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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט' אד"ר עם המצורף אליו,

למילוי  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  ובעת 

משאלות לבבו בכל ענינים אודותם כותב, ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה,

והרי נמצאים אנו בחדש אדר חדש הצלחה לבני ישראל בכל עניניהם.

בברכה לבשו"ט.

במענה לשאלתו - פה בשנים הכי אחרונות, ממעטים הרופאים ביותר בטיפול הלם או אינסולין, 

ומחליפים זה בכדורים )תוצרת שווייץ עם קצת שכלול בארצה"ב. שמות הכדורים - משתנה ממדינה 

 - יותר. בכל אופן עיקר  וידועים לרופאים(, ושבעים רצון מחילוף זה, אף שהטיפול ממושך  למדינה 

שבדרכי נועם ישתדלו שיהי' עסוק בעבודה או בענין שלא ירגיש אחריות כבדה בהם.



ד

,ldwie zyxt zay .c"qa
ycegd mikxan ,milwy zyxt

h"iyz'd ,ipyÎxc`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Ï‰˜iÂ1 וּיאמר יׂשראל  ּבני עדת ּכל את מׁשה ««¿≈ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

הוי' צּוה אׁשר הּדברים אּלה ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאליהם

אֹותם  הּדברים 2לעׂשֹות אּלה ּׁשּכתּוב מה הּנה . ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ציּוּוי  על הּכתּובים ּבפׁשטּות קאי גֹו', צּוה ְְְֲִִִֵֶַַַָָאׁשר

ׁשּבת  אזהרת להם ׁשהקּדים אּלא הּמׁשּכן, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעׂשה

את  ּדֹוחה ׁשאינֹו לֹומר הּמׁשּכן ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָלמלאכת

ּבני 3הּׁשּבת  עדת ּכל הקהלת לזה הּוצר ולכן . ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּׁשּי ּכללי ענין הּוא הּמׁשּכן ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָיׂשראל,

וׁשכנּתי  הּוא הּמׁשּכן ענין  ׁשהרי  יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָלכללּות

ּכאׁשר 4ּבתֹוכם  הּבריאה, ּבתחּלת ׁשהיה ּכמֹו , ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

נברא  מילּואֹו על ׁשכינה 5עֹולם ׁשעיקר , ְְִִִִֶַַָָָ

היתה  .6ּבתחּתֹונים ְְְִַָָ

‰p‰Â,ּכללי ענין הּוא ׁשהּמׁשּכן אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַַָָָ

חצר  מדריגֹות, לכּמה נחלק ְְְֲִֵֶַַַָָָָמּכלֿמקֹום

הּקדׁשים  וקדׁש מֹועד אֹוהל מֹועד, ׁשג'7אהל , ְֳִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

הּכללּיֹות  החלּוקֹות ג' ּכנגד הן אּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבחינֹות

ההׁשּתלׁשלּות  אינּון,8ׁשּבכללּות עלמין ּתלת , ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

עֹולם  האצילּות, ׁשּלפני האיןֿסֹוף עֹולמֹות ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָׁשהם

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ועֹולמֹות וגם 9האצילּות . ְְְְֲֲִִִִַָָָָָ

 ֿ מּכל ּכּידּוע, מּקיפים ּבחינת ׁשהם ְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבּיריעֹות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‰˜iÂ1Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ ««¿≈…∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈«…∆¬≈∆

Ì˙B‡ ˙BNÚÏ 'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡2‰Ó ‰p‰ . ≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ»¬»»«¬»ƒ≈«
È‡˜ ,'B‚ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ ·e˙kM באמרו הפסוק כוונת ∆»≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ»»≈

היא הדברים" ‰ÌÈ·e˙k"אלה ˙eËLÙa מקרא של פשוטו ÏÚלפי ¿«¿«¿ƒ«
ÔkLn‰ ‰NÚÓ ÈeeÈˆ שעליו ƒ«¬≈«ƒ¿»
הבאים, בפסוקים «∆‡l‡מדובר

Ì‰Ï ÌÈc˜‰L לבני רבינו משה ∆ƒ¿ƒ»∆
aL˙ישראל ˙¯‰Ê‡ שנאמר כמו «¿»««»

תעשה  ימים "ששת הבא בפסוק

לכם  יהיה השביעי וביום מלאכה

שבתון..." שבת ∆∆¿Î‡ÏÓÏƒ˙קודש
ÔkLn‰ לאחר מיד מדובר שעליה «ƒ¿»

השבת על ללמד ÓBÏ¯הדברים «
˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc BÈ‡L3 ואין ∆≈∆∆««»

בשבת. המשכן במלאכת לעסוק

‰ÊÏ C¯ˆe‰ ÔÎÏÂ למסירת ¿»≈¿«»∆
ועל  השבת קדושת על הללו הדברים

שבת  דוחה אינה המשכן שמלאכת כך

,Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk ˙Ï‰˜‰«¿»«»¬«¿≈ƒ¿»≈
בני  כל במעמד נאמרה זו ופרשה

ÔÈÚישראל  ‡e‰ ÔkLn‰ Èkƒ«ƒ¿»ƒ¿»
,Ï‡¯NÈ ˙eÏÏÎÏ CiML ÈÏÏk¿»ƒ∆«»ƒ¿»ƒ¿»≈
נאמרו  בו שקשורים דברים ולכן

ישראל כל ÔÈÚבמעמד È¯‰L∆¬≈ƒ¿«
ÈzÎLÂ ‡e‰ ÔkLn‰«ƒ¿»¿»«¿ƒ

ÌÎB˙a4, תרומה בפרשת כנאמר ¿»
בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו

הכתוב  מלשון כי ז"ל חכמינו ואמרו

לשון  הוא שהמשכן (אף "בתוכם"

"ושכנתי  לומר צריך היה כן ואם יחיד

להשראת  שהכוונה ללמוד יש בתוכו")

כל  בתוך מישראל השכינה ואחד אחד

להשראת  הכוונה יותר ובכללות

כולו בעולם È‰L‰השכינה  BÓk¿∆»»
,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a עץ חטא לפני ƒ¿ƒ««¿ƒ»

B‡eÏÈÓהדעת ÏÚ ÌÏBÚ ¯L‡k«¬∆»«ƒ
‡¯·5, רוחני חסרון ללא שלם היה העולם הבריאה ÈÚL˜¯בתחילת ƒ¿»∆ƒ«

‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL6 ונתבארו (הובאו ז"ל חכמינו כדברי ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»
השכינה  והתגלות השראת עיקר שבתחילת לגני") "באתי במאמרי באריכות

השכינה  החטאים בגלל מכן שלאחר אלא התחתון, הזה בעולם דווקא היתה

לרקיע  עד הלאה וכן לשני וממנו הראשון לרקיע מהארץ ועלתה נסתלקה

את  שהוריד אבינו מאברהם החל צדיקים, שבעה עמדו כך ואחר השביעי,

השביעי, רבינו, משה עד הלאה, וכן לשישי, השביעי מהרקיע השכינה

שהשראת  ומכאן המשכן. בהקמת בארץ למטה השכינה את שהוריד

כך  על הציווי ולכן כללי, עניין היא המשכן באמצעות בעולם השכינה

ישראל". בני עדת "כל במעמד נאמר

ÔkLn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰Â¿ƒ≈««ƒ∆«ƒ¿»
,ÈÏÏk ÔÈÚ ‡e‰ נקודה בו ויש ƒ¿»¿»ƒ

(השראת  ומרכזית עיקרית אחת

בעולם) ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהשכינה
˙B‚È¯„Ó ‰nÎÏ ˜ÏÁ פרטיות ∆¿»¿«»«¿≈

מזו, זו ÚBÓ„,שונות Ï‰‡ ¯ˆÁ¬«…∆≈
„ÚBÓ Ï‰B‡ נעלית שקדושתו עצמו ∆≈
החצר  ‰ÌÈL„wמקדושת L„˜Â7 ¿…∆«√»ƒ

יותר, עוד נעלית ∆L‚'שקדושתו
'‚ „‚k Ì‰ el‡ ˙BÈÁa¿ƒ≈≈¿∆∆
˙eÏÏÎaL ˙BiÏÏk‰ ˙B˜eÏÁ‰«¬«¿»ƒ∆ƒ¿»

˙eÏLÏzL‰‰8, האלוקי האור של «ƒ¿«¿¿
באופן  לדרגה מדרגה למטה מלמעלה

כחוליות  בזו זו אחוזות הדרגות שכל

'סדר  כללות ועל שרשרת של

בזוהר  נאמר «¿Ïz˙ההשתלשלות'
,ÔeÈ‡ ÔÈÓÏÚ,הן עולמות שלוש »¿ƒƒ

רבות  במדרגות מדובר שאמנם כלומר

לשלושה  נחלקות הן כללי באופן אבל

ודרגות  סוגים שלושה 'עולמות',

BÓÏBÚ˙האחד Ì‰Lכלליות  ∆≈»
ÏÈˆ‡‰ ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡‰˙e »≈∆ƒ¿≈»¬ƒ

גבול, ללא מאיר האלוקי האור בהם

‰‡ˆeÏÈ˙השני  ÌÏBÚ הראשון »»¬ƒ
המוגדרים  העולמות מבין והעליון

BÓÏBÚ˙השלישי Âוהמוגבלים, ¿»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a9 שבהם ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

יותר  הרבה הוא וההגדרה הגבול עניין

האצילות. מעולם

שעם  במשכן נוסף בעניין מצינו וכן

חילוקי  בו היו כללי, אחד עניין היותו

שונות: דרגות

,Úe„ik ÌÈÙÈwÓ ˙ÈÁa Ì‰L ˙BÚÈ¯ia Ì‚Â מאיר האלוקי האור ¿««¿ƒ∆≈¿ƒ««ƒƒ«»«
פרטנית  התייחסות מבלי כלל, בדרך מלמעלה 'מקיף' – צורות בשתי ומתגלה

ופרטני, פנימי באופן האור במקבלי בהתלבשות – ו'פנימי' האור, למקבלי

כיסוי  ששימשו היריעות במשכן, האלוקית וההתגלות השכינה השראת ולגבי
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 מפתח  כללי

ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  .................................  קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

פרשת , ויקהלפרשת שבת  ויקהל משהה "מאמר ד  )ג

ה   ..............  ט"יתש'ה ,ר שנימברכים החודש אד, שקלים

מברכים , פרשת שקלים ,ויקהל בת פרשתששיחת   )ד

טי   .................................  ט"יתש'ה, החודש אדר שני

  ויקהלפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

דכ  ..............................................  יאכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

זכ  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

חכ  .............  ויקהלפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

טכ  ...........  ויקהלפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

זמ  ................  ויקהלפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

חמ  ...................................  ויקהלפרשת לשבוע  

נז  ...............  ויקהלפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

טנ  ...........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

  

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

בס   ...........  הלויקפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

צז   ...........  ויקהלפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

דק  ..............  ויקהלפרשת לשבוע ספר המצוות  –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

וק  ..................................  קיתהלים פרק , זפרק  במלכים 

  זבחיםמסכת  –משניות   )יז

חק  ...............................................    ביאור קהתי

  

טוק  ...............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  סוכהמסכת   )יט

טזק  ..............................................  טיף עד ד יגמדף 

  :ד"בותינו נשיאי חבמתורת ר

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

מדק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

מהק  ................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

מוק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

מחק  ............................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט- ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

מחק  ......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"ל תרלתורת שמוא  )כה

מטק  ............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

נק  ...............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )כז

נאק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

נבק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

נדק  ..................   מ"ע נבג"זי הרבנית רבקה דברי ימי  )כט

  אגרות קודש   )ל

קנו  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נטק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

סוק  ......................  ויקהלפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

סזק  .......  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לג

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

,ldwie zyxt zay .c"qa
ycegd mikxan ,milwy zyxt

h"iyz'd ,ipyÎxc`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Ï‰˜iÂ1 וּיאמר יׂשראל  ּבני עדת ּכל את מׁשה ««¿≈ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

הוי' צּוה אׁשר הּדברים אּלה ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאליהם

אֹותם  הּדברים 2לעׂשֹות אּלה ּׁשּכתּוב מה הּנה . ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ציּוּוי  על הּכתּובים ּבפׁשטּות קאי גֹו', צּוה ְְְֲִִִֵֶַַַָָאׁשר

ׁשּבת  אזהרת להם ׁשהקּדים אּלא הּמׁשּכן, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעׂשה

את  ּדֹוחה ׁשאינֹו לֹומר הּמׁשּכן ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָלמלאכת

ּבני 3הּׁשּבת  עדת ּכל הקהלת לזה הּוצר ולכן . ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּׁשּי ּכללי ענין הּוא הּמׁשּכן ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָיׂשראל,

וׁשכנּתי  הּוא הּמׁשּכן ענין  ׁשהרי  יׂשראל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָלכללּות

ּכאׁשר 4ּבתֹוכם  הּבריאה, ּבתחּלת ׁשהיה ּכמֹו , ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

נברא  מילּואֹו על ׁשכינה 5עֹולם ׁשעיקר , ְְִִִִֶַַָָָ

היתה  .6ּבתחּתֹונים ְְְִַָָ

‰p‰Â,ּכללי ענין הּוא ׁשהּמׁשּכן אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַַָָָ

חצר  מדריגֹות, לכּמה נחלק ְְְֲִֵֶַַַָָָָמּכלֿמקֹום

הּקדׁשים  וקדׁש מֹועד אֹוהל מֹועד, ׁשג'7אהל , ְֳִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

הּכללּיֹות  החלּוקֹות ג' ּכנגד הן אּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבחינֹות

ההׁשּתלׁשלּות  אינּון,8ׁשּבכללּות עלמין ּתלת , ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

עֹולם  האצילּות, ׁשּלפני האיןֿסֹוף עֹולמֹות ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָׁשהם

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ועֹולמֹות וגם 9האצילּות . ְְְְֲֲִִִִַָָָָָ

 ֿ מּכל ּכּידּוע, מּקיפים ּבחינת ׁשהם ְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבּיריעֹות
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(המו"ל).1) בכתי"ק תיקונים כמה שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן – חב"ד חסידי אגודת ספריית שבארכיון ההנחה רשימת על

א).2) (לה, פרשתנו ב.3)ריש שם, ח.4)פרש"י כה, ג.5)תרומה פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר וש"נ.6)ראה ז. פי"ט, רמב"ם 7)ב"ר

ה"ה. פ"א ביהב"ח נא.8)הל' ע' תרס"ג סה"מ וראה ב'קצה. ע' (ויקהל) פרשתנו אוה"ת שם.9)ראה וברמ"ז א קנט, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‰˜iÂ1Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ ««¿≈…∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈«…∆¬≈∆

Ì˙B‡ ˙BNÚÏ 'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡2‰Ó ‰p‰ . ≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ»¬»»«¬»ƒ≈«
È‡˜ ,'B‚ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ ·e˙kM באמרו הפסוק כוונת ∆»≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ»»≈

היא הדברים" ‰ÌÈ·e˙k"אלה ˙eËLÙa מקרא של פשוטו ÏÚלפי ¿«¿«¿ƒ«
ÔkLn‰ ‰NÚÓ ÈeeÈˆ שעליו ƒ«¬≈«ƒ¿»
הבאים, בפסוקים «∆‡l‡מדובר

Ì‰Ï ÌÈc˜‰L לבני רבינו משה ∆ƒ¿ƒ»∆
aL˙ישראל ˙¯‰Ê‡ שנאמר כמו «¿»««»

תעשה  ימים "ששת הבא בפסוק

לכם  יהיה השביעי וביום מלאכה

שבתון..." שבת ∆∆¿Î‡ÏÓÏƒ˙קודש
ÔkLn‰ לאחר מיד מדובר שעליה «ƒ¿»

השבת על ללמד ÓBÏ¯הדברים «
˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc BÈ‡L3 ואין ∆≈∆∆««»

בשבת. המשכן במלאכת לעסוק

‰ÊÏ C¯ˆe‰ ÔÎÏÂ למסירת ¿»≈¿«»∆
ועל  השבת קדושת על הללו הדברים

שבת  דוחה אינה המשכן שמלאכת כך

,Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk ˙Ï‰˜‰«¿»«»¬«¿≈ƒ¿»≈
בני  כל במעמד נאמרה זו ופרשה

ÔÈÚישראל  ‡e‰ ÔkLn‰ Èkƒ«ƒ¿»ƒ¿»
,Ï‡¯NÈ ˙eÏÏÎÏ CiML ÈÏÏk¿»ƒ∆«»ƒ¿»ƒ¿»≈
נאמרו  בו שקשורים דברים ולכן

ישראל כל ÔÈÚבמעמד È¯‰L∆¬≈ƒ¿«
ÈzÎLÂ ‡e‰ ÔkLn‰«ƒ¿»¿»«¿ƒ

ÌÎB˙a4, תרומה בפרשת כנאמר ¿»
בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו

הכתוב  מלשון כי ז"ל חכמינו ואמרו

לשון  הוא שהמשכן (אף "בתוכם"

"ושכנתי  לומר צריך היה כן ואם יחיד

להשראת  שהכוונה ללמוד יש בתוכו")

כל  בתוך מישראל השכינה ואחד אחד

להשראת  הכוונה יותר ובכללות

כולו בעולם È‰L‰השכינה  BÓk¿∆»»
,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a עץ חטא לפני ƒ¿ƒ««¿ƒ»

B‡eÏÈÓהדעת ÏÚ ÌÏBÚ ¯L‡k«¬∆»«ƒ
‡¯·5, רוחני חסרון ללא שלם היה העולם הבריאה ÈÚL˜¯בתחילת ƒ¿»∆ƒ«

‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL6 ונתבארו (הובאו ז"ל חכמינו כדברי ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»
השכינה  והתגלות השראת עיקר שבתחילת לגני") "באתי במאמרי באריכות

השכינה  החטאים בגלל מכן שלאחר אלא התחתון, הזה בעולם דווקא היתה

לרקיע  עד הלאה וכן לשני וממנו הראשון לרקיע מהארץ ועלתה נסתלקה

את  שהוריד אבינו מאברהם החל צדיקים, שבעה עמדו כך ואחר השביעי,

השביעי, רבינו, משה עד הלאה, וכן לשישי, השביעי מהרקיע השכינה

שהשראת  ומכאן המשכן. בהקמת בארץ למטה השכינה את שהוריד

כך  על הציווי ולכן כללי, עניין היא המשכן באמצעות בעולם השכינה

ישראל". בני עדת "כל במעמד נאמר

ÔkLn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰Â¿ƒ≈««ƒ∆«ƒ¿»
,ÈÏÏk ÔÈÚ ‡e‰ נקודה בו ויש ƒ¿»¿»ƒ

(השראת  ומרכזית עיקרית אחת

בעולם) ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהשכינה
˙B‚È¯„Ó ‰nÎÏ ˜ÏÁ פרטיות ∆¿»¿«»«¿≈

מזו, זו ÚBÓ„,שונות Ï‰‡ ¯ˆÁ¬«…∆≈
„ÚBÓ Ï‰B‡ נעלית שקדושתו עצמו ∆≈
החצר  ‰ÌÈL„wמקדושת L„˜Â7 ¿…∆«√»ƒ

יותר, עוד נעלית ∆L‚'שקדושתו
'‚ „‚k Ì‰ el‡ ˙BÈÁa¿ƒ≈≈¿∆∆
˙eÏÏÎaL ˙BiÏÏk‰ ˙B˜eÏÁ‰«¬«¿»ƒ∆ƒ¿»

˙eÏLÏzL‰‰8, האלוקי האור של «ƒ¿«¿¿
באופן  לדרגה מדרגה למטה מלמעלה

כחוליות  בזו זו אחוזות הדרגות שכל

'סדר  כללות ועל שרשרת של

בזוהר  נאמר «¿Ïz˙ההשתלשלות'
,ÔeÈ‡ ÔÈÓÏÚ,הן עולמות שלוש »¿ƒƒ

רבות  במדרגות מדובר שאמנם כלומר

לשלושה  נחלקות הן כללי באופן אבל

ודרגות  סוגים שלושה 'עולמות',

BÓÏBÚ˙האחד Ì‰Lכלליות  ∆≈»
ÏÈˆ‡‰ ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡‰˙e »≈∆ƒ¿≈»¬ƒ

גבול, ללא מאיר האלוקי האור בהם

‰‡ˆeÏÈ˙השני  ÌÏBÚ הראשון »»¬ƒ
המוגדרים  העולמות מבין והעליון

BÓÏBÚ˙השלישי Âוהמוגבלים, ¿»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a9 שבהם ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

יותר  הרבה הוא וההגדרה הגבול עניין

האצילות. מעולם

שעם  במשכן נוסף בעניין מצינו וכן

חילוקי  בו היו כללי, אחד עניין היותו

שונות: דרגות

,Úe„ik ÌÈÙÈwÓ ˙ÈÁa Ì‰L ˙BÚÈ¯ia Ì‚Â מאיר האלוקי האור ¿««¿ƒ∆≈¿ƒ««ƒƒ«»«
פרטנית  התייחסות מבלי כלל, בדרך מלמעלה 'מקיף' – צורות בשתי ומתגלה

ופרטני, פנימי באופן האור במקבלי בהתלבשות – ו'פנימי' האור, למקבלי

כיסוי  ששימשו היריעות במשכן, האלוקית וההתגלות השכינה השראת ולגבי
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 מפתח  כללי

ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  .................................  קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

פרשת , ויקהלפרשת שבת  ויקהל משהה "מאמר ד  )ג

ה   ..............  ט"יתש'ה ,ר שנימברכים החודש אד, שקלים

מברכים , פרשת שקלים ,ויקהל בת פרשתששיחת   )ד

טי   .................................  ט"יתש'ה, החודש אדר שני

  ויקהלפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

דכ  ..............................................  יאכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

זכ  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

חכ  .............  ויקהלפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

טכ  ...........  ויקהלפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

זמ  ................  ויקהלפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

חמ  ...................................  ויקהלפרשת לשבוע  

נז  ...............  ויקהלפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

טנ  ...........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

  

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

בס   ...........  הלויקפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

צז   ...........  ויקהלפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

דק  ..............  ויקהלפרשת לשבוע ספר המצוות  –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

וק  ..................................  קיתהלים פרק , זפרק  במלכים 

  זבחיםמסכת  –משניות   )יז

חק  ...............................................    ביאור קהתי

  

טוק  ...............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  סוכהמסכת   )יט

טזק  ..............................................  טיף עד ד יגמדף 

  :ד"בותינו נשיאי חבמתורת ר

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

מדק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

מהק  ................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

מוק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

מחק  ............................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט- ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

מחק  ......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"ל תרלתורת שמוא  )כה

מטק  ............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

נק  ...............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )כז

נאק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

נבק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

נדק  ..................   מ"ע נבג"זי הרבנית רבקה דברי ימי  )כט

  אגרות קודש   )ל

קנו  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נטק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

סוק  ......................  ויקהלפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

סזק  .......  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לג



h"iyz'dו ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

הּיריעֹות  מדריגֹות, חילּוקי ּבהם היּו ְְִִֵֵֶַַָָָמקֹום

מאדמים  אלים יריעֹות עּזים, יריעֹות ְְְְֳִִִִִִֵַַָהּתחּתֹונֹות,

ׁשהם  הּמׁשּכן ּבכלי ּומּכלֿׁשּכן ּתחׁשים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָועֹורֹות

ּבהם  ׁשּיׁש ּבוּדאי הרי ּפנימּיים, לאֹורֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָּכלים

ְְִַהתחּלקּות.

