה שניתק� בדבר אלא כ� אומרי� שאי� ו: סעי�
דבר כל אבל משחשכה, מאליו שכבה נר כגו� משחשכה מאליו
ידי על ראוי ונעשה תיקונו שנגמר דהיינו אד� בידי שגמרו
הסעי� בהמש� ש� (וראה כלל. מוקצה משו� בו אי� האד�

בזה). שניה דיעה
למהדורה85) וציוני� (הערות לידינו. הגיע לא בשוע"ר זה סי'

החדשה).
ליקח86) שמותר ס"ב) תקי"ז (סי' יו�ֿטוב לגבי מבואר וכ�

לעשות�, כדי שבת מחללי� שאי� דברי� רק ביו"ט החנווני מ�
השבת. את עליה� חיללו שלא עליה� שניכר או

ה"א.87) פי"ב שכני� הל' לח"מ וראה
הגרצ"פ88) בש� צה ד� השביעית אוצר ציו� כר� קוב�

נכתב בו פתק להשאיר אליעזר צי� בשו"ת ומ"ש פראנק,
ה'תשי"ג) (שנת לזמנו נכו� הוא מער"ש פועלות שהממטרות

האוטומאטית. ההשקיה מערכות שנתפשטו היו� משא"כ
ס"ט.89) שלו בסי' נתבאר בשבת משקה די�

c"ag i`iyp epizeax zxezn

,dlk ˙aM‰ Ïk ÌÈÎÏB‰Â ÌÈ‡t¯˙Ó Ì‰Â *‰kn‰ Èab ÏÚ ˙È�ÏtÒ‡Â ‰‡eÙ¯Ï ÔÈÚ‰ ÏÚ ‰·Ú *¯BÏÈ˜ ÁÈp‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ§¥ª¨§©¦©¦¨¤©¨©¦¦§¨§¦§§¨¦©©¥©©¨§¥¦§©§¦§§¦¨©©¨ª¨
Á"Î˘ ÔÓÈÒa ¯‡a˙iL BÓk ÌÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ˙aLaL Ù"Ú‡90. ¤§©¨¨§©¦¨§¤¦§¨¥§¦¨

ÌÈÎÏB‰Â ÌÈËÁÒ� Ì‰Â ‰ÎLÁÏ ÍeÓÒ ÌÈ·�Ú‰ Èab ÏÚ ˙b‰ ÈÏebÚÂ ÌÈ˙Èf‰ Èab ÏÚ „a‰ ˙Èa ˙B¯B˜ ÔBÚËÏ ¯zÓ ÔÎÂ§¥ª¨¦§¥©©©©¥©¥¦§¦¥©©©©¥¨£¨¦¨§©£¥¨§¥¦§¨¦§§¦
·iÁ ˙aLa ËÁBq‰L Ù"Ú‡ ,dlk ˙aM‰ Ïk91ÔÈ˜LÓ ÔÈ„k ¯eÒ‡ ‰ÎLÁMÓ Ì‰Ó ‡ˆBi‰ ÔÈi‰Â ÔÓM‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓe . ¨©©¨ª¨¤©¥§©¨©¨¦¨¨©¤¤§©©¦©¥¥¤¦¤£¥¨¨§¦©§¦

Î"˘ 'ÈÒa ¯‡a˙iL BÓk ÌÈ„Èa ËBÁÒÏ ‡·È ‡nL ‰¯Êb ÌeMÓ ÌBia Ba ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰L ,˙aLa Ì‰ÈÏ‡Ó e·fL92. ¤¨¥£¥¤§©¨¤¥£¦©¦§¥¨¤¨¨Ÿ¦§§¨©¦§¤¦§¨¥§¦
ÔÈ�Úa ÏB„b ÌBi‰ „BÚaÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈÚË‰ Ì‡ Ï·‡ .LnÓ ‰ÎLÁÏ ÍeÓÒ Ì‰ÈÏÚ ÔÈÚË‰Lk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na©¤§¨¦£¦§¤¦§¦£¥¤¨§©£¥¨©¨£¨¦¦§¦£¥¤¦§©¨§¦§¨
‡nL ¯BÊ‚Ï ÔÈ‡ Ô‡kL ,dlk ˙aM‰ Ïk Ì‰Ó ‡ˆBi‰ ÔÈi‰Â ÔÓM‰ ÔÈ¯zÓ ,‰ÎLÁL Ì„˜ ‰�ÈÚh‰ ˙ÓÁÓ e˜q¯˙pL¤¦§©§¥£©©§¦¨Ÿ¤¤£¥¨ª¨¦©¤¤§©©¦©¥¥¤¨©©¨ª¨¤¨¥¦§¤¨
ÌÈ˜q¯Ó Ì‰ ¯·kL ÔÂÈk ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eq‡ ‰NÚÈ ‡Ï ÌËÁÒÈ Ì‡ Û‡L ÈÙÏ ,ÌÈ„Èa ÌËÁÒÏ ‡·È̈Ÿ§¨§¨§¨©¦§¦¤©¦¦§£¥Ÿ©£¤¦¦©¨¤¨¦¦§¥§¦¥¨¤§¨¥§ª¨¦
‰ËÈÁq‰Â ‰�ÈÚh‰ È„È ÏÚL ‡l‡ ,ÌÈ„Èa ‰ËÈÁÒ ‡Ï·e ÌÈÏebÚ‰Â ‰¯Bw‰ ˙�ÈÚË ‡Ïa ÂÈÏ‡Ó Ì‰Ó ·Ê ‰˜Ln‰ ‰È‰Â§¨¨©©§¤¨¥¤¥¥¨§Ÿ§¦©©¨§¨¦¦§Ÿ§¦¨§¨©¦¤¨¤©§¥©§¦¨§©§¦¨

.˙‡ˆÏ ¯‰ÓÓ ‡e‰§©¥¨¥
:˙aLa Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰ ÔÈ¯zÓ ,ÌBÈ „BÚaÓ Ô˜q¯L *˙BÏÈÏn‰Â ¯Òa‰ ÔÎÂ§¥©Ÿ¤§©§¦¤¦§¨¦§ª¨¦©©§¦©§¦¥¤§©¨

mixe`ia

øåìé÷או במי� הספוגה העי� על שנותני� תחבושת –

לרפואה. במשחה
äëîä éáâ ìò úéðìôñàå.הפצע על תחבושת –

úåìéìîäå øñåáä.�צרכ כל הבשילו שלא ושיבולי� פירות –

zexewn

בשבת,90) עי� גבי על ליתנו אסור עב קילור "אבל כז: סעי�
מותר". יו� מבעוד עליה הניחו וא� לרפואה, שהוא שניכר מפני

בשבת). רפואה דיני נתבארו ש� הסימ� (ובכל
הדש91) תולדת שהוא שכ, בסי' נתבארו בשבת סחיטה דיני

מלאכות. מאבות שהוא

וענבי�92) מזיתי� מאליה� בשבת שזבו משקי� גֿד: סעי�
היו� לשתות� כדי בידי� יסחוט שמא גזירה לערב עד אסורי�
משקי� יו� מבעוד שנתרסקו וענבי� זיתי� . . מותרי� יהיו א�
להיתר). נוספי� אופני� ש� (וראה מותרי�. בשבת מה� היוצאי�

שבת בערב להתחיל והאסורי� המותרי� מלאכות רנב, סימ� ב חלק

יבֿיד סעיפי� בשבת נגמרי� שיהיו כדי

•
xgyd zekxa zekld - jexr ogley

Á,פתיו�� ה��ציא ה���ת �ר�� יד�" את �"��תח לכ�� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָצרי�
מה �ע�ר לפי �כ�נה, ול�מר לחזר צרי� � �י�� לא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹוא�

� לדוד" "�ה�ה ל�מר ��פס�ק��בע� �בח מ�ני ה�א י�� כל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
וא� לפרנס. �רי�תיו על מ��יח ה�א ה�א �ר�� �ה�ד�� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָזה,
�א� ��ר�ב לפי ��נה חסר�� ��ביל ח�זרי� אנ� �אי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעכ�ו
�יו� מק�� מ�ל ק"א, �סימ� ��ת�אר �מ� יכ�� לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ���חזר
���רצה: לכ�� י�כל ��קל ח�זר, � אחד �ס�ק א�א ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�אינ�

Ë"לדוד "�ה�ה אחר י�" נבר� "ואנחנ� �ס�ק ל�מר ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָ��הגי�
"הלל�י�", אחר "הלל�י�" ל�ל�ל �די �"הלל�י�", ְְְְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָלס��
�מס��מ�ת �"הלל�י�" ��תח�ת ��אחריה ה�זמ�ר�ת ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ��ל
ל� מבטח לדוד" "�ה�ה הא�מר ��ל לפי וע�ד, ְָ�ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ�"הלל�י�".
י� לבר� נז�ה ואנחנ� אחריו: א�מרי� לכ� ה�א, ע�ל� �� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ה�א
�י על א� �מנחה, �� א�ת� א�מרי� זה �מ�ע� ה�א. לע�ל� ��ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָ

הלל�י�: מזמ�ר אחריו ְְֲִֵֶַַָָ�אי�

Èס�קי� ס�� �ה�א לפי י�", �ה�ל ה��מה "�ל לכ�ל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ��הגי�
ה�ירה. ס�� �ה�א ועד", לעל� ימל� "ה' �ס�ק וכ� ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ�זמרה.
מה�ירה, ה�א ��� וגו'", �רעה ס�ס בא "�י �ס�ק מ�סיפי� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוי�

ער"ה: סימ� �עה �י�רה ְִֵֵֶַָָע��

‡Èק�מה ל"וכל א� ל�" אנחנ� מ�די� אלהינ� ל"וע�ה ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ����יע
�מ� ,�� �לה��חו�ת ל�ח�ת אי� � ת��חוה" ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָלפני�

קי"ג. �סימ� ְְִִֵֶָָ��ת�אר

לעמד מ�סיפי� וי� "�פאר��". עד �ויד" ל"ויבר� לעמד ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹונהג�
"אהיה", �ב�ת רא�י � האלהי�" ה' ה�א "א�ה �א�מרי� ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעד
נ�תני� � ��ל" מ��ל "וא�ה �כ�א�מרי� י��בי�. �� ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹואחר

מע�ד: ָ�ְְָָצדקה

·Èכמכה "מי אבל �ג��ה, ה�"� � וגו'" נא�ר �מכה ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹ"מי
הכ"� � כמ��" מי ה' �אמרנה עצמ�תי "�ל וכ� ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ�אלי�"
הג' � �אל�" ז� "ע� �ג��ה, הכ"� � �אב�" "י�מ� ְְְְִֶַַַָָָָָָָרפ�יה,
צרי� � ורפה �ג�� ��אר וכ� ��ס�ר�ת. ה�א ��� ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ�ג��ה,

ו יח�קל�הר ולא החזק יר�ה ולא ��ס�ר�ת. ��מסר �מ� לקר�ת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ס"א: �סימ� ��ת�אר �מ� ְְְִִֵֶֶָָָָהרפה,

‚Èדי� �מ�ה מ�ה �נחת א� �י �מר�צה, ה�מיר�ת א�מרי� ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָאי�
�� ����) �מר�צה א�ת� �א�מרי� וא�ת� יפה. �ה� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלכ��
מק�� �ל ��בח� ��ק�רי� ע��י� ה� יפה לא � ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹמני�)
ה�י� וה�א �כ�? ��תר�ה מ��ל ה�� צר��, �אילת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��ביל
ה��� צרכי �ב��ת �ח�ה �ה� �ברכ�ת ��פ�ה ��כ�ני� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלא�ת�

ה�א: �ר�� ל�ק�� וה�דאה �בח �ה� ��רכ�ת ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹולא

שאמר" מ"ברו� תפילה דיני נא, סימ� א חלק

חֿיג סעיפי� "ישתבח" עד
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øåìé÷או במי� הספוגה העי� על שנותני� תחבושת –

לרפואה. במשחה
äëîä éáâ ìò úéðìôñàå.הפצע על תחבושת –

úåìéìîäå øñåáä.�צרכ כל הבשילו שלא ושיבולי� פירות –

zexewn

בשבת,90) עי� גבי על ליתנו אסור עב קילור "אבל כז: סעי�
מותר". יו� מבעוד עליה הניחו וא� לרפואה, שהוא שניכר מפני

בשבת). רפואה דיני נתבארו ש� הסימ� (ובכל
הדש91) תולדת שהוא שכ, בסי' נתבארו בשבת סחיטה דיני

מלאכות. מאבות שהוא

וענבי�92) מזיתי� מאליה� בשבת שזבו משקי� גֿד: סעי�
היו� לשתות� כדי בידי� יסחוט שמא גזירה לערב עד אסורי�
משקי� יו� מבעוד שנתרסקו וענבי� זיתי� . . מותרי� יהיו א�
להיתר). נוספי� אופני� ש� (וראה מותרי�. בשבת מה� היוצאי�

שבת בערב להתחיל והאסורי� המותרי� מלאכות רנב, סימ� ב חלק

יבֿיד סעיפי� בשבת נגמרי� שיהיו כדי

•
xgyd zekxa zekld - jexr ogley

Á,פתיו�� ה��ציא ה���ת �ר�� יד�" את �"��תח לכ�� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָצרי�
מה �ע�ר לפי �כ�נה, ול�מר לחזר צרי� � �י�� לא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹוא�

� לדוד" "�ה�ה ל�מר ��פס�ק��בע� �בח מ�ני ה�א י�� כל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
וא� לפרנס. �רי�תיו על מ��יח ה�א ה�א �ר�� �ה�ד�� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָזה,
�א� ��ר�ב לפי ��נה חסר�� ��ביל ח�זרי� אנ� �אי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעכ�ו
�יו� מק�� מ�ל ק"א, �סימ� ��ת�אר �מ� יכ�� לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ���חזר
���רצה: לכ�� י�כל ��קל ח�זר, � אחד �ס�ק א�א ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�אינ�

Ë"לדוד "�ה�ה אחר י�" נבר� "ואנחנ� �ס�ק ל�מר ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָ��הגי�
"הלל�י�", אחר "הלל�י�" ל�ל�ל �די �"הלל�י�", ְְְְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָלס��
�מס��מ�ת �"הלל�י�" ��תח�ת ��אחריה ה�זמ�ר�ת ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ��ל
ל� מבטח לדוד" "�ה�ה הא�מר ��ל לפי וע�ד, ְָ�ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ�"הלל�י�".
י� לבר� נז�ה ואנחנ� אחריו: א�מרי� לכ� ה�א, ע�ל� �� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ה�א
�י על א� �מנחה, �� א�ת� א�מרי� זה �מ�ע� ה�א. לע�ל� ��ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָ

הלל�י�: מזמ�ר אחריו ְְֲִֵֶַַָָ�אי�

Èס�קי� ס�� �ה�א לפי י�", �ה�ל ה��מה "�ל לכ�ל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ��הגי�
ה�ירה. ס�� �ה�א ועד", לעל� ימל� "ה' �ס�ק וכ� ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ�זמרה.
מה�ירה, ה�א ��� וגו'", �רעה ס�ס בא "�י �ס�ק מ�סיפי� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוי�

ער"ה: סימ� �עה �י�רה ְִֵֵֶַָָע��

‡Èק�מה ל"וכל א� ל�" אנחנ� מ�די� אלהינ� ל"וע�ה ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ����יע
�מ� ,�� �לה��חו�ת ל�ח�ת אי� � ת��חוה" ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָלפני�

קי"ג. �סימ� ְְִִֵֶָָ��ת�אר

לעמד מ�סיפי� וי� "�פאר��". עד �ויד" ל"ויבר� לעמד ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹונהג�
"אהיה", �ב�ת רא�י � האלהי�" ה' ה�א "א�ה �א�מרי� ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעד
נ�תני� � ��ל" מ��ל "וא�ה �כ�א�מרי� י��בי�. �� ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹואחר

מע�ד: ָ�ְְָָצדקה

·Èכמכה "מי אבל �ג��ה, ה�"� � וגו'" נא�ר �מכה ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹ"מי
הכ"� � כמ��" מי ה' �אמרנה עצמ�תי "�ל וכ� ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ�אלי�"
הג' � �אל�" ז� "ע� �ג��ה, הכ"� � �אב�" "י�מ� ְְְְִֶַַַָָָָָָָרפ�יה,
צרי� � ורפה �ג�� ��אר וכ� ��ס�ר�ת. ה�א ��� ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ�ג��ה,

ו יח�קל�הר ולא החזק יר�ה ולא ��ס�ר�ת. ��מסר �מ� לקר�ת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ס"א: �סימ� ��ת�אר �מ� ְְְִִֵֶֶָָָָהרפה,

‚Èדי� �מ�ה מ�ה �נחת א� �י �מר�צה, ה�מיר�ת א�מרי� ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָאי�
�� ����) �מר�צה א�ת� �א�מרי� וא�ת� יפה. �ה� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלכ��
מק�� �ל ��בח� ��ק�רי� ע��י� ה� יפה לא � ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹמני�)
ה�י� וה�א �כ�? ��תר�ה מ��ל ה�� צר��, �אילת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��ביל
ה��� צרכי �ב��ת �ח�ה �ה� �ברכ�ת ��פ�ה ��כ�ני� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלא�ת�

ה�א: �ר�� ל�ק�� וה�דאה �בח �ה� ��רכ�ת ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹולא

שאמר" מ"ברו� תפילה דיני נא, סימ� א חלק

חֿיג סעיפי� "ישתבח" עד
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לא‡ "��יר ��אמר: לע�ל�, �מק�לת רצ�י� היא ���ר ְֱִֶֶֶֶַַָֹ�ְְְִִִַָ�פ�ת
הי� בר�י� �י לי מ�רב נפ�י ב�ל�� "�דה וא�מר: ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָימאס",
�ס�קי �ס�� ���ר �מצא ה�נסת לבית ��א מי לפיכ� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָע�די".
הצ��ר, ע� להת��ל �די �זמרה �ס�קי לד�ג ל� י� � ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ�זמרה
��היה ה�פ�ה ��ביל א�א נ��נ� לא כ� �� �זמרה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��ס�קי
�� ואחר �ח�ה מק�� �ל �בח� ��ס�ר ידי על �מק�לת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�ְְָרצ�יה
מק�לת �פ�ת� �אז ה���ר ע� להת��ל מ�טב כ� וא� ֶֶ�ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָית��ל,

ַַו�אי.

� לדוד" "�ה�ה מזמ�ר לקר�ת �ה�ת ל� י� א� מד�ג? ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָוכיצד
"י���ח". ואחריו �אמר" "�ר�� לפניו לבר� זה �מזמ�ר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�י
ה��מה", "�ל עד לדוד" מ"�ה�ה ולקר�ת לבר� ���נ� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹוא�

לא ה��נה �ע�ר �יו� מק�� זהמ�ל מזמ�ר ��ביל א�א היתה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
��קרא �די זה, �מזמ�ר ל� �י � נ"א �סימ� ��ת�אר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ�מ�

הצ��ר. ע� וית��ל �מע ְְְְִִִִֵַַַַקריאת

מזמ�רי� ב' לדוד" "�ה�ה אחר יאמר � י�תר �ה�ת ל� י� ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹוא�
"הלל� �מזמ�ר ה�מי�" מ� ה' את "הלל� �ה�: ה��לי�, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ�ל
"הלל� יאמר � �ניה� ל�מר �ה�ת ל� אי� וא� �קד��". ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹאל

לב��. �קד��" ְְְֵַָאל

"הלל�י�". מזמ�רי ה' �ל יאמר � י�תר �ה�ת ל� י� ְְְְִִֵֵֵַַָָֹוא�

"ל�� עד �ויד "ויבר� �� יאמר � י�תר �ה�ת ל� י� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹוא�
"י���ח". עד �מד�ג ְְְְִִֵֶַַַַַ�פאר��"

"וה�א עד קרא�" לה' "ה�ד� יאמר � י�תר �ה�ת ל� י� ְְְְִִֵֵַַַֹוא�
אינ� �ינתי� �י "א�רי", ��פני רח��" "וה�א עד �מד�ג ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָרח��",

מל�טי�. �ס�קי� ִָ�ְְִַרק

�זמרה �ס�קי ל�מר �ה�ת ל� ואי� י�צר ה���ר התחיל� �בר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָוא�
וית��ל ה���ר ע� �ברכ�תיה �מע קריאת יקרא � �ד��ג ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָאפ��

ִֶָע�ה�.

ע� �זמרה ה�ס�קי �ל לקר�ת ��רי� א�מרי� י� ,�� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָואחר
ע�ר, �ל צרי� �אי� א�מרי� וי� �לאחריה�. ��פניה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָה�רכ�ת
לא �לל לבר� ל� אי� לפיכ� ה�פ�ה קד� א�א נ��נ� ��א ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹלפי
יפה �רכה �לא לקר�ת� ר�צה א� א�א לאחריה�, ולא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹלפניה�
ל� י� הלכה �לעני� ה���. �ל ��אמר� והלואי ע��ה, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹה�א
לא אבל הרא��נה, ל�ברא לח�� �די ה�פ�ה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָֹלקר�ת�
להקל. �רכ�ת ��פק "י���ח", ולא �אמר" "�ר�� לא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹיבר�

��ת�אר �מ� ��קר, לבר� ��ח�ב ה�רכ�ת �ל יאמר מק�� ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ�ְְִֶַַָָָָֹ�מ�ל
נ�מה", "אלהי �ר�ת יבר� ��א �א�מר מי וי� מ"ו. ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�סימ�
לדבריו לח�� וט�ב ���פ�ה. ה�תי� מח�ה �בר�ת ��צא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמ�ני

ה�פ�ה: קד� א�ת� לבר� ְְְְִִֵֶַַָָָָֹלכ�ח�ה

לבוא ששהה מי די� נב סימ� א חלק

א סעי� "ישתבח" עד הכנסת לבית

•
dxez ihewl

הפרק: מקו�תוכ� של שבחו לסידור הפנימי הטע�

המלאכי� עבודת אודות ולהאריכות התפלה, קוד�

שמונה עד התפלה סדר כל כיצד יבאר זה [בפרק

ל הכנה הוא בתפלה"עשרה המכוו� הבקשה"עיקר �

הוי'"ד אתה :]"ברו�

àéä äøùò äðåîù ãòù äìôúä øãñ ìë äðäå
ììôúäì ìëåéù éãë åðééäã ,äøùò äðåîùì äðëä

àáéìã àúåòøî äðååëá äøùò äðåîù[הלב ,[מרצו�
,úîàá äù÷áä äéäé "'ä äúà êåøá" åøîàáù

.'éåä íù éåìéâ 'éäéù àáéìã àúåòøî õåôçéù

ì"æç åð÷éú åæ äâøãîì íãàä òéâéù éãë ,ïëì
,òîù úàéø÷ úåëøáå äøîæã é÷åñô øîåì äìçúî
íå÷î ìù åçáù íãà øãñé íìåòì ì"æø øîàîë

.ììôúé ë"çàå
ג� הוא התפלה קוד� מקו� של שבחו סידור

האד� שתפלתובשביל אותו, לעורר כדי המתפלל,
תהיינה של�.ובקשתו בלב

íéøéëæî øöåé úëøáå äøîæã é÷åñô äðä éë ,ïéðòäå
íéçáùî íéëàìîäù çáùäå äøéùä ïî åðà
àåäù êéà åðééäã ,'åë ùåã÷ ô"â äàøéá íéøîåàå

äáùçî úéìã ,âùåî åðéàå ìãáåîå ùåã÷ 'úé
.ììë åéìà êåøò ïéàå äéá àñéôú

ג' אומרי� והמלאכי� הבדלה, לשו� הוא קדוש
מובדל הקב"ה כיצד משיגי� שה� לפי "קדוש" פעמי�

מנבראי�. לגמרי ומרומ�

êéà úö÷ íéâéùîù äæî ìåãâ ùòøá íéðôåàäå
.'åë ùåã÷ àåäù

השרפי�, ידי על קדוש ג"פ אמירת לאחרי
כו'", מתנשאי� גדול ברעש הקודש וחיות "האופני�
והתגברות הלב התפעלות על מורה גדול" ד"רעש
כ"כ השגה להאופני� שאי� לפי והיינו המדות,
השרפי� (כמו מנבראי� השי"ת והבדלת ב"קדושת"
קדוש קדוש כששומעי� ולפיכ� קדוש), שאומרי�
ורעש רע� בקול מרעישי� ה� מהשרפי�, יוצא קדוש
ה� והמדות זה עני� מכילה השגת� שאי� מפני גדול,

מאד. אצל� בהתגברות

êì éúúðå ù"îë ,íéãîåò '÷ð íéëàìîä äðäå
ïéðò ùåøéôá òãåðëå ,äìàä íéãîåòä ïéá íéëìäî
úâøãîá ÷ø íäù åðééäå ,íéãîåò íéèù éöò

.ãáìá íéìâø úðéçáå
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איתא וזהר [ובמדרש עומדי� נקראי� מלאכי�
שטי� "עצי המשכ� בקרשי מ"ש כעני� שזהו
הרי הרגלי�, על היא שעמידה ומאחר עומדי�"],
"רגלי�". בחינת ה� עומדי�) (שנק' שמלאכי�
מבואר רגליו.. לפני ותפול פסוק על ג"כ "וכמ"ש

מלאכי�". אלי� רגלי� מא� בזהר

éë ,ùàøä úâøãîå úðéçáá íä äèîìù ìàøùéå
.äáùçîá åìò ìàøùé ,ùàø éì åðééä ìàøùé

נשמות שורש פירוש, ראש", "לי אותיות "ישראל"
כביכול. הקב"ה של "ראשו" מבחינת הוא ישראל

עלו "ישראל רז"ל בלשו� הפנימי הפירוש שזהו
מלאכי�, ואפילו הנבראי�, כל דשאר במחשבה",

מ"דבר רק ואילונבראו הקב"ה, של דיבורו ה'",
ית'. ממחשבתו נבראו ישראל נשמות

úðéçáù êéà åáì ìà íãàä íéùé øùàë êëìå
íéìâø úðéçá íä øùà ,'åë íéðôåàå íéëàìîä
ìåãâ ùòøáå ,äìåãâ äàøéå äáäàá íéãîåò ,ãáì
íúâùäá úåìòôúäî 'åë êåøáå ùåã÷ íéøîåà

.ä"á óåñ ïéà úìåãâá

,äðéù úðéçáá íä ùàøä úðéçá íäù ìàøùéå
úôìåç äìôúä øçàù ,íéîìåçë åðééä ù"îëå
úåàìîì åöôç ìëå åòùé ìë ÷ø ,äáäàä úøáåòå

.'åë ø÷éò óåâä éëøöî íéùåòå óåâä éëøö
לשינה נמשלה הגלות) (בזמ� ישראל בני עבודת
אחר כ� ואיננו, ויעבור חלו� החול� כמו וחלו�,
בשעת שנתעוררה האהבה ועוברת חולפת התפלה
וחשק רצו� מתמלא האד� ולב יעו�, וכחלו� התפלה,

הגו�. צרכי למלא חזקי�

äãøéù ,åæ äãéøéî åáø÷á ãàî åáì øîøîúé æ"éò
äîø àøâéàî äîùðä[עמיקתא íéðåéìò[לבירא ,'åë

åì øöá 'ä ìà ÷åòöì äæî øøåòúéå ,'åë äèîì
àáéìã àúåòøá åáì úãå÷ðî[הלב úé'.[רצו� åéìà

ãáåë êåúî àìà ììôúäì íéãîåò ïéà ì"æø ù"æå
ùàøäù ,åæ äìåãâ äãéøéá åððåáúäá åðééä ,ùàø
ãáåë åäæå ,àøôòì úáéëù ,äèîì ãàî ìôùð

.ùàø
שמצד הנשמה, נפילת על מורה ראש" "כובד
לי � ("ישראל כנ"ל "ראש" בבחינת היא עצמה