‰p‰Â ּׁשּכתּוב וכּנֹו10מה נחֹוׁשת ּכּיֹור ועׂשית ¿ƒ≈ְְְִִֶֶַַָָָ

את  מּמּנּו גֹו' ורחצּו גֹו' לרחצה ְְְְֲִֶֶֶָָָנחֹוׁשת

ּכללית  הכנה הּוא רגליהם, ואת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָידיהם

לחצר  ואפילּו הּמׁשּכן, עניני לכל ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָׁשהּוצרכה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מֹועד, אֹוהל 11אֹוהל אל ּבבֹואם ְְֵֶֶֶֶָָ

ּבחצר  (ׁשהיה הּמזּבח אל ּבגׁשּתם אֹו גֹו' ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָמֹועד

היתה  זה ּבענין ׁשּגם מצינּו ולכן מֹועד). ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָאֹוהל

מׁשה  וּיקהל (ּכמֹו מׁשה ׁשל מיּוחדת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹהׁשּתּתפּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמׁשּכן), ציּוּוי לכללּות 12ּבנֹוגע ְְְְִִִֵֶַַָָָ

לרחצה, מים ׁשּמה וּיּתן גֹו' הּכּיֹור את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוּיׂשם

ואת  ידיהם את ּובניו ואהרן מׁשה מּמּנּו ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹורחצּו

אּלא  ההּוא, לּדֹור  רק לא נֹוגע זה וענין ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹרגליהם,

ּבּגמרא  ּכדאיתא הּדֹורֹות, לכל ּכּיֹור 13ּגם ּכל ְְְִִִַַַָָָָָ

אין  מּמּנּו, ּכהנים ארּבעה לקּדׁש ּכדי ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשאין

ואהרן  מׁשה מּמּנּו ורחצּו ׁשּנאמר ּבֹו, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹמקּדׁשין

ׁשּמּזה  ּתרין), ּובניו ּתרין, ואהרן (מׁשה גֹו' ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּובניו

ענין  הּוא ּבּכּיֹור מׁשה ׁשל ׁשהׁשּתּתפּותֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָֹמּובן,

הּוא  ׁשהּכּיֹור לפי והינּו הּדֹורֹות, לכל ְְְְִִֵֶֶַַַַָׁשּנֹוגע

הּכּיֹור  ענין ּוביאּור ּכללי. מהּדברים 14ענין יּובן ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

מתּבּטא  הּכּיֹור ענין (ּכי הּכּיֹור נעׂשה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּמהם

נעׂשה), ׁשּמהם ּבּדברים ּגם אֹויס) זי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ(ּדריקט

ׁשּכתּוב  נחֹוׁשת 15ּכמֹו גֹו' הּכּיֹור את וּיעׂש ְְִֶֶֶַַַַָ
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יחֿיט.10) ל, כ.11)תשא לֿלא.12)שם, מ, (ובפרש"י).13)פקודי ב יט, וישם 14)זבחים ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

(סה"מ  עטר"ת ואילך). צו ע' ח"א תרל"ב (סה"מ תרל"ב הנ"ל ד"ה וראה ואילך). קפח ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד הכיור את

ואילך. 196 ע' ח"ו בלקו"ש נכלל – מהמאמר חלק תוכן ואילך). רעט ע' ח.15)עטר"ת לח, (ויקהל) פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היורד  מהאור יותר נעלה שהוא 'מקיף' אור של הארה מסמלות מבחוץ למשכן

של  הארה שמסמלים והכלים עצמו המשכן ממבנה (בשונה בפנימיות ומאיר

'מקיף' היה היריעות באמצעות שהאיר שהאור ולמרות 'פנימי), אלוקי אור

שונות  ודרגות שונים לפרטים נחלק מלהיות נעלה הוא מהותו ומצד וכללי

Ì‰a eÈ‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ביריעות ƒ»»»»∆
מבחוץ  המשכן את ≈È˜eÏÈÁƒשכיסו

˙BÚÈ¯i‰ ,˙B‚È¯„Ó«¿≈«¿ƒ
,ÌÈfÚ ˙BÚÈ¯È ,˙BBzÁz‰««¿¿ƒƒƒ
ÌÈÓ„‡Ó ÌÈÏ‡ ˙BÚÈ¯È¿ƒ≈ƒ¿√»ƒ

ÌÈLÁz ˙B¯BÚÂ מהם אחד שכל ¿¿»ƒ
שונה. מסוג אלקית הארה מסמל

ÔkLn‰ ÈÏÎa ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈ƒ¿≈«ƒ¿»
,ÌÈiÓÈt ˙B¯B‡Ï ÌÈÏk Ì‰L∆≈≈ƒ¿¿ƒƒƒ
המותאם  אור מאיר מהם אחד ובכל

של  הקליטה ויכולת אופן לפי במיוחד

בו  וחודר מאיר והאור בפרט כלי אותו

בפנימיות  בו È‡cÂaומתלבש È¯‰¬≈¿««
˙e˜lÁ˙‰ Ì‰a LiL ודרגות ∆≈»∆ƒ¿«¿

כל  של המיוחד לעניינו בהתאם שונות

בהרחבה  (כמבואר מהכלים אחד

המיוחד  העניין מה החסידות בתורת

לפי  וכו' המנורה המזבח, של

הרוחנית הפנימית).המשמעות

·e˙kM ‰Ó ‰p‰Â10 כי בפרשת ¿ƒ≈«∆»
BpÎÂתשא  ˙LBÁ ¯Bik ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»ƒ¿∆¿«

'B‚ eˆÁ¯Â 'B‚ ‰ˆÁ¯Ï ˙LBÁ¿∆¿»¿»¿»¬
epnÓ במשכן לעבוד בבואם הכוהנים ƒ∆

‡e‰ ,Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡∆¿≈∆¿∆«¿≈∆
ÏÎÏ ‰Î¯ˆe‰L ˙ÈÏÏk ‰Î‰¬»»¿»ƒ∆¿¿»¿»
¯ˆÁÏ eÏÈÙ‡Â ,ÔkLn‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«ƒ¿»«¬ƒ«¬«

,„ÚBÓ Ï‰B‡ הנמוכה הדרגה שהיא ∆≈
(הכלליות)ביותר  הדרגות בשלושת

המשכן  e˙kL·של BÓk11 בפרשת ¿∆»
במים  שהרחצה הכנה הכיור בתור

נחוצה  במשכן ‡Ïלעבודה Ì‡B·a¿»∆
ÌzL‚a B‡ 'B‚ „ÚBÓ Ï‰B‡∆≈¿ƒ¿»

) ÁaÊn‰ Ï‡ הקריבו שעליו החיצון ∆«ƒ¿≈«
הקרבנות  רוב Áaˆ¯את ‰È‰L∆»»«¬«

ÔÎÏÂ .(„ÚBÓ Ï‰B‡ כך כיוון כל כללי עניין הוא בו והרחצה שהכיור ∆≈¿»≈
שבו  הדרגות כל את המקיף Ê‰במשכן, ÔÈÚa ÌbL eÈˆÓ עשיית של »ƒ∆«¿ƒ¿»∆

LÓ‰הכיור  Ï‰˜iÂ BÓk) ‰LÓ ÏL ˙„ÁeÈÓ ˙eÙzzL‰ ‰˙È‰»¿»ƒ¿«¿¿∆∆∆…∆¿««¿≈…∆

·e˙kL BÓk ,(ÔkLn‰ ÈeeÈˆ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba12,פקודי בפרשת ¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿∆»
בפועל  המשכן כלי והצבת המשכן הקמת את מתארת התורה ∆«»ÌNiÂכאשר

‰LÓ epnÓ eˆÁ¯Â ,‰ˆÁ¯Ï ÌÈÓ ‰nL ÔziÂ 'B‚ ¯Bik‰ ˙‡∆«ƒ«ƒ≈»»«ƒ¿»¿»¿»¬ƒ∆…∆
,Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡ ÂÈ·e Ô¯‰‡Â המשכן עבודת כי שאף הרי ¿«¬…»»∆¿≈∆¿∆«¿≈∆

לעניין  זאת, בכל - לכוהנים נמסרה

את  גם מזכיר הפסוק בכיור הרחצה

הכנה  של כללי עניין זהו כי משה,

המשכן  לעבודת Ê‰כללית ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆
שיש  המיוחדת רבנו השייכות למשה

הכיור  מן במים (והרחצה הכיור עם

במשכן) לעבודה Ï‡כהכנה Ú‚B≈«…
ÏÎÏ Ìb ‡l‡ ,‡e‰‰ ¯BcÏ ˜«̄««∆»«¿»

,˙B¯Bc‰ לדבר È‡„k˙‡וראיה «ƒ¿ƒ»
Óba13ÔÈ‡L¯‡מובא  ¯Bik Ïk «¿»»»ƒ∆≈

Ba מספקת בכמות Lc˜Ïמים È„k¿≈¿«≈
epnÓ,לפחות  ÌÈ‰k ‰Úa¯‡«¿»»…¬ƒƒ∆

¯Ó‡pL ,Ba ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆∆¡«
הכיור  לגבי epnÓבתורה eˆÁ¯Â¿»¬ƒ∆

‰LÓ) 'B‚ ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ…∆¿«¬…»»…∆
ÔÈ¯z Ô¯‰‡Â שנייםÂÈ·e של , ¿«¬…¿≈»»

ואיתמר  אלעזר שניים ÔÈ¯zאהרן ¿≈
ארבעה  הכול Ô·eÓ,ובסך ‰fnL ,(∆ƒ∆»

¯Bika ‰LÓ ÏL B˙eÙzzL‰L∆ƒ¿«¿∆…∆«ƒ
Ú‚BpL ÔÈÚ ‡e‰ במשמעות ƒ¿»∆≈«

שלו  הרוחנית «¿ÏÎÏהפנימית
,˙B¯Bc‰ ששיעור העובדה שכן «

שבו  מפסוק נלמד בכיור הנדרש המים

הרוחצים  כאחד נימנה רבינו משה

רוחני  קשר לו שיש מכך נובעת בכיור,

לעניין  Bik‰L¯פנימי ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«ƒ
ÈÏÏk ÔÈÚ ‡e‰ עליו שכזה ובתור ƒ¿»¿»ƒ

המנהיג  רבינו, למשה קשור להיות

ישראל. עם של הכללי והרועה

¯Bik‰ ÔÈÚ ¯e‡È·e14 עלֿפי ≈ƒ¿««ƒ
הדברים  ÌÈ¯·c‰Óפנימיות Ô·eÈ»≈«¿»ƒ

‰Bik¯החומרים ‰NÚ Ì‰nL∆≈∆«¬»«ƒ
‡ha˙Ó ¯Bik‰ ÔÈÚ Èk)ƒƒ¿««ƒƒ¿«≈

ÒÈB‡ CÈÊ Ë˜È¯c) ביטוי לידי )בא ¿ƒ¿ƒ¿
·e˙kL BÓk ,(‰NÚ Ì‰nL ÌÈ¯·ca Ìb15,השבוע בפרשת ««¿»ƒ∆≈∆«¬»¿∆»

ויקהל  ‰B‡·Bv˙פרשת ˙B‡¯na ˙LBÁ 'B‚ ¯Bik‰ ˙‡ NÚiÂ«««∆«ƒ¿∆¿«¿«¿
'B‚ כשהן ופירש בהן שרואות מראות בידן היו ישראל "בנות רש"י:
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l`xyi ipa zcr lk z` dyn ldwie

אֹור' ּב'תֹורה וכּמבֹואר גֹו', הּצֹובאֹות 16ּבּמראֹות ְְְְְְַַַָָ

לׁשֹון  'מראֹות' ּׁשּכתּוב מה מקֹומֹות) ְְְְֶַַַָָ(ּובכּמה

הּמאירה רּב אסּפקלריא מראֹות, ב' יׁש ּכי ים, ְְְְְִִִֵַַַַַַָָ

מאירה. ׁשאינּה ְְְְְִֵֶַַַָָָואסּפקלריא

ּבעבֹודת e‡È·e¯ב ) הּמאירה אסּפקלריא ענין ≈ְְְְְֲִִַַַַַַַָָ

(ׁשהרי  העבֹודה מּׂשכר יּובן ְֲֲִֵֶַָָָָָָהאדם,

מצוה  מצוה הּוא 17ׂשכר הּׂשכר ׁשהתחלת ,( ְְְְִִֶַַַַָָָָָ

אמרּו ּגןֿעדן ּבענין ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגןֿעדן.

ז"ל  ועטרֹותיהם 18רּבֹותינּו יֹוׁשבים צּדיקים ְְְִִִֵֵֶַַַַ

ּבזה, ּומבֹואר הּׁשכינה, מּזיו ונהנים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָּבראׁשיהם

ההתיּׁשבּות, ענין הּוא יֹוׁשבים ְְְְְִִִִִַַַַּדצּדיקים

וענין  הּמּקיף. ענין הּוא ּבראׁשיהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָועטרֹותיהם

ׁשּזהּו הּׁשכינה, מּזיו ׁשּנהנין הּוא ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָההתיּׁשבּות

ׁשּבגןֿעדן  והינּו ּבפנימּיּות, התיׁשבּות ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַענין

ּגןֿעדן  ּבין ההפרׁש וזהּו אלקּות. ּגילּוי ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַֹיׁשנֹו

יׁשנֹו הּזה ּבעֹולם ׁשּגם היֹות ּדעם הּזה, ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָלעֹולם

הּזה  ׁשּבעֹולם האלקּות הּנה ׁשּבּבריאה, ְֱֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאלקּות

מּׁשם  היא העֹולם ׁשהתהּוּות ׁשּזהּו ּבהעלם, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָהּוא

הּטבע  ּבגימטרּיא מּלׁשֹון 19אלקים, הּוא ּדטבע , ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָֹ

ׁשעריה  ּבארץ אּון 20טּבעּו פארטרּונקען , ְְְְְֶֶֶַָָָָָ

אבל 21פארּדעקט  ּבׁשלימּות הּכל ׁשּיׁשנֹו הינּו, , ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

האלקּות  ּבגןֿעדן מהּֿׁשאיןּֿכן ּבהעלם, ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהּוא

הּׁשכינה, מּזיו נהנין ענין ׁשּזהּו ּבגילּוי, ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָהּוא

ּדוקא. ׁשּבגילּוי מּדבר הּוא ההנאה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשענין

ּבגןֿעדן  ׁשּגם אףֿעלּֿפי הּנה יֹותר, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּובפרטּיּות

ואלקים, הוי' הּׁשמֹות ב' יׁשנם הּזה ּבעֹולם ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוגם

ׁשּכתּוב  ּבעדן,22ּכמֹו ּגן אלקים הוי' וּיּטע ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
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ואילך.16) ב'רכה ע' (ויקהל) פרשתנו אוה"ת ואילך. א'תתקלט ס"ע תשא באוה"ת ונתבאר הובא ואילך. א לג, מקץ

מ"ב 17) פ"ד א.18).אבות יז, (ד"ה 19)ברכות פ"ו האהבה שער חכמה ראשית פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ואילך. סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א תניא סי"ח. צבי חכם שו"ת א. קפט, א. פט, של"ה איכה 20)והמרגיל).

ט. וש"נ.21)ב, .43 ע' תרפ"ט פט. ע' תרע"ח סה"מ ח.22)ראה ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הכיור  ונעשה ‡B¯'מהן",מתקשטות... ‰¯B˙'a ¯‡B·nÎÂ16 של ספר ¿«¿»¿»

ושמות  בראשית בחומשים התורה לפרשיות הזקן מרבנו «»¿(nÎ·e‰מאמרים
˙BÓB˜Ó החסידות e˙kM·בתורת ‰Ó B‡¯Ó˙הצבאות"ב"מראות ) ¿«∆»«¿

'· LÈ Èk ,ÌÈa¯ ÔBLÏ של שונים ‡È¯Ï˜tÒ‡סוגים ,˙B‡¯Ó ¿«ƒƒ≈«¿«¿«¿«¿»
‰¯È‡n‰ ברורה בצורה רואים שבה «¿ƒ»

dÈ‡Lובהירה  ‡È¯Ï˜tÒ‡Â¿«¿«¿«¿»∆≈»
‰¯È‡Ó הראיה בהירה,ובה פחות ¿ƒ»

להלן. ומבאר שהולך כפי

‡È¯Ï˜tÒ‡ ÔÈÚ ¯e‡È·e (·≈ƒ¿««¿«¿«¿»
Ô·eÈ ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‰¯È‡n‰«¿ƒ»«¬«»»»»
¯ÎN È¯‰L) ‰„B·Ú‰ ¯ÎOÓƒ¿«»¬»∆¬≈¿«

‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ17 ז"ל חכמינו כמאמר ƒ¿»ƒ¿»
היא  הכוונה פשוטו ולפי אבות, בפרקי

אפשרות  הוא המצווה על שהשכר

גוררת  'מצווה כמו נוספת מצווה לקיים

הכוונה  הדברים פנימיות ולפי מצווה',

התוכן  על מלמד המצווה ששכר

המצווה), של הפנימית והמהות

¯ÎO‰ ˙ÏÁ˙‰L קיום על ∆«¿»««»»
Ô„ÚŒÔ‚aהמצוות ‡e‰ ותכלית ¿«≈∆

יהיה  המצוות שכר של השלימות

המתים. בתחיית לבוא, לעתיד

שכר  של המשמעות את ומבאר והולך

הדברים: פנימיות לפי בגןֿעדן המצוות

ÔÈÚa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿«
של והמהות ‡e¯Óהתוכן Ô„ÚŒÔb«≈∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯18ÌÈ˜Ècˆ «≈««ƒƒ

Ì‰È˙B¯ËÚÂ ÌÈ·LBÈ הכתרים ¿ƒ¿«¿≈∆
ÂÈfÓשלהם  ÌÈ‰Â Ì‰ÈL‡¯a¿»≈∆¿∆¡ƒƒƒ

,‰ÈÎM‰ וקולטים מקבלים היינו «¿ƒ»
אלוקית. Êa‰,התגלות ¯‡B·Óe¿»»∆

החסידות ÌÈ˜Ècˆc¿«ƒƒבתורת
ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈ·LBÈ¿ƒƒ¿«

,˙e·MÈ˙‰‰ של קליטה שמשמעו «ƒ¿«¿
בעומק  חודרים שהם באופן הדברים

בפנימיות ו' ∆≈¿»¿Ì‰È˙B¯ËÚÂמתיישבים'
ÛÈwn‰ ÔÈÚ ‡e‰ Ì‰ÈL‡¯a¿»≈∆ƒ¿«««ƒ

ראש  מעל שנמצא הכתר כמו בפנימיות לחדור מבלי מלמעלה המאיר האור

לו. ומחוץ ‰‰˙e·MÈ˙האדם ÔÈÚÂ האלוקי מהאור והנאה קליטה לגבי ¿ƒ¿««ƒ¿«¿
‰˙e·LÈ˙בגןֿעדן ÏL ÔÈÚ e‰fL ,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰pL ‡e‰∆∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆∆ƒ¿«∆ƒ¿«¿

האלוקי  האור של בצורה eiÓÈÙa˙וקליטה ונתפס נקלט שהאור וכיוון ƒ¿ƒƒ

ממנו, ליהנות ניתן ‡e˜Ï˙פנימית ÈeÏÈb BLÈ Ô„ÚŒÔ‚aL eÈ‰Â¿«¿∆¿«≈∆∆¿ƒ¡…
בפנימיות. קולטות שהנשמות

L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ והמהותי התוכני Ô„ÚŒÔbההבדל ÔÈaהרוחניÌÏBÚÏ ¿∆«∆¿≈≈«≈∆»»
‰f‰ הגשמי˙e˜Ï‡‰ BLÈ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc , «∆¿ƒ¡∆«»»«∆∆¿»¡…

,‰‡È¯aaL של והחיות הקיום וכל ∆«¿ƒ»
בכוח  רק הם בו אשר וכל העולם כל

זאת  בכל בתוכם, שנמצאת האלוקות

‰f‰ ÌÏBÚaL ˙e˜Ï‡‰ ‰p‰ƒ≈»¡…∆»»«∆
ÌÏÚ‰a ‡e‰ האלוקי שהאור מבלי ¿∆¿≈

כדי  עד הוא וההעלם ונרגש, ניכר יהיה

שכל  לכך מודעים לא שהנבראים כך

שבהם, האלוקית בחיות תלוי קיומם

e‰fL באופן עניין נברא שהעולם זה ∆∆
הוא  ונסתרת, נעלמת האלוקית שהחיות

לכך  הפנימי »¿ee‰˙‰L∆ƒ˙ההסבר
,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‡È‰ ÌÏBÚ‰»»ƒƒ≈¡…ƒ

Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a19Ú·Ëc , ¿ƒ«¿ƒ»«∆«¿∆«
ı¯‡a eÚaË ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿»¿»»∆

‰È¯ÚL20Ôe‡ ÔÚ˜e¯Ë¯‡Ù , ¿»∆»«¿¿¿∆
Ë˜Úc¯‡Ù21, ומכוסה טבועֿשקוע «¿∆¿

˙eÓÈÏLa Ïk‰ BLiL ,eÈ‰«¿∆∆¿«…ƒ¿≈
מציאותו  שכל במים שטובע דבר כמו

יש  שאכן ובנמשל בשלימות, קיימת

אלוקית  חיות הגשמית הבריאה בתוך

קיימת  היא ‰e‡שבכוחה Ï·‡¬»
ÌÏÚ‰a ומעלימים מכסים המים כי ¿∆¿≈

בנמשל  וכן בהם הטבוע הדבר על

אבל  קיימת בהחלט האלוקית החיות

ניכרת, ולא נראית ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óלא
ÈeÏÈ‚a ‡e‰ ˙e˜Ï‡‰ Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆»¡…¿ƒ
בצורה  מאיר הרוחני האלוקי האור

ונרגשת, ÔÈÚניכרת e‰fL∆∆ƒ¿«
בגןֿעדן היושבים ÌÈ‰∆¡ƒשהצדיקים

‰‡‰‰ ÔÈÚL ,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓƒƒ«¿ƒ»∆ƒ¿««¬»»
‡˜Âc ÈeÏÈ‚aL ¯·cÓ ‡e‰ דבר ƒ»»∆¿ƒ«¿»

נסתר  מדבר בשונה ונרגש ונראה שניכר

מורגשת. הנאה גורם שלא ונעלם

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e למרות הזה, לעולם גןֿעדן בין ההבדל ביאור לתוספת ƒ¿»ƒ≈
בשניהם, קיימת האלוקות Ô„ÚŒÔ‚aשבעצם ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰ƒ≈««ƒ∆«¿«≈∆

BÓk ,ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓM‰ '· ÌLÈ ‰f‰ ÌÏBÚa Ì‚Â¿«»»«∆∆¿»«≈¬»»∆¡…ƒ¿
·e˙kL22·È˙Îe ,Ô„Úa Ôb ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÚhiÂ23˙BNÚ ÌBÈa ∆»«ƒ«¬»»¡…ƒ«¿≈∆¿ƒ¿¬
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ז h"iyz'd ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

הּיריעֹות  מדריגֹות, חילּוקי ּבהם היּו ְְִִֵֵֶַַָָָמקֹום

מאדמים  אלים יריעֹות עּזים, יריעֹות ְְְְֳִִִִִִֵַַָהּתחּתֹונֹות,

ׁשהם  הּמׁשּכן ּבכלי ּומּכלֿׁשּכן ּתחׁשים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָועֹורֹות

ּבהם  ׁשּיׁש ּבוּדאי הרי ּפנימּיים, לאֹורֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָּכלים

ְְִַהתחּלקּות.

‰p‰Â ּׁשּכתּוב וכּנֹו10מה נחֹוׁשת ּכּיֹור ועׂשית ¿ƒ≈ְְְִִֶֶַַָָָ

את  מּמּנּו גֹו' ורחצּו גֹו' לרחצה ְְְְֲִֶֶֶָָָנחֹוׁשת

ּכללית  הכנה הּוא רגליהם, ואת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָידיהם

לחצר  ואפילּו הּמׁשּכן, עניני לכל ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָׁשהּוצרכה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מֹועד, אֹוהל 11אֹוהל אל ּבבֹואם ְְֵֶֶֶֶָָ

ּבחצר  (ׁשהיה הּמזּבח אל ּבגׁשּתם אֹו גֹו' ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָמֹועד

היתה  זה ּבענין ׁשּגם מצינּו ולכן מֹועד). ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָאֹוהל

מׁשה  וּיקהל (ּכמֹו מׁשה ׁשל מיּוחדת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹהׁשּתּתפּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמׁשּכן), ציּוּוי לכללּות 12ּבנֹוגע ְְְְִִִֵֶַַָָָ

לרחצה, מים ׁשּמה וּיּתן גֹו' הּכּיֹור את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוּיׂשם

ואת  ידיהם את ּובניו ואהרן מׁשה מּמּנּו ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹורחצּו

אּלא  ההּוא, לּדֹור  רק לא נֹוגע זה וענין ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹרגליהם,

ּבּגמרא  ּכדאיתא הּדֹורֹות, לכל ּכּיֹור 13ּגם ּכל ְְְִִִַַַָָָָָ

אין  מּמּנּו, ּכהנים ארּבעה לקּדׁש ּכדי ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשאין

ואהרן  מׁשה מּמּנּו ורחצּו ׁשּנאמר ּבֹו, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹמקּדׁשין

ׁשּמּזה  ּתרין), ּובניו ּתרין, ואהרן (מׁשה גֹו' ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּובניו

ענין  הּוא ּבּכּיֹור מׁשה ׁשל ׁשהׁשּתּתפּותֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָֹמּובן,

הּוא  ׁשהּכּיֹור לפי והינּו הּדֹורֹות, לכל ְְְְִִֵֶֶַַַַָׁשּנֹוגע

הּכּיֹור  ענין ּוביאּור ּכללי. מהּדברים 14ענין יּובן ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

מתּבּטא  הּכּיֹור ענין (ּכי הּכּיֹור נעׂשה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּמהם

נעׂשה), ׁשּמהם ּבּדברים ּגם אֹויס) זי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ(ּדריקט

ׁשּכתּוב  נחֹוׁשת 15ּכמֹו גֹו' הּכּיֹור את וּיעׂש ְְִֶֶֶַַַַָ
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יחֿיט.10) ל, כ.11)תשא לֿלא.12)שם, מ, (ובפרש"י).13)פקודי ב יט, וישם 14)זבחים ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

(סה"מ  עטר"ת ואילך). צו ע' ח"א תרל"ב (סה"מ תרל"ב הנ"ל ד"ה וראה ואילך). קפח ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד הכיור את

ואילך. 196 ע' ח"ו בלקו"ש נכלל – מהמאמר חלק תוכן ואילך). רעט ע' ח.15)עטר"ת לח, (ויקהל) פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היורד  מהאור יותר נעלה שהוא 'מקיף' אור של הארה מסמלות מבחוץ למשכן

של  הארה שמסמלים והכלים עצמו המשכן ממבנה (בשונה בפנימיות ומאיר

'מקיף' היה היריעות באמצעות שהאיר שהאור ולמרות 'פנימי), אלוקי אור

שונות  ודרגות שונים לפרטים נחלק מלהיות נעלה הוא מהותו ומצד וכללי

Ì‰a eÈ‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ביריעות ƒ»»»»∆
מבחוץ  המשכן את ≈È˜eÏÈÁƒשכיסו

˙BÚÈ¯i‰ ,˙B‚È¯„Ó«¿≈«¿ƒ
,ÌÈfÚ ˙BÚÈ¯È ,˙BBzÁz‰««¿¿ƒƒƒ
ÌÈÓ„‡Ó ÌÈÏ‡ ˙BÚÈ¯È¿ƒ≈ƒ¿√»ƒ

ÌÈLÁz ˙B¯BÚÂ מהם אחד שכל ¿¿»ƒ
שונה. מסוג אלקית הארה מסמל

ÔkLn‰ ÈÏÎa ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈ƒ¿≈«ƒ¿»
,ÌÈiÓÈt ˙B¯B‡Ï ÌÈÏk Ì‰L∆≈≈ƒ¿¿ƒƒƒ
המותאם  אור מאיר מהם אחד ובכל

של  הקליטה ויכולת אופן לפי במיוחד

בו  וחודר מאיר והאור בפרט כלי אותו

בפנימיות  בו È‡cÂaומתלבש È¯‰¬≈¿««
˙e˜lÁ˙‰ Ì‰a LiL ודרגות ∆≈»∆ƒ¿«¿

כל  של המיוחד לעניינו בהתאם שונות

בהרחבה  (כמבואר מהכלים אחד

המיוחד  העניין מה החסידות בתורת

לפי  וכו' המנורה המזבח, של

הרוחנית הפנימית).המשמעות

·e˙kM ‰Ó ‰p‰Â10 כי בפרשת ¿ƒ≈«∆»
BpÎÂתשא  ˙LBÁ ¯Bik ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»ƒ¿∆¿«

'B‚ eˆÁ¯Â 'B‚ ‰ˆÁ¯Ï ˙LBÁ¿∆¿»¿»¿»¬
epnÓ במשכן לעבוד בבואם הכוהנים ƒ∆

‡e‰ ,Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡∆¿≈∆¿∆«¿≈∆
ÏÎÏ ‰Î¯ˆe‰L ˙ÈÏÏk ‰Î‰¬»»¿»ƒ∆¿¿»¿»
¯ˆÁÏ eÏÈÙ‡Â ,ÔkLn‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«ƒ¿»«¬ƒ«¬«

,„ÚBÓ Ï‰B‡ הנמוכה הדרגה שהיא ∆≈
(הכלליות)ביותר  הדרגות בשלושת

המשכן  e˙kL·של BÓk11 בפרשת ¿∆»
במים  שהרחצה הכנה הכיור בתור

נחוצה  במשכן ‡Ïלעבודה Ì‡B·a¿»∆
ÌzL‚a B‡ 'B‚ „ÚBÓ Ï‰B‡∆≈¿ƒ¿»

) ÁaÊn‰ Ï‡ הקריבו שעליו החיצון ∆«ƒ¿≈«
הקרבנות  רוב Áaˆ¯את ‰È‰L∆»»«¬«

ÔÎÏÂ .(„ÚBÓ Ï‰B‡ כך כיוון כל כללי עניין הוא בו והרחצה שהכיור ∆≈¿»≈
שבו  הדרגות כל את המקיף Ê‰במשכן, ÔÈÚa ÌbL eÈˆÓ עשיית של »ƒ∆«¿ƒ¿»∆

LÓ‰הכיור  Ï‰˜iÂ BÓk) ‰LÓ ÏL ˙„ÁeÈÓ ˙eÙzzL‰ ‰˙È‰»¿»ƒ¿«¿¿∆∆∆…∆¿««¿≈…∆

·e˙kL BÓk ,(ÔkLn‰ ÈeeÈˆ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba12,פקודי בפרשת ¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿∆»
בפועל  המשכן כלי והצבת המשכן הקמת את מתארת התורה ∆«»ÌNiÂכאשר

‰LÓ epnÓ eˆÁ¯Â ,‰ˆÁ¯Ï ÌÈÓ ‰nL ÔziÂ 'B‚ ¯Bik‰ ˙‡∆«ƒ«ƒ≈»»«ƒ¿»¿»¿»¬ƒ∆…∆
,Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡ ÂÈ·e Ô¯‰‡Â המשכן עבודת כי שאף הרי ¿«¬…»»∆¿≈∆¿∆«¿≈∆

לעניין  זאת, בכל - לכוהנים נמסרה

את  גם מזכיר הפסוק בכיור הרחצה

הכנה  של כללי עניין זהו כי משה,

המשכן  לעבודת Ê‰כללית ÔÈÚÂ של ¿ƒ¿»∆
שיש  המיוחדת רבנו השייכות למשה

הכיור  מן במים (והרחצה הכיור עם

במשכן) לעבודה Ï‡כהכנה Ú‚B≈«…
ÏÎÏ Ìb ‡l‡ ,‡e‰‰ ¯BcÏ ˜«̄««∆»«¿»

,˙B¯Bc‰ לדבר È‡„k˙‡וראיה «ƒ¿ƒ»
Óba13ÔÈ‡L¯‡מובא  ¯Bik Ïk «¿»»»ƒ∆≈

Ba מספקת בכמות Lc˜Ïמים È„k¿≈¿«≈
epnÓ,לפחות  ÌÈ‰k ‰Úa¯‡«¿»»…¬ƒƒ∆

¯Ó‡pL ,Ba ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆∆¡«
הכיור  לגבי epnÓבתורה eˆÁ¯Â¿»¬ƒ∆

‰LÓ) 'B‚ ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ…∆¿«¬…»»…∆
ÔÈ¯z Ô¯‰‡Â שנייםÂÈ·e של , ¿«¬…¿≈»»

ואיתמר  אלעזר שניים ÔÈ¯zאהרן ¿≈
ארבעה  הכול Ô·eÓ,ובסך ‰fnL ,(∆ƒ∆»

¯Bika ‰LÓ ÏL B˙eÙzzL‰L∆ƒ¿«¿∆…∆«ƒ
Ú‚BpL ÔÈÚ ‡e‰ במשמעות ƒ¿»∆≈«

שלו  הרוחנית «¿ÏÎÏהפנימית
,˙B¯Bc‰ ששיעור העובדה שכן «

שבו  מפסוק נלמד בכיור הנדרש המים

הרוחצים  כאחד נימנה רבינו משה

רוחני  קשר לו שיש מכך נובעת בכיור,

לעניין  Bik‰L¯פנימי ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«ƒ
ÈÏÏk ÔÈÚ ‡e‰ עליו שכזה ובתור ƒ¿»¿»ƒ

המנהיג  רבינו, למשה קשור להיות

ישראל. עם של הכללי והרועה

¯Bik‰ ÔÈÚ ¯e‡È·e14 עלֿפי ≈ƒ¿««ƒ
הדברים  ÌÈ¯·c‰Óפנימיות Ô·eÈ»≈«¿»ƒ

‰Bik¯החומרים ‰NÚ Ì‰nL∆≈∆«¬»«ƒ
‡ha˙Ó ¯Bik‰ ÔÈÚ Èk)ƒƒ¿««ƒƒ¿«≈

ÒÈB‡ CÈÊ Ë˜È¯c) ביטוי לידי )בא ¿ƒ¿ƒ¿
·e˙kL BÓk ,(‰NÚ Ì‰nL ÌÈ¯·ca Ìb15,השבוע בפרשת ««¿»ƒ∆≈∆«¬»¿∆»

ויקהל  ‰B‡·Bv˙פרשת ˙B‡¯na ˙LBÁ 'B‚ ¯Bik‰ ˙‡ NÚiÂ«««∆«ƒ¿∆¿«¿«¿
'B‚ כשהן ופירש בהן שרואות מראות בידן היו ישראל "בנות רש"י:
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l`xyi ipa zcr lk z` dyn ldwie

אֹור' ּב'תֹורה וכּמבֹואר גֹו', הּצֹובאֹות 16ּבּמראֹות ְְְְְְַַַָָ

לׁשֹון  'מראֹות' ּׁשּכתּוב מה מקֹומֹות) ְְְְֶַַַָָ(ּובכּמה

הּמאירה רּב אסּפקלריא מראֹות, ב' יׁש ּכי ים, ְְְְְִִִֵַַַַַַָָ

מאירה. ׁשאינּה ְְְְְִֵֶַַַָָָואסּפקלריא

ּבעבֹודת e‡È·e¯ב ) הּמאירה אסּפקלריא ענין ≈ְְְְְֲִִַַַַַַַָָ

(ׁשהרי  העבֹודה מּׂשכר יּובן ְֲֲִֵֶַָָָָָָהאדם,

מצוה  מצוה הּוא 17ׂשכר הּׂשכר ׁשהתחלת ,( ְְְְִִֶַַַַָָָָָ

אמרּו ּגןֿעדן ּבענין ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגןֿעדן.

ז"ל  ועטרֹותיהם 18רּבֹותינּו יֹוׁשבים צּדיקים ְְְִִִֵֵֶַַַַ

ּבזה, ּומבֹואר הּׁשכינה, מּזיו ונהנים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָּבראׁשיהם

ההתיּׁשבּות, ענין הּוא יֹוׁשבים ְְְְְִִִִִַַַַּדצּדיקים

וענין  הּמּקיף. ענין הּוא ּבראׁשיהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָועטרֹותיהם

ׁשּזהּו הּׁשכינה, מּזיו ׁשּנהנין הּוא ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָההתיּׁשבּות

ׁשּבגןֿעדן  והינּו ּבפנימּיּות, התיׁשבּות ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַענין

ּגןֿעדן  ּבין ההפרׁש וזהּו אלקּות. ּגילּוי ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַֹיׁשנֹו

יׁשנֹו הּזה ּבעֹולם ׁשּגם היֹות ּדעם הּזה, ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָלעֹולם

הּזה  ׁשּבעֹולם האלקּות הּנה ׁשּבּבריאה, ְֱֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאלקּות

מּׁשם  היא העֹולם ׁשהתהּוּות ׁשּזהּו ּבהעלם, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָהּוא

הּטבע  ּבגימטרּיא מּלׁשֹון 19אלקים, הּוא ּדטבע , ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָֹ

ׁשעריה  ּבארץ אּון 20טּבעּו פארטרּונקען , ְְְְְֶֶֶַָָָָָ

אבל 21פארּדעקט  ּבׁשלימּות הּכל ׁשּיׁשנֹו הינּו, , ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

האלקּות  ּבגןֿעדן מהּֿׁשאיןּֿכן ּבהעלם, ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהּוא

הּׁשכינה, מּזיו נהנין ענין ׁשּזהּו ּבגילּוי, ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָהּוא

ּדוקא. ׁשּבגילּוי מּדבר הּוא ההנאה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשענין

ּבגןֿעדן  ׁשּגם אףֿעלּֿפי הּנה יֹותר, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָּובפרטּיּות

ואלקים, הוי' הּׁשמֹות ב' יׁשנם הּזה ּבעֹולם ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוגם

ׁשּכתּוב  ּבעדן,22ּכמֹו ּגן אלקים הוי' וּיּטע ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
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וׁשמים,23ּוכתיב  ארץ אלקים הוי' עׂשֹות ּביֹום ְְְֱֲֲִִִֶֶָָָָֹ

החילּוק  עלּֿדר ּביניהם, חילּוק יׁש ִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּכלֿמקֹום

אדנ"י  לׁשילּוב ּבאדנ"י הוי' ׁשילּוב ְְֲִִֵֶָָׁשּבין

הינּו24ּבהּוי' ּבאדנ"י, הוי' ׁשילּוב ענין ּדהּנה, . ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ואילּו ּבגילּוי, ׁשהּוא אדנ"י, ׁשם הּוא ְְִִִֵֶֶָָׁשהעיקר

ּדאף  ּבעֹולם, הּוא וכן ּבהעלם. הּוא הוי' ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָׁשם

ּבהתּגּברּות  מּכלֿמקֹום (ּכּנ"ל), הוי' ׁשם ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש

העֹולם  הנהגת ׁשהרי אלקים, ׁשם הּוא ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָֹּובגילּוי

ואילּו הּטבע, ּבגימטרּיא אלקים, ׁשם מּצד ְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹהיא

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבהעלם, הּוא הוי' ׁשמׁש25ׁשם ְְְֲֵֵֶֶֶֶָָָ

הרי  ּומגן, ׁשּבׁשמׁש ּדכׁשם אלקים, הוי' ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּומגן

והינּו ּבמגן, מכּוסה ׁשהּוא אּלא הּׁשמׁש ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָיׁשנֹו

הּמגן, הּוא ׁשּבגילּוי ּומה ּבהעלם, הּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּׁשמׁש

ׁשהם  ּכפי ואלקים הוי' ּבּׁשמֹות הּוא כן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּכמֹו

הוי' וׁשם ּבגילּוי, הּוא אלקים ׁשּׁשם ְְֱֲִִֵֵֶָָָָֹּבעֹולם,

עלּֿדר זה הרי ּבגןֿעדן מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַּבהעלם.