ו"כובד שנעשהראש"), למטה, ירידתה היא � ראש"
למטה. שנופל כבד כדבר כבד,

åðééäå ,äìåãâ úåìôùå äòðëä éãéì àáé äæîå
.åèåùôë "ùàø ãáåë" ùåøéô

ב הפנימי שהפירוש ראש"[ונמצא, (נפילתכובד "

ב הפשוט והפירוש למטה) ראש"הראש הכנעהכובד (רגש "

בזה]. זה תלויי� ושפלות)

,íäì øöá 'ä ìà å÷òöéå úðéçáì àáé æ"éòå
'ä ìà áåùì àáéìã àúåòøî äáåùúá øøåòúäì

.ùîî

.òîù úàéø÷áù êááì ìëá úáäàå úðéçá åäæå
עני� והוא יצרי�", בשני � לבב� "בכל דרשו רז"ל

לטוב. היצה"ר את ג� להפו� התשובה, עבודת

ירידת בגודל הנ"ל התבוננות ידי על לכ� ומגיעי�
ישעו "כל להיות "ראש") (בחינת רמה מאיגרא נשמתו

הגו�". צרכי למלאות חפצו וכל

åé äæ ìë é"òååúîàì úîàá ë"çà ù÷áì ìë
ïéà øåà éåìéâ äéäéù ,'ä äúà êåøá äøùò äðåîùá

.äèîì úåìùìúùäî äìòîìù ä"á óåñ
מרגיש שהאד� כ� על מורה דבר איזה על הבקשה
האד� כאשר דרק בעניננו, וכ� מאד, הדבר לו שחסר
הכנעה לידי שבא (עד מאלקות ריחוקו בגודל מתבונ�
אל "לשוב להקב"ה אהבה ברגשי ומתעורר ושפלות),
אלקות גילוי שתהי' בקשתו דוקא אז � ממש" ה'

לאמיתו. באמת היא למטה

c wxt awria oe` hiad `l d"c

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

¯Â‡È·Âהזוהר מא' בעני� במ"א המבואר עפ"י יוב� העני�
יש דהנה כו' משתמע דלא פנימאה קלא בבחי'
דלא בפנימי' הוא א� קול בש� לקרותו שיי� אי� להבי�
שהקול שכמו ידוע הנה א� כו'. לזולתו כלל משתמע

מאמ"ר מורכב לזולתו דמשתמע לחו� הלב מהבל היוצא
בגשמיו' הקול צעקת כמו וחיצוניו' פנימי' בו ויש גשמיי'
צעקה בלי פשוט מקול יותר החיות פנימי' בו שניכר
עצמו הלב הבל בקול יש ממש כ� כו', בקרירות שנמש�
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ãáåë åäæå ,àøôòì úáéëù ,äèîì ãàî ìôùð

.ùàø
שמצד הנשמה, נפילת על מורה ראש" "כובד
לי � ("ישראל כנ"ל "ראש" בבחינת היא עצמה

ו"כובד שנעשהראש"), למטה, ירידתה היא � ראש"
למטה. שנופל כבד כדבר כבד,

åðééäå ,äìåãâ úåìôùå äòðëä éãéì àáé äæîå
.åèåùôë "ùàø ãáåë" ùåøéô

ב הפנימי שהפירוש ראש"[ונמצא, (נפילתכובד "

ב הפשוט והפירוש למטה) ראש"הראש הכנעהכובד (רגש "

בזה]. זה תלויי� ושפלות)

,íäì øöá 'ä ìà å÷òöéå úðéçáì àáé æ"éòå
'ä ìà áåùì àáéìã àúåòøî äáåùúá øøåòúäì

.ùîî

.òîù úàéø÷áù êááì ìëá úáäàå úðéçá åäæå
עני� והוא יצרי�", בשני � לבב� "בכל דרשו רז"ל

לטוב. היצה"ר את ג� להפו� התשובה, עבודת

ירידת בגודל הנ"ל התבוננות ידי על לכ� ומגיעי�
ישעו "כל להיות "ראש") (בחינת רמה מאיגרא נשמתו

הגו�". צרכי למלאות חפצו וכל

åé äæ ìë é"òååúîàì úîàá ë"çà ù÷áì ìë
ïéà øåà éåìéâ äéäéù ,'ä äúà êåøá äøùò äðåîùá

.äèîì úåìùìúùäî äìòîìù ä"á óåñ
מרגיש שהאד� כ� על מורה דבר איזה על הבקשה
האד� כאשר דרק בעניננו, וכ� מאד, הדבר לו שחסר
הכנעה לידי שבא (עד מאלקות ריחוקו בגודל מתבונ�
אל "לשוב להקב"ה אהבה ברגשי ומתעורר ושפלות),
אלקות גילוי שתהי' בקשתו דוקא אז � ממש" ה'

לאמיתו. באמת היא למטה

c wxt awria oe` hiad `l d"c
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¯Â‡È·Âהזוהר מא' בעני� במ"א המבואר עפ"י יוב� העני�
יש דהנה כו' משתמע דלא פנימאה קלא בבחי'
דלא בפנימי' הוא א� קול בש� לקרותו שיי� אי� להבי�
שהקול שכמו ידוע הנה א� כו'. לזולתו כלל משתמע

מאמ"ר מורכב לזולתו דמשתמע לחו� הלב מהבל היוצא
בגשמיו' הקול צעקת כמו וחיצוניו' פנימי' בו ויש גשמיי'
צעקה בלי פשוט מקול יותר החיות פנימי' בו שניכר
עצמו הלב הבל בקול יש ממש כ� כו', בקרירות שנמש�
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עצמו הלב בהבל הנה כי כו', לחו� הפה דר� שיוצא טר�
קלא שנק' א� וחיצוניו' פנימי' בבחי' מאמ"ר הרכבה יש
בלב החיי� רוח שמשכ� כידוע הוא והעני� דוקא. פנימא'
הלב פנימי' בחי' והוא דחכמ' המוח מ� נמש� הימני בחלל
האיברי' בכל הנפש הוא הד� עובר שבו השמאלי ובחלל
לו יבא שכאשר הלב, הבל חיצוניו' בבחי' הלב בשר הוא
וממוצע יכוו� יעצב וכאשר התפשטו' בו יהי' שמחה
רוחניי' מאמ"ר שמזווג הלב קול הבל הוא וחדוה מעוצב
גשמיי' מאמ"ר שמורכב החיצו� בקול שיש וכמו כידוע,
פנימאה בקלא יש כ� הפנימי' בחי' שהוא הקול צעקת
ג"כ כלל לחו� משתמע דלא עצמו הלב הבל קול שנק'
שאינה אע"פ גשמיי' צעקה קול כדוגמת צעקה בחי'
ה' אל לב� צעק כמו הלב צעקת ונק' כלל לזולתו נשמעת
דוקא, הלב פנימי' מבחי' שהוא צועק עצמו שהלב כו'
שלא מצד היינו פנימי' בבחי' שבא גשמי הקול צעקת דכמו
מכלי למעלה להיותו בקול יצעק ע"כ בלבו להכיל יוכל
כו', החיצו� הקול הבל שהוא הלב בשר שנק' הגשמי הלב
הלב צעקת קול שנק' הקול בפנימי' הצעקה עני� הוא כ�
אי� שלפעמי' הלב ונקוד' פנימי' מצד בא שזה כנ"ל עצמו
ההתפעלו' ולסבול להכיל יכול הלב שבנקוד' הפנימי החיו'
פנימי' הכלי מ� שלמעלה שבראש החכמ' מוח מ� שבא
שלמעלה שבלב פנימי' בצעקה יצעק ע"כ להכילו, שבלב
בכל בחי' שזהו כידוע בלב ההתפעלו' שהוליד השכל מ�

צועק שהלב הלב צעקת ונק' כו' לב� צעק וכמו מאד"�
שנראה (וכמו כו' להכיל יוכל שלא מפני דוקא בפנימיו'
לבלתי כעסו וכובש עוצר כאשר שבלב פנימי בכעס בחוש
התפעלותו עומק שישאר וכה"ג הירא' מפני לזולתו יוכר
משונות תנועות יעשה כלל להכילו יוכל שלא הלב בפנימי'
או אה"ר בהתפעלו' וכ� כו', דעת ב� מדר� שיוצאי' מאד
יוליד יכילנו שלא כנפשו לאוהבו הלב בפנימי' ועונג חדוה

וד"ל). בפנימי' והכל כו' משונו' תנועו'
‰�‰Âיש הלב נקוד' שבתו� פנימא' בקלא שג� מאחר

פנימ צעקה מי"�בחי' מאש מורכב הוא והרי י'
הנ"ל מדרגו' ג' ש� ג� שימצא יוב� הרי כו' פנימיי' רו"ח
שבלב הפנימי' בבחי' הכל זה שכל רק ואש ורעש דרוח
הוא הלב נקוד' בפנימי' אש רשפי התפעלו' וכמו דוקא,
(בל"א כו' עומקו מגודל וניכר נראה שלא ביותר פנימי אש
וכמ"כ כו'), זייער טי� וויניק אי� גלייעט הארצ די
לעצמו שנוגע דבר מהתחדשות שבא רעש בהתפעלו'
בלי שבלב הפנימי' הנקו"ד' בו שירע"ש ביותר ופנימי'
שיחרד פנימי (וכפחד תוכו בתו� הוא רק כלל לזולתו יוכר
כו'), כלל היכר בלי וכנוס עצור הלב פנימי' בתו� ויפחד
כמו הלב שבפנימי' החיי� ברוח רוח התעוררו' וכמ"כ
בבחי' רק הוא הכל וכהנ"ל כו', עמשי את לבשה ורוח
ואש ורעש רוח להתפעלו' שאי� הלב עומק פנימי'
וד"ל. כלל לה� ערו� החיצו� בקול הלב שבחיצוניו'

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

כיÂ‰ÊÂב) במצרי� בנ"י שנצטוו מצה אכילת מצות
בנ"י ולהוציא הנ"ל אמנה מחוסרי ה� מצרי�
שהיא המצה ע"י הי' הנ"ל האמיתית לאמונה להביא� מזה
ותקבע יגיעו ידה ועל שבה דמהימנותא מיכלא הנק'
התינוק אי� מארז"ל ע"פ יוב� והעני� זו. אמונה בלבות�
מ' (ברכות דג� טע� שיטעו� עד ואמא אבא לקרות יודע
דג� טע� טעימתו אחר ואמא אבא קריאתו עני� והנה ע"א)
מולידו היותו שהוא אביו מהו אמיתית והשגה ידיעה אינו
האב רחמי ושטבעי ממש האב ממוח חלק בהיותו וכיוצא
התינוק כי צרכיו, כל ולהספיק ולכלכלו לפרנסו הב� על
העני� ואמיתית בלבד אבא קוראו רק זה בכל מכיר אינו
הגיע שלא לומר אי� ועכ"ז והשגתו מדעתו למעלה הוא
יפנה ולא גמורה בהכרה מכירו שהרי בדעתו הכרה שו�
שלמעלה האמיתית זו ידיעה שנמש� והיינו זולתו, אחר
בדעתו בצמצו� ונתלבשה תינוק של והשגתו מדעתו
למעלה ממש שהוא כמו העני� כוונת שישיג עד והשגתו

עני� כל בהעל� יש אבא שקורא זו בקריאה שהרי מדעתו
כחו כפי בדעתו שהושפל רק אביו שהוא אי� האמיתי
שמעלי� התינוק ע� הלכה הלומד כמו וה"ז שאת,
זה וג� ההלכה ופסק קיצור לו ואומר בה שיש העמקות
במוחו התינוק שישיגנו כדי תחתוני' מדברי� משל ע"י
תכלית שהוא ההלכה פסק משכיל הוא הרי ועכ"ז והשגתו
דבר ע"י ולקיחה העמקות, ע"י המוסכ� העני� אמיתית
שהתינוק או"א קריאת הוא וכ� כידוע, לקיחה שמה אחר
מזה יודע הי' לא הדג� ובלא כנ"ל דג� טע� ע"י קורא
מגדלות באמת שהיא זו ידיעה לו נמש� הדג� וע"י לגמרי
בדג� הזה והכח כנ"ל הדעת בקטנות שהושפלה אלא הדעת
עני� על מהאריז"ל וכידוע מהחכמה ששרשו לפי הוא
יש ולזאת בגשמיות שנשפל אלא כו' לח� המוציא הברכה
של דקטנות מוחי' בבחי' החכמה המשכת להביא הכח בו
דג� מיני מה' המצה עני� הוא עד"ז והנה כנ"ל, התינוק
אלקי דעת המשכת עי"ז ויהי' ה' מצות שהיא דוקא
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בבחי' שאת יכולת� כפי בה� להתלבש בנ"י בנפשות
כי כמ"ש שבשמי� לאביה� שיקראו והוא מהדעת שלמטה

ור"ל ט"ז) ס"ג (ישעי' אבינו אמונהאתה בלבות� שתקבע
למעלה מרומ� שהוא אי� ית' ועצמותו במהותו הנ"ל
את שמחי' ממה בלבד לעי� שנראה מה מכפי מעלה
שבאמת לפי בגו� כנשמה בה� המלובש וחיות העולמות
עליה� סובב היותו ע"י הוא אות� שמחי' מה עיקר
ממש וכלא במציאות בטל העול� כל ולזאת וכמש"ל

כנ"ל: כו' טפל ודבר עוד בחי' אפי' ואינו חשיבי'
‰�‰Âבאמונת מאמיני� בני המאמיני� ישראל כל באמת

שיוכל עד ח"ו תמוט בל ויתד קבועה אמונה אומ�
העני� משיג אי� הרי מ"מ ית' ה' קדושת על נפשו למסור
השמש כזיו ממש ממציאות העול� וביטול ית' מהותו מהו
מחמת העול� רואה וכא� כלל נראה הזיו שאי� בשמש
זו ידיעה שמצייר אלא שבו החיות מהות רואה שאינו
הי' לא החיות את רואה היה ואילו בטל שהעול� בדעתו
יעו"ש פ"ג ח"ב בלק"א וכמ"ש העול� גשמיות את רואה
כמשל וה"ז בעצ� שהוא כמו ע� ערו� זו לידיעה ואי�
אי� העני� ביאור עצמיות לגבי קורא שהתינוק אבא קריאת
דעתו מבחי' שהושפל והיינו מבינו, שהגדול ואי� שהוא
כל את יודע זו ובידיעה עצמו את שיודע העצמיות ית'
בידיעה בטילי� וה� זו ידיעה ע"י אות� ומחי' הנבראי�
ונתלבשה נתצמצמה זו ידיעה הנה בשמש, השמש כזיו זו

שידע האד� בדעת מושגת שתהא עד והעלמי� בלבושי�
עצמיות לתפוס יכול שאינו אלא הלז האמיתי העני� כל
בקיצור העני� תמצית רק ית' בדעתו שהוא כמו הדבר
יודע שזהו חשיב כלא קמי' ושכולא ומיוחד יחיד היותו
בו העני� אי� שהוא כמו הדבר שישיג שא"א ולפי בדעתו
ההלכה פסק התינוק תפיסת ממשל וכנ"ל אמונה בבחי' רק
כו' או"א התינוק וקריאת שהוא כמו והעומק הטע� בלי
שלא עוני לח� המצה ולכ� המצה ע"י לה� הגיע וזה
נתפח שהוא היש בחי' על מורה החמ� כי להחמי� הספיק
ובחי' ורוחב לאור� הדבר השגת בינה בחי' והיינו ונגבה,
כולא כי בתכלית ביטול מ"ה כח החכמה בחי' משא"כ יש
וע"כ מהשגה למטה זו ידיעה ונשפלה חשיב' כלא קמי'
ג') ל"ז (תלי� אמונה ורעה וז"ס כו', ונתפח נגבה אינו
דמהימנותא מיכלא מצה אכילת ע"י האמונה את שתפרנס
דאבא דקטנות מוחי' היא שהמצה ז"ס הקבלה וע"ד
ע"י לנוק' ומז"א לז"א שנמשכי� (ר"ל לנוקבא שנמשכי�
שני גדלות היא שהמצה בפע"ח ומ"ש ס"ח פ"ה ההגדה
בפע"ח בהדיא כמ"ש בלבד רמז דר� שהוא י"ל ג"כ דאבא
ימי� שני משתהה דאבא גדלות כניסת שלכ� ספה"ע בעני�
הוא דאבא דגדלות מוחי' שבחי' פי' ע"ש*) שבוע בכל
בבחי' כשנתצמצמה אבל ית' חכמתו עצמיות גילוי עני�
השגת כפי המעלי� אלקי� דש' בחילו� המעלימי' לבושי'

וכנ"ל: קטנות נק' ונבראי� הנאצלי� מעלת
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יהונת�Â‰ÊÂ[סז)] לו יהי'35ויאמר מחר פי' חדש, מחר
פקד, וה' מלשו� ונפקדת וסיהרא, שמשא יחוד
עי"ז מושב�, מקו� חסר שיהי' פי' מושב� שיפקד שע"י
מקור היינו בינה, בחי' הנהר מרחובות שאול אבי יפקד�
בינה, בחי' הוא מי אלה, ברא מי כעני� ההשתלשלו' לבחי'
דשמשא היחוד ע"י היינו ועי"ז דז"א, ו"ק אלה ברא
ויאמר ופי' המל'. בחי' מושב הוא מושב� יפקד וסיהרא
נ"ד, יו"ד במאו"א וע' נת�, יה"ו הוא יהונת� יהונת�, לו
הוי' ש� הוא יהונת� וא"כ בהכאה, ת"ק אחרונה ה"א נת�
צ"ל וא"כ אחרונה. ה' ג"כ שהוא לדוד היינו לו ו"ה, י"ה
בכ"ד שלפמ"ש בדוד, וג� ביהונת� היינו ה"א ב"פ מה"ע

אחרונה ה"א דוד אל נת� יה"ו בחי' הוא ודוד יהונת� .36פי'

י� שבמל' בחי' ב' שזהו צ"ל הנ"ל המאו"א לפי' אמנ�
שנת"ל לשועלי� וראש לאריות זנב בחי' והיינו ,37ואר�

כמו מל' בחי' זהו בהכאה ה"א ת"ק עולה שהוא נת� ובחי'
המשפיע, ושפע אורות כל בתוכו המעלי� י� בחי' שהוא
שזהו שלמטה לבחי' מקור שהוא כמו מל' בחי' הוא ודוד
מאמר קיבל שדוד יהונת� לו ויאמר פי' וא"כ אר�. הנקרא
ואז קרי"ס. בחי' ליבשה, י� הפ� כעני� זהו יהונת� ודברי
כעני� הוא ושלשת פי' מאד, תרד ושלשת לו אמר
משולשי� שה� ישראל אלו וארז"ל בה יוותר והשלישית
העבודה, ע"י סגול בחי' והיינו וישראלי�, לוי� כהני�

(35ozpedi el xn`ie edfeראה המאמר סו� עד לקמ� בהבא :

ש�. בראשית ואוה"ת תקס"ז אדה"ז מאמרי
(36dpexg` `"d cec l` ozp e"di ..cece ozpedi 'it c"ka y"ntly:

בכ"ד פי' ז"ל רבינו אמנ� רנג: ע' ש� תרל"ג בסה"מ זה ד"ה ראה
יחוד עני� זהו כי נמצא אחרונה, ה"א דוד אל נת� יה"ו הוא שיהונת�

אדה"ז מאמרי וראה ליישב. יש המאו"א לפי' וג� כו', וסיהרא שמשא
אוה"ת יג. ע' נביאי� תקלד. ע' ח"א תקס"ח נה. ע' ש� תקס"ז

א'תתצב. ע' ברכה א. יא, ש� בראשית
(37l"zpy milreyl y`xe zeix`l apf 'iga epiideכל ד"ה לעיל :

פמ"ג. הנחלי�
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בבחי' שאת יכולת� כפי בה� להתלבש בנ"י בנפשות
כי כמ"ש שבשמי� לאביה� שיקראו והוא מהדעת שלמטה

ור"ל ט"ז) ס"ג (ישעי' אבינו אמונהאתה בלבות� שתקבע
למעלה מרומ� שהוא אי� ית' ועצמותו במהותו הנ"ל
את שמחי' ממה בלבד לעי� שנראה מה מכפי מעלה
שבאמת לפי בגו� כנשמה בה� המלובש וחיות העולמות
עליה� סובב היותו ע"י הוא אות� שמחי' מה עיקר
ממש וכלא במציאות בטל העול� כל ולזאת וכמש"ל

כנ"ל: כו' טפל ודבר עוד בחי' אפי' ואינו חשיבי'
‰�‰Âבאמונת מאמיני� בני המאמיני� ישראל כל באמת

שיוכל עד ח"ו תמוט בל ויתד קבועה אמונה אומ�
העני� משיג אי� הרי מ"מ ית' ה' קדושת על נפשו למסור
השמש כזיו ממש ממציאות העול� וביטול ית' מהותו מהו
מחמת העול� רואה וכא� כלל נראה הזיו שאי� בשמש
זו ידיעה שמצייר אלא שבו החיות מהות רואה שאינו
הי' לא החיות את רואה היה ואילו בטל שהעול� בדעתו
יעו"ש פ"ג ח"ב בלק"א וכמ"ש העול� גשמיות את רואה
כמשל וה"ז בעצ� שהוא כמו ע� ערו� זו לידיעה ואי�
אי� העני� ביאור עצמיות לגבי קורא שהתינוק אבא קריאת
דעתו מבחי' שהושפל והיינו מבינו, שהגדול ואי� שהוא
כל את יודע זו ובידיעה עצמו את שיודע העצמיות ית'
בידיעה בטילי� וה� זו ידיעה ע"י אות� ומחי' הנבראי�
ונתלבשה נתצמצמה זו ידיעה הנה בשמש, השמש כזיו זו

שידע האד� בדעת מושגת שתהא עד והעלמי� בלבושי�
עצמיות לתפוס יכול שאינו אלא הלז האמיתי העני� כל
בקיצור העני� תמצית רק ית' בדעתו שהוא כמו הדבר
יודע שזהו חשיב כלא קמי' ושכולא ומיוחד יחיד היותו
בו העני� אי� שהוא כמו הדבר שישיג שא"א ולפי בדעתו
ההלכה פסק התינוק תפיסת ממשל וכנ"ל אמונה בבחי' רק
כו' או"א התינוק וקריאת שהוא כמו והעומק הטע� בלי
שלא עוני לח� המצה ולכ� המצה ע"י לה� הגיע וזה
נתפח שהוא היש בחי' על מורה החמ� כי להחמי� הספיק
ובחי' ורוחב לאור� הדבר השגת בינה בחי' והיינו ונגבה,
כולא כי בתכלית ביטול מ"ה כח החכמה בחי' משא"כ יש
וע"כ מהשגה למטה זו ידיעה ונשפלה חשיב' כלא קמי'
ג') ל"ז (תלי� אמונה ורעה וז"ס כו', ונתפח נגבה אינו
דמהימנותא מיכלא מצה אכילת ע"י האמונה את שתפרנס
דאבא דקטנות מוחי' היא שהמצה ז"ס הקבלה וע"ד
ע"י לנוק' ומז"א לז"א שנמשכי� (ר"ל לנוקבא שנמשכי�
שני גדלות היא שהמצה בפע"ח ומ"ש ס"ח פ"ה ההגדה
בפע"ח בהדיא כמ"ש בלבד רמז דר� שהוא י"ל ג"כ דאבא
ימי� שני משתהה דאבא גדלות כניסת שלכ� ספה"ע בעני�
הוא דאבא דגדלות מוחי' שבחי' פי' ע"ש*) שבוע בכל
בבחי' כשנתצמצמה אבל ית' חכמתו עצמיות גילוי עני�
השגת כפי המעלי� אלקי� דש' בחילו� המעלימי' לבושי'

וכנ"ל: קטנות נק' ונבראי� הנאצלי� מעלת

dvn zlik`e ung zzayd zevn - zeevnd xtq

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

יהונת�Â‰ÊÂ[סז)] לו יהי'35ויאמר מחר פי' חדש, מחר
פקד, וה' מלשו� ונפקדת וסיהרא, שמשא יחוד
עי"ז מושב�, מקו� חסר שיהי' פי' מושב� שיפקד שע"י
מקור היינו בינה, בחי' הנהר מרחובות שאול אבי יפקד�
בינה, בחי' הוא מי אלה, ברא מי כעני� ההשתלשלו' לבחי'
דשמשא היחוד ע"י היינו ועי"ז דז"א, ו"ק אלה ברא
ויאמר ופי' המל'. בחי' מושב הוא מושב� יפקד וסיהרא
נ"ד, יו"ד במאו"א וע' נת�, יה"ו הוא יהונת� יהונת�, לו
הוי' ש� הוא יהונת� וא"כ בהכאה, ת"ק אחרונה ה"א נת�
צ"ל וא"כ אחרונה. ה' ג"כ שהוא לדוד היינו לו ו"ה, י"ה
בכ"ד שלפמ"ש בדוד, וג� ביהונת� היינו ה"א ב"פ מה"ע

אחרונה ה"א דוד אל נת� יה"ו בחי' הוא ודוד יהונת� .36פי'

י� שבמל' בחי' ב' שזהו צ"ל הנ"ל המאו"א לפי' אמנ�
שנת"ל לשועלי� וראש לאריות זנב בחי' והיינו ,37ואר�

כמו מל' בחי' זהו בהכאה ה"א ת"ק עולה שהוא נת� ובחי'
המשפיע, ושפע אורות כל בתוכו המעלי� י� בחי' שהוא
שזהו שלמטה לבחי' מקור שהוא כמו מל' בחי' הוא ודוד
מאמר קיבל שדוד יהונת� לו ויאמר פי' וא"כ אר�. הנקרא
ואז קרי"ס. בחי' ליבשה, י� הפ� כעני� זהו יהונת� ודברי
כעני� הוא ושלשת פי' מאד, תרד ושלשת לו אמר
משולשי� שה� ישראל אלו וארז"ל בה יוותר והשלישית
העבודה, ע"י סגול בחי' והיינו וישראלי�, לוי� כהני�

(35ozpedi el xn`ie edfeראה המאמר סו� עד לקמ� בהבא :

ש�. בראשית ואוה"ת תקס"ז אדה"ז מאמרי
(36dpexg` `"d cec l` ozp e"di ..cece ozpedi 'it c"ka y"ntly:

בכ"ד פי' ז"ל רבינו אמנ� רנג: ע' ש� תרל"ג בסה"מ זה ד"ה ראה
יחוד עני� זהו כי נמצא אחרונה, ה"א דוד אל נת� יה"ו הוא שיהונת�

אדה"ז מאמרי וראה ליישב. יש המאו"א לפי' וג� כו', וסיהרא שמשא
אוה"ת יג. ע' נביאי� תקלד. ע' ח"א תקס"ח נה. ע' ש� תקס"ז

א'תתצב. ע' ברכה א. יא, ש� בראשית
(37l"zpy milreyl y`xe zeix`l apf 'iga epiideכל ד"ה לעיל :

פמ"ג. הנחלי�
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סגולה לי והיית� הבירור38וכמ"ש מבחי' פי' העמי� מכל
בחי' נעשי' ועי"ז דתהו כח"ב בחי' העמי� מכל שמבררי�
קדהק"ד, כח"ב סגולתא בחי' היינו העמי�, מכל סגולה
ראשי� ראשי ג' י"ל או כתר, הקדשי� קדש חו"ב קדשי�
שיהי' עד מאד תרד ופי' קדמו�. אור מצוחצח אור צח אור
בחי' הוא האזל אב� אצל וישבת וזהו בעשי', ג� ההמשכה
מדרגו' בחי' הוא שפחה ראתה בקרי"ס שכמו והיינו עשי',

מפני והיינו יחזקאל, שראה ממה יותר דעשי' התחתונות
ועשי' אצי' שלגבי' האמיתי יש מבחי' ונתגלה שהאיר
גילוי א� עשי'. בחי' האזל אב� עד וגו' ושלשת כ� שוי�,
דוד. ב� משיח היינו כו' דוקא דוד בבחי' ג"כ לע"ל יהי' זה
בי"ח איתא הי� את בו וקרע משה אצל שהי' המטה ולכ�
עתיד וכ� וירושלי� יהודה ממלכי מל� כל אצל שהי'

וגו'. עוז� מטה שנא' המשיח מל� ביד להיות

`"lxz mixgde jynd

yceg xgn 'eb xn`ie d"c xn`n

(38dlebq il mziide ..lebq 'iga ..zylye 'itראה לקמ� בהבא :

אדהאמ"צ מאמרי ואיל�. סב ע' ש� תקס"ז אדה"ז מאמרי בארוכה
ואיל�. סע"א יב, ש� בראשית אוה"ת ואיל�. קנב ע' ש� ח"א במדבר

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

¯e‡È·eי�ר האד� את ע�ה האלקי� �ה�ה ה�א העני� ≈ְְֱִִִֵֶָָָָָָָָָָֹ
צרי� היה ל� ה�י�� האלקי וההר�� ה�ח ְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ�מ�ד
ה�א �ע�ל� ט�ב� ��ל אי� האמת את �להר�י� ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָלידע
�אלק�ת ה�בק�ת �מעלת ולעל�ת הר�חני ה��ב ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָֹ�בחינת
�ככל �תכלית �מר רע �ההיפ� ואי� �במצ�תיו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ�בת�רת�
�קר ה�א ה�צר �הסתת אי� לעיל ��ת�אר� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהח���נ�ת
מ�ד זה �ל להר�י� האד� צרי� היה �באמת ורע, ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ�מ�ר
ה�צר, להסתת ��פ�ה ה��ה היא �מאי� ��� אלקי ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹההר��
ק�ד� �� �ה�ה ורע, ט�ב ה�עת �ע� חטא ��ר� זה� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאמנ�
לברכה זכר�נ� ר��תינ� �כמאמר הרע יצר ב� היה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהחטא
כו' יצרי� �ני י�די"� ��ני ו�יצר �ס�ק על א) סא. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ(�רכ�ת
הר�י� ��א עד האלקי ההר�� ��ק� ב� היה �אז ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹא�א
ב� �היה נב�כי� ה��רה ��� וכנ"ל ה�בע�י� ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעניני�
מ�ני המפ�רסמ�ת ידיעת �לל הר�י� ולא ה����ל�ת ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹידיעת

ה ע� חטא �לאחר אלק�ת, �עניני ההר�� נע�ה��ק� �עת ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ
��ר�י� היינ� ה�בעי, ההר�� ��ק� �� �נע�ה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלהיפ�
וג�מי טבעי עני� וכל ה��מי� ��עניני� ה��ב ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָֹמאד
ל� ג�ר� ה�א ה�ה וההר�� מאד, מר�י� ה�א ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ��ע�ל�
ט�בת� אמי�ת �להר�י� לידע האלקי ההר�� ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהע�ר

לעיל. ְְִֵֵֶָ��ת�אר
e‰ÊÂ��ההר ��ק� ���ני הרע, ה�צר ���ד ה�ט�ת עני� ¿∆ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

וי�תר �י�תר עצמ� את מ�טה ה�א ה��מי� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ�עניני�
וח���� �דעת מתנהג ואינ� ל�ל� רחמנא וי�רד ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָה�ל�
ה�עת, מ� למ�ה �ה�א זה �לע��ת ה�ט�ת וזה� ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָאמי�י
מה �� ג� �ה�א �קד��ה ה�ט�ת ה�א מ�ה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָוההיפ�

למעלה �ה�א א�א וח���� דעת �י על ��א ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ��תנהג
ה�בעי וההר�� ה�עת �י על �אינ� והיינ� ודעת, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָמ�ע�
�� �קד��ה ה�עת �י על אינ� וג� ורע ט�ב ה�עת ְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָ�ע�
וה�גה ה�עת �י על �ח���נ�ת �לל נכנס �אינ� והיינ� ,��ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
��ק� מ�ד ה�ברי� �ל ע��ה א�א וכ� �� להי�ת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��רי�
ב' י� ��נ�מ�ת �כיד�ע ודעת, מ�ע� ��מעלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָה�פ�
מ�חי� �חינת �ה� ה��מה �ל ה�ל�י� �ח�ת הא' ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמדריג�ת
וה�ה ודעת, מ�ע� ��מעלה ה��מה עצ� ה�א והב' ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ�מ��ת
הרא��� �אד� �בהת��ר�ת �הת���ת �היתה ז� ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָ�חינה
ה��חי� מ�ד ��ה� �אלק�ת ע��נ� �ל �היה החטא ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹק�ד�
י� כ� �כמ� �הת���ת, �� מאירי� �הי� האלקית ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�נפ�
�מאיר �� �ל מ�דריגת� ירד� לא החטא לאחר ��� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹנ�מ�ת
�אלק�ת וה�גה �עת לה� וי� האלקית נפ�� א�ר ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�ה�
אחרי� לעניני� ��יכי� ואינ� �מיד עסק� �ל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ�בזה
ה�ה, ע�ל� מעניני ה�המי ה�בעי ה��ב את �� �ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלהר�י�
��א החטא ק�ד� הרא��� אד� �מ� �א�פ� �אינ� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוהג�
הר�� �ה� אי� מק�� מ�ל �לל ה�בעי הר�� ל� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהיה
וי�דעי� הרע ה�צר ��ט�תי נפ�י� ואינ� ,�� �ל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָה�בעי

הנ"ל. הח���נ�ת �פי האמת את ְְֱִִִֶֶֶַַַַָ�מ�יגי�
.¯evÈ˜זה מ�ד א�ר אלקי הר�� להאד� נת� האלקי� ƒְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

�מצ�ת, ���רה היא האמי�ית ���בת� לידע ְֲִִִִִֵֶַַָָָָצרי�
�ס�ת ה�בעי ההר�� אמנ� ורע. �קר הרע ה�צר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוהסתת
מ�ע� ��מ�ה הרע ה�צר ל�ט�תי ��מע ה�עת ע� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָחטא
��איר א�� ודעת. מ�ע� למעלה �קד��ה ��ט�ת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָודעת,

האלקית. נפ�� א�ר ְֱִֶַָָָֹ�ה�

a wxt ek xn`n
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מקום מספיק ואין מקום, בגדר הם גשמיים דברים כי מחזיק, אינו מלא כלי ודם, בשר מדת
אדם – בשביל ארץ, עשיתי אנכי תומ"צ, יקיים שהאדם הבריאה תכלית האדם. תאוות לכל

תרי"ג. – בראת"י עליה

רז"לÔÈ·‰Ïeב) �אמר� מה �ח�ה להק�י� צרי� זה �ל ¿»ƒְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
א) ע��ד מו �� �מ�ת(ס�ה ��א �ראה "�א �ְְִֵֶַַַָֹֹ

ריק� �לי וד� ��ר מ�ת וד�, ��ר מ�ת ה�א �ר�� ְִִִֵַַַָָָָָָָָָָָה�ד��
ר�"י)מחזיק לת�כ�, ���תני� מחזיק(מה אינ� (מהמלא ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

ר�"י) עליו, מחזיק���סי� מלא ה�א �ר�� ה�ד�� מ�ת אבל , ֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
א� ��מע", �מ�ע א� "והיה ��אמר מחזיק, אינ� ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָריק�

��מע – ללמד�מ�ע ��כל ��מע, אז ל�מע, הר�ל� (א� ְִִַַָ�ְְְְְִִִַַַַָָֹֹ

לאו�לה�סי�) ר�"י)וא� ל�מע, �ילד�ת� אז� ה�ית לא(��א , ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ
ר�"י)��מע" �יד�, יס�יק� לא זמ� וה�ה(לאחר ה�אמר7. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹ

�רכ�ת �גמרא �� �� ה�א א)ה�ה ע��ד מ א�(�� "ו�אמר , ְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
��מע" כ"ו)�מ�ע ט"ו א�ד�ת(�מ�ת �ח���י ו�� , ְְְְִִֵַַַָָָ

ועל מק��, �גדר ה� ה��מ�י� �ה�ברי� �תב ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָמה�הר�"א
לק�ל מק�� אי� הרי מלא �כ�ה�א מחזיק ריק� ��ה�א ��ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מה �זה לר�ז וי� �אות�ע�ד, וחצי מת אד� "אי� �אמר� ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ל�ברי�8�יד�" �אוה מתא�ה האד� �כא�ר והינ� , ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ

אז �מציא�ת, מק�� ��פסי� ה��מ�י� �ה�ברי� ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָה��מ�י�,
ואי� מג�ל ה�א �האד� �אות�, למ�את י�כל לא האד� ְְֵָ�ְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֹה�ה
ה�א ה�בר וטע� מתא�ה, �ה�א מה �ל מכיל ��� ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�ק��

��ביל היא �ע�ל� �ריאת� �כלית ה�ה �האד� ְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָמ���
��ת�ב �כמ� ה�צו�ת, וק��� ה��רה �למ�ד (י�עיההעב�דה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָ

י"ב) מהמה �זה בראתי", עליה ואד� אר�, ע�יתי ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ"אנכי
��תא�ה לפי ה�א הע�ל� את לברא ית�ר� �רצ�נ� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�עלה

��ח��ני� �ירה ית�ר� ל� להי�ת ה�א �ר�� וא�ר9ה�ד�� , ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ע�יתי "אנכי וזה� �וקא, האד� עב�דת ידי על �היה ז� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�ירה

�אנכי מי �אנכי מה �זה ה�ז�10אר�", אר� ע�יתי ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
�ה�א זאת לבד ה�ה �האד� האד�, ��ביל ה�א ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹה��מית
ולכ� ,��� ה�ריאה �כלית ה�א האד� ה�ה ה�בראי�, ְֵָָ�ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ�חיר
רז"ל �מאמר ותח��ני� מהעלי�ני� �ל�ל ה�א האד� ,11ה�ה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

��ביל ה�א אר� �ע�יתי �זה בראתי", עליה "ואד� ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָוזה�
�גימטר�א �ראת"י, ��ביל היא האד� �ריאת אמנ� ְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָָָָָהאד�,

הע�ל�12�רי"ג את להאיר �מצו�ת ה��רה יק�� �האד� ,13, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
היא האד� �בריאת ה�א �ר�� ה�ד�� ��נת �ע�ר ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָולהי�ת
האד� �ל מק�מ� אי� �� על �מצו�ת, �ת�רה העב�דה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ��ביל
את נ�ת� האד� �א�ר �בי�תר ה��מ�י�, ה�ברי� את ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמכיל
�י�תר, לה� �מתא�ה ה��מ�י� ל�ברי� ו�ל�� חס ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָעצמ�
�אות�. חצי �� ממ�א אינ� �� על העצמי, מה�ת� הפ� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ��ה

iail xn` jl d"c

e"vxz lel` `"k

(ספר7) תרל"ד עושי� בועלי� כי המתחיל דיבור [מאמר] ג� ראה
(ספר תרל"ה תקעו המתחיל דיבור שב). עמ' תרל"ד המאמרי�
נצבי� פרשת דשבת הנ"ל המתחיל דיבור שיג) עמ' ש� המאמרי�
המאמרי� (ספר תרח"� כמו� אל מי המתחיל דיבור וראה תשח"י.

רפב). עמ' תרח"�
שערי8) י. ג, ש� הוא וכ� העול�, מ� יוצא יג: א, רבה בקהלת

.250 עמוד ד חלק לאלנקוה המאור במנורת כז. ב, יונה לרבינו תשובה
בספר אדמו"ר כ"ק הערת � נפטר. א: לנר בהקדמה המאור ובמנורת

.1 הערה הנ"ל ותש"ג ה'ש"ת המאמרי�
ועוד.9) לו. פרק תניא טז. נשא תנחומא מדרש
מקומות.10) ובכמה ב. עמוד סו� פ, פינחס תורה לקוטי ראה
א.11) ח, פרשה ש� וראה ח. יב, פרשה רבה בראשית
בראשית12) התורה אור וראה ב. רה, א חלק לזוהר מל� מקדש

מקומות. ובכמה ב. תתרמד, ו) (כר�
[ב,א]"13) ואתחנ� המתחיל בדיבור תורה בלקוטי שמבואר "וכמו

תרנא. ע' (1 הערה (הנ"ל עטר"ת המאמרי� ספר �

•
mixeaic ihewl

.‰Ïשבהושענא היו, הרבי אצל עצרת שמיני מנהגי

עדן "גן � הרבי של הקטן במנין מנחה התפללו רבה

מתפללים שהיו זמן באותו מוקדמת, בשעה � התחתון"

כבר נרגש היה מנחה אחרי מיד הכיפורים. יום בערב

רבות פעמים הלב. על שמח כבר נהיה שמחה, של אור

בחדרו. לומד הרבי איך שומעים היו

ה"חדרים" תלמידי לפני תורה הרבי אומר בערב

האורחים. מבין סגולה ויחידי

של הקטן במנינו מעריב מתפללים שעות כמה כעבור

מבין סגולה יחידי במעמד להקפות יוצא והרבי הרבי,

והאורחים. ה"חדרים" תלמידי

הולך הראת", "אתה פסוקי כל בעצמו אומר הרבי
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מקום מספיק ואין מקום, בגדר הם גשמיים דברים כי מחזיק, אינו מלא כלי ודם, בשר מדת
אדם – בשביל ארץ, עשיתי אנכי תומ"צ, יקיים שהאדם הבריאה תכלית האדם. תאוות לכל

תרי"ג. – בראת"י עליה

רז"לÔÈ·‰Ïeב) �אמר� מה �ח�ה להק�י� צרי� זה �ל ¿»ƒְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
א) ע��ד מו �� �מ�ת(ס�ה ��א �ראה "�א �ְְִֵֶַַַָֹֹ

ריק� �לי וד� ��ר מ�ת וד�, ��ר מ�ת ה�א �ר�� ְִִִֵַַַָָָָָָָָָָָה�ד��
ר�"י)מחזיק לת�כ�, ���תני� מחזיק(מה אינ� (מהמלא ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

ר�"י) עליו, מחזיק���סי� מלא ה�א �ר�� ה�ד�� מ�ת אבל , ֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
א� ��מע", �מ�ע א� "והיה ��אמר מחזיק, אינ� ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָריק�

��מע – ללמד�מ�ע ��כל ��מע, אז ל�מע, הר�ל� (א� ְִִַַָ�ְְְְְִִִַַַַָָֹֹ

לאו�לה�סי�) ר�"י)וא� ל�מע, �ילד�ת� אז� ה�ית לא(��א , ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ
ר�"י)��מע" �יד�, יס�יק� לא זמ� וה�ה(לאחר ה�אמר7. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹ

�רכ�ת �גמרא �� �� ה�א א)ה�ה ע��ד מ א�(�� "ו�אמר , ְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
��מע" כ"ו)�מ�ע ט"ו א�ד�ת(�מ�ת �ח���י ו�� , ְְְְִִֵַַַָָָ

ועל מק��, �גדר ה� ה��מ�י� �ה�ברי� �תב ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָמה�הר�"א
לק�ל מק�� אי� הרי מלא �כ�ה�א מחזיק ריק� ��ה�א ��ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מה �זה לר�ז וי� �אות�ע�ד, וחצי מת אד� "אי� �אמר� ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ל�ברי�8�יד�" �אוה מתא�ה האד� �כא�ר והינ� , ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ

אז �מציא�ת, מק�� ��פסי� ה��מ�י� �ה�ברי� ְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָה��מ�י�,
ואי� מג�ל ה�א �האד� �אות�, למ�את י�כל לא האד� ְְֵָ�ְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֹה�ה
ה�א ה�בר וטע� מתא�ה, �ה�א מה �ל מכיל ��� ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�ק��

��ביל היא �ע�ל� �ריאת� �כלית ה�ה �האד� ְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָמ���
��ת�ב �כמ� ה�צו�ת, וק��� ה��רה �למ�ד (י�עיההעב�דה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָ

י"ב) מהמה �זה בראתי", עליה ואד� אר�, ע�יתי ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ"אנכי
��תא�ה לפי ה�א הע�ל� את לברא ית�ר� �רצ�נ� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�עלה

��ח��ני� �ירה ית�ר� ל� להי�ת ה�א �ר�� וא�ר9ה�ד�� , ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
ע�יתי "אנכי וזה� �וקא, האד� עב�דת ידי על �היה ז� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�ירה

�אנכי מי �אנכי מה �זה ה�ז�10אר�", אר� ע�יתי ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
�ה�א זאת לבד ה�ה �האד� האד�, ��ביל ה�א ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹה��מית
ולכ� ,��� ה�ריאה �כלית ה�א האד� ה�ה ה�בראי�, ְֵָָ�ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ�חיר
רז"ל �מאמר ותח��ני� מהעלי�ני� �ל�ל ה�א האד� ,11ה�ה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

��ביל ה�א אר� �ע�יתי �זה בראתי", עליה "ואד� ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָוזה�
�גימטר�א �ראת"י, ��ביל היא האד� �ריאת אמנ� ְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָָָָָהאד�,

הע�ל�12�רי"ג את להאיר �מצו�ת ה��רה יק�� �האד� ,13, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
היא האד� �בריאת ה�א �ר�� ה�ד�� ��נת �ע�ר ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָולהי�ת
האד� �ל מק�מ� אי� �� על �מצו�ת, �ת�רה העב�דה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ��ביל
את נ�ת� האד� �א�ר �בי�תר ה��מ�י�, ה�ברי� את ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמכיל
�י�תר, לה� �מתא�ה ה��מ�י� ל�ברי� ו�ל�� חס ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָעצמ�
�אות�. חצי �� ממ�א אינ� �� על העצמי, מה�ת� הפ� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ��ה

iail xn` jl d"c
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(ספר7) תרל"ד עושי� בועלי� כי המתחיל דיבור [מאמר] ג� ראה
(ספר תרל"ה תקעו המתחיל דיבור שב). עמ' תרל"ד המאמרי�
נצבי� פרשת דשבת הנ"ל המתחיל דיבור שיג) עמ' ש� המאמרי�
המאמרי� (ספר תרח"� כמו� אל מי המתחיל דיבור וראה תשח"י.

רפב). עמ' תרח"�
שערי8) י. ג, ש� הוא וכ� העול�, מ� יוצא יג: א, רבה בקהלת

.250 עמוד ד חלק לאלנקוה המאור במנורת כז. ב, יונה לרבינו תשובה
בספר אדמו"ר כ"ק הערת � נפטר. א: לנר בהקדמה המאור ובמנורת

.1 הערה הנ"ל ותש"ג ה'ש"ת המאמרי�
ועוד.9) לו. פרק תניא טז. נשא תנחומא מדרש
מקומות.10) ובכמה ב. עמוד סו� פ, פינחס תורה לקוטי ראה
א.11) ח, פרשה ש� וראה ח. יב, פרשה רבה בראשית
בראשית12) התורה אור וראה ב. רה, א חלק לזוהר מל� מקדש

מקומות. ובכמה ב. תתרמד, ו) (כר�
[ב,א]"13) ואתחנ� המתחיל בדיבור תורה בלקוטי שמבואר "וכמו

תרנא. ע' (1 הערה (הנ"ל עטר"ת המאמרי� ספר �

•
mixeaic ihewl

.‰Ïשבהושענא היו, הרבי אצל עצרת שמיני מנהגי

עדן "גן � הרבי של הקטן במנין מנחה התפללו רבה

מתפללים שהיו זמן באותו מוקדמת, בשעה � התחתון"

כבר נרגש היה מנחה אחרי מיד הכיפורים. יום בערב

רבות פעמים הלב. על שמח כבר נהיה שמחה, של אור

בחדרו. לומד הרבי איך שומעים היו

ה"חדרים" תלמידי לפני תורה הרבי אומר בערב

האורחים. מבין סגולה ויחידי

של הקטן במנינו מעריב מתפללים שעות כמה כעבור

מבין סגולה יחידי במעמד להקפות יוצא והרבי הרבי,

והאורחים. ה"חדרים" תלמידי

הולך הראת", "אתה פסוקי כל בעצמו אומר הרבי
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ופסוקי פזמוני את בעצמו ואומר ההקפות שבע כל בראש

ההקפות.

הקריאה, שולחן את הקיף שהרבי והקפה הקפה בכל

והולך מזרחית דרומית זוית בקרן ממקומו ללכת התחיל

ספר את ומחליף עומד היה שם דרומית, מערבית עד

אחד של גבו על ימינו יד ומניח השמאלית בידו התורה

בריקוד. ויוצא מעמד, באותו שהיו מהמקורבים

הרגיש אחד כל ממש. אור ראו הריקוד בשעת

רגע בכל יקר. מכל יקר רגע וכל המקדש במקום שנמצא

בעבודה בתורה, ביותר הגבוהות למדריגות להגיע יכולים

רוח שואבין היו ה"משם את הרגיש אחד כל ובתשובה.

הקודש".

בראותו אלו, הקפות בעת הרבי אצל להיות שזכה מי

השמחה, ניגון את בשמעו הקדשים, קודש פני את

השתקפה זה שבכל התענוג, ריקוד את בראותו

מהדרת נתבטלו וכאילו בתענוגים, אהבה של השתפכות

הקטן. המנין של בחללו נרגש שהיה הקדשים קודש

.ÂÏהקפות" בשם אלו להקפות קראו חסידים

של הענין שזה לומר רצו זה ובשם הרבי", של ה"יחידות"

הזמנים אחד אז והיה ד"יחידה", המקיף התגלות

הניצוץ. אל המאור בקירוב ביותר המאושרים

הרבי, של שהנהגתו חסידים אצל הדבר היה מוחלט

רצון עת כשלמעלה שלמעלה, ההנהגה של בדוגמא היא

עת הרבי אצל גם � נהירין עילאה דמלכא אנפהא של

נהירין. ואנפוהי רצון

החסיד את העמידו הרבי, של ה"יחידות" הקפות

הפעם את אני זוכר לגמרי. אחר ובמצב במעמד

בי שפעלו אלו בהקפות נוכח להיות שזכיתי הראשונה

נהייתי ממש, בפעםמהפכה לי היה ואז אחר, לאדם

בבית יהודי עצמו הרגיש איך נאמן, ציור הראשונה

המקדש. בבית שכינה גילוי וראה לרגל כשעלה המקדש

בהתאם מיוחד תענוג לו יש האדם בגוף אבר כל

� העינים משכל, מתענג הראש האבר, של למהותו

� היד ממדות, � הלב משמיעה, � האוזן מראיה,

ברם, מהותו. לפי אבר כל וכך מהילוך, � הרגל ממעשה,

עד יחדיו, האברים בכל תענוג הגורם עונג של סוג ישנו

כזה עונג בו. מתבטלים הכשרונות וכל החושים שכל

הרבי. של ה"יחידות" הקפות בשעת החסיד הרגיש

דינים פרטי ישנם וכליו, המקדש שבהלכות וכשם

שהדין כפי ודוקא מסודר, בסדר הכל ובמקום, בזמן

הכל היה הרבי אצל גם כך � להיות צריך היה כך אומר

ידעו החסידים שכל תקנות, ידי על ובמקום, בזמן מסודר

היו שכולם מפני ובמדויק, בזהירות עליהם ושמרו אותן

ונפשם. מאדם בכל לרבי מסורים

על הממונה ידי על בשם הנקובים שרק ידעו כולם

של אלו "יחידות" בהקפות נוכחים להיות יכולים היו כך,

קראוהו כשלא אבל לכך, שיזכה התפלל חסיד כל הרבי,

בהקפות אחת פעם שהיה ומי הולכים. לא לבד הרי �

למקורבים פרט הפעם, עוד להיות לו היה אסור � אלו

הכלל. מן יוצאים גם והיו ביותר,

.ÊÏקידוש עושה הרבי היה ה"יחידות", הקפות אחרי

הגדול המדרש לבית הולך מכן לאחר ומיד בסוכה

להקפות.

הרבי שנכנס בשעה גדול. חידוש היה שנה באותה

אהרן מיכאל ר' את לקרוא ציווה קידוש, לעשות

יעקב ור' מביעשנקוביץ' מאיר שבתי ר' מויטבסק,

לר' הרבי אמר לסוכה, אלה שלשה כשנכנסו מסמיליאן.

לוי" "הנך � מאיר שבתי לר' כהן", "הנך � אהרן מיכאל

שלשה של דין לבית אני זקוק ישראל". "הנך � יעקב ולר'

בכם ובחרתי וישראל, לוי כהן יהיו זה דין בבית ואשר

כל אחרי אמן תענו קידוש, תשמעו זה. דין בית להיות

מתכוון. שאני הכוונות לאותן ותכוונו ברכה,

ידועה מדה להביא ציווה קידוש, עשה שהרבי לפני

יין. של

ושפך הכוס משיורי לקח כך ואחר קידוש עשה הרבי

שמונה שלשה, של הדין לבית ואמר היין, מבקבוקי באחד

את לקחת � הרפואה" "שליחות מיוחדת לשליחות ידו על

בשאר ולערבב שלו הקידוש כוס שיורי את שפך בו היין

שלימה. לרפואה זה ויהיה לחולים לחלק זה ומיין היין,

שלא אשה שכל הנשים בעזרת להכריז להם אמר עוד

להם יתנו � ר"ל וולדות משכלי שהן או בוולדות נפקדה

ן.מהיי

שיורי מעורב בהם מהיין שיטעם שמי נתפרסם מיד

כל על שלימה לרפואה לו זה יהיה � הרבי של כוסו

� נפקדו לא שעדיין או המשכלות והנשים המחלות,

זה. יין ידי על תיוושענה

ר' ה"כהן", אהרן מיכאל ר' שלשה: של הדין בית

אליהם צירפו ה"ישראל", יעקב ור' ה"לוי" מאיר שבתי

היין. ובחלוקת בהחזקת להם לעזור אברכים כמה

בערל'ס, שמעיה מיכל, אפרים גם היו האברכים בין

כולם נטע'ס, ישעיה אברהם'ס, אליהו מאטיל'ס, זלמן

יצחק ליב זלמן'ס, אברהם ברוך'ס, שמעון משקלוב.

מהורודוק, יהושע מרודניא, אבא אברהם �מדוברובנה.

יוסף מאיר, בעריל מקאליסק, גדליה מקוחנוב, זליג

אהרן מויטבסק. � הירש משה מלך'ס, טוביה אברהם,

מליאזנא. � ישראל משה, שמואל יוסף,

והיה לחכמתם, קודמת גבורתם היתה אלה אברכים

והגבורה. הכוח בעלי בין שם להם

.ÁÏהושלך � הגדול הכנסת לבית נכנס הדין כשבית

בהם בחר שהרבי הצדק, דין בית שהם ידעו כולם הס,

עליהם הביטו וכולם וישועה, רפואה לשלוחי ועשאם

הכבוד. בהדרת

על העוזרים האברכים בלווית שלשה, של הדין בית

חזר ה"ישראל", מסמיליאן יעקב ור' הבימה, על עלו ידם,

באות. אות אמר, שהרבי מה על רם בקול

הרבי, דברי על לחזור סיים מסמיליאן יעקב כשר'

אמר:

ששמענו כפי המלים הם עכשיו, לכם שסיפרתי מה �

ביחס מלים כמה להוסיף רוצה אני וכעת רבנו, מפי

שכדי זקנים, מפי זקנים הוא, מקובל דבר לעניננו.