הוי', ׁשם הּוא ׁשהעיקר ּבהּוי', אדנ"י ְֲִִֵֶַָָָָָָׁשילּוב

רק  הּוא אלקים ׁשם ׁשל וענינֹו ּבגילּוי, ְְְֱִִִֵֶֶַָֹׁשהּוא

וזהּו הוי'. ּדׁשם הּגילּוי יהיה ׁשעלֿידֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבכדי

ספירת  עלֿידי הּוא ּבגןֿעדן הּגילּוי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַׁשּגם

הּמלכּות 26הּמלכּות  עלֿידי הּוא ּגילּוי ּכל ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָ

ׁשּלמעלה  הוי' ּדׁשם האֹור ּגילּוי הּוא אבל ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָּדוקא,

מּזיו  ׁשּנהנין ענין ׁשּזהּו הּמלכּות, ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַָמּבחינת

ּוכמֹו אלקּות, מהּות ּגילּוי ענין ׁשהּוא ְְְֱִִִֶַַַָֹהּׁשכינה,

אֹור' ּב'מאֹורי יסֹוד,27ׁשּכתּוב ּבחינת הּוא ׁשּזיו ְְְִִִֵֶֶַָ

האיןֿסֹוף,28וידּוע  עֹולמֹות סֹוף הּוא ׁשהּיסֹוד ְְֵֶַַָָָ

ונמצא, נברא. ּבחינת ולא ּבֹורא ּבחינת ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹּדהינּו
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יו"ד.23) ד, ובכ"מ.24)שם ד. סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא יב.25)ראה פד, תהלים

עה"פ. אור יהל ואילך. פ"ד שעהיוה"א תניא ובכ"מ.26)וראה ג. יב, לך לך תו"א יח.27)ראה אות ז ראה 28)מערכת

תשסז. ס"ע ח"ב תער"ב המשך ב. פא, תרומה תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ הזה העולם לגבי והן עדן גן לגבי שהן הרי ¬»»¡…ƒ∆∆¿»»ƒ

גם  השמות, שני של הארה ידי על הייתה והתהוותם שבריאתם בתורה מפורש

שם  וגם הוי' eÏÈÁ˜אלוקים שם LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ הבדל,Ì‰ÈÈa ƒ»»≈ƒ≈≈∆
È"„‡ ·eÏÈLÏ È"„‡a 'ÈÂ‰ ·eÏÈL ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ C¯cŒÏÚ«∆∆«ƒ∆≈ƒ¬»»¿¿ƒ

'Èe‰a24 וחסידות בקבלה מבואר ¿«»»
יש  הקדושים מהשמות אחד שלכל

הוי' שם – ובענייננו משלו, ועניין תוכן

ושם  ולהתהוות, לגילוי המקור הוא

ולצמצום, להעלם המקור הוא אלוקים

השמות  בין 'שילוב' יש זאת ועם

משני  בה שיש הארה היינו השונים,

בהרחבה  וכמבואר יחד, גם השמות

התניא  שבספר והאמונה' היחוד ב'שער

שילוב  ידי על היא העולם שהתהוות

גם  אלוקים ומשם הוי' משם הארה של

הוי' "שילוב נקרא זה ועניין יחד,

אֿדֿנֿי באדנ  שם של עניינו כי ות",

שם  של לעניינו (בכללות) שווה

בין  הבדל שיש מבואר כך ועל אלוקים,

אדנות  שילוב ובין באדנות הוי' שילוב

‰ÈÂ'בהוי'. ·eÏÈL ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¬»»
‡e‰ ¯˜ÈÚ‰L eÈ‰ ,È"„‡a¿«¿∆»ƒ»
,ÈeÏÈ‚a ‡e‰L ,È"„‡ ÌL≈∆¿ƒ
כשם  שעניינו אדנ"י, שם וכאשר

בעיקר  שניכר מה בגלוי, הוא אלוקים

ההעלם  ‰ÈÂ'הוא ÌL eÏÈ‡Â¿ƒ≈¬»»
גילוי ÌÏÚ‰aשעניינו ‡e‰ ואינו ¿∆¿≈

ÌÏBÚaניכר. ‡e‰ ÔÎÂ,הזהÛ‡c ¿≈»»¿«
Ï"pk) 'ÈÂ‰ ÌL Ba LiL שגם ∆≈≈¬»»««

האלוקי  האור שבו הזה העולם התהוות

הוי' משם היא בהעלם ŒÏkÓהוא ,(ƒ»
ÌB˜Ó שהוא השם הזה בעולם »

ÌL ‡e‰ ÈeÏÈ‚·e ˙e¯ab˙‰a¿ƒ¿«¿¿ƒ≈
ÌÏBÚ‰ ˙‚‰‰ È¯‰L ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆¬≈«¿»«»»

ובגלוי ÌLבפועל „vÓ ‡È‰ƒƒ«≈
,Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ»«∆«

הטבע בדרך מתנהל eÏÈ‡Â¿ƒוהעולם
'ÈÂ‰ ÌL הארה יש שמצידו השם ≈¬»»

גבול  בלי ÌÏÚ‰aאלוקית ‡e‰,ובגלוי בפועל העולם בהנהגת ניכר ואינו ¿∆¿≈
·e˙kL BÓÎe25,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ô‚Óe LÓL הפנימית והמשמעות ¿∆»∆∆»≈¬»»¡…ƒ

למגן  נמשל אלוקים ושם המאירה לשמש נמשל הוי' ששם היא הפסוק של

השמש אור על ומסתיר המעלים ‰¯Èוכיסוי ,Ô‚Óe LÓLaL ÌLÎcƒ¿≈∆¿∆∆»≈¬≈

LÓM‰ BLÈבשלימותה קיימת השמש של e‰L‡והמציאות ‡l‡ ∆¿«∆∆∆»∆
ÈeÏÈ‚aL ‰Óe ,ÌÏÚ‰a ‡e‰ LÓM‰L eÈ‰Â ,Ô‚Óa ‰ÒeÎÓ¿∆¿»≈¿«¿∆«∆∆¿∆¿≈«∆¿ƒ
Ì‰L ÈÙk ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓMa ‡e‰ ÔÎ BÓk ,Ô‚n‰ ‡e‰«»≈¿≈«≈¬»»∆¡…ƒ¿ƒ∆≈

ÌÏBÚa,הגשמי ÈeÏÈ‚aהזה ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌML האלוקות ולכן »»∆≈¡…ƒ¿ƒ
ונסתרת, ‰ÈÂ'נעלמת ÌLÂ שאמנם ¿≈¬»»

אלא  נראה אינו אבל בשלימותו קיים

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהוא .ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«∆≈≈
C¯cŒÏÚ ‰Ê È¯‰ Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆¬≈∆«∆∆
¯˜ÈÚ‰L ,'Èe‰a È"„‡ ·eÏÈLƒ¿«»»∆»ƒ»

‡e‰L ,'ÈÂ‰ ÌL ‡e‰ השם ≈¬»»∆
ÌLשמאיר ÏL BÈÚÂ ,ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿ƒ¿»∆≈

ÌÈ˜Ï‡ שם בתוך כתוספת המשולב ¡…ƒ
העיקר  שהוא È„Îaהוי' ˜¯ ‡e‰«ƒ¿≈

ÌLc ÈeÏÈb‰ ‰È‰È B„ÈŒÏÚL∆«»ƒ¿∆«ƒ¿≈
'ÈÂ‰ בפועל מאיר השמש שאור כשם ¬»»

המגן  דרך עוברות האור שקרני ידי על

והכיסוי.

Ô„ÚŒÔ‚a ÈeÏÈb‰ ÌbL e‰ÊÂ¿∆∆««ƒ¿«≈∆
˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ«

˙eÎÏn‰26, ומצמצמת שמעלימה ««¿
והמידות  המוחין של האור את

‰e‡שלמעלה  ÈeÏÈb Ïk È¯‰L∆¬≈»ƒ
,‡˜Âc ˙eÎÏn‰ È„ÈŒÏÚ כשם «¿≈««¿«¿»

האמצעי  הוא הדיבור כוח שבאדם

לידי  באים שלו והרגשות השכל שדרכו

שם ‡·Ïהחוצה ביטוי  שאכן למרות ¬»
הוא  העלם שעניינו המלכות, אלוקים,

בפועל, הגילוי את להביא האמצעי

בגןֿעדן  המאיר האור זאת ‰e‡בכל
'ÈÂ‰ ÌLc ¯B‡‰ ÈeÏÈbƒ»¿≈¬»»
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«««¿
ÂÈfÓ ÔÈ‰pL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆∆¡ƒƒƒ

,‰ÈÎM‰ רק שייכת הנאה וכאמור «¿ƒ»
נעלם  מדבר ולא ונרגש גלוי מדבר

˙e‰Ó ÈeÏÈb ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ«
·e˙kL BÓÎe ,˙e˜Ï‡¡…¿∆»

'¯B‡ È¯B‡Ó'a27ÂÈfL האור ƒ¿≈∆ƒ
השכינה" "זיו ונקרא עדן בגן המאיר

Úe„ÈÂ ,„BÒÈ ˙ÈÁa ‡e‰28„BÒi‰L האצילות בעולם שהוא כפי ¿ƒ«¿¿»«∆«¿
‡ÏÂ ‡¯Ba ˙ÈÁa eÈ‰c ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÛBÒ ‡e‰»»≈¿«¿¿ƒ«≈¿…

‡¯· ˙ÈÁa המלכות ספירת היסוד, מידת אחרי הבאה מהספירה ורק ¿ƒ«ƒ¿»
חלק  היא היסוד מידת אבל והגבלות ו'הגדרה' 'ציור' עם 'נבראים' יש ואילך,
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ּכמֹו הּוא לעֹולמֹות ּגןֿעדן ּבין ְְֵֵֵֶֶֶַַָָׁשההפרׁש

הּנבראים, ּתחּלת - הּמלכּות ּבחינת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָההפרׁש

האיןֿסֹוף. סֹוף - הּיסֹוד ְְִִֵַַָלבחינת

אפׁשר ÌÓ‡ג) אי מּובן, אינֹו הּנ"ל עלּֿפי »¿»ְִֵֵֶַַַָָ

ּתּוכל  נברא ּבבחינת ׁשהיא ְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשהּנׁשמה

אלקּות, מהּות ׁשהּוא הּׁשכינה מּזיו ְֱִִִֵֶַַָָֹליהנֹות

מּמעל  אלקה חלק הּנׁשמה היֹות עם 29ׁשהרי ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

מּמׁש ּתיבת) ּבזה ׁשּמֹוסיפים אּלא עֹוד ,30(ולא ְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ונעׂשית  ונׁשּתלׁשלה ירדה הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָמּכלֿמקֹום

הן  ּבׁשר ׁשן ׁשהּנׁשמֹות וכּידּוע נברא, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבבחינת

מים  ּבבחינת ונמׁשכּו ירדּו אבל אֹור, ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָּבבחינת

חֹודׁש ּבדרּוׁשי ּבארּוכה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָורקיע,

רקיע 31ּתׁשרי  מים אֹור הּוא 32ּבענין ׁשרקיע , ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

הּוא  ׁשרקיע היֹות ׁשעם והינּו מּיא, ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָּדאגלידּו

ׁשּנעׂשה  ּבאֹופן זה הרי  מּכלֿמק ֹום מים, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּבחינת

ׁשהּנׁשמה  אפׁשר אי ואםּֿכן כּו', אחר ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמהּות

ּתּוכל  רקיע, ּבבחינת  נברא, ּבבחינת ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָׁשּנעׂשית

אינֹו ּוביֹותר  ׁשּבגןֿעדן. הּׁשכינה מּזיו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָליהנֹות

ּבאיןֿערֹו הם וגןֿעדן הּזה עֹולם ׁשהרי ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּובן,

לּבֹורא  נברא ׁשּבין האיןֿערֹו ּוכמֹו לזה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָזה

ׁשהעלּיה  ׁשּמצינּו הּטעם ּכן ּגם וזהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכּנ"ל.

ּבנהר  הּטבילה עלֿידי היא לגןֿעדן הּזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמעֹולם

עלמא  ּדהאי חיזּו ליׁשּכח ּכדי ׁשאז 33ּדינּור, , ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

לפי  והינּו ּבגןֿעדן, העלּיה להיֹות אפׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדוקא

עלּיה  היא לגןֿעדן הּזה מעֹולם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהעלּיה

לדרּגא  מּדרּגא ּבעלּיה  ׁשהרי  ,ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

המדרגה  על לׁשּכֹוח צֹור אין לזֹו, זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבער
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ב.29) לא, רפ"ב.30)איוב ואילך;31)תניא 138 ע' חכ"ד (תו"מ ואילך פ"ב תעודה צור ד"ה ואילך; פ"ד צוה תורה ד"ה

.(7 ע' (לעיל פ"ד זו שנה לגני באתי ד"ה גם וראה ואילך). 175 א 32)ע' ע, דא"ח) (עם סידור ואילך. א קסז, זח"ב ראה

וש"נ. ואילך. תנד תנא. ע' ח"ב תרל"ה סה"מ ויצא 33)ואילך. ד. ז, בראשית תו"א ב. ריא, ח"ב א. רא, ח"א זהר ראה

ועוד. ד. א, בשלח לקו"ת ג. סט, יתרו ג. ק, א. צו, א. צב, מג"א סע"א. לא, מקץ ד. כב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והגבלות.מהאיןֿסוף  מגדרים ÔÈaשלמעלה L¯Ù‰‰L ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«∆¿≈≈
Ô„ÚŒÔb בגלוי היא האלוקות נעלם BÓÏBÚÏ˙שבו האלוקי האור שבהם «≈∆»»

‰eÎÏn˙ונסתר  ˙ÈÁa ÔÈa L¯Ù‰‰ BÓk ‡e‰ דאצילות˙lÁz - ¿«∆¿≈≈¿ƒ«««¿¿ƒ«
ÌÈ‡¯·p‰,מציאות בגדרי ‰‡ŒÔÈהמוגדרים ÛBÒ - „BÒi‰ ˙ÈÁ·Ï «ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««¿»≈

ÛBÒ.הללו מהגדרים שלמעלה

BÈ‡ Ï"p‰ ÈtŒÏÚ ÌÓ‡ (‚»¿»«ƒ««≈
‰ÓLp‰L ¯LÙ‡ CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈∆¿»∆«¿»»

‡È‰L רוחנית מהות נעלית אמנם ∆ƒ
היא  זאת בכל ·¯‡אבל ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿»

מוגדרת  מציאות B‰ÈÏ˙עם ÏÎez«≈»
˙e‰Ó ‡e‰L ‰ÈÎM‰ ÂÈfÓƒƒ«¿ƒ»∆«

˙e˜Ï‡ וגדרי מהגבלות שלמעלה ¡…
‰BÈ˙הנבראים, ÌÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¡
‰ÓLp‰ הכתוב ÏÁ˜כלשון «¿»»≈∆

ÏÚnÓ ‰˜Ï‡29„BÚ ‡ÏÂ) ∆…»ƒ««¿…
‰Êa ÌÈÙÈÒBnL ‡l‡ בספר ∆»∆ƒƒ»∆

LnÓהתניא  (˙·Èz30ŒÏkÓ , ≈««»ƒ»
‰ÏLÏzLÂ ‰„¯È È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈»¿»¿ƒ¿«¿¿»

ומעולם  לדרגה לעולם מדרגה

‡¯· ˙ÈÁ·a ˙ÈNÚÂ עם ¿«¬≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»
והגבלות, »«»¿Úe„iÎÂגדרים

ÔL¯La ˙BÓLp‰L שהן כפי ∆«¿»¿»¿»
להיות  שירדו לפני באלוקות, כלולות

'נברא' ‡B¯,בבחינת ˙ÈÁ·a Ô‰≈ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·a eÎLÓÂ e„¯È Ï·‡¬»»¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«
¯‡a˙pL BÓÎe ,ÚÈ˜¯Â ÌÈÓ«ƒ¿»ƒ«¿∆ƒ¿»≈
L„BÁ ÈLe¯„a ‰Îe¯‡a«¬»ƒ¿≈∆

È¯Lz31 שנה תשי"ט של שנת זו, ƒ¿≈
ÚÈ˜¯ ÌÈÓ ¯B‡ ÔÈÚa32, ¿ƒ¿««ƒ»ƒ«

,‡iÓ e„ÈÏ‚‡c ‡e‰ ÚÈ˜¯L∆»ƒ«¿ƒ¿ƒ«»
הגלידו  כמבואר שהמים (וקפאו),

רקיע", מים ש"אור, וחסידות בקבלה

בהתהוות  שלבים שלושה מסמלים

מופשט  מושג הוא אור הבריאה:

לפני  האינסופי האלוקי לאור המתייחס

של  מוגדרת מציאות להוות ירידתו

החסד  מידת את מסמלים מים נבראים,

כבר  האלוקי שהאור כפי היינו והגילוי,

כמציאות  הם והנבראים גלוי עדיין הוא אבל נבראים להוות ומתגלה יורד

שהרקיע  כשם החומרית הגשמית המציאות את מסמל ורקיע וזכה, מעודנת

(ומובא  יותר נתגשמו זורמים מים להיות שבמקום היינו שהגלידו, ממים נברא

"אביע", כמו הוא יביע – אמר" יביע ליום "יום הפסוק בלשון נרמז שהדבר

מים  אור, תיבות ראשי ו"אמר" אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה תיבות ראשי

הללו) השלבים שלושת באמצעות היא העולמות שהתהוות לרמז ¿»¿eÈ‰Âרקיע
היא  שהגלידו ממים היא הרקיע שהתהוות העובדה ‰BÈ˙משמעות ÌÚL∆ƒ¡

,ÌÈÓ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ ÚÈ˜¯L∆»ƒ«ƒ¿ƒ««ƒ
ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆¿∆

,'eÎ ¯Á‡ ˙e‰Ó ‰NÚpL כי ∆«¬»««≈
ומשתלשל  יורד האלוקי האור כאשר

הוא  ומוגדרת מוגבלת מציאות להוות

מהותי שינוי ‡CÈעובר ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈
˙ÈNÚpL ‰ÓLp‰L ¯LÙ‡∆¿»∆«¿»»∆«¬≈
ÚÈ˜¯ ˙ÈÁ·a ,‡¯· ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»ƒ«
והגבלות, גדרים עם מציאות היינו

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ˙B‰ÈÏ ÏÎez«≈»ƒƒ«¿ƒ»
Ô„ÚŒÔ‚aL האור התגלות שהוא ∆¿«≈∆

לנבראים  מירידה שלמעלה האלוקי

המוגבלים.?

È¯‰L ,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»∆¬≈
ŒÔÈ‡a Ì‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆¿«≈∆≈¿≈

,‰ÊÏ ‰Ê CB¯Ú הוא ביניהם והפער ¬∆»∆
ביניהם  להשוות כלל ניתן שלא כזה

CB¯ÚŒÔÈ‡‰ BÓÎe ההשוואה העדר ¿»≈¬
.Ï"pk ‡¯BaÏ ‡¯· ÔÈaL∆≈ƒ¿»«≈««
eÈˆnL ÌÚh‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«««∆»ƒ
ŒÔ‚Ï ‰f‰ ÌÏBÚÓ ‰iÏÚ‰L∆»¬ƒ»≈»«∆¿«

Ô„Ú מהגוף הנשמה הסתלקות לאחר ≈∆
‰ÏÈ·h‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ של ƒ«¿≈«¿ƒ»

eÈc¯,הנשמה ¯‰a אש של נהר ƒ¿«ƒ
eÊÈÁ(רוחנית) ÁkLÈÏ È„k¿≈ƒ¿«≈

‡ÓÏÚ È‡‰c33, שהנשמה כדי ¿«»¿»
הזה, העולם של ה'מראה' את תשכח

דילוג  של במעבר שמדובר מאחר כי

צורך  יש כך, כל עצום פער על

המצב  של ו'שכחה' מוחלטת בהתנקות

ה'טבילה'Ê‡Lהקודם  לאחר ∆»
לעולם  השייכות את לגמרי שמבטלת

BÈ‰Ï˙הזה ¯LÙ‡ ‡˜Âc«¿»∆¿»ƒ¿
‰iÏÚ‰הנשמה Ô„ÚŒÔ‚a,של »¬ƒ»¿«≈∆

‰iÏÚ ‡È‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ‰f‰ ÌÏBÚÓ ‰iÏÚ‰L ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»¬ƒ»≈»«∆¿«≈∆ƒ¬ƒ»
,CB¯ÚŒÔÈ‡aL והשוואה יחס כל ללא נעלה למצב אחד È¯‰Lממצב ∆¿≈¬∆¬≈

,BÊÏ BÊ C¯ÚaL ‡b¯„Ï ‡b¯cÓ ‰iÏÚa אמנם הדרגות שתי כאשר «¬ƒ»ƒ«¿»¿«¿»∆¿∆∆¿
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ט h"iyz'd ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

וׁשמים,23ּוכתיב  ארץ אלקים הוי' עׂשֹות ּביֹום ְְְֱֲֲִִִֶֶָָָָֹ

החילּוק  עלּֿדר ּביניהם, חילּוק יׁש ִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּכלֿמקֹום

אדנ"י  לׁשילּוב ּבאדנ"י הוי' ׁשילּוב ְְֲִִֵֶָָׁשּבין

הינּו24ּבהּוי' ּבאדנ"י, הוי' ׁשילּוב ענין ּדהּנה, . ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ואילּו ּבגילּוי, ׁשהּוא אדנ"י, ׁשם הּוא ְְִִִֵֶֶָָׁשהעיקר

ּדאף  ּבעֹולם, הּוא וכן ּבהעלם. הּוא הוי' ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָׁשם

ּבהתּגּברּות  מּכלֿמקֹום (ּכּנ"ל), הוי' ׁשם ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש

העֹולם  הנהגת ׁשהרי אלקים, ׁשם הּוא ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָֹּובגילּוי

ואילּו הּטבע, ּבגימטרּיא אלקים, ׁשם מּצד ְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹהיא

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבהעלם, הּוא הוי' ׁשמׁש25ׁשם ְְְֲֵֵֶֶֶֶָָָ

הרי  ּומגן, ׁשּבׁשמׁש ּדכׁשם אלקים, הוי' ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹּומגן

והינּו ּבמגן, מכּוסה ׁשהּוא אּלא הּׁשמׁש ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָיׁשנֹו

הּמגן, הּוא ׁשּבגילּוי ּומה ּבהעלם, הּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּׁשמׁש

ׁשהם  ּכפי ואלקים הוי' ּבּׁשמֹות הּוא כן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּכמֹו

הוי' וׁשם ּבגילּוי, הּוא אלקים ׁשּׁשם ְְֱֲִִֵֵֶָָָָֹּבעֹולם,

עלּֿדר זה הרי ּבגןֿעדן מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַּבהעלם.

הוי', ׁשם הּוא ׁשהעיקר ּבהּוי', אדנ"י ְֲִִֵֶַָָָָָָׁשילּוב

רק  הּוא אלקים ׁשם ׁשל וענינֹו ּבגילּוי, ְְְֱִִִֵֶֶַָֹׁשהּוא

וזהּו הוי'. ּדׁשם הּגילּוי יהיה ׁשעלֿידֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבכדי

ספירת  עלֿידי הּוא ּבגןֿעדן הּגילּוי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַׁשּגם

הּמלכּות 26הּמלכּות  עלֿידי הּוא ּגילּוי ּכל ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָ

ׁשּלמעלה  הוי' ּדׁשם האֹור ּגילּוי הּוא אבל ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָּדוקא,

מּזיו  ׁשּנהנין ענין ׁשּזהּו הּמלכּות, ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַָמּבחינת

ּוכמֹו אלקּות, מהּות ּגילּוי ענין ׁשהּוא ְְְֱִִִֶַַַָֹהּׁשכינה,

אֹור' ּב'מאֹורי יסֹוד,27ׁשּכתּוב ּבחינת הּוא ׁשּזיו ְְְִִִֵֶֶַָ

האיןֿסֹוף,28וידּוע  עֹולמֹות סֹוף הּוא ׁשהּיסֹוד ְְֵֶַַָָָ

ונמצא, נברא. ּבחינת ולא ּבֹורא ּבחינת ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹּדהינּו
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יו"ד.23) ד, ובכ"מ.24)שם ד. סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא יב.25)ראה פד, תהלים

עה"פ. אור יהל ואילך. פ"ד שעהיוה"א תניא ובכ"מ.26)וראה ג. יב, לך לך תו"א יח.27)ראה אות ז ראה 28)מערכת

תשסז. ס"ע ח"ב תער"ב המשך ב. פא, תרומה תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ הזה העולם לגבי והן עדן גן לגבי שהן הרי ¬»»¡…ƒ∆∆¿»»ƒ

גם  השמות, שני של הארה ידי על הייתה והתהוותם שבריאתם בתורה מפורש

שם  וגם הוי' eÏÈÁ˜אלוקים שם LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ הבדל,Ì‰ÈÈa ƒ»»≈ƒ≈≈∆
È"„‡ ·eÏÈLÏ È"„‡a 'ÈÂ‰ ·eÏÈL ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ C¯cŒÏÚ«∆∆«ƒ∆≈ƒ¬»»¿¿ƒ

'Èe‰a24 וחסידות בקבלה מבואר ¿«»»
יש  הקדושים מהשמות אחד שלכל

הוי' שם – ובענייננו משלו, ועניין תוכן

ושם  ולהתהוות, לגילוי המקור הוא

ולצמצום, להעלם המקור הוא אלוקים

השמות  בין 'שילוב' יש זאת ועם

משני  בה שיש הארה היינו השונים,

בהרחבה  וכמבואר יחד, גם השמות

התניא  שבספר והאמונה' היחוד ב'שער

שילוב  ידי על היא העולם שהתהוות

גם  אלוקים ומשם הוי' משם הארה של

הוי' "שילוב נקרא זה ועניין יחד,

אֿדֿנֿי באדנ  שם של עניינו כי ות",

שם  של לעניינו (בכללות) שווה

בין  הבדל שיש מבואר כך ועל אלוקים,

אדנות  שילוב ובין באדנות הוי' שילוב

‰ÈÂ'בהוי'. ·eÏÈL ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¬»»
‡e‰ ¯˜ÈÚ‰L eÈ‰ ,È"„‡a¿«¿∆»ƒ»
,ÈeÏÈ‚a ‡e‰L ,È"„‡ ÌL≈∆¿ƒ
כשם  שעניינו אדנ"י, שם וכאשר

בעיקר  שניכר מה בגלוי, הוא אלוקים

ההעלם  ‰ÈÂ'הוא ÌL eÏÈ‡Â¿ƒ≈¬»»
גילוי ÌÏÚ‰aשעניינו ‡e‰ ואינו ¿∆¿≈

ÌÏBÚaניכר. ‡e‰ ÔÎÂ,הזהÛ‡c ¿≈»»¿«
Ï"pk) 'ÈÂ‰ ÌL Ba LiL שגם ∆≈≈¬»»««

האלוקי  האור שבו הזה העולם התהוות

הוי' משם היא בהעלם ŒÏkÓהוא ,(ƒ»
ÌB˜Ó שהוא השם הזה בעולם »

ÌL ‡e‰ ÈeÏÈ‚·e ˙e¯ab˙‰a¿ƒ¿«¿¿ƒ≈
ÌÏBÚ‰ ˙‚‰‰ È¯‰L ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆¬≈«¿»«»»

ובגלוי ÌLבפועל „vÓ ‡È‰ƒƒ«≈
,Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ»«∆«

הטבע בדרך מתנהל eÏÈ‡Â¿ƒוהעולם
'ÈÂ‰ ÌL הארה יש שמצידו השם ≈¬»»

גבול  בלי ÌÏÚ‰aאלוקית ‡e‰,ובגלוי בפועל העולם בהנהגת ניכר ואינו ¿∆¿≈
·e˙kL BÓÎe25,ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ô‚Óe LÓL הפנימית והמשמעות ¿∆»∆∆»≈¬»»¡…ƒ

למגן  נמשל אלוקים ושם המאירה לשמש נמשל הוי' ששם היא הפסוק של

השמש אור על ומסתיר המעלים ‰¯Èוכיסוי ,Ô‚Óe LÓLaL ÌLÎcƒ¿≈∆¿∆∆»≈¬≈

LÓM‰ BLÈבשלימותה קיימת השמש של e‰L‡והמציאות ‡l‡ ∆¿«∆∆∆»∆
ÈeÏÈ‚aL ‰Óe ,ÌÏÚ‰a ‡e‰ LÓM‰L eÈ‰Â ,Ô‚Óa ‰ÒeÎÓ¿∆¿»≈¿«¿∆«∆∆¿∆¿≈«∆¿ƒ
Ì‰L ÈÙk ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓMa ‡e‰ ÔÎ BÓk ,Ô‚n‰ ‡e‰«»≈¿≈«≈¬»»∆¡…ƒ¿ƒ∆≈

ÌÏBÚa,הגשמי ÈeÏÈ‚aהזה ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌML האלוקות ולכן »»∆≈¡…ƒ¿ƒ
ונסתרת, ‰ÈÂ'נעלמת ÌLÂ שאמנם ¿≈¬»»

אלא  נראה אינו אבל בשלימותו קיים

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהוא .ÌÏÚ‰a¿∆¿≈«∆≈≈
C¯cŒÏÚ ‰Ê È¯‰ Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆¬≈∆«∆∆
¯˜ÈÚ‰L ,'Èe‰a È"„‡ ·eÏÈLƒ¿«»»∆»ƒ»

‡e‰L ,'ÈÂ‰ ÌL ‡e‰ השם ≈¬»»∆
ÌLשמאיר ÏL BÈÚÂ ,ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿ƒ¿»∆≈

ÌÈ˜Ï‡ שם בתוך כתוספת המשולב ¡…ƒ
העיקר  שהוא È„Îaהוי' ˜¯ ‡e‰«ƒ¿≈

ÌLc ÈeÏÈb‰ ‰È‰È B„ÈŒÏÚL∆«»ƒ¿∆«ƒ¿≈
'ÈÂ‰ בפועל מאיר השמש שאור כשם ¬»»

המגן  דרך עוברות האור שקרני ידי על

והכיסוי.

Ô„ÚŒÔ‚a ÈeÏÈb‰ ÌbL e‰ÊÂ¿∆∆««ƒ¿«≈∆
˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈¿ƒ«

˙eÎÏn‰26, ומצמצמת שמעלימה ««¿
והמידות  המוחין של האור את

‰e‡שלמעלה  ÈeÏÈb Ïk È¯‰L∆¬≈»ƒ
,‡˜Âc ˙eÎÏn‰ È„ÈŒÏÚ כשם «¿≈««¿«¿»

האמצעי  הוא הדיבור כוח שבאדם

לידי  באים שלו והרגשות השכל שדרכו

שם ‡·Ïהחוצה ביטוי  שאכן למרות ¬»
הוא  העלם שעניינו המלכות, אלוקים,

בפועל, הגילוי את להביא האמצעי

בגןֿעדן  המאיר האור זאת ‰e‡בכל
'ÈÂ‰ ÌLc ¯B‡‰ ÈeÏÈbƒ»¿≈¬»»
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«««¿
ÂÈfÓ ÔÈ‰pL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆∆¡ƒƒƒ

,‰ÈÎM‰ רק שייכת הנאה וכאמור «¿ƒ»
נעלם  מדבר ולא ונרגש גלוי מדבר

˙e‰Ó ÈeÏÈb ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ«
·e˙kL BÓÎe ,˙e˜Ï‡¡…¿∆»

'¯B‡ È¯B‡Ó'a27ÂÈfL האור ƒ¿≈∆ƒ
השכינה" "זיו ונקרא עדן בגן המאיר

Úe„ÈÂ ,„BÒÈ ˙ÈÁa ‡e‰28„BÒi‰L האצילות בעולם שהוא כפי ¿ƒ«¿¿»«∆«¿
‡ÏÂ ‡¯Ba ˙ÈÁa eÈ‰c ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ ÛBÒ ‡e‰»»≈¿«¿¿ƒ«≈¿…

‡¯· ˙ÈÁa המלכות ספירת היסוד, מידת אחרי הבאה מהספירה ורק ¿ƒ«ƒ¿»
חלק  היא היסוד מידת אבל והגבלות ו'הגדרה' 'ציור' עם 'נבראים' יש ואילך,
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ּכמֹו הּוא לעֹולמֹות ּגןֿעדן ּבין ְְֵֵֵֶֶֶַַָָׁשההפרׁש

הּנבראים, ּתחּלת - הּמלכּות ּבחינת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָההפרׁש

האיןֿסֹוף. סֹוף - הּיסֹוד ְְִִֵַַָלבחינת

אפׁשר ÌÓ‡ג) אי מּובן, אינֹו הּנ"ל עלּֿפי »¿»ְִֵֵֶַַַָָ

ּתּוכל  נברא ּבבחינת ׁשהיא ְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשהּנׁשמה

אלקּות, מהּות ׁשהּוא הּׁשכינה מּזיו ְֱִִִֵֶַַָָֹליהנֹות

מּמעל  אלקה חלק הּנׁשמה היֹות עם 29ׁשהרי ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

מּמׁש ּתיבת) ּבזה ׁשּמֹוסיפים אּלא עֹוד ,30(ולא ְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ונעׂשית  ונׁשּתלׁשלה ירדה הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָמּכלֿמקֹום

הן  ּבׁשר ׁשן ׁשהּנׁשמֹות וכּידּוע נברא, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבבחינת

מים  ּבבחינת ונמׁשכּו ירדּו אבל אֹור, ְְְְְְֲִִִִִִַַַָָּבבחינת

חֹודׁש ּבדרּוׁשי ּבארּוכה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָורקיע,

רקיע 31ּתׁשרי  מים אֹור הּוא 32ּבענין ׁשרקיע , ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

הּוא  ׁשרקיע היֹות ׁשעם והינּו מּיא, ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָּדאגלידּו

ׁשּנעׂשה  ּבאֹופן זה הרי  מּכלֿמק ֹום מים, ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּבחינת

ׁשהּנׁשמה  אפׁשר אי ואםּֿכן כּו', אחר ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָמהּות

ּתּוכל  רקיע, ּבבחינת  נברא, ּבבחינת ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָׁשּנעׂשית

אינֹו ּוביֹותר  ׁשּבגןֿעדן. הּׁשכינה מּזיו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָליהנֹות

ּבאיןֿערֹו הם וגןֿעדן הּזה עֹולם ׁשהרי ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָמּובן,

לּבֹורא  נברא ׁשּבין האיןֿערֹו ּוכמֹו לזה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָזה

ׁשהעלּיה  ׁשּמצינּו הּטעם ּכן ּגם וזהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּכּנ"ל.

ּבנהר  הּטבילה עלֿידי היא לגןֿעדן הּזה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמעֹולם

עלמא  ּדהאי חיזּו ליׁשּכח ּכדי ׁשאז 33ּדינּור, , ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

לפי  והינּו ּבגןֿעדן, העלּיה להיֹות אפׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדוקא

עלּיה  היא לגןֿעדן הּזה מעֹולם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהעלּיה

לדרּגא  מּדרּגא ּבעלּיה  ׁשהרי  ,ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

המדרגה  על לׁשּכֹוח צֹור אין לזֹו, זֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבער
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ב.29) לא, רפ"ב.30)איוב ואילך;31)תניא 138 ע' חכ"ד (תו"מ ואילך פ"ב תעודה צור ד"ה ואילך; פ"ד צוה תורה ד"ה

.(7 ע' (לעיל פ"ד זו שנה לגני באתי ד"ה גם וראה ואילך). 175 א 32)ע' ע, דא"ח) (עם סידור ואילך. א קסז, זח"ב ראה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והגבלות.מהאיןֿסוף  מגדרים ÔÈaשלמעלה L¯Ù‰‰L ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«∆¿≈≈
Ô„ÚŒÔb בגלוי היא האלוקות נעלם BÓÏBÚÏ˙שבו האלוקי האור שבהם «≈∆»»

‰eÎÏn˙ונסתר  ˙ÈÁa ÔÈa L¯Ù‰‰ BÓk ‡e‰ דאצילות˙lÁz - ¿«∆¿≈≈¿ƒ«««¿¿ƒ«
ÌÈ‡¯·p‰,מציאות בגדרי ‰‡ŒÔÈהמוגדרים ÛBÒ - „BÒi‰ ˙ÈÁ·Ï «ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««¿»≈

ÛBÒ.הללו מהגדרים שלמעלה

BÈ‡ Ï"p‰ ÈtŒÏÚ ÌÓ‡ (‚»¿»«ƒ««≈
‰ÓLp‰L ¯LÙ‡ CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈∆¿»∆«¿»»

‡È‰L רוחנית מהות נעלית אמנם ∆ƒ
היא  זאת בכל ·¯‡אבל ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿»

מוגדרת  מציאות B‰ÈÏ˙עם ÏÎez«≈»
˙e‰Ó ‡e‰L ‰ÈÎM‰ ÂÈfÓƒƒ«¿ƒ»∆«

˙e˜Ï‡ וגדרי מהגבלות שלמעלה ¡…
‰BÈ˙הנבראים, ÌÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¡
‰ÓLp‰ הכתוב ÏÁ˜כלשון «¿»»≈∆

ÏÚnÓ ‰˜Ï‡29„BÚ ‡ÏÂ) ∆…»ƒ««¿…
‰Êa ÌÈÙÈÒBnL ‡l‡ בספר ∆»∆ƒƒ»∆

LnÓהתניא  (˙·Èz30ŒÏkÓ , ≈««»ƒ»
‰ÏLÏzLÂ ‰„¯È È¯‰ ÌB˜Ó»¬≈»¿»¿ƒ¿«¿¿»

ומעולם  לדרגה לעולם מדרגה

‡¯· ˙ÈÁ·a ˙ÈNÚÂ עם ¿«¬≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»
והגבלות, »«»¿Úe„iÎÂגדרים

ÔL¯La ˙BÓLp‰L שהן כפי ∆«¿»¿»¿»
להיות  שירדו לפני באלוקות, כלולות

'נברא' ‡B¯,בבחינת ˙ÈÁ·a Ô‰≈ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·a eÎLÓÂ e„¯È Ï·‡¬»»¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«
¯‡a˙pL BÓÎe ,ÚÈ˜¯Â ÌÈÓ«ƒ¿»ƒ«¿∆ƒ¿»≈
L„BÁ ÈLe¯„a ‰Îe¯‡a«¬»ƒ¿≈∆

È¯Lz31 שנה תשי"ט של שנת זו, ƒ¿≈
ÚÈ˜¯ ÌÈÓ ¯B‡ ÔÈÚa32, ¿ƒ¿««ƒ»ƒ«

,‡iÓ e„ÈÏ‚‡c ‡e‰ ÚÈ˜¯L∆»ƒ«¿ƒ¿ƒ«»
הגלידו  כמבואר שהמים (וקפאו),

רקיע", מים ש"אור, וחסידות בקבלה

בהתהוות  שלבים שלושה מסמלים

מופשט  מושג הוא אור הבריאה:

לפני  האינסופי האלוקי לאור המתייחס

של  מוגדרת מציאות להוות ירידתו

החסד  מידת את מסמלים מים נבראים,

כבר  האלוקי שהאור כפי היינו והגילוי,

כמציאות  הם והנבראים גלוי עדיין הוא אבל נבראים להוות ומתגלה יורד

שהרקיע  כשם החומרית הגשמית המציאות את מסמל ורקיע וזכה, מעודנת

(ומובא  יותר נתגשמו זורמים מים להיות שבמקום היינו שהגלידו, ממים נברא

"אביע", כמו הוא יביע – אמר" יביע ליום "יום הפסוק בלשון נרמז שהדבר

מים  אור, תיבות ראשי ו"אמר" אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה תיבות ראשי

הללו) השלבים שלושת באמצעות היא העולמות שהתהוות לרמז ¿»¿eÈ‰Âרקיע
היא  שהגלידו ממים היא הרקיע שהתהוות העובדה ‰BÈ˙משמעות ÌÚL∆ƒ¡

,ÌÈÓ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ ÚÈ˜¯L∆»ƒ«ƒ¿ƒ««ƒ
ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆¿∆

,'eÎ ¯Á‡ ˙e‰Ó ‰NÚpL כי ∆«¬»««≈
ומשתלשל  יורד האלוקי האור כאשר

הוא  ומוגדרת מוגבלת מציאות להוות

מהותי שינוי ‡CÈעובר ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈
˙ÈNÚpL ‰ÓLp‰L ¯LÙ‡∆¿»∆«¿»»∆«¬≈
ÚÈ˜¯ ˙ÈÁ·a ,‡¯· ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»ƒ«
והגבלות, גדרים עם מציאות היינו

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ˙B‰ÈÏ ÏÎez«≈»ƒƒ«¿ƒ»
Ô„ÚŒÔ‚aL האור התגלות שהוא ∆¿«≈∆

לנבראים  מירידה שלמעלה האלוקי

המוגבלים.?