לברכה, יזכה אכן שהמתברך כלומר תתקיים, שברכה

להאמין המתברך על א) תנאים: לשני המתברך זקוק

ב) מחשבות. כל בלי פשוטה באמונה המברך של בברכתו

בעניני המברך של רצונו לקיים מסור להיות המתברך על

טובות. ובהנהגות בעבודה השי"ת, עבודת

אמר מסמיליאן יעקב שר' מה שמעו שכולם למרות

שהיה ה"כהן", אהרן מיכאל שר' הספק, מתוך הוחלט �

אמר, יעקב שר' מה כל על יחזור וגבוה, חזק קול בעל

האברכים התחילו דבריו, סיים אהרן מיכאל שר' ואחרי

מסודר. בסדר הברכה שיורי את לחלק

.ËÏאמר הרבי הס. הושלך � להקפות הגיע כשהרבי

הראת "אתה הפסוק "כיאת האחרון והפסוק לדעת"

הראשונה בהקפה בהליכה והשתתף תורה" תצא מציון

השביעית. ובהקפה

אברהם שאירע. הגדול מהמופת כולם דיברו למחרת

תחיית משום זה היה הזקנים החולים שאצל אמר הרופא

הם היו הרפואה חכמת של הטבע בדרך כי ממש, המתים

מהטבע. שלמעלה נס בדרך היתה והצלתם יאוש לאחר

נהיה אייזיק שר' גרם משה, ר' של בבריאותו המופת

� אייזיק ר' אמר � טהורה חכמים אמונת אותה לחסיד.

לא ובאם הפליאוני, וברוך, חיים אחי, נכדי אצל שראיתי

אופן. בשום לכך מאמין הייתי לא בעיני, זאת רואה הייתי

והתחיל גדול ועמקן מתמיד בטבעו היה אייזיק ר'

היה ברבים שנאמרה תורה וכל בהתמדה, דא"ח ללמוד

שואל היה ענין כל ועל פעמים, כמה עליה חוזר אייזיק ר'

היטב. אותו מבין שהיה עד

e"vxz ,hay d"k
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אליו שהגיעו השמועות ו"מקובל". נסתר צדיק היותו דבר שנתגלה מכ� מאד הצטער בנימי� רבי
ה�יר� לא עצמה בדוברומיסל עליו. יודעת הסביבה שכל לו הבהירו הוא, מופתיו בדבר ִִבדוברומיסל
לשיחת הפכו הנסתרי� שכוחותיו העובדה עצ� א� כנסתר, ש� להישאר באפשרותו והיה איש אמנ�
ולהשתמש עליו, ידע שאיש מבלי אדמות עלי חייו את לסיי� רצה הוא מאד. אותו ציערה � אד� בני

הצור�. בשעת בהסתר הגדולי� בכוחותיו

לא מעתה לכל. עליו ש� שידוע לאחר לליובאוויטש לחזור שעליו העובדה אותו ציערה מכל יותר
יחלקו � והעיקר בבקשות, אליו יבואו הצדדי� מכל מנוחה; לו תהיה לא נסתר. להיות להמשי� יוכל
אשתו את ש� לו יש שכ� כמוב�, יכול, היה לא לליובאוויטש מלבוא להימנע גדושה. במידה כבוד לו

בעבירה. שנתפס כמי רוח, בדיכאו� לליובאוויטש לחזור נאל� כ� וביתו.

בליובאוויטש אירע � אחרת סיבה משו� או בשמי�, נראה בנימי� רבי הצדיק של שצערו משו� א�
של ביתו ג� בלהבות. עלו בתיה וכל דליקה פרצה בעיירה אליה; בנימי� רבי כשחזר מיד מסוי� מאורע
היו שבו הנורא באסו� לליובאוויטש. אז שהיה היחיד בית�המדרש ג� נהרס כ� בעש�, כלה בנימי� רבי
החלו הנשרפי� הבתי� של האחרוני� האודי� שכבו לאחר בנימי�. רבי נשכח ליובאוויטש, בני שרויי�
הנסתר. לצדיק מיוחדת לב תשומת הוענקה לא ששוב כ� � לעצמ� גג לקורת לדאוג ההמוני� הנפגעי�

צור� רק היה ביערות. משופעת הייתה הסביבה בתיה�. בני� לעבודת להתמסר נאלצו הנפגעי� כל
חדש. בית בה� ולבנות לעיירה להביא� עצי�, לחטוב ליער ללכת
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על העוזרים האברכים בלווית שלשה, של הדין בית

חזר ה"ישראל", מסמיליאן יעקב ור' הבימה, על עלו ידם,

באות. אות אמר, שהרבי מה על רם בקול

הרבי, דברי על לחזור סיים מסמיליאן יעקב כשר'

אמר:

ששמענו כפי המלים הם עכשיו, לכם שסיפרתי מה �

ביחס מלים כמה להוסיף רוצה אני וכעת רבנו, מפי

שכדי זקנים, מפי זקנים הוא, מקובל דבר לעניננו.

לברכה, יזכה אכן שהמתברך כלומר תתקיים, שברכה

להאמין המתברך על א) תנאים: לשני המתברך זקוק

ב) מחשבות. כל בלי פשוטה באמונה המברך של בברכתו

בעניני המברך של רצונו לקיים מסור להיות המתברך על

טובות. ובהנהגות בעבודה השי"ת, עבודת

אמר מסמיליאן יעקב שר' מה שמעו שכולם למרות

שהיה ה"כהן", אהרן מיכאל שר' הספק, מתוך הוחלט �

אמר, יעקב שר' מה כל על יחזור וגבוה, חזק קול בעל

האברכים התחילו דבריו, סיים אהרן מיכאל שר' ואחרי

מסודר. בסדר הברכה שיורי את לחלק

.ËÏאמר הרבי הס. הושלך � להקפות הגיע כשהרבי

הראת "אתה הפסוק "כיאת האחרון והפסוק לדעת"

הראשונה בהקפה בהליכה והשתתף תורה" תצא מציון

השביעית. ובהקפה

אברהם שאירע. הגדול מהמופת כולם דיברו למחרת

תחיית משום זה היה הזקנים החולים שאצל אמר הרופא

הם היו הרפואה חכמת של הטבע בדרך כי ממש, המתים

מהטבע. שלמעלה נס בדרך היתה והצלתם יאוש לאחר

נהיה אייזיק שר' גרם משה, ר' של בבריאותו המופת

� אייזיק ר' אמר � טהורה חכמים אמונת אותה לחסיד.

לא ובאם הפליאוני, וברוך, חיים אחי, נכדי אצל שראיתי

אופן. בשום לכך מאמין הייתי לא בעיני, זאת רואה הייתי

והתחיל גדול ועמקן מתמיד בטבעו היה אייזיק ר'

היה ברבים שנאמרה תורה וכל בהתמדה, דא"ח ללמוד

שואל היה ענין כל ועל פעמים, כמה עליה חוזר אייזיק ר'

היטב. אותו מבין שהיה עד

e"vxz ,hay d"k
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אליו שהגיעו השמועות ו"מקובל". נסתר צדיק היותו דבר שנתגלה מכ� מאד הצטער בנימי� רבי
ה�יר� לא עצמה בדוברומיסל עליו. יודעת הסביבה שכל לו הבהירו הוא, מופתיו בדבר ִִבדוברומיסל
לשיחת הפכו הנסתרי� שכוחותיו העובדה עצ� א� כנסתר, ש� להישאר באפשרותו והיה איש אמנ�
ולהשתמש עליו, ידע שאיש מבלי אדמות עלי חייו את לסיי� רצה הוא מאד. אותו ציערה � אד� בני

הצור�. בשעת בהסתר הגדולי� בכוחותיו

לא מעתה לכל. עליו ש� שידוע לאחר לליובאוויטש לחזור שעליו העובדה אותו ציערה מכל יותר
יחלקו � והעיקר בבקשות, אליו יבואו הצדדי� מכל מנוחה; לו תהיה לא נסתר. להיות להמשי� יוכל
אשתו את ש� לו יש שכ� כמוב�, יכול, היה לא לליובאוויטש מלבוא להימנע גדושה. במידה כבוד לו

בעבירה. שנתפס כמי רוח, בדיכאו� לליובאוויטש לחזור נאל� כ� וביתו.

בליובאוויטש אירע � אחרת סיבה משו� או בשמי�, נראה בנימי� רבי הצדיק של שצערו משו� א�
של ביתו ג� בלהבות. עלו בתיה וכל דליקה פרצה בעיירה אליה; בנימי� רבי כשחזר מיד מסוי� מאורע
היו שבו הנורא באסו� לליובאוויטש. אז שהיה היחיד בית�המדרש ג� נהרס כ� בעש�, כלה בנימי� רבי
החלו הנשרפי� הבתי� של האחרוני� האודי� שכבו לאחר בנימי�. רבי נשכח ליובאוויטש, בני שרויי�
הנסתר. לצדיק מיוחדת לב תשומת הוענקה לא ששוב כ� � לעצמ� גג לקורת לדאוג ההמוני� הנפגעי�

צור� רק היה ביערות. משופעת הייתה הסביבה בתיה�. בני� לעבודת להתמסר נאלצו הנפגעי� כל
חדש. בית בה� ולבנות לעיירה להביא� עצי�, לחטוב ליער ללכת
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אלה וגרז�. משור "להחזיק" מוכשר היה מה� אחד כל חסוני�. אנשי� היו דאז ליובאוויטש יהודי
בעצמ�. איפוא, אותה, עשו � הבניה לעבודת גויי� לשכירת מספיקי� אמצעי� לה� היו שלא מה�
לעיירה הוסעו עצי� גזרי העובדי�. וקריאות עבודה כלי נקישות מסביב ביערות להדהד החלו מיד

ליובאוויטש. ברחובות גמורי� בתי� להיראות החלו ובמהרה

רבי לאא� לו לעזור שיוכלו בני� זקנה. בגיל כבר אז היה הוא ביתו. בבניית לטפל החל בנימי�
הרגישו � בתיה� בבני� שקועי� היו התושבי� שכל בזמ� בו לו. שיעזרו אנשי� איפוא, שכר, לו. היו
לבנות בנימי� רבי חושב הא� הדבר? פירוש מה האנשי�: התפלאו גדול. בני� לעצמו בונה בנימי� שרבי
רבי את לשאול העיזו לא ה� בכתפיה�. האנשי� משכו הקט�? ביתו במקו� ומפואר גדול בית לעצמו

דבר. לה� אמר לא מצדו בנימי� רבי ואילו בנימי�,

לעצמו. הבית את בנימי� רבי בונה אמנ� א� הספקות גברו כ� � הבניי� בניית שהתקדמה ככל א�
הבחינו עתה בית�מדרש. לה', בית א� כי לעצמו בית בונה אינו אכ� בנימי� רבי במהרה: התברר הדבר
תחלה שדאגו כיו� המדרש, בית את מחדש להקי� שכחו ליובאוויטש תושבי שהתרחש; במה כול�
חשב בנימי� שרבי אלא ה�, בתיה� השלמת לאחר יותר, מאוחר לדבר מתפני� היו ודאי לעצמ�.

תפלה. בית ולאחרי�, לו להקי�, רצה ובראשונה בראש אחרת:

"השטיבל שמו: על נקרא שבנה המדרש ובית בנימי�, רבי של צדקותו לכל עתה התגלתה שוב
בצלאל רבי המקובל אשר בנימי� רבי של הנסתרי� בכוחותיו כול� ג� נזכרו עתה בנימי�". רבי של

רבה. כה בהתלהבות עליה� דיבר מפולוצק אורי

וכמו בחומש", מפרשה יותר יודע שאינו פשוט, כפר ב� מאשר יותר "ואיני � טע� � מקובל" "איני
ע� ויותר יותר להתחבר התחיל � פשוט מאד� יותר אינו שאכ� ליובאוויטש בני לכל להוכיח רצה
אפילו יודע שאינו פני� העמיד עדיי� אשר הסנדלר, וול� ע� התחבר במיוחד שבעיירה. המלאכה בעלי

התפלה. מלות פירוש את

בנימי� רבי לבי� בינו והחברות ו"בעל�ש�" "מקובל" בעצמו הסנדלר וול� היה דבר של לאמיתו
התמסרו שניה� שכ� זאת, למצוא יכול לא ואיש זאת ידע לא איש בר� נעלות. למטרות אמנ� הייתה
מתאימי� שהיו הסביבה ביערות והסתתרו העיירה את עזבו כאשר במיוחד בצנעה, ה' ועבודת לתורה

להתבודדות. מאד

חולירע, מגפת פרצה כאשר בני�. חשו� בנימי�, כרבי הוא, א� היה הסנדלר וול� רבי
וול� רבי של אשתו ג� נספתה כ"זבובי�", אנשי� נפלו הסביבה, עיירות כבשאר ובליובאוויטש,
של בתו את לאשה נשא בלבד, פשוט כסנדלר ליובאוויטש תושבי בי� מוכר שהיה וול�, רבי במגפה.

מבעלה. שנתאלמנה ליובאוויטשי חייט

היה לא שוב כמקד�. לשרתו מסוגלות היו לא ורגליו נחלש הוא בנימי�. רבי הזקי� הזמ� במש�
כבשני� האר� פני על לנדוד רעייתוביכולתו ג� בכפרי�. ברוכלות לעסוק ביכולתו היה לא וכ� קודמות,

הכניסו, בית�. משק את וינהל עליה� שישגיח מישהו למצוא הכרח נוצר כ� זקנה, מחולשת סבלה
מעבודה התפרנס אריה צבי בריינא. ולאה אריה צבי � ילדי� לו היו לא שעדיי� צעיר זוג לבית� אפוא,
כפו. מיגיע רק תמיד שנהנה אלקי� ירא א� פשוט אד� היה הוא הרחיי�. אדני סיבוב קמח, בטחנת
שרבי או הסנדלר וול� ורבי בנימי� רבי של מסוג� הנסתרי� לצדיקי� אריה צבי השתיי� א� ברור לא
רק לא ואשתו אריה בצבי בחר בנימי� רבי שלו. האלקי� ויראת פשטותו משו� רק בו בחר בנימי�

מותו. לאחר כיורש א� אלא זקנה לעת כמשענה
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כ� לקברו. אי� הוראות לה� ונת� קדישא חברה אנשי את לקרוא בנימי� רבי שלח פטירתו לפני
בריינא, ולאה אריה לצבי רכושו את ציווה כ� אחר אשתו. עבור קבר אחוזת קברו ליד להועיד ביקש
יתומי� שיגדלו אית� התנה כ� יפות. פני� בסבר ושיקבלו� אורחי� לפני פתוח הבית שיהא בתנאי
בנימי� השמות את לילדיה� יתנו בט� בפרי ה' יזכ� שכאשר מיורשיו בנימי� רבי ביקש עוד בבית�.

אשתו. וש� שמו על ושרה

הזמי� � בריינא ולאה אריה צבי וע� קדישא החברה אנשי ע� סידוריו את בנימי� רבי שסיי� לאחר
הסנדלר וול� רבי ישב מספר שעות הנשמה. יציאת רגע עד אתו שנשאר הסנדלר, וול� רבי את אליו
לחיי האחרונות שעות, באות� המסתורי� רווית שיחת� תוכ� ידוע לא בנימי�. רבי של הדווי ערש ליד

הזה. בעול� בנימי� רבי

כעבור הספדי�. כל בה נשמעו ולא צנועה, הלוויה לו נערכה בנימי� רבי של לצוואתו בהתא�
כצוואתו. שלו, קברו ליד לה שנועדה בחלקה לקבורה והובאה בנימי�, רבי אשת שרה, ג� נפטרה חודש

נעשה הבית בנימי�. רבי משאלות כל אחרי ומילאו הירושה את לרשות� קיבלו ואשתו אריה צבי
שלה�. כילדי� וגידלו� לבית� יתומי� הכניסו א� ואשתו אריה צבי אורח. עוברי לכל לאכסניה

לליובאוויטש נקלע השניי� נישואיו לאחר שנתיי� הסנדלר. וול� לרבי בקשר דבר אירע בינתיי�
וול�. ברבי הבחי� והלה אורח, עובר

מלוצק! המפורס� העילוי וול� רבי הוא "הרי � העיירה לתושבי ברגש קרא � הוא"? מי לכ� "הידוע
עקבותיה�"! נודעו לא ומאז לוצק, של רבה גרשו�, יצחק ר' הגאו� בת רעייתו, ע� לפתע שנעל� שני� זה

לכת. הצנע חיי השני� כל שניהל נסתר, צדיק הוא וול� שרבי לדעת ליובאוויטש אנשי נוכחו עתה
בנימי�. רבי ע� התרועעותו סיבת ג� עתה הובנה

ג� יכול שהיה וול� לרבי מעתה ציפו רב וכבוד וגדולה יקר כמרקחה. הייתה ליובאוויטש העיירה
להישאר היו ורצונו חפצו כל מזה. לשמוע סירב וול� רבי בר�, הסנדלרות. מקצוע את מידו ִֶלהניח

מחדש. להיעל� החליט סודו נודע כבר שבליובאוויטש ומאחר נסתר,

לוצק, של רבה של בתו הראשונה, אשתו זו אי� סו� סו� שנייה. לאשה נשוי הוא שעתה אלא
להקריב מסוגלת הייתה ההיא דוחק. חיי ולחיות לגולה ללכת וניאותה ממנו פחותה לא צדקנית שהייתה
של ואלמנתו פשוט בעל�מלאכה של בתו אלא אינה הנוכחית, אשתו זו, ואילו גדולי�, קרבנות
לפניה הניח הוא א� לה, שנתגלו החדשות לעובדות תתייחס אי� יודע וול� רבי אי� פשוט. בעל�מלאכה
להישאר ממנו. להתגרש או גלותו למקומות אחריו ללכת או בלבד: האפשרויות שתי בי� ברירה
כבוד, או לגדולה בכיוו� היה לא לעצמו שהתווה החיי� אורח מסוגל. היה ולא רצה לא בליובאוויטש
כמשמעות כפו, מיגיע ליהנות עליו היה בו. לחפור קרדו� התורה עשיית של בכיוו� לא וכל�שכ�
בי� להימצא א� רצה לא זה ע� יחד למציאות. אצלו שהפכה וגו'", תאכל כי כפי� "יגיע של הפשוטה
שעשה כפי הסתדר, בה עיר שנית לעזוב מוכרח היה כ� פשוט. בעל�מלאכה שאינו היודעי� אנשי�
כבר יכול היה לא בליובאוויטש מפורס�. חות� של המפורס� חתנו היה ש� בלוצק, הראשונה בפע�

הדיוט. סנדלר של חיי� אורח ניהול תו� במנוחה לחיות

הזוג נעל� ימי� מספר ותו� החדשה, לגלותו ללוותו הסכימה היא להתגרש, רצתה לא אשתו
מליובאוויטש.

•
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כ� לקברו. אי� הוראות לה� ונת� קדישא חברה אנשי את לקרוא בנימי� רבי שלח פטירתו לפני
בריינא, ולאה אריה לצבי רכושו את ציווה כ� אחר אשתו. עבור קבר אחוזת קברו ליד להועיד ביקש
יתומי� שיגדלו אית� התנה כ� יפות. פני� בסבר ושיקבלו� אורחי� לפני פתוח הבית שיהא בתנאי
בנימי� השמות את לילדיה� יתנו בט� בפרי ה' יזכ� שכאשר מיורשיו בנימי� רבי ביקש עוד בבית�.

אשתו. וש� שמו על ושרה

הזמי� � בריינא ולאה אריה צבי וע� קדישא החברה אנשי ע� סידוריו את בנימי� רבי שסיי� לאחר
הסנדלר וול� רבי ישב מספר שעות הנשמה. יציאת רגע עד אתו שנשאר הסנדלר, וול� רבי את אליו
לחיי האחרונות שעות, באות� המסתורי� רווית שיחת� תוכ� ידוע לא בנימי�. רבי של הדווי ערש ליד

הזה. בעול� בנימי� רבי

כעבור הספדי�. כל בה נשמעו ולא צנועה, הלוויה לו נערכה בנימי� רבי של לצוואתו בהתא�
כצוואתו. שלו, קברו ליד לה שנועדה בחלקה לקבורה והובאה בנימי�, רבי אשת שרה, ג� נפטרה חודש

נעשה הבית בנימי�. רבי משאלות כל אחרי ומילאו הירושה את לרשות� קיבלו ואשתו אריה צבי
שלה�. כילדי� וגידלו� לבית� יתומי� הכניסו א� ואשתו אריה צבי אורח. עוברי לכל לאכסניה

לליובאוויטש נקלע השניי� נישואיו לאחר שנתיי� הסנדלר. וול� לרבי בקשר דבר אירע בינתיי�
וול�. ברבי הבחי� והלה אורח, עובר

מלוצק! המפורס� העילוי וול� רבי הוא "הרי � העיירה לתושבי ברגש קרא � הוא"? מי לכ� "הידוע
עקבותיה�"! נודעו לא ומאז לוצק, של רבה גרשו�, יצחק ר' הגאו� בת רעייתו, ע� לפתע שנעל� שני� זה

לכת. הצנע חיי השני� כל שניהל נסתר, צדיק הוא וול� שרבי לדעת ליובאוויטש אנשי נוכחו עתה
בנימי�. רבי ע� התרועעותו סיבת ג� עתה הובנה

ג� יכול שהיה וול� לרבי מעתה ציפו רב וכבוד וגדולה יקר כמרקחה. הייתה ליובאוויטש העיירה
להישאר היו ורצונו חפצו כל מזה. לשמוע סירב וול� רבי בר�, הסנדלרות. מקצוע את מידו ִֶלהניח

מחדש. להיעל� החליט סודו נודע כבר שבליובאוויטש ומאחר נסתר,

לוצק, של רבה של בתו הראשונה, אשתו זו אי� סו� סו� שנייה. לאשה נשוי הוא שעתה אלא
להקריב מסוגלת הייתה ההיא דוחק. חיי ולחיות לגולה ללכת וניאותה ממנו פחותה לא צדקנית שהייתה
של ואלמנתו פשוט בעל�מלאכה של בתו אלא אינה הנוכחית, אשתו זו, ואילו גדולי�, קרבנות
לפניה הניח הוא א� לה, שנתגלו החדשות לעובדות תתייחס אי� יודע וול� רבי אי� פשוט. בעל�מלאכה
להישאר ממנו. להתגרש או גלותו למקומות אחריו ללכת או בלבד: האפשרויות שתי בי� ברירה
כבוד, או לגדולה בכיוו� היה לא לעצמו שהתווה החיי� אורח מסוגל. היה ולא רצה לא בליובאוויטש
כמשמעות כפו, מיגיע ליהנות עליו היה בו. לחפור קרדו� התורה עשיית של בכיוו� לא וכל�שכ�
בי� להימצא א� רצה לא זה ע� יחד למציאות. אצלו שהפכה וגו'", תאכל כי כפי� "יגיע של הפשוטה
שעשה כפי הסתדר, בה עיר שנית לעזוב מוכרח היה כ� פשוט. בעל�מלאכה שאינו היודעי� אנשי�
כבר יכול היה לא בליובאוויטש מפורס�. חות� של המפורס� חתנו היה ש� בלוצק, הראשונה בפע�

הדיוט. סנדלר של חיי� אורח ניהול תו� במנוחה לחיות

הזוג נעל� ימי� מספר ותו� החדשה, לגלותו ללוותו הסכימה היא להתגרש, רצתה לא אשתו
מליובאוויטש.

•
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פ"ד] תשרי [כ"ד

שי' פסח מו"ה

שלה� מההתעוררות מאד במאד ונהניתי הגיעני מכתבו

המעורר, הוא ועיר עיר בכל העיקר כי כלל, חדש הדבר ואי�

לחביריו, ג� הוא מועיל טוב דבר לאיזה מתעורר אחד וכאשר

אלא טוב ואי� טוב, דורש לכל היא פתוחה ישראל לב כי

לב� נותני' אי� אשר עיר בכל הראשי� ה� ואשמי� תורה,

לעשות�, מוטל עליה� אשר והעניני� הדברי� אל ודעת�

דברי' הבל, של וטענות באמתלאות זו חובת� ידי ויוצאי'

ולא בטלי� דברי' לדבר לביהכ"נ באי� ממש, בה� שאי�

כמה עת בכל נמצא ע"ז לתורה, עתי� לקבוע ובפרט להתפלל,

של אדעתא מתקבצי� העתי� מ� לעת וכאשר מניעות, וכמה

החלצו) בד"ה (כמבו' וקטטות מריבות מזה יוצא הנה לימוד,

משפט ולו באחיו, הגדול הוא לעצמו, במה בונה אחד כל כי

איליו, בטילי' להיות צריכי' והכל בראש דעה להגיד הבכורה

אינו שלו הגדלות כל אשר פחיתותו רואה והשני חושב, הוא כ�

בטוב, מכיר הזולת (כי וגסות רוח רמת רק והוא מאומה, שוה

חסידי' אז המאמ' וכידוע הוא, באשר האמת את ורואה

הרי ביותר נוד� שריחו במקו� ובפרט הריח, חוש א האבי�

ובמילא וישות, גסות) רק שזהו שהוא, כמו העני� לכל, נראה

יוצא, וחדש נכנס חדש יו�, ירדו� ויו� ח"ו, הבני� כל נופל

לובשת ההיא בעיר החסידי� ועדת יוצאת ושנה נכנסת שנה

הוא עצמו, בעיני ישרה דרכו אחד כל לגמרי אחרת צורה

יראת בלי ועובד ידיעה, בלא משכיל העובד, והוא המשכיל

אבותינו שערו� לא אשר חדשי' דרכי� לה� ועושי' אלקי�,

עדת של בעיר כזאת הנשמע זצוקללה"ה, הק' רבותינו

תפלתו והמתפלל יתפללו, לא כנסיות בהבתי כי חסידי�,

את מראי� ובזה הש"�, וחזרת קה"ת, בעת מדבר' חטופה,

בהנוגע ה� אלקי' יראת של עני� כל מבטלי� ובד"כ החסידות,

ועושי' דואג, ואי� נואש אמרו כאלו לתשב"ר ובפרט לגדולי'

ורבותינו, לאבותינו הקדוש כל את מחללי' חדשי�, דרכי'

לב המכאיב דבר נוראה, ובעזות רמה, ביד התורה נגד ועושי'

ממש. בנפש הנוגעי' נוראי' עניני� משתלשל ומזה היפה, ונפש

עדת במחנ� נמצא אשר הדבר נכו� אמת א� ועתה

הק' רבותינו אבותינו כ"ק הוד אל מהמקושרי' חסידי�

דרכ�, יטיבו בזכות�, והחפצי� זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

לביהכ"נ, התפלה אל ביומו יו� מדי לבוא עצמ� על ויקבלו

בינ� בתפלה המאריכי' אלו כי הדבר (מוב� בצבור, ולהתפלל

איש ולעמוד בגו"ר) בעזר� אבותינו אלקי ד' יהי' עצמ�, לבי�

למערב ממזרח המטיילי' כאלו (ולא קבוע, במקו� איש

התפלה התחל' מעת בביהכ"נ מדיבור ולהזהר לדרו�) ומצפו�

שיעורי ולקבוע וקה"ת, הש"� חזרת ולשמוע עלינו, אחר עד

תניא, פרק גמרא, ושיעור למעריב, מנחה בי� ע"י לימוד לימוד,

יבחר החסידי' מעדת איש ואיש והדומה, שו"ע משניות, פרק

שיחזור אחד ויקבעו ערכו, לפי שיהי' לימוד באיזה מקו� לו

ילמדו התפלה קוד� ובש"ק בע"פ, בשבתו שבת מדי דא"ח

במתינות, תהי' והתפלה דוקא, בביהכ"נ בכנופיא דא"ח

אבותינו כ"ק הוד יסדו כאשר הרמב"� קופת את ויקבעו

ועליו החסידי�, דגל על הנחשב הוא כ� והעושה הק', רבותינו

והממא� הק', רבותינו אבותינו כ"ק וזכות שלו� סוכת יופרש

ידי�. בשתי הוא נדחה בזה

אשר תו"ת, המוסד תלמיד בתור יד� את ממלא הנני ובזה

את לפניה� ולבאר במחנ� שי' מאנ"ש גדולה אסיפה תעשה

ובאשמת החסידי�, עדת ח"ו ירדה ירד כי הוא, באשר המצב

ח"ו, אחור נסוגו האש�, מי ימצא איש איש אשר אשמי�,

דר� לה� ויבנו חסידות, מדות ובלא חסידות, בלא חסידי�

איש איש אשר החסידות בש� אליה� פונה הנני ובכ� חדשה.