È¯‰L ,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»∆¬≈
ŒÔÈ‡a Ì‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆¿«≈∆≈¿≈

,‰ÊÏ ‰Ê CB¯Ú הוא ביניהם והפער ¬∆»∆
ביניהם  להשוות כלל ניתן שלא כזה

CB¯ÚŒÔÈ‡‰ BÓÎe ההשוואה העדר ¿»≈¬
.Ï"pk ‡¯BaÏ ‡¯· ÔÈaL∆≈ƒ¿»«≈««
eÈˆnL ÌÚh‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«««∆»ƒ
ŒÔ‚Ï ‰f‰ ÌÏBÚÓ ‰iÏÚ‰L∆»¬ƒ»≈»«∆¿«

Ô„Ú מהגוף הנשמה הסתלקות לאחר ≈∆
‰ÏÈ·h‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ של ƒ«¿≈«¿ƒ»

eÈc¯,הנשמה ¯‰a אש של נהר ƒ¿«ƒ
eÊÈÁ(רוחנית) ÁkLÈÏ È„k¿≈ƒ¿«≈

‡ÓÏÚ È‡‰c33, שהנשמה כדי ¿«»¿»
הזה, העולם של ה'מראה' את תשכח

דילוג  של במעבר שמדובר מאחר כי

צורך  יש כך, כל עצום פער על

המצב  של ו'שכחה' מוחלטת בהתנקות

ה'טבילה'Ê‡Lהקודם  לאחר ∆»
לעולם  השייכות את לגמרי שמבטלת

BÈ‰Ï˙הזה ¯LÙ‡ ‡˜Âc«¿»∆¿»ƒ¿
‰iÏÚ‰הנשמה Ô„ÚŒÔ‚a,של »¬ƒ»¿«≈∆

‰iÏÚ ‡È‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ‰f‰ ÌÏBÚÓ ‰iÏÚ‰L ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»¬ƒ»≈»«∆¿«≈∆ƒ¬ƒ»
,CB¯ÚŒÔÈ‡aL והשוואה יחס כל ללא נעלה למצב אחד È¯‰Lממצב ∆¿≈¬∆¬≈

,BÊÏ BÊ C¯ÚaL ‡b¯„Ï ‡b¯cÓ ‰iÏÚa אמנם הדרגות שתי כאשר «¬ƒ»ƒ«¿»¿«¿»∆¿∆∆¿
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הּקֹודמת  ּבּמדרגה ההּׂשגה ואדרּבה, ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּקֹודמת,

להּׂשיג  יּוכל ׁשעלֿידיֿזה והקּדמה הכנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהיא

ׁשּמצינּו ועלּֿדר נעלית. הּיֹותר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבמדרגה

אּד איניׁש קאי ׁשנין ארּבעין עּתא ׁשאחרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבּׂשכל 34ּדרּביּה ההתּבֹוננּות עלֿידי ׁשּדוקא הינּו , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

מה  ּובכל ׁשנין, ארּבעין לפני מהרב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּקיּבל

ׁשנין, ארּבעין ּבמׁש זה ּבׂשכל והּׂשיג ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּׁשּלמד

ּדרּביּה, אּדעּתא קאי ּדוקא עלֿידיֿזה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּנה

הּוא  וכן הּׂשכל. ּופנימּיּות לעֹומק ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַׁשּמּגיע

ארצה  מּוצב ּדסּולם ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִַַַָָָָּבכללּות

הּׁשמימה  מּגיע מּדרּגא 35וראׁשֹו ׁשהעלּיה , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹ

ההּׂשגה  הקּדמת עלֿידי ּדוקא היא ְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָלדרּגא

ּבדרּגֹות  העלּיֹות ּוכמֹו הּקֹודמת, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָּבּמדרגה

לזֹו. זֹו ׁשּבער ּבעלּיֹות הּוא זה ׁשּכל ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָהּסּולם,

צרי לגןֿעדן הּזה מעֹולם ׁשּבעלּיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכיון

ׁשּזֹוהי  מּובן הרי עלמא, ּדהאי חיזּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָלׁשּכֹוח

ּבעלּיֹות  ּגם הּוא וכן .ׁשּבאיןֿערֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָעלּיה

ׁשּכל  ּדאף ּגּופא, ׁשּבגןֿעדן למדרגה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּמדרגה

הרי  מּכלֿמק ֹום ּגןֿעדן, ּבׁשם נכללֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמדרגֹות

ּדכיון  הּדבר, וטעם לזֹו. זֹו ּבאיןֿערֹו ְְְְֲֵֵֵַַַָָָהן

סֹוף  ׁשהּוא הּיסֹוד מּבחינת הּוא ְְִִֵֶֶֶַַַׁשּגןֿעדן

הּוא  ׁשהאֹור הינּו ּכּנ"ל, האיןֿסֹוף ְֵֶַַַַָָעֹולמֹות

 ֿ ׁשּבגן מדרגה ּכל הּנה לכן ּגבּול, ּבלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבבחינת

 ֿ הּגן מדרגת לגּבי ּבליּֿגבּול ּבבחינת היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַעדן

ׁשּבגןֿעדן  ּבעלּיֹות ּגם ולכן מּמּנה, ׁשּלמּטה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעדן

הּמדרגה  הּׂשגת ּביטּול להיֹות צרי ְְִִִֵַַַַָָָָּגּופא

 ֿ ׁשּבגן והעּמּוד ּדינּור נהר ּבענין ּכּידּוע ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָהּקֹודמת,

ּבבחינת  הם ׁשהעלּיֹות לפי ׁשּזהּו ּגּופא, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָעדן

הּתֹורה, ּבענין ּגם מצינּו כן ּוכמֹו .ְְְֲִִֵֵַַַָָאיןֿערֹו

ּובבחינת  מהעֹולמֹות למעלה היא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשּכללּותּה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יחסי הוא המרחק אבל מזו זו ‰Ó„¯‚‰רחוקות ÏÚ ÁBkLÏ C¯Bˆ ÔÈ‡≈∆ƒ¿««««¿≈»

˙Ó„Bw‰,לחלוטין ממנה שהקשר a¯„‡Â‰,ולהתנתק בלבד זו לא «∆∆¿«¿«»
להיפך  אלא הבאה לדרגה לעליה מפריע לא הקודמת ««»»‰‰O‚‰לדרגה

ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‰Óc˜‰Â ‰Î‰ ‡È‰ ˙Ó„Bw‰ ‰‚¯„na««¿≈»«∆∆ƒ¬»»¿«¿»»∆«¿≈∆«
¯˙Bi‰ ‰‚¯„Óa ‚ÈO‰Ï¿«ƒ¿«¿≈»«≈
eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ .˙ÈÏÚ«¬≈¿«∆∆∆»ƒ

חכמינו  ‡¯ÔÈÚaבדברי È¯Á‡L∆«¬≈«¿»ƒ
‡zÚc‡ LÈÈ‡ È‡˜ ÔÈL¿ƒ»≈ƒƒ««¿»

dÈa¯c34, רבו דעת על עומד אדם ¿«≈
ואת  העומק את ומשיג (ומבין

כעבור  רבו) דברי של הפנימיות

שנה  ŒÏÚארבעים ‡˜ÂcL eÈ‰«¿∆«¿»«
ÏÎOa ˙eBa˙‰‰ È„È הרעיון ¿≈«ƒ¿¿«≈∆

Ó‰¯·השכלי  ÏaÈwL מלכתחילה ∆ƒ≈≈»«
‰Ó ÏÎ·e ,ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÈÙÏƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿»«

‰Ê ÏÎNa ‚ÈO‰Â „ÓlM אחר ∆»«¿ƒƒ¿≈∆∆
ÔÈL,כך ÔÈÚa¯‡ CLÓa מאז ¿∆∆«¿»ƒ¿ƒ

לראשונה  רבו מפי הדברים את ששמע

È‡˜ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆«¿»»≈
,dÈa¯c ‡zÚc‡ על עומד האדם ««¿»¿«≈

רבו ÓBÚÏ˜דעת ÚÈbnL∆«ƒ«¿∆
ÏÎO‰ ˙eiÓÈÙe הידע שכל הרי ¿ƒƒ«≈∆

להתקדמות  מפריעים לא בעבר וההבנה

להיפך. אלא בעתיד ובהבנה ≈¿ÔÎÂבידע
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»«ƒ¿«¿¿
מזו  זו שמשתלשלות הדרגות של

בערך  והן קרוב יחס ביניהן שיש באופן

לזו  ‡¯ˆ‰זו ·ˆeÓ ÌÏeÒc¿»»«¿»
‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡¯Â35, ¿…«ƒ««»»¿»

נמוכה  מדרגה בעלייה מדובר שאמנם

ביותר  גבוהה לדרגה "ארצה", ביותר,

היא  שהעלייה כיוון אבל "השמימה",

הרי ומסודרת, «iÏÚ‰L∆»¬ƒ‰הדרגתית
‡˜Âc ‡È‰ ‡b¯„Ï ‡b¯cÓƒ«¿»¿«¿»ƒ«¿»
‰‚O‰‰ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«««»»
BÓÎe ,˙Ó„Bw‰ ‰‚¯„na««¿≈»«∆∆¿

,ÌÏeq‰ ˙Bb¯„a ˙BiÏÚ‰ שכל »¬ƒ¿«¿«»
לעלות  מסייעת נוסף שלב של עלייה

יותר  גבוהה נוספת Ê‰לדרגה ÏkL∆»∆
BÊÏ BÊ C¯ÚaL ˙BiÏÚa ‡e‰»¬ƒ∆¿∆∆¿

יחסי. הוא ביניהם «≈¿ÔÂÈÎÂשהמרחק
‰iÏÚaLהנשמה eÊÈÁשל ÁBkLÏ CÈ¯ˆ Ô„ÚŒÔ‚Ï ‰f‰ ÌÏBÚÓ ∆«¬ƒ»≈»«∆¿«≈∆»ƒƒ¿«≈

,‡ÓÏÚ È‡‰c מהמצב ולהתנתק הזה העולם של ה'מראה' את לשכוח ¿«»¿»
לחלוטין  ‰e‡הקודם ÔÎÂ .CB¯ÚŒÔÈ‡aL ‰iÏÚ È‰BfL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ¬ƒ»∆¿≈¬¿≈

‡Ùeb Ô„ÚŒÔ‚aL ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ ˙BiÏÚa Ìb,עצמוÛ‡c «»¬ƒƒ«¿≈»¿«¿≈»∆¿«≈∆»¿«
Ô„ÚŒÔb ÌLa ˙BÏÏÎ ˙B‚¯„n‰ ÏkL בין ושייכות קשר יש כן ואם ∆»««¿≈ƒ¿»¿≈«≈∆

והשונות, הרבות המדריגות BÊכל CB¯ÚŒÔÈ‡a Ô‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈≈¿≈¬
BÊÏ.ועצום גדול פער פני על דילוג שמחייבות בעליות מדובר ולמעשה ¿

,¯·c‰ ÌÚËÂ ֿ שבגן לכך הסיבה ¿«««»»
מזו  זו רחוקות השונות המדריגות עדן

היא  Ô„ÚŒÔbLבאיןֿערוך ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈∆
‡e‰L „BÒi‰ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ««¿∆

ÛBÒ,Ï"pk ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ»«≈««
הספירה  היא שהיסוד לעיל כמבואר

בלי  מאירה האלוקות שבה האחרונה

שבאה  המלכות מספירת והחל גבול,

של  מציאות להיות מתחילה אחריה

סוף" אין ו"עולמות מוגדרים נבראים

¯B‡‰L eÈ‰ בהם המאיר האלוקי «¿∆»
ÔÎÏ ,Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»≈
Ô„ÚŒÔ‚aL ‰‚¯„Ó Ïk ‰p‰ƒ≈»«¿≈»∆¿«≈∆
Èa‚Ï Ïe·bŒÈÏa ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿«≈
‰hÓlL Ô„ÚŒÔb‰ ˙‚¯„Ó«¿≈«««≈∆∆¿«»

,‰pnÓ,מוגבל בלתי שהאור כיוון כי ƒ∆»
הם  הדרגות בין והפערים המרחקים גם

בהם  שיש ממדריגות בשונה גבול, ללא

וממילא  מהותן מצד והגבלות הגדרות

הם  השונות המדריגות בין הפערים גם

BiÏÚa˙מוגבלים  Ìb ÔÎÏÂ של ¿»≈«»¬ƒ
למדריגה  ממדריגה »¿∆ŒÔ‚aLהנשמות

‡Ùeb Ô„Ú לעלות כדי עצמו, ≈∆»
התעלות  שזו כיוון גבוהה, למדריגה

BÈ‰Ï˙לאיןֿערוך  CÈ¯ˆ תחילה »ƒƒ¿
‰O‚˙מקדים כתנאי  ÏeËÈaƒ«»«

Úe„ik ,˙Ó„Bw‰ ‰‚¯„n‰««¿≈»«∆∆«»«
¯eÈc ¯‰ ÔÈÚa האש נהר ¿ƒ¿«¿«ƒ

„enÚ‰Â אמצעי מסמל הוא שגם ¿»«
והתנתקות  הפסק שפועל להתעלות

הקודמת  ∆≈»¿∆Ô„ÚŒÔ‚aLמהמדריגה
˙BiÏÚ‰L ÈÙÏ e‰fL ,‡Ùeb»∆∆¿ƒ∆»¬ƒ

,CB¯ÚŒÔÈ‡ ˙ÈÁ·a Ì‰ כמבואר ≈ƒ¿ƒ«≈¬
ÔÎלעיל. BÓÎe לעיל לאמור בדומה ¿≈

וגם  לגןֿעדן הזה מהעולם עלייה לגבי

בגןֿעדן  לדרגה מדרגה עלייה לגבי

בערך  שלא התעלות שלפני עצמו

הקודמת  מהמדריגה התנתקות ‰Bz¯‰,דרושה ÔÈÚa Ìb eÈˆÓ»ƒ«¿ƒ¿««»
d˙eÏÏkL מהותה ÈÁ··e˙ובעצם ˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ∆¿»»ƒ¿«¿»≈»»ƒ¿ƒ«

,‰f‰ ÌÏBÚ‰ Èa‚Ï Ïe·bŒÈÏa שזו שירדה מה וכיוון כפי גם הרי ותה, ¿ƒ¿¿«≈»»«∆
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ּגּופא  ּבּתֹורה הּנה הּזה, העֹולם לגּבי ְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבליּֿגבּול

ׁשּמצינּו ּוכפי ,ׁשּבאיןֿערֹו עלּיֹות ּכן ּגם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָיׁש

על  ליׁשּכח ּתעניתא מאה ׁשּצם זירא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּברּבי

ּתלמּוד  ללמֹוד ׁשּיּוכל ּבכדי ּבבלי, ְְְְְִִִֵֶַַַַּתלמּוד

יֹותר 36ירּוׁשלמי  ּתגּדל הּנ"ל ּכל ועלּֿפי . ְְְְִִִֵַַַַַָ

ׁשהיא  ׁשהּנׁשמה אפׁשר אי והּפליאה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּתמיהה

הּׁשכינה  מּזיו ליהנֹות ּתּוכל נברא, ְְְִִִִִִֵַַַָָָּבבחינת

ּובפרט ׁשּב ּגבּול, ּבלי ּבבחינת ׁשהּוא גןֿעדן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ׁשּבגןֿעדן. העליֹונֹות ְְְִֵֶֶֶַַָּבּבחינֹות

ׁשּמצינּו‡Cד) עלּֿדר ׁשּזהּו הּוא, הענין «ְִִֶֶֶֶֶַָָָ

אל  וּיעל הענן ּבתֹו מׁשה וּיבא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבענין

ולחם 37ההר  למעלה, ּבגּופֹו עלה מׁשה ּדהּנה, . ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשתה  לא ּומים אכל אּבירים 38לא לחם אם ּכי , ִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ

איׁש אֹוכלים,39אכל הּׁשרת ׁשּמלאכי לחם , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אפׁשר  אי ולכאֹורה הּׁשכינה, מּזיו ניזֹון ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשהיה

מּצד  אפילּו הּׁשכינה, מּזיו ניזֹון יהיה ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָׁשּנברא

הּגׁשמי  ּגּופֹו ׁשהרי הּגּוף, מּצד ּובפרט ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּנׁשמה,

זה  על א הּׁשכינה. מּזיו ניזֹון היה מׁשה ְִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשל

ּדפעּולת  הענן, ּבתֹו מׁשה וּיבא הּכתּוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹהקּדים

ּבהיקּות  עֹוצם על מעלים ׁשהּוא היא ְְִִִֶֶֶַַָָהענן

אם  ּכי לגמרי, מסּתיר אינֹו א האֹור, ְְְְִִִִֵֵַַַָּובהירּות

והּוא  כּו', הארה נמׁשכת זה, העלם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשעלֿידי

עלֿידי  צח ּבאֹור ּומסּתּכל הרֹואה אדם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָּדּוגמת

על  מעלימה ׁשהאסּפקלריא הּמאירה, ְְְְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָָאסּפקלריא

את  לקּבל אפׁשר ועלֿידיֿזה הּבהירּות, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָעֹוצם

ׁשּנתנּבא  מׁשה, נבּואת היתה ּכזה ּובאֹופן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאֹור.

וזהּו40ּב'זה' הּמאירה. אסּפקלריא ענין ׁשהּוא , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָ
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ואילך.36) א'נ ע' ח"ב תער"ב המשך טו. ע' תרס"ו בהמשך נתבאר א. פה, אגה"ק 37)ב"מ תניא וראה יח. כד, משפטים

א). (קמט, כח.38)סכ"ט לד, 3919)תשא הערה 1037 ע' ח"ד לקו"ש וראה ג. קיג, תו"א ב. עה, יומא כה. עח, תהלים

וש"נ. שם. ה"ו.40)בשוה"ג פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם וראה מטות. ר"פ ופרש"י ספרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ולכן  גבול בלי היא התורה הזה, Ùeb‡לעולם ‰¯Bza ‰p‰ עצמהLÈ ƒ≈«»»≈

˙BiÏÚ Ôk Ìb הבאה למדריגה התורה בלימוד אחת ŒÔÈ‡aLממדריגה «≈¬ƒ∆¿≈
CB¯Ú לזו ÈÊ¯‡זו Èa¯a eÈˆnL ÈÙÎe את , שם ולמד בבבל שהיה ¬¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ≈»

התלמוד  את בה וללמוד ישראל לארץ לעלות רצה כך ואחר הבבלי התלמוד

ÈÚz˙‡הירושלמי  ‰‡Ó ÌvL∆»≈»«¬ƒ»
ÁkLÈÏ לשכוח כדי תעניות מאה ƒ¿«

È„Îa ,ÈÏ·a „eÓÏz ÏÚ««¿«¿ƒƒ¿≈
„eÓÏz „BÓÏÏ ÏÎeiL∆«ƒ¿«¿

ÈÓÏLe¯È36 שמדובר משום ¿«¿ƒ
 ֿ באין אלא הדרגתית שאינה בהתעלות

למד  זירא שרבי שהלימוד כך ערוך,

הכנה  מהווה אינו בבבל בהיותו

בארץ  ללמוד לו שתסייע והקדמה

מוקדם  תנאי אדרבה אלא ישראל

הוא  ישראל ארץ תורת ללימוד

בבל  של הלימוד ממדריגת התנתקות

שיעור. לאין ממנה ÈtŒÏÚÂ¿«ƒהנחותה
Ï"p‰ Ïk תוכנה אודות המבואר כל »««

אחת  ממדריגה עלייה של ומהותה

ממנה  שבאיןֿערוך אחרת למדריגה

‰‰ÈÓz‰ ¯˙BÈ Ïc‚zƒ¿«≈«¿ƒ»
‰‡ÈÏt‰Â,לעיל ‡CÈהאמורה ¿«¿ƒ»≈

¯LÙ‡יתכן ÓLp‰L‰איך ∆¿»∆«¿»»
,‡¯· ˙ÈÁ·a ‡È‰L והיא ∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»

והגבלות  בגדרים מוגדרת מציאות

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ˙B‰ÈÏ ÏÎez«≈»ƒƒ«¿ƒ»
˙ÈÁ·a ‡e‰L ,Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆∆ƒ¿ƒ«
˙BÈÁaa Ë¯Ù·e ,Ïe·b ÈÏa¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ

Ô„ÚŒÔ‚aL ˙BBÈÏÚ‰ ואיך »∆¿∆¿«≈∆
מסוגלת  מוגבל 'נברא' שהיא הנשמה

בלתי  אלוקי אור ולתפוס לקלוט

מוגבל.?