באחד והמדרש, הכנסת בבית מקו� לו ויקבע קנו, אל ישוב

מחוייב כאו"א בש"ק אשר מלבד ערכו. לפי אשר השיעורי�

מתפללי מכל מיוחדת רשימה ויעריכו הדא"ח, לימוד אל לבוא

אשר נבחר איש יהי' וביהכ"נ ביהכ"נ ובכל וביהכ"נ, ביהכ"נ

אי� כי ידע נפש בשאט והעובר האמור, הסדר על ישגיח הוא

אבותינו דרכי עליה� והמקבלי� אבות, בזכות חלק לו

בשר. ועד מנפש ומכופלת כפולה בברכה יתברכו ופקודת�

[tx 'nr '` wlg v"iixden w"b`]
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קלג
אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... ויה"ר שכל ענין ריב האחים ילך הלוך ופחות, ויבוא ויגיע הזמן שהאחים יתאימו לתוכן ותואר 

שם זה - אחוה ורעות. ובודאי למותר להוסיף ג"כ פירוש תקותי באופן מילוי והתגשמות אחוה זו, שהרי 

]ושלום שני היצרים[, או  והבהמית  ושלום הנפש האלקית  והגוף  על שלום הנשמה  שלום אמתי מבוסס 

בלשון רבינו הזקן שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה. ומובן מעצמו שאי אפשר שנפש האלקית 

תשלים עם שלטון נפש הבהמית, בה בשעה שמאידך גיסא גם נפש הבהמית ואפילו יצר הרע יש בהם ניצוץ 

קדושה אלא שיש להגביר ולהלהיב את הניצוץ ועד שייעשה נר אבוקה ושלהבת אש ואור, להגביר הצורה 

על החומר והרוח על הגשם והאלקי שבאדם על הבהמי שבו. מכאן שהשלום האמתי והקיים ואחוה ורעות 

אמתית - מיוסדים ומבוססים על תורתנו הנצחית תורת חיים ומצותי', וכפסק דין המורה הגדול הרמב"ם: 

כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם )סוף הלכות חנוכה(.

... בעמדי עדיין תחת רושם ההתועדות דיום הגאולה, ארשה לעצמי לסיים בפתגם שהשמיע כ"ק 

מו"ח אדמו"ר בבואו לארצות הברית בנוגע לגאולתו והוא, אשר הצלתו אז, ובאופן נסיי, היא לא הצלה 

פרטית כי אם הצלת כל עניני התורה שנלחם עליהם, שהרי זו היתה סיבת המאסר; והמסקנא בארצות 

הברית צריכה להיות - חינוך תורני בלי פשרות, עכ"ל. ויש לבאר השייכות, שכיון שהעבודה היתה במסירות 

נפש, היפך החשבון עפ"י דרך הטבע, שזהו דורש ענין המס"נ, עבודת עצם הנפש שאיננו מתחלק ובשוה 

עומד ובתוקף בכל חלקי הנשמה והגוף, שמצד זה נשללת עצם מציאות פשרה, האפשרית רק במקום שיש 

שם עיקר וטפל ומוותרים על הטפל מפני העיקר, אבל כשמגיעים להעצם שבכל פרט, הרי משתווה הטפל 

דטפל עם העיקר דעיקר; או, בהנוגע למעלת בני ישראל, הנה כלשון רבינו הזקן כל ישראל אחים ממש מצד 

שורש נפשם בהוי' אחד; בדוגמא זו בהנוגע לתורה ומצותי', כשישנה גזרה על עצם מציאות המצוה - גם 

על ערקתא דמסאנא מוסרים נפשם; ובדוגמא זו גם בהנוגע לארץ ישראל מצד העצם שלה, זה שהיא ארץ 

אשר עיני הוי' אלקיך בה - אין חילוק, בזמן, בין מראשית השנה ועד אחרית שנה, ועל דרך זה במקום, 

מאבן שתי' בקה"ק ועד לעפר בקצה הגבול, וכמו שנאמר כי רצו עבדיך את אבני' ואת עפרה יחוננו, כסיפור 

חכמינו ז"ל במס' כתובות, בסופה.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן
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(‡)ÈÚÒÓ ‰l‡.?�ה�ל ה��ע�ת נכ�ב� ל�ה ≈∆«¿≈ְְִַַַָָָָ
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רא��נה ��נה הי� ���� י"ד, מה� צא ְִָָָָָ�ֵֵֶֶַָמ�ע�ת;
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ח�זרי�, �הי� �יו� לר�א�ת�, רח�ק למק�� ְְְְְִִֵֶַָָָָוה�ליכ�
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ÌÈ¯a˜Ó(„):רבה) ÌÈ¯ˆÓe.:�אבל� טר�די� ƒ¿«ƒ¿«¿ƒְְְִֶָ

irqnbloey`x mei qelwpe`
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:È�ÈÒ„ ‡¯a„ÓaטזeÏË�e ¿«¿¿»¿ƒ»¿»
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:˙¯ˆÁa B¯Le ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈¿«¬≈…

Ó˙¯a‰:יח B¯Le ˙¯ˆÁÓ eÏË�e¿»≈¬≈…¿¿ƒ¿»

Ôn¯aיט B¯Le ‰Ó˙¯Ó eÏË�e¿»≈ƒ¿»¿¿ƒ…

:ı¯tכB¯Le ı¯t Ôn¯Ó eÏË�e »∆¿»≈ƒ…»∆¿

:‰�·ÏaכאB¯Le ‰�·lÓ eÏË�e ¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿»¿

:‰q¯aכבB¯Le ‰q¯Ó eÏË�e ¿ƒ»¿»≈ƒ»¿

:‰˙Ï‰˜aכג‰˙Ï‰˜Ó eÏË�e ƒ¿≈»»¿»ƒ¿≈»»

:¯ÙL„ ‡¯eËa B¯LeכדeÏË�e ¿¿»¿»∆¿»
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:„b„b‰ ¯ÁaלגË�e¯ÁÓ eÏ ¿…«ƒ¿»¿»≈…

:‰˙·ËÈa B¯Le „b„b‰לדeÏË�e «ƒ¿»¿¿»¿»»¿»

:‰�¯·Úa B¯Le ‰˙·ËiÓƒ»¿»»¿¿«¿…»

ÔÈˆÚaלה B¯Le ‰�¯·ÚÓ eÏË�e¿»≈«¿…»¿¿∆¿…

:¯·bלו¯·b ÔÈˆÚÓ eÏË�e »∆¿»≈∆¿…»∆

:Ì˜¯ ‡È‰ Ôˆ„ ‡¯a„Óa B¯Le¿¿«¿¿»¿ƒƒ¿»

é"ùø

(ÁÈ)‰Ó˙¯a e�ÁiÂ.ל� הרע ל��� �� על ««¬¿ƒ¿»ֵֶַָָָ

��אמר קכ)מר�לי�, �מה(תהלי� ל� ��� "מה : ְְְֱִִֵֶֶַַַַ

�חלי ע� �נ�ני� ���ר ח�י רמ�ה ל��� ל� ְְֲִִִִִִֵֵַָָָ��סי�
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:íBãàçìøää øä-ìà ïäkä ïøäà ìriå ¡«©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²

íéraøàä úðLa íL úîiå ýåýé ét-ìr©¦¬§Ÿ̈−©¨´¨®̈¦§©´¨«©§¨¦À
Lãça íéøöî õøàî ìàøNé-éða úàöì§¥³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦©¬Ÿ¤

Lãçì ãçàa éLéîçäi''yx:èììL-ïa ïøäàåL ©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤§©«£½Ÿ¤¨¯
:øää øäa Búîa äðL úàîe íéøNråñ §¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−§¬Ÿ¨¨«

îáâpa áLé-àeäå ãør Cìî éðrðkä òîLiå©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬©¤−¤
ìàøNé éða àáa ïrðk õøàai''yx:àîeòñiå §¤´¤§®̈©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«©¦§−

:äðîìöa eðçiå øää øäîáîäðîìvî eòñiå ¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¦©§Ÿ¨®
:ïðeôa eðçiåâî:úáàa eðçiå ïðetî eòñiå ©©«£−§«Ÿ©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ

ãîìeáâa íéøárä éira eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬
áàBîi''yx:äî:ãb ïáéãa eðçiå íéirî eòñiå ¨«©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«

åî:äîéúìác ïîìra eðçiå ãb ïáécî eòñiå©¦§−¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨
æîéøäa eðçiå äîéúìác ïîìrî eòñiå©¦§−¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬

:Báð éðôì íéøáräçîíéøárä éøäî eòñiå ¨«£¨¦−¦§¥¬§«©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®
:Bçøé ïcøé ìr áàBî úáøra eðçiåèîeðçiå ©©«£Æ§©«§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«©©«£³

íéhMä ìáà ãr úîLéä úéaî ïcøiä-ìr©©©§¥Æ¦¥´©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®
áàBî úáørai''yx:ñìàøùééðùðýåýé øaãéå §©§−Ÿ¨«©§©¥¯§Ÿ̈²

Bçøé ïcøé-ìr áàBî úáøra äLî-ìà¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−
:øîàìàðíäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®

eË¯‡לז ¯‰a B¯Le Ì˜¯Ó eÏË�e¿»≈¿»¿¿…»

:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒaלח˜ÏÒe ƒ¿»≈«¿»∆¡¿≈

ÏÚ ‡¯eË ¯‰Ï ‡�‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»¿…»«

˙�La Ônz ˙ÈÓe ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»ƒ«»ƒ¿«

Ï‡¯NÈ È�a ˜tÓÏ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿≈«¿≈ƒ¿»≈

‰‡MÓÁ ‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¬ƒ»»

:‡Á¯ÈÏ „Áaלט‰‡Ó ¯a Ô¯‰‡Â ¿«¿«¿»¿«¬…«¿»

¯B‰a ˙ÈÓ „k ÔÈ�L ˙Ï˙e ÔÈ¯NÚÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿

:‡¯eËמ‡kÏÓ ‰‡�Ú�k ÚÓLe »¿«¿«¬»»«¿»

‡Ú¯‡a ‡ÓB¯„a ·˙È ‡e‰Â „¯Ú„«¬»¿»≈ƒ¿»¿«¿»

:Ï‡¯NÈ È�a È˙ÈÓa ÔÚ�Î„ƒ¿»«¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

B¯Leמא ‡¯eË ¯‰Ó eÏË�e¿»≈…»¿

:‰�ÓÏˆaמב‰�ÓÏvÓ eÏË�e ¿«¿…»¿»ƒ«¿…»

:Ô�eÙa B¯LeמגÔ�etÓ eÏË�e ¿¿…¿»ƒ…

:˙·‡a B¯Leמד˙·‡Ó eÏË�e ¿¿……¿»≈……

ÌeÁ˙a È‡¯·Ú ˙f‚Óa B¯Le¿ƒ¿ƒ«¬»»≈ƒ¿

:·‡BÓמהB¯Le ‡˙f‚nÓ eÏË�e »¿»ƒ¿ƒ»»¿

:„‚ Ô·È„aמו„b Ô·ÈcÓ eÏË�e ¿ƒ…»¿»ƒƒ…»

:‰ÓÈ˙Ï·c ÔÓÏÚa B¯Le¿¿«¿…ƒ¿»»¿»

B¯Leמז ‰ÓÈ˙Ï·„ ÔÓÏÚÓ eÏË�e¿»≈«¿…ƒ¿»»¿»¿

:B·� Ì„˜c È‡¯·Ú„ È¯eËa¿≈«¬»»≈ƒ√»¿

B¯Leמח È‡¯·Ú„ È¯ehÓ eÏË�e¿»ƒ≈«¬»»≈¿

‡�c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa¿≈¿«»¿»««¿¿»

:BÁ¯È„מט‡�c¯È ÏÚ B¯Le ƒ≈¿««¿¿»

ÔÈhL ¯LÈÓ „Ú ˙BÓÈLÈ ˙ÈaÓƒ≈¿ƒ«≈«ƒƒ

:·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓaנÈÈ ÏÈlÓe ¿≈¿«»¿»«ƒ¿»

LÓ ÌÚÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰ ƒ…∆¿≈¿«»¿»«

:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡�c¯ÈנאÏlÓ «¿¿»ƒ≈¿≈»«≈

È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈

é"ùø

(ÁÏ)'‰ ÈtŒÏÚ.:נ�יקה� ��ת מל�ד «ƒְְִִֵֵֶַָ

(Ó)È�Ú�k‰ ÚÓLiÂ.(ג ��יתת(ר"ה ל�ד�, �א� «ƒ¿««¿«¬ƒְִִֶֶַָ

�כסב�ר �ב�ד ענני ��ס��ק� ה�מ�עה, היא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹאהר�

חזר לפיכ� �י�ראל, לה�ח� ר��ת ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ���נה

‰ÌÈ¯·Ú(Ó„)�כתב�: ÈiÚa.�וג�י חרב�ת ל��� ְָָ¿ƒ≈»¬»ƒְְֳִַָ

א)�מ� ה�דה",(מיכה "לעי עט): "�מ�(תהילי� : ְְִֶַָָ

לע�י�": Ú„(ËÓ)אתֿיר��לי� ˙ÓLÈ‰ ˙ÈaÓ ְְִִִֶַָƒ≈«¿ƒ…«

ÌÈhM‰ Ï·‡.י"ב י�ראל מחנה �ע�ר ל�ד� �א� »≈«ƒƒְְֲִִִֵֵֶַָָ

הה�א לי חזי "לדידי חנה: �ר �ר ר�ה �אמר ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָמיל,

וכ�'": ‰ÌÈhMאתרא Ï·‡.�י�� �ל מי��ר ְְַָ»≈«ƒƒִִִֶ

�מ�: ‡˙Ôc¯i‰Œ(�‡)"אבל" ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk ְֵָƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈
.'B‚Â ÌzL¯B‰Â 'B‚Âעל הזהר� �עמי� ��ה והלא ¿¿«¿∆¿ְֲִַַָָֹ�ְֲַ

ע�ברי� ��א�� מ�ה: לה� אמר �� א�א ?��ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

מי� � לאו וא� �עבר�. �� עלֿמנת ����ה ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָ��ר��

irqncliyily mei qelwpe`

ïrðk õøà-ìà ïcøiä-úà íéøár ízà éki''yx: ¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©
áðíëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½

éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³
íúBîa-ìk úàå eãaàz íúëqî©¥«Ÿ¨Æ§©¥½§¥¬¨¨«−̈

eãéîLzi''yx:âðõøàä-úà ízLøBäå ©§¦«§«©§¤¬¤¨−̈¤
úLøì õøàä-úà ézúð íëì ék da-ízáLéå¦«©§¤¨®¦¬¨¤²¨©¬¦¤¨−̈¤¨¤¬¤

dúài''yx:.ìåçá ë"òéùéìùãðõøàä-úà ízìçðúäå Ÿ¨«§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤
Búìçð-úà eaøz áøì íëéúçtLîì ìøBâa§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À¨©º©§³¤©«£¨Æ
Bì àöé-øLà ìà Búìçð-úà èérîz èrîìå§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½¤Á£¤¥̧¥¬
íëéúáà úBhîì äéäé Bì ìøBbä änL̈²¨©−̈´¦«§¤®§©¬£«Ÿ¥¤−

eìçðúzi''yx:äðéáLé-úà eLéøBú àì-íàå ¦§¤¨«§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´
íäî eøéúBz øLà äéäå íëéðtî õøàä̈»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ£¤´¦´¥¤½
eøøöå íëécöa íðéðöìå íëéðéra íékNì§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´

da íéáLé ízà øLà õøàä-ìr íëúài''yx: ¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«
åðäùrà íäì úBùrì éúénc øLàk äéäå§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬Ÿ¨¤−¤«¡¤¬Ÿ

:íëìôãìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬

‡Ú¯‡Ï ‡�c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»

:ÔÚ�Î„נבÈ·˙È Ïk ˙È ÔeÎ¯˙˙e ƒ¿»«¿»¿»»»¿≈

Ïk ˙È Ôe„·˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ÔÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»≈¿≈¿»»

ÈÓÏˆ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙c‚Ò ˙Èa≈ƒ¿«¿¿»»«¿≈

ÔB‰˙Óa Ïk ˙ÈÂ Ôe„·z ÔB‰˙ÎzÓ«¿«¿≈¿¿»»»«¿

:ÔeˆLzנגÈ·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙e ¿≈¿»¿»»¿≈

ÔBÎÏ È¯‡ da Ôe·˙È˙Â ‡Ú¯‡«¿»¿≈¿«¬≈¿

:d˙È ˙¯ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È¿»ƒ»«¿»¿≈«»«

·Ú„·‡נד ‡Ú¯‡ ˙È Ôe�ÒÁ˙Â¿«¿¿»«¿»¿«¿»

˙È ÔebÒz È‡ÈbÒÏ ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿«ƒ≈«¿»

˙È Ôe¯ÈÚÊz È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»

Ônz dÏ ˜BtÈ„Ï ÔB‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿ƒ¿ƒ≈«»

ÈË·LÏ È‰È dÏ Èc ‡·„Ú«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ¿≈

:Ôe�ÒÁz ÔBÎ˙‰·‡נה‡Ï Ì‡Â ¬»«¿«¿¿¿ƒ»

ÔÓ ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙¿̇»¿»»¿≈«¿»ƒ

ÔB‰pÓ Ôe¯‡L˙ Èc È‰ÈÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈ƒ≈ƒ«¿¬ƒ¿

ÔBÎÈÏ·˜Ï ÔÈÊ ÔÏË� ÔÚÈÒÏ¿ƒ«»¿«¿«»»¿≈

ÔBÎÏ Ôe˜ÈÚÈÂ ÔBÎ�t˜Ó ÔÈ¯MÓÏe¿«ƒ¿««¿«¿ƒƒ¿

:da ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»ƒ«»¿ƒ«

aÚÓÏ„נו ˙È·LÁ È„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿«

:ÔBÎÏ „aÚ‡ ÔB‰ÏאÈÈ ÏÈlÓe ¿∆¿≈¿«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚבÈ�a ˙È „wt ƒ…∆¿≈»«≈»¿≈

Ôez‡ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«

Èc ‡Ú¯‡ ‡c ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ÔÈÏÚ»ƒ¿«¿»ƒ¿»«»«¿»ƒ

‡Ú¯‡ ‡�ÒÁ‡a ÔBÎÏ ‚Ït˙ƒ̇¿¿≈¿¿«¬»»«¿»

é"ùø

אתכ ו��טפי� לה��אי� �אמר מצינ� וכ� ;� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

��ר��: �ע�ד� וגר���:.ÌzL¯B‰Â(�·)יה��ע ְ�ְְֵַַַָ¿«¿∆ְְֵֶַ

Ì˙ikNÓ.�� על סג�תה��", "�ית �תר��מ�: «¿ƒ…»ְְְְִֵֵַַַ

�י� �ל אבני� �רצ�ת ה�רקע את מס�כי� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָ�הי�

�דכתיב ורגלי�, ידי� �פ��ט עליה� ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָלה��חו�ת

כו) �ארצכ�(ויקרא ת�נ� לא מ��ית "ואב� :ְְְְְְִִֶֶֶַַֹ

עליה": מ�כתה��:.Ì˙ÎqÓלה��ח�ת �תר��מ�: ְְֲִֶַָָ«≈…»ְְְְַַַ

(‚�)ı¯‡‰Œ˙‡ ÌzL¯B‰Â.�א�ת וה�ר��� ¿«¿∆∆»»∆ְְֶַָ

,�� להתק�� ��כל� � וי�ב��ֿ�� ואז ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמ���ביה

:�� להתק�� ��כל� לא � לאו ‡Ï(�„)וא� ְְְְִִֵַָָֹ∆
‰nL BÏ ‡ˆÈŒ¯L‡.��מק אל זה: ה�א קצר מקרא ¬∆≈≈»»ְִֶֶָָָָ

יהיה: ל� ה��רל, ��ה ל� יצא BhÓÏ˙א�ר ְֲִֵֵֶֶַָָָ¿«
ÌÎÈ˙·‡.(קיז �ב(ב"ב מצרי�. י�צאי ח���� רלפי ¬…≈∆ְְְְִִִֵֶַָָ

ה�בטי�: �מני� �ב�לי� ע�ר ��ני� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָאחר:

(‰�)Ì‰Ó e¯È˙Bz ¯L‡ ‰È‰Â.:לרעה לכ� יהיה ¿»»¬∆ƒ≈∆ְְִֶֶָָָ

ÌÎÈ�ÈÚa ÌÈkNÏ..�עיניכ המנ�רי� ליתד�ת ¿ƒƒ¿≈≈∆ְְִִֵֵֵֶַַ

"סי�יא": יתד�ת: �ל ��.Ì�È�ˆÏÂ�ר��� ��תרי� ְְִֵֶַָָ¿ƒ¿ƒƒְִ

לס�ר אתכ� ה��ככת ק�צי� מס�כת ל��� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹה��תרי�

ובא: י�צא מאי� אתכ� ‡˙ÌÎולכלא e¯¯ˆÂ. ְְְִֵֵֵֶֶָָֹ¿»¿∆¿∆
B‚Â'(·)�תר��מ�: ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê. ְְַ…»»∆¬∆ƒ…»∆¿

נ�הגי� ואי� �אר� נ�הג�ת מצו�ת �הר�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָלפי

ר�ח�תיה �ב�לי מצרני לכ�ב הצר� לאר�, ְְְְִֵֵֵֶַָָֹ�ְֶָָָ�ח�צה



קלז irqncliyily mei qelwpe`

ïrðk õøà-ìà ïcøiä-úà íéøár ízà éki''yx: ¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©
áðíëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½

éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³
íúBîa-ìk úàå eãaàz íúëqî©¥«Ÿ¨Æ§©¥½§¥¬¨¨«−̈

eãéîLzi''yx:âðõøàä-úà ízLøBäå ©§¦«§«©§¤¬¤¨−̈¤
úLøì õøàä-úà ézúð íëì ék da-ízáLéå¦«©§¤¨®¦¬¨¤²¨©¬¦¤¨−̈¤¨¤¬¤

dúài''yx:.ìåçá ë"òéùéìùãðõøàä-úà ízìçðúäå Ÿ¨«§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤
Búìçð-úà eaøz áøì íëéúçtLîì ìøBâa§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À¨©º©§³¤©«£¨Æ
Bì àöé-øLà ìà Búìçð-úà èérîz èrîìå§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½¤Á£¤¥̧¥¬
íëéúáà úBhîì äéäé Bì ìøBbä änL̈²¨©−̈´¦«§¤®§©¬£«Ÿ¥¤−

eìçðúzi''yx:äðéáLé-úà eLéøBú àì-íàå ¦§¤¨«§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´
íäî eøéúBz øLà äéäå íëéðtî õøàä̈»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ£¤´¦´¥¤½
eøøöå íëécöa íðéðöìå íëéðéra íékNì§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´

da íéáLé ízà øLà õøàä-ìr íëúài''yx: ¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«
åðäùrà íäì úBùrì éúénc øLàk äéäå§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬Ÿ¨¤−¤«¡¤¬Ÿ

:íëìôãìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬

‡Ú¯‡Ï ‡�c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»

:ÔÚ�Î„נבÈ·˙È Ïk ˙È ÔeÎ¯˙˙e ƒ¿»«¿»¿»»»¿≈

Ïk ˙È Ôe„·˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ÔÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»≈¿≈¿»»

ÈÓÏˆ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙c‚Ò ˙Èa≈ƒ¿«¿¿»»«¿≈

ÔB‰˙Óa Ïk ˙ÈÂ Ôe„·z ÔB‰˙ÎzÓ«¿«¿≈¿¿»»»«¿

:ÔeˆLzנגÈ·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙e ¿≈¿»¿»»¿≈

ÔBÎÏ È¯‡ da Ôe·˙È˙Â ‡Ú¯‡«¿»¿≈¿«¬≈¿

:d˙È ˙¯ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È¿»ƒ»«¿»¿≈«»«

·Ú„·‡נד ‡Ú¯‡ ˙È Ôe�ÒÁ˙Â¿«¿¿»«¿»¿«¿»

˙È ÔebÒz È‡ÈbÒÏ ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿«ƒ≈«¿»

˙È Ôe¯ÈÚÊz È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»

Ônz dÏ ˜BtÈ„Ï ÔB‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿ƒ¿ƒ≈«»

ÈË·LÏ È‰È dÏ Èc ‡·„Ú«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ¿≈

:Ôe�ÒÁz ÔBÎ˙‰·‡נה‡Ï Ì‡Â ¬»«¿«¿¿¿ƒ»

ÔÓ ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙¿̇»¿»»¿≈«¿»ƒ

ÔB‰pÓ Ôe¯‡L˙ Èc È‰ÈÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈ƒ≈ƒ«¿¬ƒ¿

ÔBÎÈÏ·˜Ï ÔÈÊ ÔÏË� ÔÚÈÒÏ¿ƒ«»¿«¿«»»¿≈

ÔBÎÏ Ôe˜ÈÚÈÂ ÔBÎ�t˜Ó ÔÈ¯MÓÏe¿«ƒ¿««¿«¿ƒƒ¿

:da ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»ƒ«»¿ƒ«

aÚÓÏ„נו ˙È·LÁ È„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿«

:ÔBÎÏ „aÚ‡ ÔB‰ÏאÈÈ ÏÈlÓe ¿∆¿≈¿«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚבÈ�a ˙È „wt ƒ…∆¿≈»«≈»¿≈

Ôez‡ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«

Èc ‡Ú¯‡ ‡c ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ÔÈÏÚ»ƒ¿«¿»ƒ¿»«»«¿»ƒ

‡Ú¯‡ ‡�ÒÁ‡a ÔBÎÏ ‚Ït˙ƒ̇¿¿≈¿¿«¬»»«¿»

é"ùø

אתכ ו��טפי� לה��אי� �אמר מצינ� וכ� ;� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

��ר��: �ע�ד� וגר���:.ÌzL¯B‰Â(�·)יה��ע ְ�ְְֵַַַָ¿«¿∆ְְֵֶַ

Ì˙ikNÓ.�� על סג�תה��", "�ית �תר��מ�: «¿ƒ…»ְְְְִֵֵַַַ

�י� �ל אבני� �רצ�ת ה�רקע את מס�כי� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָ�הי�

�דכתיב ורגלי�, ידי� �פ��ט עליה� ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָלה��חו�ת

כו) �ארצכ�(ויקרא ת�נ� לא מ��ית "ואב� :ְְְְְְִִֶֶֶַַֹ

עליה": מ�כתה��:.Ì˙ÎqÓלה��ח�ת �תר��מ�: ְְֲִֶַָָ«≈…»ְְְְַַַ

(‚�)ı¯‡‰Œ˙‡ ÌzL¯B‰Â.�א�ת וה�ר��� ¿«¿∆∆»»∆ְְֶַָ

,�� להתק�� ��כל� � וי�ב��ֿ�� ואז ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָמ���ביה

:�� להתק�� ��כל� לא � לאו ‡Ï(�„)וא� ְְְְִִֵַָָֹ∆
‰nL BÏ ‡ˆÈŒ¯L‡.��מק אל זה: ה�א קצר מקרא ¬∆≈≈»»ְִֶֶָָָָ

יהיה: ל� ה��רל, ��ה ל� יצא BhÓÏ˙א�ר ְֲִֵֵֶֶַָָָ¿«
ÌÎÈ˙·‡.(קיז �ב(ב"ב מצרי�. י�צאי ח���� רלפי ¬…≈∆ְְְְִִִֵֶַָָ

ה�בטי�: �מני� �ב�לי� ע�ר ��ני� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָאחר:

(‰�)Ì‰Ó e¯È˙Bz ¯L‡ ‰È‰Â.:לרעה לכ� יהיה ¿»»¬∆ƒ≈∆ְְִֶֶָָָ

ÌÎÈ�ÈÚa ÌÈkNÏ..�עיניכ המנ�רי� ליתד�ת ¿ƒƒ¿≈≈∆ְְִִֵֵֵֶַַ

"סי�יא": יתד�ת: �ל ��.Ì�È�ˆÏÂ�ר��� ��תרי� ְְִֵֶַָָ¿ƒ¿ƒƒְִ

לס�ר אתכ� ה��ככת ק�צי� מס�כת ל��� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹה��תרי�

ובא: י�צא מאי� אתכ� ‡˙ÌÎולכלא e¯¯ˆÂ. ְְְִֵֵֵֶֶָָֹ¿»¿∆¿∆
B‚Â'(·)�תר��מ�: ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê. ְְַ…»»∆¬∆ƒ…»∆¿

נ�הגי� ואי� �אר� נ�הג�ת מצו�ת �הר�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָלפי

ר�ח�תיה �ב�לי מצרני לכ�ב הצר� לאר�, ְְְְִֵֵֵֶַָָֹ�ְֶָָָ�ח�צה
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ìtz øLà õøàä úàæ ïrðk õøàä-ìà íéàä¦−¤¨¨´¤§¨®©´Ÿ¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ
äéúìáâì ïrðk õøà äìçða íëìi''yx:âäéäå ¨¤Æ§©«£½̈¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨§¨¨̧

äéäå íBãà éãé-ìr ïö-øaãnî áâð-úàt íëì̈¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®§¨¨³
äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeáb íëìi''yx: ¨¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨

ãíéaø÷r äìrîì áâpî ìeábä íëì áñðå§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ
äðö øáråáéúëäéäåéø÷áâpî åéúàöBz eéäå §¨´©¦½¨Æ§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤

:‡‰ÓeÁ˙Ï ÔÚ�Î„גÔBÎÏ È‰ÈÂ ƒ¿««ƒ¿»»ƒ≈¿

ÏÚ Ôˆ„ ‡¯a„nÓ ‡ÓB¯c Áe¯«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ«

ÌeÁz ÔBÎÏ È‰ÈÂ ÌB„‡ ÈÓeÁz¿≈¡ƒ≈¿¿

‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ÈÙÈqÓ ‡ÓB¯c¿»ƒ¿»≈«»¿ƒ¿»

:‡Óec˜ד‡ÓeÁz ÔBÎÏ ¯ÁÒÈÂ ƒ»¿«¿«¿¿»

ÌÈa¯˜Ú„ ‡�˜ÒÓÏ ‡ÓB¯cÓƒ¿»¿«¿»»¿«¿«ƒ

ÔˆÏ ¯·ÚÈÂÈ‰B�˜tÓ ÔB‰ÈÂ ƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ

˜BtÈÂ ‰‡Èb Ì˜¯Ï ‡ÓB¯cÓƒ¿»ƒ¿«≈»¿ƒ

:ÔÓˆÚÏ ¯·ÚÈÂ ¯c‡ ¯ˆÁÏ«¬««»ƒƒ«¿«¿…

é"ùø

ולפני� ה�ל� ה�ב�לי� מ� ל�: ל�מר ְְְְִִִִִַַַָָסביב.