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ („«»ƒ¿»∆∆
'נברא' שהיא הנשמה של האפשרות

האלוקי  האור את תקלוט הגבלות עם

היא  מוגבל ∆∆»C¯cŒÏÚהבלתי
eÈˆnL החסידות ÔÈÚaבתורת ∆»ƒ¿ƒ¿«

בעת  רבינו משה על בתורה האמור

תורה  ‰‰¯מתן Ï‡ ÏÚiÂ ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ37p‰c .,‰ «»……∆¿∆»»«««∆»»¿ƒ≈
BÙe‚a ‰ÏÚ ‰LÓ גשמי בגוף ‡ÏÎכנשמה ‡Ï ÌÁÏÂ ,‰ÏÚÓÏ …∆»»¿¿«¿»¿∆∆…»«

‰˙L ‡Ï ÌÈÓe38, למעלה שהיה הימים כל ‡Ìבמשך Èk ככתוב «ƒ…»»ƒƒ

LÈ‡ ÏÎ‡ ÌÈ¯Èa‡ ÌÁÏ39, ז"ל חכמינו כך על מדבר ואמרו שהפסוק ∆∆«ƒƒ»«ƒ
ניזון  היינו אכל, למעלה שהיה הימים שבאותם "איש" הנקרא רבינו משה על

˙¯M‰ ÈÎ‡ÏnL ÌÁÏ"אבירים" ÔBÊÈהנקראים ‰È‰L ,ÌÈÏÎB‡ ∆∆∆«¿¬≈«»≈¿ƒ∆»»ƒ
הגשמי  לגופו גם חיות ‰ÈÎM‰ומקבל ÂÈfÓ אלוקי רוחני,אור ƒƒ«¿ƒ»

¯LÙ‡ CÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ייתכן איך ¿ƒ¿»≈∆¿»
‡¯·pL משה כאמור והרי גשמי, ∆ƒ¿»

בגוף  כנשמה ÂÈfÓעלה ÔBÊÈ ‰È‰Èƒ¿∆ƒƒƒ
‰ÓLp‰ „vÓ eÏÈÙ‡ ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»¬ƒƒ««¿»»
מסוגל  נברא בכלל איך תמוה זה שגם

אלוקי, אור ולתפוס «¿Ë¯Ù·eƒלקלוט
,Ûeb‰ „vÓ עוד תמוה הדבר הרי ƒ««

היה È¯‰Lיותר  שמשה בימים ∆¬≈
שתה  ולא גשמי לחם אכל ולא למעלה

גשמיים  ÏLמים ÈÓLb‰ BÙeb««¿ƒ∆
ÂÈfÓ ÔBÊÈ ‰È‰ ‰LÓ…∆»»ƒƒƒ

?.‰ÈÎM‰«¿ƒ»
·e˙k‰ ÌÈc˜‰ ‰Ê ÏÚ C‡ ולפני ««∆ƒ¿ƒ«»

נאמר  למעלה עלה שמשה שנאמר

,ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ«»……∆¿∆»»
‡e‰L ‡È‰ ÔÚ‰ ˙ÏeÚÙcƒ¿«∆»»ƒ∆

ÌÈÏÚÓ ומסתירÌˆBÚ ÏÚ «¿ƒ«∆
,¯B‡‰ ˙e¯È‰·e ˙e˜È‰a וכאשר ¿ƒ¿ƒ»

בוהק  לא הוא לענן מבעד מאיר האור

כך  כל ‡BÈהענן ‡Cובהיר «≈
,È¯Ó‚Ï ¯ÈzÒÓ כן האור ולמעשה «¿ƒ¿«¿≈

‰ÌÏÚעובר  È„ÈŒÏÚL Ì‡ Èkƒƒ∆«¿≈∆¿≈
˙ÎLÓ ,‰Ê‰¯‡‰ מצומצמת ∆ƒ¿∆∆∆»»

המקורי  הגדול e‰Â‡מהאור ,'eÎ¿
הוא  הענן ידי על האור והסתר העלם

ÏkzÒÓe ‰‡B¯‰ Ì„‡ ˙Ó‚ec¿«»»»∆ƒ¿«≈
Áˆ ¯B‡a מאד È„ÈŒÏÚובהיר ¿««¿≈

‡È¯Ï˜tÒ‡ זכוכית,‰¯È‡n‰ «¿«¿«¿»«¿ƒ»
ÏÚ ‰ÓÈÏÚÓ ‡È¯Ï˜tÒ‡‰L∆»«¿«¿«¿»«¿ƒ»«

,˙e¯È‰a‰ ÌˆBÚ מדובר אבל ∆«¿ƒ
בלבד  מועט ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בהסתר

ידי  מבעד על עובר שהאור

זו  ‡˙לאספקלריא Ïa˜Ï ¯LÙ‡∆¿»¿«≈∆
¯B‡‰.ממנו Êk‰וליהנות ÔÙB‡·e »¿∆»∆
'‰Ê'a ‡a˙pL ,‰LÓ ˙‡e· ‰˙È‰40, משה "וידבר שכתוב כמו »¿»¿«…∆∆ƒ¿«≈¿∆

מתייחסים  שבו לשון הוא ו"זה" ה'" ציווה אשר הדבר זה המטות... ראשי אל

בבירור  שנראה ‰È‡n¯‰לדבר ‡È¯Ï˜tÒ‡ ÔÈÚ ‡e‰L ראה שדרכה ∆ƒ¿««¿«¿«¿»«¿ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



יי h"iyz'd ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

הּקֹודמת  ּבּמדרגה ההּׂשגה ואדרּבה, ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּקֹודמת,

להּׂשיג  יּוכל ׁשעלֿידיֿזה והקּדמה הכנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהיא

ׁשּמצינּו ועלּֿדר נעלית. הּיֹותר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבמדרגה

אּד איניׁש קאי ׁשנין ארּבעין עּתא ׁשאחרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּבּׂשכל 34ּדרּביּה ההתּבֹוננּות עלֿידי ׁשּדוקא הינּו , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָ

מה  ּובכל ׁשנין, ארּבעין לפני מהרב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּקיּבל

ׁשנין, ארּבעין ּבמׁש זה ּבׂשכל והּׂשיג ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּׁשּלמד

ּדרּביּה, אּדעּתא קאי ּדוקא עלֿידיֿזה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּנה

הּוא  וכן הּׂשכל. ּופנימּיּות לעֹומק ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַׁשּמּגיע

ארצה  מּוצב ּדסּולם ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִַַַָָָָּבכללּות

הּׁשמימה  מּגיע מּדרּגא 35וראׁשֹו ׁשהעלּיה , ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹ

ההּׂשגה  הקּדמת עלֿידי ּדוקא היא ְְְְְִֵַַַַַַַָָָָָלדרּגא

ּבדרּגֹות  העלּיֹות ּוכמֹו הּקֹודמת, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָּבּמדרגה

לזֹו. זֹו ׁשּבער ּבעלּיֹות הּוא זה ׁשּכל ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָהּסּולם,

צרי לגןֿעדן הּזה מעֹולם ׁשּבעלּיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכיון

ׁשּזֹוהי  מּובן הרי עלמא, ּדהאי חיזּו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָלׁשּכֹוח

ּבעלּיֹות  ּגם הּוא וכן .ׁשּבאיןֿערֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָעלּיה

ׁשּכל  ּדאף ּגּופא, ׁשּבגןֿעדן למדרגה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּמדרגה

הרי  מּכלֿמק ֹום ּגןֿעדן, ּבׁשם נכללֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמדרגֹות

ּדכיון  הּדבר, וטעם לזֹו. זֹו ּבאיןֿערֹו ְְְְֲֵֵֵַַַָָָהן

סֹוף  ׁשהּוא הּיסֹוד מּבחינת הּוא ְְִִֵֶֶֶַַַׁשּגןֿעדן

הּוא  ׁשהאֹור הינּו ּכּנ"ל, האיןֿסֹוף ְֵֶַַַַָָעֹולמֹות

 ֿ ׁשּבגן מדרגה ּכל הּנה לכן ּגבּול, ּבלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבבחינת

 ֿ הּגן מדרגת לגּבי ּבליּֿגבּול ּבבחינת היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַעדן

ׁשּבגןֿעדן  ּבעלּיֹות ּגם ולכן מּמּנה, ׁשּלמּטה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעדן

הּמדרגה  הּׂשגת ּביטּול להיֹות צרי ְְִִִֵַַַַָָָָּגּופא

 ֿ ׁשּבגן והעּמּוד ּדינּור נהר ּבענין ּכּידּוע ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָהּקֹודמת,

ּבבחינת  הם ׁשהעלּיֹות לפי ׁשּזהּו ּגּופא, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָעדן

הּתֹורה, ּבענין ּגם מצינּו כן ּוכמֹו .ְְְֲִִֵֵַַַָָאיןֿערֹו

ּובבחינת  מהעֹולמֹות למעלה היא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשּכללּותּה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יחסי הוא המרחק אבל מזו זו ‰Ó„¯‚‰רחוקות ÏÚ ÁBkLÏ C¯Bˆ ÔÈ‡≈∆ƒ¿««««¿≈»

˙Ó„Bw‰,לחלוטין ממנה שהקשר a¯„‡Â‰,ולהתנתק בלבד זו לא «∆∆¿«¿«»
להיפך  אלא הבאה לדרגה לעליה מפריע לא הקודמת ««»»‰‰O‚‰לדרגה

ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‰Óc˜‰Â ‰Î‰ ‡È‰ ˙Ó„Bw‰ ‰‚¯„na««¿≈»«∆∆ƒ¬»»¿«¿»»∆«¿≈∆«
¯˙Bi‰ ‰‚¯„Óa ‚ÈO‰Ï¿«ƒ¿«¿≈»«≈
eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ .˙ÈÏÚ«¬≈¿«∆∆∆»ƒ

חכמינו  ‡¯ÔÈÚaבדברי È¯Á‡L∆«¬≈«¿»ƒ
‡zÚc‡ LÈÈ‡ È‡˜ ÔÈL¿ƒ»≈ƒƒ««¿»

dÈa¯c34, רבו דעת על עומד אדם ¿«≈
ואת  העומק את ומשיג (ומבין

כעבור  רבו) דברי של הפנימיות

שנה  ŒÏÚארבעים ‡˜ÂcL eÈ‰«¿∆«¿»«
ÏÎOa ˙eBa˙‰‰ È„È הרעיון ¿≈«ƒ¿¿«≈∆

Ó‰¯·השכלי  ÏaÈwL מלכתחילה ∆ƒ≈≈»«
‰Ó ÏÎ·e ,ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÈÙÏƒ¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿»«

‰Ê ÏÎNa ‚ÈO‰Â „ÓlM אחר ∆»«¿ƒƒ¿≈∆∆
ÔÈL,כך ÔÈÚa¯‡ CLÓa מאז ¿∆∆«¿»ƒ¿ƒ

לראשונה  רבו מפי הדברים את ששמע

È‡˜ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆«¿»»≈
,dÈa¯c ‡zÚc‡ על עומד האדם ««¿»¿«≈

רבו ÓBÚÏ˜דעת ÚÈbnL∆«ƒ«¿∆
ÏÎO‰ ˙eiÓÈÙe הידע שכל הרי ¿ƒƒ«≈∆

להתקדמות  מפריעים לא בעבר וההבנה

להיפך. אלא בעתיד ובהבנה ≈¿ÔÎÂבידע
˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»«ƒ¿«¿¿
מזו  זו שמשתלשלות הדרגות של

בערך  והן קרוב יחס ביניהן שיש באופן

לזו  ‡¯ˆ‰זו ·ˆeÓ ÌÏeÒc¿»»«¿»
‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡¯Â35, ¿…«ƒ««»»¿»

נמוכה  מדרגה בעלייה מדובר שאמנם

ביותר  גבוהה לדרגה "ארצה", ביותר,

היא  שהעלייה כיוון אבל "השמימה",

הרי ומסודרת, «iÏÚ‰L∆»¬ƒ‰הדרגתית
‡˜Âc ‡È‰ ‡b¯„Ï ‡b¯cÓƒ«¿»¿«¿»ƒ«¿»
‰‚O‰‰ ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«««»»
BÓÎe ,˙Ó„Bw‰ ‰‚¯„na««¿≈»«∆∆¿

,ÌÏeq‰ ˙Bb¯„a ˙BiÏÚ‰ שכל »¬ƒ¿«¿«»
לעלות  מסייעת נוסף שלב של עלייה

יותר  גבוהה נוספת Ê‰לדרגה ÏkL∆»∆
BÊÏ BÊ C¯ÚaL ˙BiÏÚa ‡e‰»¬ƒ∆¿∆∆¿

יחסי. הוא ביניהם «≈¿ÔÂÈÎÂשהמרחק
‰iÏÚaLהנשמה eÊÈÁשל ÁBkLÏ CÈ¯ˆ Ô„ÚŒÔ‚Ï ‰f‰ ÌÏBÚÓ ∆«¬ƒ»≈»«∆¿«≈∆»ƒƒ¿«≈

,‡ÓÏÚ È‡‰c מהמצב ולהתנתק הזה העולם של ה'מראה' את לשכוח ¿«»¿»
לחלוטין  ‰e‡הקודם ÔÎÂ .CB¯ÚŒÔÈ‡aL ‰iÏÚ È‰BfL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ¬ƒ»∆¿≈¬¿≈

‡Ùeb Ô„ÚŒÔ‚aL ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ ˙BiÏÚa Ìb,עצמוÛ‡c «»¬ƒƒ«¿≈»¿«¿≈»∆¿«≈∆»¿«
Ô„ÚŒÔb ÌLa ˙BÏÏÎ ˙B‚¯„n‰ ÏkL בין ושייכות קשר יש כן ואם ∆»««¿≈ƒ¿»¿≈«≈∆

והשונות, הרבות המדריגות BÊכל CB¯ÚŒÔÈ‡a Ô‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈≈¿≈¬
BÊÏ.ועצום גדול פער פני על דילוג שמחייבות בעליות מדובר ולמעשה ¿

,¯·c‰ ÌÚËÂ ֿ שבגן לכך הסיבה ¿«««»»
מזו  זו רחוקות השונות המדריגות עדן

היא  Ô„ÚŒÔbLבאיןֿערוך ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈∆
‡e‰L „BÒi‰ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ««¿∆

ÛBÒ,Ï"pk ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚ»«≈««
הספירה  היא שהיסוד לעיל כמבואר

בלי  מאירה האלוקות שבה האחרונה

שבאה  המלכות מספירת והחל גבול,

של  מציאות להיות מתחילה אחריה

סוף" אין ו"עולמות מוגדרים נבראים

¯B‡‰L eÈ‰ בהם המאיר האלוקי «¿∆»
ÔÎÏ ,Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»≈
Ô„ÚŒÔ‚aL ‰‚¯„Ó Ïk ‰p‰ƒ≈»«¿≈»∆¿«≈∆
Èa‚Ï Ïe·bŒÈÏa ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿«≈
‰hÓlL Ô„ÚŒÔb‰ ˙‚¯„Ó«¿≈«««≈∆∆¿«»

,‰pnÓ,מוגבל בלתי שהאור כיוון כי ƒ∆»
הם  הדרגות בין והפערים המרחקים גם

בהם  שיש ממדריגות בשונה גבול, ללא

וממילא  מהותן מצד והגבלות הגדרות

הם  השונות המדריגות בין הפערים גם

BiÏÚa˙מוגבלים  Ìb ÔÎÏÂ של ¿»≈«»¬ƒ
למדריגה  ממדריגה »¿∆ŒÔ‚aLהנשמות

‡Ùeb Ô„Ú לעלות כדי עצמו, ≈∆»
התעלות  שזו כיוון גבוהה, למדריגה

BÈ‰Ï˙לאיןֿערוך  CÈ¯ˆ תחילה »ƒƒ¿
‰O‚˙מקדים כתנאי  ÏeËÈaƒ«»«

Úe„ik ,˙Ó„Bw‰ ‰‚¯„n‰««¿≈»«∆∆«»«
¯eÈc ¯‰ ÔÈÚa האש נהר ¿ƒ¿«¿«ƒ

„enÚ‰Â אמצעי מסמל הוא שגם ¿»«
והתנתקות  הפסק שפועל להתעלות

הקודמת  ∆≈»¿∆Ô„ÚŒÔ‚aLמהמדריגה
˙BiÏÚ‰L ÈÙÏ e‰fL ,‡Ùeb»∆∆¿ƒ∆»¬ƒ

,CB¯ÚŒÔÈ‡ ˙ÈÁ·a Ì‰ כמבואר ≈ƒ¿ƒ«≈¬
ÔÎלעיל. BÓÎe לעיל לאמור בדומה ¿≈

וגם  לגןֿעדן הזה מהעולם עלייה לגבי

בגןֿעדן  לדרגה מדרגה עלייה לגבי

בערך  שלא התעלות שלפני עצמו

הקודמת  מהמדריגה התנתקות ‰Bz¯‰,דרושה ÔÈÚa Ìb eÈˆÓ»ƒ«¿ƒ¿««»
d˙eÏÏkL מהותה ÈÁ··e˙ובעצם ˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ∆¿»»ƒ¿«¿»≈»»ƒ¿ƒ«

,‰f‰ ÌÏBÚ‰ Èa‚Ï Ïe·bŒÈÏa שזו שירדה מה וכיוון כפי גם הרי ותה, ¿ƒ¿¿«≈»»«∆
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l`xyi ipa zcr lk z` dyn ldwie

ּגּופא  ּבּתֹורה הּנה הּזה, העֹולם לגּבי ְְְִִֵֵֶַַַָָָָּבליּֿגבּול

ׁשּמצינּו ּוכפי ,ׁשּבאיןֿערֹו עלּיֹות ּכן ּגם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָיׁש

על  ליׁשּכח ּתעניתא מאה ׁשּצם זירא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּברּבי

ּתלמּוד  ללמֹוד ׁשּיּוכל ּבכדי ּבבלי, ְְְְְִִִֵֶַַַַּתלמּוד

יֹותר 36ירּוׁשלמי  ּתגּדל הּנ"ל ּכל ועלּֿפי . ְְְְִִִֵַַַַַָ

ׁשהיא  ׁשהּנׁשמה אפׁשר אי והּפליאה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּתמיהה

הּׁשכינה  מּזיו ליהנֹות ּתּוכל נברא, ְְְִִִִִִֵַַַָָָּבבחינת

ּובפרט ׁשּב ּגבּול, ּבלי ּבבחינת ׁשהּוא גןֿעדן, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ׁשּבגןֿעדן. העליֹונֹות ְְְִֵֶֶֶַַָּבּבחינֹות

ׁשּמצינּו‡Cד) עלּֿדר ׁשּזהּו הּוא, הענין «ְִִֶֶֶֶֶַָָָ

אל  וּיעל הענן ּבתֹו מׁשה וּיבא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבענין

ולחם 37ההר  למעלה, ּבגּופֹו עלה מׁשה ּדהּנה, . ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשתה  לא ּומים אכל אּבירים 38לא לחם אם ּכי , ִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ

איׁש אֹוכלים,39אכל הּׁשרת ׁשּמלאכי לחם , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

אפׁשר  אי ולכאֹורה הּׁשכינה, מּזיו ניזֹון ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשהיה

מּצד  אפילּו הּׁשכינה, מּזיו ניזֹון יהיה ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָׁשּנברא

הּגׁשמי  ּגּופֹו ׁשהרי הּגּוף, מּצד ּובפרט ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּנׁשמה,

זה  על א הּׁשכינה. מּזיו ניזֹון היה מׁשה ְִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשל

ּדפעּולת  הענן, ּבתֹו מׁשה וּיבא הּכתּוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹהקּדים

ּבהיקּות  עֹוצם על מעלים ׁשהּוא היא ְְִִִֶֶֶַַָָהענן

אם  ּכי לגמרי, מסּתיר אינֹו א האֹור, ְְְְִִִִֵֵַַַָּובהירּות

והּוא  כּו', הארה נמׁשכת זה, העלם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשעלֿידי

עלֿידי  צח ּבאֹור ּומסּתּכל הרֹואה אדם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָּדּוגמת

על  מעלימה ׁשהאסּפקלריא הּמאירה, ְְְְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָָאסּפקלריא

את  לקּבל אפׁשר ועלֿידיֿזה הּבהירּות, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָעֹוצם

ׁשּנתנּבא  מׁשה, נבּואת היתה ּכזה ּובאֹופן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאֹור.