נ�הג�ת: ÌÎÏה�צו�ת Ïtz.תח�קה�� �� על ְֲִַƒ…»∆ְְִֵֶַַָ

א�דה �מדר� נפילה. ל��� חל�ה נקראת ְְְִִַַָָָָ�ְְִֵַָ�ג�רל

�ריה� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א �ה�יל עלֿידי ְִִֵֵֵֶֶַַָָָא�מר:

מ�ה, לפני �כפת� ה�מי� מ� א��ת �בעי� ְְִִִֵֶַַָָָֹ�ְִִֶ�ל

�ח!: ע�ד �ה� אי� ראה, ל�: ÌÎÏ(‚)אמר ‰È‰Â ְֵֵֶַַָָֹ¿»»»∆
·‚�Œ˙‡t.:ל�ערב ה�זרח מ� א�ר �ר�מית ר�ח ¿«∆∆ְְֲֲִִִֶַַַַָָ

ÔˆŒ¯a„nÓ.מקצ�ע מתחלת אד�� אצל א�ר ƒƒ¿«ƒְְֱֲִֵֶֶֶֶַַ

�יצד?�ר�מיתֿמזרחית ה���ת. ��עת אר� �ל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ

ז� אר�ֿי�ראל �ל �דר�מ� י��ב�ת ארצ�ת ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹ�ל�

ואר� ,��� אד�� ואר� מצרי�, אר� קצת ז�: ְֶֶָ�ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָאצל

�ר�מיתֿ �מקצ�ע מצרי� אר� ;��� ְְְְִִִִֶֶַַָ�ָמ�אב

נחלה "מעצמ�� ז�: �פר�ה ��אמר ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָמערבית,

היה מצרי� ונחל ה��ה". ת�צא�תיו והי� ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָמצרי�

��אמר מצרי�, אר� �ל �ני על יג)מה�� :(יהושע ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

אר� �י� �מפסיק מצרי�. עלֿ�ני א�ר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַמ�ֿה�יח�ר

לצד אצל� אד�� ואר� לאר�ֿי�ראל, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָמצרי�

ה�ר�� �ס�� אד�� אר� אצל מ�אב ואר� ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָה�זרח,

רצה א� מ�צרי�, י�ראל �כ��צא� ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָל�זרח,

את מעביר� היה לאר�, �ניסת� את לקרב ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָה�ק��

ע�ה ולא לאר�ֿי�ראל, �באי� צפ�� לצד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹה�יל�ס

��אמר וזה� יג)��; �ר�(שמות אלהי� נח� "ולא : ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

�מערב� ה�� על י��בי� �ה� �ל��י�", ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאר�

��ל��י� ��אמר �עני� � �נע� אר� ב)�ל :(צפניה ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

ה�ר�, א�ת� נח� ולא �רתי�". ��י ה�� חבל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ"י�בי

וה�א ה�ד�ר, אל �ר�מה �ר� וה�ציא� הס�� ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָא�א

יחזקאל כ)��רא� לפי(יחזקאל הע�י�", "מד�ר : ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

אצל וה�לכי� �צ�� י��ב�ת א��ת ��ה ְְְְִִֵֶ�ֶַָָ�הי�

��א� עד �מיד, מזרח �ל�י המערב מ� ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ�ר�מ�

אד�� מ�ל� �ב��� אד��, אר� �ל ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶָלדר�מ�

�ר� לאר� �לה�נס ארצ� �ר� לעבר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ���יח�

�ל �ר�מ� �ל את לס�ב והצרכ� רצה. ולא ְְְְִֶֶָָֹ�ְְְָָָָֹרח��,

��אמר מ�אב, אר� �ל לדר�מ� ��א� עד ְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָָאד��,

יא) אבה".(שופטי� ולא �לח מ�אב אלֿמל� "וג� :ְְֶֶֶַַָָָָֹ

הפכ� �מ�� ס�פ� עד מ�אב �ל �ר�מ� �ל ְְְְִֶַָָָָָָָוהלכ�

��� מזרחי מצר �ל ��בב� עד ל�פ��, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ניה�

סיח�� אר� את מצא� מזרח�, את �כ���� ְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָלרח��;

וה�ר�� �נע� אר� �ל �מזרח� י��בי� �הי� ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוע�ג,

�יפ�ח ��אמר וזה� �יניה�; "ו�ל�(ש�)מפסיק : ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ו�בא מ�אב, ואתֿאר� אד�� אתֿאר� ו�סב ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��ד�ר

סיח�� אר� את וכב�� מ�אב". לאר� ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָמ�זרחֿ�מ�

עד וקרב� מ�אב, אר� �ל �צפ�נ� �היתה ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָוע�ג,

אר� �ל מערבית צפ�נית מקצ�ע �נגד וה�א ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָה�ר��,

ה�ר�� ��עבר �נע� �אר� נמצא, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמ�אב.

אצל ��� �ר�מיתֿמזרחית מקצ�ע היה � ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָלמערב

ÏÚÓÏ‰(„)אד��: ·‚pÓ Ïe·b‰ ÌÎÏ ·Ò�Â ֱ¿»«»∆«¿ƒ∆∆¿«¬≈
ÌÈa¯˜Ú."ויצא" א� "ונסב" ��אמר מק�� �ל «¿«ƒְְֱֶֶַַָָָָָ

וי�צא ה�ל� א�א �וה ה�צר היה ��א ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמל�ד

ע�ל� �ל צפ�נ� לצד וע�ק� ה�צר י�צא ְְְֵֵֵֶַַַָָלח��.

מעלה �ל �דר�מ� ה�צר וע�בר למערב ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ�אלכס��

ה�צר: מ� לפני� עקר�י� מעלה נמצא ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָעקר�י�.

‰�ˆ ¯·ÚÂ.:"מצרימה" �מ� צי�, È‰Â‰אל ¿»«ƒ»ְְְִִֶַָ¿»À
ÂÈ˙‡ˆBz.רנע� קד� �ל �דר�מ� ÈÂˆ‡:קצ�תיו. ¿…»ְְְִֵֵֶַַָָָ¿»»

¯c‡Œ¯ˆÁ.ל� צפ�� לצד �מרחיב ה�צר מת��ט ¬««»ְְְִִֵֵֶַַַַָָ

לחצרֿ ל� �בא למערב �אלכס�� ע�ד ונמ�� ְְְְֲֲֲִַַַַַָָָָע�ל�

�ל��� מצרי�. לנחל �מ�� לעצמ�� �מ�� ְְְְְִִִִַַַַַָָָא�ר
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øárå øcà-øöç àöéå rðøa Lã÷ì§¨¥´©§¥®©§¨¨¬£©©−̈§¨©¬
äðîöri''yx:ääìçð ïBîörî ìeábä áñðå ©§«Ÿ¨§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨

äniä åéúàöBú eéäå íéøöîi''yx:åíé ìeáâe ¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈©¨«¨§´½̈
íëì äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬¨¤−

íé ìeábi''yx:æïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå §¬¨«§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®
øää øä íëì eàúz ìãbä íiä-ïîi''yx: ¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬¨¤−¬Ÿ¨¨«

çúàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää øäî¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ
äããö ìábäi''yx:èeéäå äðøôæ ìábä àöéå ©§ª−§¨«¨§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬
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חצרֿא�ר, ויצא ��תב לפי �א� האמ�ר ְְֲִֶַַַַָָָָָָָָ"נסב"

ורחב �רנע. קד� את מ�עבר להרחיב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ�התחיל

�רנע מ�ד� היתה צפ�� לצד ��לטה רצ�עה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָא�ת�

לצד ונסב ה�צר נתק�ר והלאה �מ�� עצמ�� ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָעד

ה�ערב לצד �מ�� מצרי� לנחל ל� �בא ְְְֲִִִַַַַַַַָָָָה�ר��

אר� �ל �ל מערב� מצר �ה�א ה�ד�ל, ה�� ֲֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאל

מערבית �מקצ�ע מצרי� ��חל נמצא, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָי�ראל.

‰ni‰(‰)�ר�מית: ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â.מצר אל ְִ¿»¿…»«»»ֵֶַ

ה�ערב לצד מארי� נגב �ב�ל ע�ד �אי� ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָה�ערב,

והלאה: ÌÈ(Â)מ�� Ïe·‚e.:?�מה מערבי �מצר ְִָָָָ¿»ֲִֵַַַָ

ÏB„b‰ Ìi‰ ÌÎÏ ‰È‰Â.:למצרÏe·‚e.�ה��י ¿»»»∆«»«»ְֵָ¿ִִַ

���רי� א�י� וה� ה�ב�ל. מ� ה� א� ה�� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ��ת��

ˆÔBÙ(Ê)"איזל"ש": Ïe·‚.��צפ Ìi‰ŒÔÓ:מצר ¿»ֶֶָƒ«»
¯‰‰ ¯‰ ÌÎÏ e‡˙z Ï„b‰.צפ�נית �מקצ�ע �ה�א «»…¿»»∆…»»ְְְִִֶַ

וי� ה��, לת�� ונכנס מ��יע ורא�� ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹמערבית

הימ��: וח�צה הימ�� לפני� ה�� .e‡˙zמרחב ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ¿»
ההר: הר אל ל�פ��, מ�ערב לנט�ת לכ� ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ���ע�

e‡˙z.�מ� ס�ה יב)ל��� ב "אלֿ�א(ד"ה : ¿»ְְִֶָָ

מ)הרצי�", ה�ציע,(יחזקאל � ה�ער" "ותאי : ְִִֵַַַַַָָָָ

�מ��ע: מ�ב �ה�א "אנפנדי"�", ָ�ְָ�ִֶֶ���רי�

(Á)¯‰‰ ¯‰Ó.לצד ה�פ�� מצר אל ותלכ� �ס�� ≈…»»ְְְֵֶֶֶַַָָֹ

אנט�כיא: ז� חמת" �"לבא ותפ�ע� Bzˆ‡˙ה�זרח ְְְְְְְֲִִִַַָָָֹ¿…
Ï·b‰.צא�ת�� ��אמר מק�� �ל ה�ב�ל. ס�פי «¿Àְְֱֵֶֶַַָָ

לה�� ע�בר ואינ� לגמרי �� �לה ה�צר א� ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָה�ב�ל

לאח�ריו וי�צא �מרחיב מת��ט מ�� א� ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ�לל,

הרא���. הרחב מ� י�תר �אלכס�� לה�� ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹלה���

��� "��צאת", קרא� הרא��� ה��ה רחב ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹ�לעני�

מ�ה: א�ת� Ô�ÈÚ(Ë)�לתה ¯ˆÁ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â. ְִָָָָ¿»¿…»¬«≈»
עינ� חצר ונמצאת ה�פ�ני, ה�צר ס�� היה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָה�א

לכ� התא�ית� �מ�� צפ�ניתֿמזרחית. ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָ�מקצ�ע

ה�זרחי: מצר הס�ה.Ì˙Èe‡˙‰Â(È)אל ל��� ְִִֵֶַָָ¿ƒ¿«ƒ∆ְֲֵָ

"�תא�": �מ� ה�זרחי.ÓÙL‰�נט�ה, ��צר ְְְִָָ¿»»ְִִֵַַָָ

הרבלה: ÔÈÚÏ(È‡)�מ�� Ì„wÓ.,��מק �� ְִִָָָƒ∆∆»»ƒֵָ

ה�ל� ה�צרוה�צר מ� לפני� העי� נמצא �מזרח�. ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

היא: ‰Ï·b�מאר�ֿי�ראל „¯ÈÂ.ה�ב�ל� �ל ְִִֵֵֶֶָ¿»««¿Àְֶַָ

וה�ל�: י�רד ה�א לדר��, מ�פ�� ÁÓe‰ה�ל� ְְִֵֵֵָָ»»
‰Ó„˜ ˙¯pkŒÌÈ Û˙kŒÏÚ.��� ��רת י� ��הא «∆∆»ƒ∆∆≈¿»ְִֵֶֶֶַ

�מ�� ��רת, י� �מזרח וה�ב�ל �מערב, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָל�ב�ל
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�מ�� ��רת, י� �מזרח וה�ב�ל �מערב, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָל�ב�ל
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:áéáñâéøîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå ¨¦«©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ
øLà ìøBâa dúà eìçðúz øLà õøàä úàǽŸ¨À̈¤£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ
éöçå úBhnä úrLúì úúì ýåýé äeö¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬©©−©«£¦¬

:ähnäãéúéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék ©©¤«¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´
éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá ähîe íúáà£Ÿ½̈©¥¬§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ

:íúìçð eç÷ì äMðî ähîåèúBhnä éðL ©¥´§©¤½¨«§−©«£¨¨«§¥¬©©−
Bçøé ïcøéì øárî íúìçð eç÷ì ähnä éöçå©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬§¥−

äçøæî äîã÷i''yx:ôéòéáøæèýåýé øaãéå ¥¬§¨¦§¨«¨©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàæéíéLðàä úBîL älà ¤¤¬¥«Ÿ¥µ¤§´¨«£¨¦½

ïäkä øærìà õøàä-úà íëì eìçðé-øLà£¤¦§£¬¨¤−¤¨®̈¤¤§¨¨Æ©Ÿ¥½
ïeð-ïa rLBäéåi''yx:çéãçà àéNð ãçà àéNðå ¦«ª−©¦«§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈

õøàä-úà ìçðì eç÷z ähnîi''yx:èéälàå ¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ¤¨¨«¤§¥−¤
éLðàä úBîL:äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì í §´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«

ë:ãeäénr-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤©¦«
àë:ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîìáëähîìe §©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«§©¥¬

:éìâé-ïa éwa àéùð ïã-éðáâëähîì óñBé éðáì §¥−̈¨¦®Ÿª¦−¤¨§¦«¦§¥´¥½§©¥¬

:‡Óec˜יב‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ ƒ»¿≈¿»

‡nÈÏ È‰B�˜tÓ ÔB‰ÈÂ ‡�c¯ÈÏ¿«¿¿»ƒ«¿»ƒ¿«»

‡Ú¯‡ ÔBÎÏ È‰˙ ‡c ‡ÁÏÓ„¿ƒ¿»»¿≈¿«¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡‰ÓeÁ˙Ïיג„ÈwÙe ƒ¿»»¿¿«ƒ

‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‰LÓ…∆»¿≈ƒ¿»≈¿≈»»

‡·„Úa d˙È Ôe�ÒÁ˙˙ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¿»«¿«¿»

ÔÈË·L ˙ÚL˙Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Ècƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

:‡Ë·L ˙ebÏÙeידeÏÈa˜ È¯‡ «¿ƒ¿»¬≈«ƒ

˙È·Ï Ô·e‡¯ È�·„ ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿≈¿≈¿≈

˙È·Ï „‚ È�·„ ‡Ë·LÂ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈

‰M�Ó„ ‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔB‰˙‰·‡¬»«¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆

:ÔB‰z�ÒÁ‡ eÏÈa˜טוÔÈ¯z «ƒ«¬«¿¿¿≈

eÏÈa˜ ‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·Lƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«ƒ

BÁ¯È„ ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ ÔB‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈

:‡Á�ÈcÓ ‡Óec˜טזÈÈ ÏÈlÓe ƒ»«ƒ¿»«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚיזÔÈl‡ ƒ…∆¿≈»ƒ≈

˙È ÔBÎÏ Ôe�ÒÁÈ Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL¿»«À¿«»ƒ«¿¿¿»

¯a ÚLB‰ÈÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ‡Ú¯‡«¿»∆¿»»«¬»ƒÀ««

:Ôe�יח‡a¯Â„Á ‡a¯ „Á ¿«»««»«

˙È ‡�ÒÁ‡Ï Ôe·qz ‡Ë·MÓƒƒ¿»ƒ¿¿«¬»»»

:‡Ú¯‡יט‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â «¿»¿ƒ≈¿»«À¿«»

:‰pÙÈ ¯a ·Ïk ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»≈«¿À∆

Ï‡eÓLכ ÔBÚÓL È�·c ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿≈

:„e‰ÈÓÚ ¯aכאÔÓÈ�·„ ‡Ë·LÏ ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ

:ÔBÏÒk ¯a „„ÈÏ‡כב‡Ë·LÏe ¡ƒ»«ƒ¿¿ƒ¿»

:ÈÏ‚È ¯a Èwa ‡a¯ Ô„ È�·„ƒ¿≈»«»Àƒ«»¿ƒ

„·�Èכג ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ È�·Ïƒ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈

é"ùø

ה�פ�� מ� �בא מ��� וה�ר�� ה�ר��, אל ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָי�רד

לצד �מתקרב מזרח לצד נ�טה �אלכס�� ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָל�ר��

�ל מזרח� לצד �מ��� ��רת י� �נגד �נע� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאר�

ה�לח, �י� ���פל עד ��רת י� �נגד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאר�ֿי�ראל

ה�לח, י� אל �ת�צא�תיו ה�ב�ל �לה ְְְִֶֶֶַַַַָָָ�מ��

הרי מזרחית, �ר�מית מקצ�ע מצר התחלת �����ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ר�ח�תיה: לאר�ע א�ת� ˜„Ó‰(ÂË)ס�בבת ְְֶֶֶַַָָ≈¿»
‰Á¯ÊÓ.ר�ח� ��זרח, �ה� הע�ל�, �ני אל ƒ¿»»ְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

"אח�ר", קר�יה �מערבית "�ני�" קר�יה ְְְֲִִִִַָָָָָָמזרחית

ל�מאל: וצפ�� לימי� �ר�� ‡Œ¯L(ÊÈ)לפיכ� ְְְְִִִָָָָֹ¬∆

ÌÎÏ eÏÁ�È.ונ�יא נ�יא �ל ��בילכ�. ƒ¿¬»∆ְְְִִִִֶָָָ

ה�בט נחלת �מח�ק ל�בט�, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַא��טר���ס

לכ �ב�רר ולגברי�, חלקלמ��ח�ת ואחד אחד ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ע�א�� �א�� ע��י יהיה ע��י� �ה� �מה ְְֲִִִֵֶֶַָָָהג��.

"לכ�" �כל זה "לכ�" לפר� י�כ� ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ�ל�חי�.

לכ�". "ינחיל� לכ�ב ל� היה �� �א� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ���קרא

��בילכ� לכ� נ�חלי� �ה� מ�מע � ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָינחל�

�מ� יד)�במק�מכ�, לכ�":(שמות י�ח� "ה' : ְְְִִֵֶֶָָ

(ÁÈ)ı¯‡‰Œ˙‡ ÏÁ�Ï.וח�לק נ�חל ��הא ƒ¿…∆»»∆ְְֵֵֵֶ

�מק�מכ�: ְְִֶָא�ת�

irqndliying mei qelwpe`

:ãôà-ïa ìàépç àéùð äMðî-éðáãëähîìe §¥«§©¤−¨¦®Ÿ©¦¥−¤¥«Ÿ§©¥¬
:ïèôL-ïa ìàeî÷ àéùð íéøôà-éðáäëähîìe §¥«¤§©−¦¨¦®Ÿ§¥−¤¦§¨«§©¥¬
ðøt-ïa ïôöéìà àéùð ïìeáæ-éðá:Cåëähîìe §¥«§ª−¨¦®Ÿ¡¦«¨−̈¤©§¨«§©¥¬

:ïfr-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðáæëähîìe §¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«§©¥¬
:éîìL-ïa ãeäéçà àéùð øLà-éðáçëähîìe §¥«¨¥−¨¦®Ÿ£¦−¤§Ÿ¦«§©¥¬

:ãeäénr-ïa ìàäãt àéùð éìzôð-éðáèëälà §¥«©§¨¦−¨¦®Ÿ§©§¥−¤©¦«¥¾¤
õøàa ìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¤¬¤

ïrðki''yx:ôéùéîçäìà-ìà ýåýé øaãéå §¨«©©§©¥¯§Ÿ̈²¤
:øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBî úáøra äLî¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

áúìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða-úà åö©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²
ì íéør íúfçàíéørì Løâîe úáL £ª¨−̈¨¦´¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ

íiåìì eðzz íäéúáéáñi''yx:âíéørä eéäå §¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«§¨¯¤«¨¦²
ì íäìízîäáì eéäé íäéLøâîe úáL ¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³¦§¤§¨Æ

íúiç ìëìe íLëøìåi''yx:ãíéørä éLøâîe §¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«¦§§¥Æ¤«¨¦½
óìà äöeçå øérä øéwî íiåìì eðzz øLà£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ¨½¨¤¬¤

áéáñ änài''yx:ä-úà øérì õeçî íúcîe ©−̈¨¦«©Ÿ¤º¦´¨¦À¤
áâð-úàt-úàå änàa íétìà äîã÷-úàt§©¥´§¨©§©¶¦¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á
änàa íétìà | íé-úàt-úàå änàa íétìà©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´©§©´¦¨«©À̈
Cåza øéräå änàa íétìà ïBôö úàt úàå§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´©¨®¤

:íéørä éLøâî íäì äéäé äæåíéørä úàå ¤µ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«§¥´¤«¨¦À
øLà èì÷nä éør-LL úà íiåìì eðzz øLà£¤³¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´©¦§½̈£¤´
eðzz íäéìrå çöøä änL ñðì eðzz¦§½¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´¦§½

:„Ù‡ ¯a Ï‡ÈpÁ ‡a¯ ‰M�Ó¿«∆«»«ƒ≈«≈…

¯a‡כד ÌÈ¯Ù‡ È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«ƒ«»

:ÔËÙL ¯a Ï‡eÓ˜כה‡Ë·LÏe ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿»

¯a ÔÙˆÈÏ‡ ‡a¯ ÔÏe·Ê È�·„ƒ¿≈¿À«»¡ƒ»»«

:C�¯tכו¯Î˘OÈ È�·„ ‡Ë·LÏe «¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»

:ÔfÚ ¯a Ï‡ÈËÏt ‡a«̄»«¿ƒ≈««»

¯a‡כז ¯L‡ È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«»

:ÈÓÏL ¯a „e‰ÈÁ‡כח‡Ë·LÏe ¬ƒ«¿…ƒ¿ƒ¿»

¯a Ï‡‰„t ‡a¯ ÈÏzÙ� È�·„ƒ¿≈«¿»ƒ«»¿«¿≈«

:„e‰ÈnÚכטÈÈ „Èwt Èc ÔÈl‡ «ƒƒ≈ƒ«ƒ¿»

‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‡�ÒÁ‡Ï¿«¬»»»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:ÔÚ�Î„א‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ƒ¿»««ƒ¿»ƒ…∆

‡�c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa¿≈¿«»¿»««¿¿»

:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„בÈ�a ˙È „wt ƒ≈¿≈»«≈»¿≈

˙�ÒÁ‡Ó È‡ÂÏÏ Ôe�zÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»≈≈«¬»«

ÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔÈÂ¯˜ ÔB‰˙„eÁ‡««¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆«

:È‡ÂÏÏ Ôe�zz ÔB‰È�¯ÁÒ ‡iÂ¯˜Ï¿ƒ¿«»«¬»≈ƒ¿¿≈»≈

zÓÏ·ג ÔB‰Ï ‡iÂ¯˜ ÔB‰ÈÂƒƒ¿«»¿¿ƒ»

ÔB‰¯ÈÚ·Ï ÔB‰È ÔB‰ÈÁÂ¯Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿

:ÔB‰˙ÂÈÁ ÏÎÏe ÔB‰È�È�˜Ïe¿ƒ¿»≈¿»«¿«¿

È‡ÂÏÏד Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯e¿»≈ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈

n‡ ÛÏ‡ ‡¯·Ïe ‡z¯˜ Ï˙kÓÔÈ ƒ…««¿»¿»»¬««ƒ

:¯BÁÒ ¯BÁÒה‡¯aÓ ÔeÁLÓ˙Â ¿¿¿ƒ¿¿ƒ»»

ÔÈ¯z ‡Óec˜ Áe¯ ˙È ‡z¯˜Ï¿«¿»»«ƒ»¿≈

ÔÈ¯z ‡ÓB¯c Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«ƒ¿»«¿»¿≈

‡·¯ÚÓ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«ƒ¿»«««¿»

‡�etˆ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ«ƒ¿»«ƒ»

‡z¯˜Â ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ«ƒ¿«¿»

ÈÁÂ¯ ÔB‰Ï È‰È ÔÈc ‡ÚÈˆÓ·ƒ¿ƒ»≈¿≈¿¿»≈

:‡iÂ¯˜וÔe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ ƒ¿«»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿

Èc ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ˙ÈL ˙È È‡ÂÏÏ¿≈»≈»ƒƒ¿≈≈»»ƒ

‡ÏBË˜ Ônz ˜¯ÚÓÏ Ôe�zƒ̇¿¿≈¬««»»»

é"ùø

(ËÎ).Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ÏÁ�Ï�א�ת ינחיל� �ה� ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְִֵֶַָ

למחלק�תיה: חלק.L¯‚Óe(·)לה� מק�� רוח ְְְֶֶַָָƒ¿»ֶַָָָ

ר�אי� ואי� לעיר, לנ�י להי�ת סביב לעיר ְְְִִִִִֵַָָָָח��

זריעה: לזרע ולא �ר� לנטע ולא �ית �� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹלבנ�ת

(‚)Ì˙iÁ ÏÎÏe.:�צרכיה ‡n‰(„)לכל ÛÏ‡ ¿…«»»ְְֵֶָָ∆∆«»
·È·Ò.(כא "אל�י�(עירובי� א�מר: ה�א ואחריו »ƒְְֲִֵַַַָ

סביב, לה� נ�ת� ה�א אל�י� �יצד? הא ְִִֵֵֶַַַַָָָָָ�א�ה".

ל�ד�ת והחיצ�ני� למגר� ה�נימ�י� אל� ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ�מה�



קמי irqndliying mei qelwpe`

:ãôà-ïa ìàépç àéùð äMðî-éðáãëähîìe §¥«§©¤−¨¦®Ÿ©¦¥−¤¥«Ÿ§©¥¬
:ïèôL-ïa ìàeî÷ àéùð íéøôà-éðáäëähîìe §¥«¤§©−¦¨¦®Ÿ§¥−¤¦§¨«§©¥¬
ðøt-ïa ïôöéìà àéùð ïìeáæ-éðá:Cåëähîìe §¥«§ª−¨¦®Ÿ¡¦«¨−̈¤©§¨«§©¥¬

:ïfr-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðáæëähîìe §¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«§©¥¬
:éîìL-ïa ãeäéçà àéùð øLà-éðáçëähîìe §¥«¨¥−¨¦®Ÿ£¦−¤§Ÿ¦«§©¥¬

:ãeäénr-ïa ìàäãt àéùð éìzôð-éðáèëälà §¥«©§¨¦−¨¦®Ÿ§©§¥−¤©¦«¥¾¤
õøàa ìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−§¤¬¤

ïrðki''yx:ôéùéîçäìà-ìà ýåýé øaãéå §¨«©©§©¥¯§Ÿ̈²¤
:øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBî úáøra äLî¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

áúìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða-úà åö©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²
ì íéør íúfçàíéørì Løâîe úáL £ª¨−̈¨¦´¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ

íiåìì eðzz íäéúáéáñi''yx:âíéørä eéäå §¦´Ÿ¥¤½¦§−©«§¦¦«§¨¯¤«¨¦²
ì íäìízîäáì eéäé íäéLøâîe úáL ¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³¦§¤§¨Æ

íúiç ìëìe íLëøìåi''yx:ãíéørä éLøâîe §¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«¦§§¥Æ¤«¨¦½
óìà äöeçå øérä øéwî íiåìì eðzz øLà£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ¨½¨¤¬¤

áéáñ änài''yx:ä-úà øérì õeçî íúcîe ©−̈¨¦«©Ÿ¤º¦´¨¦À¤
áâð-úàt-úàå änàa íétìà äîã÷-úàt§©¥´§¨©§©¶¦¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á
änàa íétìà | íé-úàt-úàå änàa íétìà©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´©§©´¦¨«©À̈
Cåza øéräå änàa íétìà ïBôö úàt úàå§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´©¨®¤

:íéørä éLøâî íäì äéäé äæåíéørä úàå ¤µ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«§¥´¤«¨¦À
øLà èì÷nä éør-LL úà íiåìì eðzz øLà£¤³¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´©¦§½̈£¤´
eðzz íäéìrå çöøä änL ñðì eðzz¦§½¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´¦§½

:„Ù‡ ¯a Ï‡ÈpÁ ‡a¯ ‰M�Ó¿«∆«»«ƒ≈«≈…

¯a‡כד ÌÈ¯Ù‡ È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«ƒ«»

:ÔËÙL ¯a Ï‡eÓ˜כה‡Ë·LÏe ¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿»

¯a ÔÙˆÈÏ‡ ‡a¯ ÔÏe·Ê È�·„ƒ¿≈¿À«»¡ƒ»»«

:C�¯tכו¯Î˘OÈ È�·„ ‡Ë·LÏe «¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»

:ÔfÚ ¯a Ï‡ÈËÏt ‡a«̄»«¿ƒ≈««»

¯a‡כז ¯L‡ È�·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«»

:ÈÓÏL ¯a „e‰ÈÁ‡כח‡Ë·LÏe ¬ƒ«¿…ƒ¿ƒ¿»

¯a Ï‡‰„t ‡a¯ ÈÏzÙ� È�·„ƒ¿≈«¿»ƒ«»¿«¿≈«

:„e‰ÈnÚכטÈÈ „Èwt Èc ÔÈl‡ «ƒƒ≈ƒ«ƒ¿»

‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‡�ÒÁ‡Ï¿«¬»»»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:ÔÚ�Î„א‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ƒ¿»««ƒ¿»ƒ…∆

‡�c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa¿≈¿«»¿»««¿¿»

:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„בÈ�a ˙È „wt ƒ≈¿≈»«≈»¿≈

˙�ÒÁ‡Ó È‡ÂÏÏ Ôe�zÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»≈≈«¬»«

ÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔÈÂ¯˜ ÔB‰˙„eÁ‡««¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆«

:È‡ÂÏÏ Ôe�zz ÔB‰È�¯ÁÒ ‡iÂ¯˜Ï¿ƒ¿«»«¬»≈ƒ¿¿≈»≈

zÓÏ·ג ÔB‰Ï ‡iÂ¯˜ ÔB‰ÈÂƒƒ¿«»¿¿ƒ»

ÔB‰¯ÈÚ·Ï ÔB‰È ÔB‰ÈÁÂ¯Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿

:ÔB‰˙ÂÈÁ ÏÎÏe ÔB‰È�È�˜Ïe¿ƒ¿»≈¿»«¿«¿

È‡ÂÏÏד Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯e¿»≈ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈

n‡ ÛÏ‡ ‡¯·Ïe ‡z¯˜ Ï˙kÓÔÈ ƒ…««¿»¿»»¬««ƒ

:¯BÁÒ ¯BÁÒה‡¯aÓ ÔeÁLÓ˙Â ¿¿¿ƒ¿¿ƒ»»

ÔÈ¯z ‡Óec˜ Áe¯ ˙È ‡z¯˜Ï¿«¿»»«ƒ»¿≈

ÔÈ¯z ‡ÓB¯c Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«ƒ¿»«¿»¿≈

‡·¯ÚÓ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«ƒ¿»«««¿»

‡�etˆ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ«ƒ¿»«ƒ»

‡z¯˜Â ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ«ƒ¿«¿»

ÈÁÂ¯ ÔB‰Ï È‰È ÔÈc ‡ÚÈˆÓ·ƒ¿ƒ»≈¿≈¿¿»≈

:‡iÂ¯˜וÔe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ ƒ¿«»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿

Èc ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ˙ÈL ˙È È‡ÂÏÏ¿≈»≈»ƒƒ¿≈≈»»ƒ

‡ÏBË˜ Ônz ˜¯ÚÓÏ Ôe�zƒ̇¿¿≈¬««»»»

é"ùø

(ËÎ).Ï‡¯NÈ È�a ˙‡ ÏÁ�Ï�א�ת ינחיל� �ה� ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְִֵֶַָ

למחלק�תיה: חלק.L¯‚Óe(·)לה� מק�� רוח ְְְֶֶַָָƒ¿»ֶַָָָ

ר�אי� ואי� לעיר, לנ�י להי�ת סביב לעיר ְְְִִִִִֵַָָָָח��

זריעה: לזרע ולא �ר� לנטע ולא �ית �� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹלבנ�ת

(‚)Ì˙iÁ ÏÎÏe.:�צרכיה ‡n‰(„)לכל ÛÏ‡ ¿…«»»ְְֵֶָָ∆∆«»
·È·Ò.(כא "אל�י�(עירובי� א�מר: ה�א ואחריו »ƒְְֲִֵַַַָ

סביב, לה� נ�ת� ה�א אל�י� �יצד? הא ְִִֵֵֶַַַַָָָָָ�א�ה".

ל�ד�ת והחיצ�ני� למגר� ה�נימ�י� אל� ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ�מה�



irqndliyiyקמב meiqelwpe`

:øér íézLe íéraøàæøLà íéørä-ìk ©§¨¦¬§©−¦¦«¨¤«¨¦À£¤³
ïäúà øér äðîLe íéraøà íiåìì eðzz¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®¤§¤−

:ïäéLøâî-úàåçúfçàî eðzz øLà íéøräå §¤¦§§¥¤«§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´
èrîä úàîe eaøz áøä úàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥½¥¥³¨©Æ©§½¥¥¬©§©−
ïzé eìçðé øLà Búìçð éôk Léà eèérîz©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ£¤´¦§½̈¦¥¬

:íiåìì åéørîôéùéùèäLî-ìà ýåýé øaãéå ¥«¨−̈©«§¦¦«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàléíäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®

:ïrðk äöøà ïcøiä-úà íéøár ízà ék¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−©¬§¨§¨«©
àéäðééäz èì÷î éør íéør íëì íúéø÷äå§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈¦«§¤´¨

äââLa Lôð-äkî çöø änL ñðå íëìi''yx: ¨¤®§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«
áéúeîé àìå ìàbî èì÷îì íéørä íëì eéäå§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ

ètLnì äãrä éðôì Bãîr-ãr çöøäi''yx: ¨«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈©¦§¨«
âéäðééäz èì÷î éør-LL eðzz øLà íéøräå§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨

íëìi''yx:éãìL | úàøárî eðzz íéørä L ¨¤«¥´§´¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤
ìL úàå ïcøiìïrðk õøàa eðzz íéørä L ©©§¥½§¥Æ§´¤«¨¦½¦§−§¤´¤§¨®©

äðééäz èì÷î éøri''yx:åèøbìå ìàøNé éðáì ¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨¦§¥´¦§¨¥À§©¥³
älàä íéørä-LL äðééäz íëBúa áLBzìå§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨¥«¤«¨¦¬¨¥−¤
:äââLa Lôð-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥¤−¤¦§¨¨«

æèàeä çöø úîiå eäkä | ìæøá éìëa-íàå§¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®

ÔÈz¯˙Â ÔÈÚa¯‡ Ôe�zz ÔB‰ÈÏÚÂ«¬≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿≈

:ÔÈÂ¯˜זÔe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜ Ïk ƒ¿ƒ»ƒ¿«»ƒƒ¿

Ô‰˙È ÔÈÂ¯˜ È�Ó˙Â ÔÈÚa¯‡ È‡ÂÏÏ¿≈»≈«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ»¿∆

:Ô‰ÈÁÂ¯ ˙ÈÂחÔe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜Â ¿»¿»≈∆¿ƒ¿«»ƒƒ¿

È‡ÈbÒ ÔÓ Ï‡¯NÈ È�a ˙„eÁ‡Ó≈¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ≈

¯·b Ôe¯ÈÚÊz È¯ÈÚÊ ÔÓe ÔebÒz«¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ¿«

ÔzÈ Ôe�ÒÁÈ Èc dz�ÒÁ‡ ÌeÙk¿«¬«¿≈ƒ«¿¿ƒ≈

:È‡ÂÏÏ È‰BÂ¯wÓטÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ƒƒ¿ƒ¿≈»≈«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓיÈ�a ÌÚ ÏlÓ …∆¿≈»«≈ƒ¿≈

Ôez‡ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«

:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ‡�c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

˜¯ÈÂיא ÔÈÂ¯˜ ÔBÎÏ Ôe�nÊ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈

Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈÂ ÔBÎÏ ÔÈÂ‰È ‡˙e·ÊL≈»»∆∆¿«¿¿≈¬¿«»

:eÏLa ‡LÙ� ÏBË˜Èc ‡ÏBË»̃»¿ƒ¿«¿»¿»

ÊLÏ·‡יב ‡iÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿«»¿≈»»

„Ú ‡ÏBË˜ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡Óc Ï‡bÓƒ»≈¿»¿»¿»»«

:‡�È„Ï ‡zL�k Ì„˜ Ìe˜Èc¿≈√»¿ƒ¿»¿ƒ»

˜¯ÈÂיג ˙ÈL Ôe�z˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿≈

:ÔBÎÏ ÔÈÂ‰È ‡˙e·ÊLיד˙Ïz ˙È ≈»»∆∆¿«¿»¿«

˙ÈÂ ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ Ôe�zz ‡iÂ¯ƒ̃¿«»ƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»¿»

ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a Ôe�zz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿«»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»«

:ÔÈÂ‰È ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜טוÈ�·Ï ƒ¿≈≈»»∆∆¿»ƒ¿≈

ÔBÎÈ�È· ‡·˙B˙Ïe ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»¿»»≈≈

‡·ÊLÏ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙ÈL ÔÈÂ‰È∆∆¿«ƒƒ¿«»»ƒ≈¿≈»»

‡LÙ� ÏBË˜Èc Ïk Ôn˙Ï ˜B¯ÚÓÏ¿≈¬¿«»»¿ƒ¿«¿»

:eÏLaטז‡ÏÊ¯Ù„ ÔÓa Ì‡Â ¿»¿ƒ¿«¿«¿¿»

‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

é"ùø

א�א.Ì˙È¯˜‰Â(È‡)�כרמי�: "הקריה" אי� ְִָ¿ƒ¿ƒ∆ְֵֶַָָָ

א�מר ה�א וכ� הזמנה; כז)ל��� "�י(בראשית : ְְְִֵֵַָָ

לפני": אלהי� ה' ��אל.Ï‡bÓ(È·)הקרה מ�ני ְְֱִֶָָָֹƒ…≈ְִֵֵ

קר� �ה�א ל�רצח:ה��, ËÏ˜Ó(È‚)ב È¯ÚŒLL. ְִֶַַָָָ≈»≈ƒ¿»
ט) �ח�יו(מכות מ�ה �הב�יל �י על �א� ְְִִִִֶֶֶַַַַָֹמ�יד,

עד ק�לט�ת הי� לא ה�ר��, �עבר ערי� ְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹ�ל�

�נע� �אר� יה��ע ��ת� �ל� :(ספרי)��בחר� ְְֲִֶֶַָָֹ�ְְֶֶַַַ

(„È)'B‚Â ÌÈ¯Ú‰ LÏL ש�).‡˙ �י(מכות על א� ≈¿…∆»ƒ¿ִַַ

�ני� א�א אינ� וכא� �בטי� ��עה �נע� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��אר�

מ��� ��ה�, מקלט ערי מני� ה�וה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָוחצי,

�כתיב ר�צחי�, נפי�י ו)�בגלעד "�לעד(הושע : ְְְְְְִִִִִִִֵָָ

מ��": עק�ה או� �עלי ÈÏÎaŒÌ‡Â(ÊË)קרית ְֲֲִֵֶַָֹ�ִָָ¿ƒƒ¿ƒ
e‰k‰ ÏÊ¯·.��ה�מ ���גג �ה�רג מד�ר זה אי� «¿∆ƒ»ְְֵֵֵֵֶַַָָ

�כל �הה�רג לל�ד, �בא �מזיד; �ה�רג א�א ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָל�,

��אמר להמית, �די �ע�ר �� ��הא צרי� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�בר

כמ�ת "�היא �מתר�מינ�: "�� "א�רֿימ�ת ְְְְְֲִִִִֶַַָָָ�ְ�כ��:

irqndliyiy mei qelwpe`

çöøä úîeé úBîi''yx:æé-øLà ãé ïáàa íàå ¬©−¨«Ÿ¥«©§¦¿§¤´¤¨Á£¤
úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkä da úeîé̈¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−

çöøäi''yx:çéBa úeîé-øLà ãé-õr éìëa Bà ¨«Ÿ¥«©¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬
çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkäi''yx: ¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©

èéBá-Bòâôa çöøä-úà úéîé àeä ícä ìàbŸ¥´©½̈¬¨¦−¤¨«Ÿ¥®©§¦§−
epúîé àeäi''yx:ë-Bà epôcäé äàðNa-íàå ¬§¦¤«§¦§¦§−̈¤§¢¤®«

éìLäúîiå äiãöa åéìr Ci''yx:àëäáéàá Bà ¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ´§¥º̈
àeä çöø äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−Ÿ¥´©®
:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàbŸ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

áëéìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàåC §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬
äiãö àìa éìk-ìk åéìri''yx:âëïáà-ìëá Bà ¨¨²¨§¦−§¬Ÿ§¦¨«´§¨¤¹¤

úîiå åéìr ìtiå úBàø àìa da úeîé-øLà£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈©¨®Ÿ
Búrø Lwáî àìå Bì áéBà-àì àeäåi''yx: §Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«

ãëcä ìàb ïéáe äknä ïéa äãrä eèôLåí §¨«§Æ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®
:älàä íéètLnä ìräë-úà äãrä eìéväå ©¬©¦§¨¦−¨¥«¤§¦¦̧¨«¥¹̈¤

äãrä Búà eáéLäå ícä ìàb ãiî çöøä̈«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼§¥¦³ŸÆ¨«¥½̈

·È„‡יז ‡·Ò�˙Óc ‡�·‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»

È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ ‡È‰c¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»ƒ

‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â¿»¿≈»»ƒ¿¿»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙ÈיחÚ‡c ÔÓa B‡ ƒ¿¿«»»¿«¿»

Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡„Èa ·Ò�˙Óc¿ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ¿ƒ«ƒ

‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ¿≈¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

È˙יט ÏBË˜È ‡e‰ ‡Óc Ï‡b»≈¿»ƒ¿»

‡�Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ „k ‡ÏBË»̃»«ƒ¿««≈ƒƒ»

:dpÏË˜È ‡e‰כ‰‡�Òa Ì‡Â ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«¿»

‡�ÓÎ· È‰BÏÚ ‡Ó¯ B‡ È‰Ác¿»ƒ¿»¬ƒ¿«¿»

:dÏË˜ÂכאÈ‰ÁÓ e··„· B‡ ¿»¿≈ƒ¿»¿»ƒ

ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dÏË˜Â d„È·ƒ≈¿»¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿«

‡Óc Ï‡b ‡e‰ ‡ÏBË˜ ‡ÈÁÓ«¬»»»»≈¿»

dÏ ·iÁ˙‡ „k ‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜Èƒ¿»»»«ƒ¿««≈

:‡�Èc ÔÓכב‡Ïa ÛÎ˙a Ì‡Â ƒƒ»¿ƒƒ¿≈¿»

Ïk È‰BÏÚ ‡Ó¯ B‡ È‰Ác e··„¿»¿»ƒ¿»¬ƒ»

:dÏ ÔÓÎ ‡Ïa ÔÓכגÏÎ· B‡ »¿»¿«≈¿»

da ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡�·‡«¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«

dÏË˜Â È‰BÏÚ ‡Ó¯e ÈÊÁ ‡Ïa¿»»≈¿»¬ƒ¿»¿≈

Ú·˙ ‡ÏÂ dÏ È�Ò ‡Ï ‡e‰Â¿»»≈≈¿»»«

:d˙LÈaכדÔÈa ‡zL�k Ôe�e„ÈÂ ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

‡i�Èc ÏÚ ‡Óc Ï‡b ÔÈ·e ‡ÈÁÓ«¬»≈»≈¿»«ƒ«»

:ÔÈl‡‰כה˙È ‡zL�k Ôe·ÊLÈÂ »ƒ≈ƒ≈¿¿ƒ¿»»

é"ùø

לפני ויד�ע ��ל�י ה�רזל, מ� ח�� ,"�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ�ימ�ת

�ה�א, �כל ממית �ה�רזל ְְִֵֶֶֶַַַָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א,

לכ�ב �ע�ר ��רה �� נתנה לא לפיכ� מחט, ְְְֲִִִִַַָָָָֹֹאפ��

���גג �ה�רג �אמר וא� ."�� ימ�ת "א�ר :��ְְֲִֵֵֶַָָֹ

מד�ר, �כלֿה�ת�ב "א� למ�ה: א�מר ה�א הרי ְְְֲֵֵֵַַַָָָ

על ל�ד וג�'". רא�ת �לא �� א�רֿימ�ת ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹאב�

מד�ר: ה�ת�ב �מזיד ��ה�רג למעלה, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהאמ�רי�

(ÊÈ)„È Ô·‡a.(ספרי):יד מלא �� ���Œ¯L‡ ¿∆∆»ְֵֶָָֹ¬∆
da ˙eÓÈ.לפי �תר��מ�. להמית, �ע�ר �� ��� »»ְְְְִִִֵֶַָָ

כא)��אמר �אב�"(שמות רעה� את אי� "וה�ה : ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

נאמר: לכ� �ה�א? �ל יכ�ל �ע�ר. ב� נת� ְְֱִֶֶַַָָָָָֹולא

:"�� ÈŒıÚ„(ÁÈ)"א�רֿימ�ת ÈÏÎa B‡.לפי ֲֶָָƒ¿ƒ≈»ְִ

כא)��אמר א�(שמות אתֿעב�� אי� י�ה "וכי : ְְֱִִֶֶֶֶַַַ

נאמר לכ� �ה�א? �ל יכ�ל ��בט". ְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָאתֿאמת�

להמית: �די �� ��הא ,"�� "א�רֿימ�ת ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָ�ע�:

(ËÈ)B·ŒBÚ‚Ùa.:מקלט ערי �ת�� אפ�� ¿ƒ¿ְְֲִִֵָָ

(Î)‰i„ˆa.:מארב� "�כמנא" �תר��מ� ƒ¿ƒ»ְְְְְֲַַַָָ

(·Î)Ú˙Ùa.היה� "�תכי�", ותר��מ� �אנס. ¿∆«ְְְְִֵֶֶַָָֹ

עליו: לה�הר �ה�ת ל� היה ולא ל� ‡B(Î‚)סמ�� ְְִֵָָָָָָָֹ

da ˙eÓÈŒ¯L‡ Ô·‡ŒÏÎ·.:�ה�ה˙B‡¯ ‡Ïa. ¿»∆∆¬∆»»ִָ¿…¿
ראה�: ÂÈÏÚ��א ÏtiÂ.(יא אמר�:(מכות מ�א� ֶָָֹ««≈»»ְִָָ

��לה: אינ� על�ה, �ר� ��לה. ירידה, �ר� ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהה�רג

(‰Î)Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓŒ„Ú.לה�ר�ת �א �ה�א ««…≈«»…ְְֶַָ

�א והר�צח ימיה�, �להארי� �י�ראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ�כינה



קמג irqndliyiy mei qelwpe`

çöøä úîeé úBîi''yx:æé-øLà ãé ïáàa íàå ¬©−¨«Ÿ¥«©§¦¿§¤´¤¨Á£¤
úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkä da úeîé̈¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−

çöøäi''yx:çéBa úeîé-øLà ãé-õr éìëa Bà ¨«Ÿ¥«©¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬
çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkäi''yx: ¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©

èéBá-Bòâôa çöøä-úà úéîé àeä ícä ìàbŸ¥´©½̈¬¨¦−¤¨«Ÿ¥®©§¦§−
epúîé àeäi''yx:ë-Bà epôcäé äàðNa-íàå ¬§¦¤«§¦§¦§−̈¤§¢¤®«

éìLäúîiå äiãöa åéìr Ci''yx:àëäáéàá Bà ¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ´§¥º̈
àeä çöø äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−Ÿ¥´©®
:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàbŸ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

áëéìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàåC §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬
äiãö àìa éìk-ìk åéìri''yx:âëïáà-ìëá Bà ¨¨²¨§¦−§¬Ÿ§¦¨«´§¨¤¹¤

úîiå åéìr ìtiå úBàø àìa da úeîé-øLà£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈©¨®Ÿ
Búrø Lwáî àìå Bì áéBà-àì àeäåi''yx: §Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«

ãëcä ìàb ïéáe äknä ïéa äãrä eèôLåí §¨«§Æ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®
:älàä íéètLnä ìräë-úà äãrä eìéväå ©¬©¦§¨¦−¨¥«¤§¦¦̧¨«¥¹̈¤

äãrä Búà eáéLäå ícä ìàb ãiî çöøä̈«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼§¥¦³ŸÆ¨«¥½̈

·È„‡יז ‡·Ò�˙Óc ‡�·‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»

È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ ‡È‰c¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»ƒ

‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â¿»¿≈»»ƒ¿¿»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙ÈיחÚ‡c ÔÓa B‡ ƒ¿¿«»»¿«¿»

Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡„Èa ·Ò�˙Óc¿ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ¿ƒ«ƒ

‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ¿≈¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

È˙יט ÏBË˜È ‡e‰ ‡Óc Ï‡b»≈¿»ƒ¿»

‡�Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ „k ‡ÏBË»̃»«ƒ¿««≈ƒƒ»

:dpÏË˜È ‡e‰כ‰‡�Òa Ì‡Â ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«¿»

‡�ÓÎ· È‰BÏÚ ‡Ó¯ B‡ È‰Ác¿»ƒ¿»¬ƒ¿«¿»

:dÏË˜ÂכאÈ‰ÁÓ e··„· B‡ ¿»¿≈ƒ¿»¿»ƒ

ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dÏË˜Â d„È·ƒ≈¿»¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿«

‡Óc Ï‡b ‡e‰ ‡ÏBË˜ ‡ÈÁÓ«¬»»»»≈¿»

dÏ ·iÁ˙‡ „k ‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜Èƒ¿»»»«ƒ¿««≈

:‡�Èc ÔÓכב‡Ïa ÛÎ˙a Ì‡Â ƒƒ»¿ƒƒ¿≈¿»

Ïk È‰BÏÚ ‡Ó¯ B‡ È‰Ác e··„¿»¿»ƒ¿»¬ƒ»

:dÏ ÔÓÎ ‡Ïa ÔÓכגÏÎ· B‡ »¿»¿«≈¿»

da ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡�·‡«¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«

dÏË˜Â È‰BÏÚ ‡Ó¯e ÈÊÁ ‡Ïa¿»»≈¿»¬ƒ¿»¿≈

Ú·˙ ‡ÏÂ dÏ È�Ò ‡Ï ‡e‰Â¿»»≈≈¿»»«

:d˙LÈaכדÔÈa ‡zL�k Ôe�e„ÈÂ ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

‡i�Èc ÏÚ ‡Óc Ï‡b ÔÈ·e ‡ÈÁÓ«¬»≈»≈¿»«ƒ«»

:ÔÈl‡‰כה˙È ‡zL�k Ôe·ÊLÈÂ »ƒ≈ƒ≈¿¿ƒ¿»»

é"ùø

לפני ויד�ע ��ל�י ה�רזל, מ� ח�� ,"�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ�ימ�ת

�ה�א, �כל ממית �ה�רזל ְְִֵֶֶֶַַַָָָה�ד��ֿ�ר��ֿה�א,

לכ�ב �ע�ר ��רה �� נתנה לא לפיכ� מחט, ְְְֲִִִִַַָָָָֹֹאפ��

���גג �ה�רג �אמר וא� ."�� ימ�ת "א�ר :��ְְֲִֵֵֶַָָֹ

מד�ר, �כלֿה�ת�ב "א� למ�ה: א�מר ה�א הרי ְְְֲֵֵֵַַַָָָ

על ל�ד וג�'". רא�ת �לא �� א�רֿימ�ת ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹאב�

מד�ר: ה�ת�ב �מזיד ��ה�רג למעלה, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהאמ�רי�

(ÊÈ)„È Ô·‡a.(ספרי):יד מלא �� ���Œ¯L‡ ¿∆∆»ְֵֶָָֹ¬∆
da ˙eÓÈ.לפי �תר��מ�. להמית, �ע�ר �� ��� »»ְְְְִִִֵֶַָָ

כא)��אמר �אב�"(שמות רעה� את אי� "וה�ה : ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

נאמר: לכ� �ה�א? �ל יכ�ל �ע�ר. ב� נת� ְְֱִֶֶַַָָָָָֹולא

:"�� ÈŒıÚ„(ÁÈ)"א�רֿימ�ת ÈÏÎa B‡.לפי ֲֶָָƒ¿ƒ≈»ְִ

כא)��אמר א�(שמות אתֿעב�� אי� י�ה "וכי : ְְֱִִֶֶֶֶַַַ

נאמר לכ� �ה�א? �ל יכ�ל ��בט". ְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָאתֿאמת�

להמית: �די �� ��הא ,"�� "א�רֿימ�ת ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָ�ע�:

(ËÈ)B·ŒBÚ‚Ùa.:מקלט ערי �ת�� אפ�� ¿ƒ¿ְְֲִִֵָָ

(Î)‰i„ˆa.:מארב� "�כמנא" �תר��מ� ƒ¿ƒ»ְְְְְֲַַַָָ

(·Î)Ú˙Ùa.היה� "�תכי�", ותר��מ� �אנס. ¿∆«ְְְְִֵֶֶַָָֹ

עליו: לה�הר �ה�ת ל� היה ולא ל� ‡B(Î‚)סמ�� ְְִֵָָָָָָָֹ

da ˙eÓÈŒ¯L‡ Ô·‡ŒÏÎ·.:�ה�ה˙B‡¯ ‡Ïa. ¿»∆∆¬∆»»ִָ¿…¿
ראה�: ÂÈÏÚ��א ÏtiÂ.(יא אמר�:(מכות מ�א� ֶָָֹ««≈»»ְִָָ

��לה: אינ� על�ה, �ר� ��לה. ירידה, �ר� ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהה�רג

(‰Î)Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓŒ„Ú.לה�ר�ת �א �ה�א ««…≈«»…ְְֶַָ

�א והר�צח ימיה�, �להארי� �י�ראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ�כינה



irqndliyiyקמד meiqelwpe`

da áLéå änL ñð-øLà Bèì÷î øér-ìà¤¦¬¦§¨−£¤¨´¨®¨§¨´©À̈
ïîLa Búà çLî-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãr©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−§¤¬¤

Lãwäi''yx:åëìeáb-úà çöøä àöé àöé-íàå ©«Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¥¥−¨«Ÿ¥®©¤§Æ
:änL ñeðé øLà Bèì÷î øéræëBúà àöîe ¦´¦§¨½£¤¬¨−¨«¨¨¨³ŸÆ

çöøå Bèì÷î øér ìeáâì õeçî ícä ìàbŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´¦§¨®§¨©º
íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàbi''yx:çëék Ÿ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«¦´

ìãbä ïäkä úBî-ãr áLé Bèì÷î øérá§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ
-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤

:Búfçà õøàèëètLî úwçì íëì älà eéäå ¤−¤£ª¨«§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈
íëéúáLBî ìëa íëéúøãìi''yx:ì-äkî-ìk §Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«¨©̧¥

ãçà ãrå çöøä-úà çöøé íéãr éôì Lôð¤½¤§¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈
úeîì Lôðá äðré-àìi''yx:àìøôë eç÷ú-àìå Ÿ©«£¤¬§¤−¤¨«§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ

úBî-ék úeîì òLø àeä-øLà çöø Lôðì§¤´¤Ÿ¥½©£¤¬¨−̈¨®¦−
úîeéi''yx:áìøér-ìà ñeðì øôë eç÷ú-àìå ¨«§«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´

ì Bèì÷îì áeLúBî-ãr õøàa úáL ¦§¨®¨Æ¨¤´¤¨½̈¤©−

Ôe·È˙ÈÂ ‡Óc Ï‡b „iÓ ‡ÏBË»̃»ƒ«»≈¿»ƒƒ

Èc d˙e·ÊL ˙È¯˜Ï ‡zL�k d˙È»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈»≈ƒ

˙eÓÈc „Ú da ·˙ÈÂ Ôn˙Ï ˜¯Ú¬«¿«»ƒ≈««ƒ

ÁLÓa d˙È Èa¯ Èc ‡a¯ ‡�‰k«¬»«»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«

:‡L„e˜כו˜BtÈ ˜tÓ Ì‡Â ¿»¿ƒƒ«ƒ

d˙e·ÊL ˙È¯˜ ÌeÁz ˙È ‡ÏBË»̃»»¿ƒ¿«≈»≈

:Ôn˙Ï ˜¯Ú ÈcכזkLÈÂd˙È Á ƒ¬«¿«»¿«¿«»≈

˙È¯˜ ÌeÁ˙Ï ‡¯aÓ ‡Óc Ï‡b»≈¿»ƒ»»ƒ¿ƒ¿«

˙È ‡Óc Ï‡b ÏBË˜ÈÂ d˙e·ÊL≈»≈¿ƒ¿»≈¿»»

:‡Óc dÏ ˙ÈÏ ‡ÏBË˜כחÈ¯‡ »»≈≈¿»¬≈

˙eÓÈc „Ú ·zÈ d˙e·ÊL ˙È¯˜·¿ƒ¿«≈»≈ƒ≈«ƒ

‡�‰k ˙eÓÈc ¯˙·e ‡a¯ ‡�‰k«¬»«»»«ƒ«¬»

Ú¯‡Ï ‡ÏBË˜ ·e˙È ‡a«̄»¿»»«¬«

:dz�ÒÁ‡כטÔBÎÏ ÔÈl‡ ÔB‰ÈÂ «¬«¿≈ƒƒ≈¿

ÏÎa ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈc ˙¯Ê‚Ïƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»

:ÔBÎÈ�·˙BÓל‡LÙ� ÏBË˜Èc Ïk ¿»≈»¿ƒ¿«¿»

‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜È ÔÈ„‰Ò ÌeÙÏ¿«¬ƒƒ¿»»»

L�‡a „‰ÒÈ ‡Ï „Á „È‰ÒÂ¿»ƒ«»«¿≈∆¡»

:ÏË˜ÓÏלאÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ ¿ƒ¿»¿»¿«¿»

·iÁ ‡e‰ Èc ÏBË˜ L�‡ ÏÚ«¡«»ƒ«»

:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ È¯‡ ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿»

B¯ÚÓÏ˜לב ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿≈¬

é"ùø

הח�י�, ימי את �מק�ר מ��ראל ה�כינה את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלס�ק

לפי אחר: �בר �ד�ל. �ה� לפני ��הא �דאי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאינ�

��לה �ארע ��א להת��ל �ד�ל לכה� ל� ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�היה

�ח�יו: לי�ראל ‰L„wז� ÔÓLa B˙‡ ÁLÓŒ¯L‡. ְְְִֵַָָ¬∆»«…¿∆∆«…∆
�יר� ��א ה�א, ה�צרי� ה�קרא�ת מ� ���ט� ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹלפי

א�ת� ה���ח מ�ח� "א�ר �מ�: א�א מ�ח�, ְְְֲִֵֶֶַַָָָמי

מ��ת �מ�כת �ר��ה� ור��תינ� ה�ד�". ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ��מ�

מת �ינ�, נגמר ��א עד �א� לל�ד �בר, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלראית

נגמר מ�א� �לאחר �ח�יו, אחר �מ�� �ד�ל ְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹ�ה�

"א�רֿמ�ח ��אמר: �ני, �ל �מיתת� ח�זר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�ינ�,

מ�ח ה�ה� א� לכה�, מ�ח� ה�א וכי ְְְִֵֵַַָָֹֹא�ת�",

את להביא א�א ��חזיר�א�ת�? �ימיו, ה�מ�ח ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ב)�מיתת� יא Ìc(ÊÎ):(מכות BÏ ÔÈ‡.(ז (מכות ְִָ≈»
:�� ל� �אי� ה�ת את �ה�רג ה�א ÏÎa(ËÎ)הרי ְֲֵֵֵֵֶֶַָ¿…

ÌÎÈ˙·LBÓ.נ�הגת [קט�ה] סנהדרי� ��הא ל�ד ¿…≈∆ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

�אר�ֿי�ראל: ���הגת זמ� �ל לאר� ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ�ח�צה

(Ï)'B‚Â LÙ�Œ‰kÓŒÏk.ה�ה� על להרג� ה�א »«≈∆∆¿ְְִֶַַָָָ

ה�פ�: Áˆ¯Èאת ÌÈ„Ú ÈÙÏ.מזיד�� ��עיד� ֶֶֶַ¿ƒ≈ƒƒ¿«ְִִֵֶֶָ

הרג�: ÙÎ¯(Ï‡)�בהתראה eÁ˜˙Œ‡ÏÂ.כתובות) ְְֲַָָָ¿…ƒ¿…∆
�ממ��:לז) י�טר Òe�Ï(Ï·)לא ¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ ְִֵָָֹ¿…ƒ¿…∆»

BËÏ˜Ó ¯ÈÚŒÏ‡.הרג� מקלט�, עיר אל ��ס למי ∆ƒƒ¿»ְְִִִֶֶֶַָָָ

ל��ב �פר ל�� �ממ�� מ�ל�ת נפטר אינ� ְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹ���גג,

ה�ה�: ימ�ת �טר� �אר� ל�ס.Òe�Ïל�בת �מ� ְֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ»ְְָ

�בקמ�) �מ�(��וא ב), "��בי(מיכה : ְְְִֵַָָ

וכ� ה�לחמה: מ� ��ב� � ג)מלחמה" "נ�גי(צפניה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

וכ� ה)מ��עד", �א�ר(יהושע הי�". מלי� "�י ְִִֵֵ�ֲִֶַָ

מי על �"מ�ל" �בר, ��ב מי על "��ב" ְִִֶַַַָָֹ�אמר

�בר, ��ס מי על "לנ�ס" �אמר �� �בר, ְְִֵֶֶַַָָָָָֹ��ל

irqneliriay mei qelwpe`

ïäkäi''yx:âìøLà õøàä-úà eôéðçú-àìå ©Ÿ¥«§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤£¤³
éðçé àeä ícä ék da ízàõøàä-úà ó ©¤Æ½̈¦´©½̈¬©«£¦−¤¨¨®¤

Là ícì øtëé-àì õøàìåíà-ék da-CtL ø §¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´ª©½̈¦¦−
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úìçð-úà úúì ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½¨¥À¤©«£©²

:åéúðáì eðéçà ãçôìöâéðaî ãçàì eéäå §¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«Â§¨Â§¤º̈¦§¥̧
ïúìçð ärøâðå íéLðì ìàøNé-éðá éèáL¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼§¦§§¨³©«£¨¨Æ
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·zÓÏ ·ezÓÏ d˙e·ÊL ˙È¯˜Ï¿ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿ƒ«

:‡�‰k ˙eÓÈc „Ú ‡Ú¯‡aלג‡ÏÂ ¿«¿»«ƒ«¬»¿»

da Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·iÁ¿̇«¿»«¿»ƒ««

‡Ú¯‡ ˙È ·iÁÓ ‡e‰ ‡Ó„ È¯‡¬≈¿»¿««»«¿»

ÈkÊ Ìc ÏÚ ¯tk˙Ó ‡Ï ‡Ú¯‡Ïe¿«¿»»ƒ¿««««««

:dcL‡ Ì„a Ô‰l‡ da „Lz‡c¿ƒ»««∆»≈¿««¿≈

Ècלד ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ¿»¿»¬»«¿»ƒ

‡È¯L Èz�ÈÎL Èc da ÔÈ·˙È Ôez‡«»¿ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»

‡È¯L Èz�ÎLc ÈÈ ‡�‡ È¯‡ de‚a¿««¬≈¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»

:Ï‡¯NÈ È�a B‚aאÈLÈ¯ e·È¯˜Â ¿¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ≈≈

¯a „ÚÏb È�a ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡˙‰·‡¬»»»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»«

ÛÒBÈ È�a ˙ÈÚ¯fÓ ‰M�Ó ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆ƒ«¿¬«¿≈≈

‡i·¯·¯ Ì„˜e ‰LÓ Ì„˜ eÏÈlÓe«ƒ√»…∆√»«¿¿«»

:Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡˙‰·‡ ÈLÈ≈̄≈¬»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÔzÓÏב ÈÈ „Èwt È�Ba¯ ˙È e¯Ó‡Â«¬»»ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«

È�·Ï ‡·„Úa ‡�ÒÁ‡a ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»¿«¬»»¿«¿»ƒ¿≈

‡¯ÓÈÓa „wt˙‡ È�Ba¯Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒƒƒ¿««¿≈¿»

„ÁÙÏˆ ˙�ÒÁ‡ ˙È ÔzÓÏ ÈÈ„«¿»¿ƒ«»«¬»«¿»¿»

:d˙�·Ï ‡�eÁ‡ג„ÁÏ ÔÈÂ‰ÈÂ »»ƒ¿»≈ƒ∆¿«¿«

ÔÈL�Ï Ï‡¯NÈ È�·„ ‡iË·L È�aÓƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

˙�ÒÁ‡Ó Ô‰z�ÒÁ‡ Ú�Ó˙˙Â¿ƒ¿¿««¬«¿¿∆≈«¬»«

˙�ÒÁ‡ ÏÚ ÛÒBz˙Â ‡�˙‰·‡¬»»»»¿ƒ«««¬»«

·„ÚÓe ÔB‰Ï ÔÈÂ‰˙ Èc ‡iË·Lƒ¿«»ƒ¿∆¿«¿≈¬«

:Ú�ÓzÈ ‡z�ÒÁ‡דÈ‰È Ì‡Â «¬«¿»ƒƒ¿»¿ƒ¿≈

È È�·Ï ‡Ï·BÈÛÒBz˙Â Ï‡¯N ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«

Èc ‡Ë·L ˙�ÒÁ‡ ÏÚ ÔB‰z�ÒÁ‡«¬«¿¿««¬»«ƒ¿»ƒ

‡Ë·L ˙�ÒÁ‡Óe ÔB‰Ï ÔÈÂ‰¿̇∆¿«¿≈«¬»«ƒ¿»

:Ô‰z�ÒÁ‡ Ú�ÓzÈ ‡�˙‰·‡„«¬»»»»ƒƒ¿««¬«¿¿∆

ÏÚה Ï‡¯NÈ È�a ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈«

é"ùø

�אמר וא� מברח. �ל�מר "נ�ס", ְְִַָֹ�ְְֵַוק�רה�

למי �פר �קח� לא �תפר�ה�: לברח, � ְְְְְִִִֵֶַָָֹֹֹ"לנ�ס"

היא� ידע�י לא ה�ל�ת, מ� לפטר� לברח, ל� ���ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

נס, לא עדי� הרי �אר�", ל�בת "ל��ב ֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיאמר:

י��ב?: �ר�יע�,.eÙÈ�Á˙Œ‡ÏÂ(Ï‚)�מהיכ� ולא ֵֵָָ¿…«¬ƒְְִַֹ

תחייב��: ולא ÔÎL(Ï„)�תר��מ� È�‡ ¯L‡ ְְְְְַַָ¬∆¬ƒ…≈
dÎB˙a.:�טמאת� א�תי ���ינ� ‰'��א È�‡ Èk ¿»ְְִִֶַֹ�ְָָƒ¬ƒ

Ï‡¯NÈ È�a CB˙a ÔÎL.,�טמאי �ה� �זמ� א� …≈¿¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֵֶַַ

�יניה�: (�ר�יה) �ÏÁ˙(‚)�כינה ÏÚ ÛÒB�Â ְְִֵֵֶָָ¿«««¬«
‰hn‰.בט� על מתיחס וה�� י�ר�� �נ� �הרי ««∆ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

‰Ï·i(„)אביו: ‰È‰ÈŒÌ‡Â.ר�י היה מ�א� ִָ¿ƒƒ¿∆«…≈ִִַָָָ

��פסק: ה��בל עתיד א�מר: È‰ÈŒÌ‡Â‰יה�דה ְְִִֵֵֶַָָֹ¿ƒƒ¿∆
Ï·i‰.,בל��� �ח�זרת מכירה ז� אי� �ל�מר «…≈ְְִֵֵֶֶֶַַָ

לא ה��בל, יהיה א� ואפ�� ח�זרת, אינ� ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ�ְֶַ�היר�ה



קמה irqneliriay mei qelwpe`
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ähî ïk øîàì ýåýé ét-ìr ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬
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למי �פר �קח� לא �תפר�ה�: לברח, � ְְְְְִִִֵֶַָָֹֹֹ"לנ�ס"

היא� ידע�י לא ה�ל�ת, מ� לפטר� לברח, ל� ���ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

נס, לא עדי� הרי �אר�", ל�בת "ל��ב ֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיאמר:

י��ב?: �ר�יע�,.eÙÈ�Á˙Œ‡ÏÂ(Ï‚)�מהיכ� ולא ֵֵָָ¿…«¬ƒְְִַֹ

תחייב��: ולא ÔÎL(Ï„)�תר��מ� È�‡ ¯L‡ ְְְְְַַָ¬∆¬ƒ…≈
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Ï·i‰.,בל��� �ח�זרת מכירה ז� אי� �ל�מר «…≈ְְִֵֵֶֶֶַַָ

לא ה��בל, יהיה א� ואפ�� ח�זרת, אינ� ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ�ְֶַ�היר�ה



irqneliriayקמו meiqelwpe`

:íéøác óñBé-éðáåýåýé äeö-øLà øácä äæ §¥«¥−«Ÿ§¦«¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À
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:ìàøNé éða e÷aãéçúLøé úa-ìëåäìçð ¦§§−§¥¬¦§¨¥«§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈
ähî úçtLnî ãçàì ìàøNé éða úBhnî¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈¦¦§©²©©¥¬
ìàøNé éða eLøéé ïrîì äMàì äéäz äéáà̈¦−¨¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ§¥´¦§¨¥½

åéúáà úìçð Léài''yx:èäìçð áqú-àìå ¦−©«£©¬£Ÿ¨«§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²
e÷aãé Búìçða Léà-ék øçà ähîì ähnî¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ§©´£¨½¦§§¾

:ìàøNé éða úBhîé-úà ýåýé äeö øLàk ©−§¥¬¦§¨¥«©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤
:ãçôìö úBða eùr ïk äLîàéäðééäzå ¤®¥¬¨−Ÿ§¬§¨§¨«©¦«§¤¹¨

úBða ärðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈§´
íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìöi''yx:áéúçtLnî §¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«¦¦§§²Ÿ

ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈
:ïäéáà úçtLî ähî-ìrâéúåönä älà ©©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸ

-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤
÷æç :Bçøé ïcøé ìr áàBî úáøra ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

.ïîéñ ä"ìåç ,íé÷åñô á"ì÷

‡Ë·L ˙e‡È ¯ÓÈÓÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿≈»»ƒ¿»

:ÔÈÏlÓÓ ÛÒBÈ È�·„וÔÈc ƒ¿≈≈¿«¿ƒ≈

„ÁÙÏˆ ˙�·Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»

ÔÈÂ‰z ÔB‰È�ÈÚa ÔÈw˙„Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈≈¿∆¿«

‡Ë·L ˙ÈÚ¯ÊÏ Ì¯a ÔÈL�Ïƒ¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿»

:ÔÈL�Ï ÔÈÂ‰z Ô‰e·‡„ז‡ÏÂ «¬∆¿∆¿«ƒ¿ƒ¿»

Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡�ÒÁ‡ ¯ÁÒ«̇¿««¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

¯·‚ È¯‡ ‡Ë·LÏ ‡Ë·MÓƒƒ¿»¿ƒ¿»¬≈¿«

È‰B˙‰·‡„ ‡Ë·L ˙�ÒÁ‡a¿«¬»«ƒ¿»«¬»»ƒ

:Ï‡¯NÈ È�a Ôe˜acÈחÏÎÂ ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈¿»

‡iË·MÓ ‡�ÒÁ‡ ˙˙¯È ‡z¯a¿«»»¿««¬»»ƒƒ¿«»

‡Ë·L ˙ÈÚ¯fÓ „ÁÏ Ï‡¯NÈ È�·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿»

Èc ÏÈ„a ez�‡Ï È‰z ‡‰e·‡„«¬»¿≈¿ƒ¿¿ƒƒ

˙�ÒÁ‡ ¯·b Ï‡¯NÈ È�a Ôe˙¯È≈¿¿≈ƒ¿»≈¿««¬»«

:È‰B˙‰·‡ט‡�ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ ¬»»ƒ¿»«¿««¬»»

È¯‡ ‡�¯Á‡ ‡Ë·LÏ ‡Ë·MÓƒƒ¿»¿ƒ¿»»√»»¬≈

‡iË·L Ôe˜acÈ dz�ÒÁ‡a ¯·‚¿«¿«¬«¿≈ƒ«¿ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ È�·cיÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»

:„ÁÙÏˆ ˙�a e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È»…∆≈¬»¿«¿»¿»

Ï‚ÁÂ‰יא ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ ‰‡Â‰Â«¬»»«¿»ƒ¿»¿»¿»

È�·Ï „ÁÙÏˆ ˙�a ‰Ú�Â ‰kÏÓeƒ¿»¿…»¿«¿»¿»ƒ¿≈

:ÔÈL�Ï Ô‰e·‡ ÈÁ‡יב˙ÈÚ¯ÊÓ ¬≈¬∆ƒ¿ƒƒ«¿¬«

ÔÈL�Ï ‰‡Â‰ ÛÒBÈ ¯· ‰M�Ó È�a¿≈¿«∆«≈¬»»ƒ¿ƒ

˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ÏÚ Ô‰z�ÒÁ‡ ˙Â‰Â«¬««¬«¿¿∆«ƒ¿»«¿ƒ

:Ô‰e·‡יג‡i�È„Â ‡i„Bwt ÔÈl‡ ¬∆ƒ≈ƒ«»¿ƒ«»

È�a ˙ÂÏ ‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»ƒ»¿…∆¿»¿≈

ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈¿«»¿»«

˜ÊÁ :BÁ¯È„ ‡�c¯È«¿¿»ƒ≈

é"ùø

נחלת על ���ספה ונמצא ל�בט�, ה�חלה ְְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָֹ�חזר

לה�: �היינה א�ר L¯È˙(Á)ה��ה ˙aŒÏÎÂ ְֲִֶֶֶֶַַָָ¿»«…∆∆
‰ÏÁ�.:לאביה �� היה ˙¯ˆ‰(È‡)��א ‰ÏÁÓ «¬»ְִֵֶָָָָֹ«¿»ƒ¿»

'B‚Â.(ק"כ ��ני�(ב"ב מ�� ז� �ד�ת� לפי מנא� �א� ¿ְְְִָָָ�ְִִָָָ

לפי מנא� ה�קרא �בכל ��לד�ת�. �סדר ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָונ�א�

�ז�: ז� ��ק�ל�ת �מ�יד, מסעיחכמת�, פרשת חסלת ְְִֶַָָָָ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥

(øåáéöá äàéø÷ì ¯ øéèôî) ç"ø úáùì äàéø÷
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:íîéîz äráL äðL-éða íéùák ãçà ìéàå íéðLáéìLeíéðøNr äL §©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À

äçðî úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ
ãçàä ìéàì ïîMá äìeìai''yx:âéäìeìa äçðî úìñ ïBøOr ïøOrå §¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´

:ýåýéì äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMáãééöç íäékñðå ©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´
úàæ ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´Ÿ

äðMä éLãçì BLãça Lãç úìòi''yx:åèúàhçì ãçà íéfr øérNe Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈
Bkñðå äùré ãéîzä úìò-ìr ýåýéìi''yx: ©«Ÿ̈®©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−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

.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

ú"åîùì ç"ø úøèôäåñ ÷øô åäéòùéá

åñà:éúçeðî íB÷î äæ-éàå éì-eðáz øLà úéá äæ-éà éìâø íãä õøàäå éàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½§¨−̈¤£´Ÿ©§®̈¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬¨−§«¨¦«

á:éøác-ìr ãøçå çeø-äëðe éðr-ìà èéaà äæ-ìàå ýåýé-íàð älà-ìë eéäiå äúNr éãé älà-ìk-úàå§¤¨¥̧¤Æ¨¦´¨½̈¨©¦«§¬¨¥−¤§ª§Ÿ̈®§¤¤´©¦½¤¨¦Æ§¥½©§¨¥−©§¨¦«

âänä-íb ïåà Cøáî äðáì øékæî øéæç-íc äçðî äìrî áìk óøò äOä çáBæ Léà-äkî øBMä èçBL¥̧©¹©¥¦À¥³©©¤Æ´Ÿ¥−¤½¤©«£¥³¦§¨Æ©£¦½©§¦¬§Ÿ−̈§¨´¥−¨®¤©¥À¨
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קמז

(øåáéöá äàéø÷ì ¯ øéèôî) ç"ø úáùì äàéø÷

úìñ íéðøNr éðLe íîéîz äðL-éða íéùáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬Ÿ§¥«¨−̈§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðîéãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìò ¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−

dkñðåi''yx:ôàéø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe §¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³
:íîéîz äráL äðL-éða íéùák ãçà ìéàå íéðLáéìLeíéðøNr äL §©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À

äçðî úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ
ãçàä ìéàì ïîMá äìeìai''yx:âéäìeìa äçðî úìñ ïBøOr ïøOrå §¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´

:ýåýéì äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMáãééöç íäékñðå ©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´
úàæ ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´Ÿ

äðMä éLãçì BLãça Lãç úìòi''yx:åèúàhçì ãçà íéfr øérNe Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈
Bkñðå äùré ãéîzä úìò-ìr ýåýéìi''yx: ©«Ÿ̈®©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−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

.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

ú"åîùì ç"ø úøèôäåñ ÷øô åäéòùéá

åñà:éúçeðî íB÷î äæ-éàå éì-eðáz øLà úéá äæ-éà éìâø íãä õøàäå éàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½§¨−̈¤£´Ÿ©§®̈¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬¨−§«¨¦«

á:éøác-ìr ãøçå çeø-äëðe éðr-ìà èéaà äæ-ìàå ýåýé-íàð älà-ìë eéäiå äúNr éãé älà-ìk-úàå§¤¨¥̧¤Æ¨¦´¨½̈¨©¦«§¬¨¥−¤§ª§Ÿ̈®§¤¤´©¦½¤¨¦Æ§¥½©§¨¥−©§¨¦«

âänä-íb ïåà Cøáî äðáì øékæî øéæç-íc äçðî äìrî áìk óøò äOä çáBæ Léà-äkî øBMä èçBL¥̧©¹©¥¦À¥³©©¤Æ´Ÿ¥−¤½¤©«£¥³¦§¨Æ©£¦½©§¦¬§Ÿ−̈§¨´¥−¨®¤©¥À¨

:äöôç íLôð íäéöewLáe íäéëøãa eøçaãíbéúàø÷ ïré íäì àéáà íúøeâîe íäéììrúa øçáà éðà- ¨«£Æ§©§¥¤½§¦«¥¤−©§¨¬¨¥«¨©£¦º¤§©´§©«£ª«¥¤À§«Ÿ¨Æ¨¦´¨¤½©³©¨¨̧¦Æ



קמח

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

:eøça ézöôç-àì øLàáe éðéra òøä eNriå eòîL àìå ézøac äðBò ïéàåäíéãøçä ýåýé-øác eòîL §¥´¤½¦©−§¦§´Ÿ¨¥®©©«£³¨©Æ§¥©½©«£¤¬«Ÿ¨©−§¦¨¨«¦§Æ§©§Ÿ̈½©«£¥¦−
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Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3

לוח זמנים לשבוע פרשת מסעי בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.
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הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3

לוח זמנים לשבוע פרשת מסעי בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.
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אלו דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג נית�

FAX: (972) 3 9606761

� ישראל 72915 חב"ד כפר 2 P.O.Bת.ד. 2 Kfar Chabad 72915 Israel

E-mail:Chish770@gmail.com

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com * www.lahak.org
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ל: לשלוח נית� ותיקוני� הערות

:E-mailפקס chazak@zahav.net.il 08-8502772

Dvar Malchus

Issue # 00123

27/07/2008

להשתתפותכם גם על ידי תרומה כספית בהפצת "דבר מלכות" 

בהפקדה לחשבון בנק:
:ISRAEL ישראל

"אור אבנר" בנק הדואר, סניף - 565 חשבון - 8248042 
"אור אבנר"  בנק הפועלים, סניף - 537 חשבון - 557709 

לתרומות מחו"ל:
bank hapoalim, branch: 537, account: or avner 557709, swift: poalilit

:U.S.A. ארה"ב
dvarmalchus, north fork bank, 3464007636

למשלוחים דרך הדואר:
:ISRAEL ישראל

נא לכתוב צ'יק על שם "אור אבנר" 
לכתובת: דבר מלכות  ת. ד. 373 כפר חב"ד

:U.S.A. ארה"ב
Dvarmalchus 770 Eastern Parkway brooklyn N.Y. 11213

לתרומות דרך אתר "דבר מלכות" באינטרנט:
http://www.dvarmalchus.org/Donate.aspx