וזהּו40ּב'זה' הּמאירה. אסּפקלריא ענין ׁשהּוא , ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָ
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ואילך.36) א'נ ע' ח"ב תער"ב המשך טו. ע' תרס"ו בהמשך נתבאר א. פה, אגה"ק 37)ב"מ תניא וראה יח. כד, משפטים

א). (קמט, כח.38)סכ"ט לד, 3919)תשא הערה 1037 ע' ח"ד לקו"ש וראה ג. קיג, תו"א ב. עה, יומא כה. עח, תהלים

וש"נ. שם. ה"ו.40)בשוה"ג פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם וראה מטות. ר"פ ופרש"י ספרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ולכן  גבול בלי היא התורה הזה, Ùeb‡לעולם ‰¯Bza ‰p‰ עצמהLÈ ƒ≈«»»≈

˙BiÏÚ Ôk Ìb הבאה למדריגה התורה בלימוד אחת ŒÔÈ‡aLממדריגה «≈¬ƒ∆¿≈
CB¯Ú לזו ÈÊ¯‡זו Èa¯a eÈˆnL ÈÙÎe את , שם ולמד בבבל שהיה ¬¿ƒ∆»ƒ¿«ƒ≈»

התלמוד  את בה וללמוד ישראל לארץ לעלות רצה כך ואחר הבבלי התלמוד

ÈÚz˙‡הירושלמי  ‰‡Ó ÌvL∆»≈»«¬ƒ»
ÁkLÈÏ לשכוח כדי תעניות מאה ƒ¿«

È„Îa ,ÈÏ·a „eÓÏz ÏÚ««¿«¿ƒƒ¿≈
„eÓÏz „BÓÏÏ ÏÎeiL∆«ƒ¿«¿

ÈÓÏLe¯È36 שמדובר משום ¿«¿ƒ
 ֿ באין אלא הדרגתית שאינה בהתעלות

למד  זירא שרבי שהלימוד כך ערוך,

הכנה  מהווה אינו בבבל בהיותו

בארץ  ללמוד לו שתסייע והקדמה

מוקדם  תנאי אדרבה אלא ישראל

הוא  ישראל ארץ תורת ללימוד

בבל  של הלימוד ממדריגת התנתקות

שיעור. לאין ממנה ÈtŒÏÚÂ¿«ƒהנחותה
Ï"p‰ Ïk תוכנה אודות המבואר כל »««

אחת  ממדריגה עלייה של ומהותה

ממנה  שבאיןֿערוך אחרת למדריגה

‰‰ÈÓz‰ ¯˙BÈ Ïc‚zƒ¿«≈«¿ƒ»
‰‡ÈÏt‰Â,לעיל ‡CÈהאמורה ¿«¿ƒ»≈

¯LÙ‡יתכן ÓLp‰L‰איך ∆¿»∆«¿»»
,‡¯· ˙ÈÁ·a ‡È‰L והיא ∆ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»

והגבלות  בגדרים מוגדרת מציאות

‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ˙B‰ÈÏ ÏÎez«≈»ƒƒ«¿ƒ»
˙ÈÁ·a ‡e‰L ,Ô„ÚŒÔ‚aL∆¿«≈∆∆ƒ¿ƒ«
˙BÈÁaa Ë¯Ù·e ,Ïe·b ÈÏa¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ

Ô„ÚŒÔ‚aL ˙BBÈÏÚ‰ ואיך »∆¿∆¿«≈∆
מסוגלת  מוגבל 'נברא' שהיא הנשמה

בלתי  אלוקי אור ולתפוס לקלוט

מוגבל.?

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ („«»ƒ¿»∆∆
'נברא' שהיא הנשמה של האפשרות

האלוקי  האור את תקלוט הגבלות עם

היא  מוגבל ∆∆»C¯cŒÏÚהבלתי
eÈˆnL החסידות ÔÈÚaבתורת ∆»ƒ¿ƒ¿«

בעת  רבינו משה על בתורה האמור

תורה  ‰‰¯מתן Ï‡ ÏÚiÂ ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ37p‰c .,‰ «»……∆¿∆»»«««∆»»¿ƒ≈
BÙe‚a ‰ÏÚ ‰LÓ גשמי בגוף ‡ÏÎכנשמה ‡Ï ÌÁÏÂ ,‰ÏÚÓÏ …∆»»¿¿«¿»¿∆∆…»«

‰˙L ‡Ï ÌÈÓe38, למעלה שהיה הימים כל ‡Ìבמשך Èk ככתוב «ƒ…»»ƒƒ

LÈ‡ ÏÎ‡ ÌÈ¯Èa‡ ÌÁÏ39, ז"ל חכמינו כך על מדבר ואמרו שהפסוק ∆∆«ƒƒ»«ƒ
ניזון  היינו אכל, למעלה שהיה הימים שבאותם "איש" הנקרא רבינו משה על

˙¯M‰ ÈÎ‡ÏnL ÌÁÏ"אבירים" ÔBÊÈהנקראים ‰È‰L ,ÌÈÏÎB‡ ∆∆∆«¿¬≈«»≈¿ƒ∆»»ƒ
הגשמי  לגופו גם חיות ‰ÈÎM‰ומקבל ÂÈfÓ אלוקי רוחני,אור ƒƒ«¿ƒ»

¯LÙ‡ CÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ ייתכן איך ¿ƒ¿»≈∆¿»
‡¯·pL משה כאמור והרי גשמי, ∆ƒ¿»

בגוף  כנשמה ÂÈfÓעלה ÔBÊÈ ‰È‰Èƒ¿∆ƒƒƒ
‰ÓLp‰ „vÓ eÏÈÙ‡ ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»¬ƒƒ««¿»»
מסוגל  נברא בכלל איך תמוה זה שגם

אלוקי, אור ולתפוס «¿Ë¯Ù·eƒלקלוט
,Ûeb‰ „vÓ עוד תמוה הדבר הרי ƒ««

היה È¯‰Lיותר  שמשה בימים ∆¬≈
שתה  ולא גשמי לחם אכל ולא למעלה

גשמיים  ÏLמים ÈÓLb‰ BÙeb««¿ƒ∆
ÂÈfÓ ÔBÊÈ ‰È‰ ‰LÓ…∆»»ƒƒƒ

?.‰ÈÎM‰«¿ƒ»
·e˙k‰ ÌÈc˜‰ ‰Ê ÏÚ C‡ ולפני ««∆ƒ¿ƒ«»

נאמר  למעלה עלה שמשה שנאמר

,ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ«»……∆¿∆»»
‡e‰L ‡È‰ ÔÚ‰ ˙ÏeÚÙcƒ¿«∆»»ƒ∆

ÌÈÏÚÓ ומסתירÌˆBÚ ÏÚ «¿ƒ«∆
,¯B‡‰ ˙e¯È‰·e ˙e˜È‰a וכאשר ¿ƒ¿ƒ»

בוהק  לא הוא לענן מבעד מאיר האור

כך  כל ‡BÈהענן ‡Cובהיר «≈
,È¯Ó‚Ï ¯ÈzÒÓ כן האור ולמעשה «¿ƒ¿«¿≈

‰ÌÏÚעובר  È„ÈŒÏÚL Ì‡ Èkƒƒ∆«¿≈∆¿≈
˙ÎLÓ ,‰Ê‰¯‡‰ מצומצמת ∆ƒ¿∆∆∆»»

המקורי  הגדול e‰Â‡מהאור ,'eÎ¿
הוא  הענן ידי על האור והסתר העלם

ÏkzÒÓe ‰‡B¯‰ Ì„‡ ˙Ó‚ec¿«»»»∆ƒ¿«≈
Áˆ ¯B‡a מאד È„ÈŒÏÚובהיר ¿««¿≈

‡È¯Ï˜tÒ‡ זכוכית,‰¯È‡n‰ «¿«¿«¿»«¿ƒ»
ÏÚ ‰ÓÈÏÚÓ ‡È¯Ï˜tÒ‡‰L∆»«¿«¿«¿»«¿ƒ»«

,˙e¯È‰a‰ ÌˆBÚ מדובר אבל ∆«¿ƒ
בלבד  מועט ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בהסתר

ידי  מבעד על עובר שהאור

זו  ‡˙לאספקלריא Ïa˜Ï ¯LÙ‡∆¿»¿«≈∆
¯B‡‰.ממנו Êk‰וליהנות ÔÙB‡·e »¿∆»∆
'‰Ê'a ‡a˙pL ,‰LÓ ˙‡e· ‰˙È‰40, משה "וידבר שכתוב כמו »¿»¿«…∆∆ƒ¿«≈¿∆

מתייחסים  שבו לשון הוא ו"זה" ה'" ציווה אשר הדבר זה המטות... ראשי אל

בבירור  שנראה ‰È‡n¯‰לדבר ‡È¯Ï˜tÒ‡ ÔÈÚ ‡e‰L ראה שדרכה ∆ƒ¿««¿«¿«¿»«¿ƒ»
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הענן, לבּוׁש ׁשעלֿידי הענן, ּבתֹו מׁשה ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוּיבא

ׁשל  הּגׁשמי ּגּופֹו ּגם הּנה הּמאירה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָאסּפקלריא

הּׁשכינה. מּזיו ניזֹון להיֹות יכֹול היה ְְִִִִִֶַָָָָֹמׁשה

מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ּגם  יּובן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָועלּֿדרֿזה

חכמתֹו ׁשהם ּומצֹות ׁשהּתֹורה לנׁשמתֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבנֹוגע

הרי  למּטה, ונתלּבׁשּו וירדּו הּקּב"ה ׁשל ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָּורצֹונֹו

ׁשהם  והינּו הּמאירה, אסּפקלריא ּדּוגמת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָהם

ׁשעל  ּבגןֿעדן, להּנׁשמה לבּוׁש ֿידם נעׂשים ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּתניא  ּכמבֹואר הּׁשכינה, מּזיו ליהנֹות ְְְִִִֵַַַַַָָָָּתּוכל

.41ּבקצרה  ְִָָ

לׁשֹון p‰Â‰ה) 'מראֹות' ׁשּיׁש לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְִֵֵֵֶַָ

אסּפקלריא  מראֹות, ב' ְְְְִַַַַַָרּבים,

והענין  מאירה . ׁשאינּה ואסּפקלריא  ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּמאירה

ׁשּיׁש הינּו מאירה, ׁשאינּה ּדאסּפקלריא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבזה,

ּבּה לראֹות יּוכלּו ׁשּלא ּומעלים המכּסה ְְְְִִֶֶַַַָָָֹּדבר

והינּו לגמרי, מסּתיר אינֹו אבל יׁשר, אֹור ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּבדר

מהּות  את  לראֹות יּוכל ּו ׁשּלא  רק הּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַֹׁשההסּתר 

ׁשּנראה  ּבאֹופן אּלא ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ּכפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָהּדבר

ׁשּללא  הּכיסּוי, ּפעּולת וזֹוהי ּבלבד. הּדמּות ְְְְְִִִֶַַַַַֹרק

האסּפקלריא  עלֿידי לראֹות יכֹולים היּו ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָהּכיסּוי

ּבֹו רֹואים הּכיסּוי עלֿידי א יׁשר, אֹור ְְִִֵֶֶַַַָָּבדר

להיֹות  צרי הּכיסּוי אמנם, חֹוזר. אֹור ְְְִִִֵֶֶַָָָּבדר

ּבֹולע  יהיה אזי עב, ּכיסּוי יהיה אם ּכי ּדק, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָּכיסּוי 

קרּבנה  אל ּבאּו ּכי נֹודע ׁשּלא ועד האֹור, ,42את ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

אין  ּדק, ּבכיסּוי א לגמרי. מעלים ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָוהינּו,

ּבֹו לראֹות יכֹולים אּלא לגמרי, מעלים ְְְְְִִִִֵֶַַַָהּכיסּוי

ׁשּבאסּפקלריא  זאת, ועֹוד חֹוזר. אֹור ְְְְְְֵֶֶֶַַַָֹּבדר

אסּפקלריא  על ּגם מעלה יׁש מאירה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאינּה

אפׁשר  מאירה, ׁשאינּה ּבאסּפקלריא ּכי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמאירה.
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"כה  בלשון שהתנבאו הנביאים משאר בשונה הנבואה, מראה את רבינו משה

מרחוק. שנראה לדבר מתייחסים שבו לשון הוא ו"כה" ה'", ∆¿e‰ÊÂאמר
בפסוק  הפנימי Le·Ïהפירוש È„ÈŒÏÚL ,ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ«»……∆¿∆»»∆«¿≈¿

,‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ ,ÔÚ‰ אלא) האור על המעלים כיסוי שהוא ∆»»«¿«¿«¿»«¿ƒ»
עובר  האור ולכן מועט הוא שההעלם

ומאיר) BÙebדרכו Ìb ‰p‰ƒ≈«
‰LÓ ÏL ÈÓLb‰ מציאות שהוא ««¿ƒ∆…∆

ומוגבלת גשמית  ÏBÎÈמוגדרת ‰È‰»»»
‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔBÊÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒƒƒ«¿ƒ»

הרוחנית. האלוקית

ÏÎa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ תהיה ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
תהיה, אשר הרוחנית »≈¿Ú‚Baמדריגתו

B˙ÓLÏ אור והיכולת לקלוט שלה ¿ƒ¿»
הזו, מההתגלות ו'ליהנות' אלוקי

B˙ÓÎÁ Ì‰L ˙BˆÓe ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿∆≈»¿»
‰"aw‰ ÏL BBˆ¯e עצם ומצד ¿∆«»»

מהעולם  למעלה אכן הם מהותם

,‰hÓÏ eLaÏ˙Â e„¯ÈÂ בתוך ¿»¿¿ƒ¿«¿¿«»
הגשמי  הזה ‰Ìהעולם È¯‰¬≈≈

,‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ ˙Ó‚ec¿««¿«¿«¿»«¿ƒ»
Ì‰L eÈ‰Â והמצוות התורה ¿«¿∆≈

בעולם  חייו בימי וקיים למד שהאדם

ÓLp‰Ï‰הזה  Le·Ï ÌÈNÚ«¬ƒ¿¿«¿»»
ÏÎez Ì„ÈŒÏÚL ,Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆∆«»»«

,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ˙B‰ÈÏ כתוב ≈»ƒƒ«¿ƒ»
בתורת  בהרחבה ומבואר בזוהר

שהאדם  הטובים שהמעשים החסידות

המצוות  ובקיום התורה בלימוד עושה

נשמתו  על ממשיכים הזה בעולם

מזיו  נהנה הוא שבאמצעותם 'לבושים'

 ֿ הקדוש של באורו ורואה השכינה

אלו  (ולבושים בגןֿעדן ברוךֿהוא

"ואברהם  שכתוב וזהו "ימים", נקראים

אבינו  שאברהם בימים" בא זקן

אלה  ("ימים") בלבושים "נתלבש"

שניתנו  הלבושים בכל היינו בשלמות,

אחד). אף מהם חיסר ולא לנשמתו

‡Èza ¯‡B·Ók ה פרק «¿»««¿»
‰¯ˆ˜a41 בעץ כמבואר לשונו: וזה ƒ¿»»

סימן  שבתניא הקודש ובאגרת המצוות", הן בגןֿעדן הנשמות שלבושי חיים...

זה. בעניין הזוהר לשון הובא כט

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â המאמר ‰) ÔBLÏבתחילת '˙B‡¯Ó' LiL ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆≈«¿¿

,˙B‡¯Ó '· ,ÌÈa¯ מראות של סוגים ‰È‡n¯‰שני ‡È¯Ï˜tÒ‡ «ƒ«¿«¿«¿«¿»«¿ƒ»
דרכה  עובר שהאור È‡Ó¯‰זכוכית dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡Â המסתירה ¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»

האור. ‰eÈעל ,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»«¿
C¯„a da ˙B‡¯Ï eÏÎeÈ ‡lL ÌÈÏÚÓe ‰qÎÓ‰ ¯·c LiL∆≈»»«¿«∆«¿ƒ∆…¿ƒ¿»¿∆∆

,¯LÈ ¯B‡ אור על מסתירה והיא »»
להמשיך  יוכל שלא עליה שמאיר

לה  מעבר ‡BÈולהאיר Ï·‡¬»≈
,È¯Ó‚Ï ¯ÈzÒÓ לא עושה הדבר «¿ƒ¿«¿≈

בו  לראות שאיֿאפשר לחומר אותה

¯˜כלל  ‡e‰ ¯zÒ‰‰L eÈ‰Â¿«¿∆«∆¿≈«
˙e‰Ó ˙‡ ˙B‡¯Ï eÏÎeÈ ‡lL∆…¿ƒ¿∆«
,BÓB˜Óa ‡e‰L ÈÙk ¯·c‰«»»¿ƒ∆ƒ¿
מראה, באמצעות דבר רואים כאשר

האמיתית  מהותו את רואים לא אכן

˜¯ ‰‡¯pL ÔÙB‡a ‡l‡∆»¿∆∆ƒ¿∆«
˙ÏeÚt È‰BÊÂ .„·Ïa ˙eÓc‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿«

,ÈeÒÈk‰ ומשתקף נראה הדבר «ƒ
על  שיש מכך כתוצאה כזו בצורה

כיסוי  ‰ÈeÒÈkהזכוכית ‡ÏlL∆¿…«ƒ
È„ÈŒÏÚ ˙B‡¯Ï ÌÈÏBÎÈ eÈ‰»¿ƒƒ¿«¿≈
,¯LÈ ¯B‡ C¯„a ‡È¯Ï˜tÒ‡‰»«¿«¿«¿»¿∆∆»»

למטה  מלמעלה ŒÏÚהמאירה C‡««
C¯„a Ba ÌÈ‡B¯ ÈeÒÈk‰ È„È¿≈«ƒƒ¿∆∆

¯ÊBÁ ¯B‡ בחזרה ומשתקף שחוזר ≈
של  בפעולה המכוסה מהזכוכית

למעלה. כדי ‡ÌÓ,מלמטה »¿»
אכן  ראויה, שאינה שהאקספלריא

לעיל  כמתואר כמראה תשמש

ÈeÒÈk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÈeÒÈk‰«ƒ»ƒƒ¿ƒ
,·Ú ÈeÒÈk ‰È‰È Ì‡ Èk ,˜c«ƒƒƒ¿∆ƒ»
¯B‡‰ ˙‡ ÚÏBa ‰È‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿∆≈«∆»
תהיה  וה'בליעה' מלמעלה, המאיר

Èkמוחלטת  Ú„B ‡lL „ÚÂ¿«∆…«ƒ
‰a¯˜ Ï‡ e‡a42,eÈ‰Â , »∆ƒ¿∆»¿«¿

È¯Ó‚Ï ÌÈÏÚÓ ‰È‰L היה ולא ∆»»«¿ƒ¿«¿≈
כלל. במראה לראות »‡Cניתן

ÈeÒÈk‰ ÔÈ‡ ,˜c ÈeÒÈÎa¿ƒ«≈«ƒ
ÌÈÏBÎÈ ‡l‡ ,È¯Ó‚Ï ÌÈÏÚÓ«¿ƒ¿«¿≈∆»¿ƒ
¯ÊBÁ ¯B‡ C¯„a Ba ˙B‡¯Ïƒ¿¿∆∆≈

שמול  הדמויות המראה וכך

בה. Ê‡˙,משתקפות „BÚÂ המראות סוגי שתי בין נוסף הבדל קיים ¿…
‰ÏÚÓ LÈ ,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡aL ויתרוןÏÚ Ìb ∆¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»≈«¬»««

,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡a Èk .‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡«¿«¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»
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אׁשר  ּׁשּמאחֹוריו, מה וגם עצמֹו את ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָלראֹות

יּובן  ּובזה זאת. לראֹות איֿאפׁשר יׁשר אֹור ְְְִִֶֶֶֶָָָָָֹּבדר

ּכן  ּבּגמרא 43ּגם ׁשּתירצּו ּׁשּכתּוב 44מה מה ְְֵֵֶֶַַַַָָָ

ּכי 45ּביׁשעיה  אמר ׁשּמׁשה אף ה', את ואראה ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

וחי  האדם יראני הּנביאים 46לא ׁשּכל ּכיון , ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

רּבנּו ּומׁשה מאירה, ׁשאינּה ּבאסּפקלריא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנסּתּכלּו

ׁשעלֿידי  והינּו הּמאירה, ּבאסּפקלריא ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָנסּתּכל

מאירה, ׁשאינּה ּדאסּפקלריא וההסּתר ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָההעלם

לראֹות  יכֹולים ּׁשאין מה ּגם לראֹות ְְְְִִִִֵֶַַיכֹולים

הּמעלה  מּצד ׁשּזהּו הּמאירה, ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָּבאסּפקלריא

חֹוזר. אֹור ְִִֵֶַׁשּבבחינת

¯e‡È·e מאירה ׁשאינּה אסּפקלריא ענין ≈ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

האֹור  ענין הּוא האדם, ְֲִַַַָָָָּבעבֹודת

הּבהמית. ּדנפׁש ּבהעלם העבֹודה עלֿידי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמאיר

הּמסּתיר  ּדבר הּוא הּבהמית הּנפׁש העלם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּדהּנה,

יׁש ׁשהרי ּביֹותר, עב ּכיסּוי אינֹו א האֹור, ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָאת

הּנפׁש עבֹודת עלֿידי ּובפרט טֹוב, ּגם ְְֲִֵֶֶַַַַָּבֹו

עם  ולכן כּו', הּבהמית הּנפׁש את לזּכ ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהאלקית

ּדנפׁש ּומּצב ּבמעמד ּבמקֹומֹו, ׁשּנׁשאר ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָהיֹות

הרי  מּכלֿמקֹום ּכיסּוי, ׁשל ענין ׁשהּוא ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָהּבהמית

העלם  עלֿידי ׁשּמאיר האֹור א ּדק. ּכיסּוי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָזה

מעלה  ּבֹו ׁשּיׁש חֹוזר, אֹור הּוא הּבהמית ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָהּנפׁש

לׁשם  להּגיע ׁשאיֿאפׁשר למקֹום להּגיע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיכֹול

הּנׁשמה  ירידת על הּטעם וזהּו יׁשר. אֹור ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָּבדר

ּגדֹולה  ירידה  ׁשהיא הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָלמּטה

רקיע, מּבחינת היא הּנׁשמה ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּביֹותר,

ּבבחינת  וגם הּמים, ּבבחינת יֹותר ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָּולמעלה

הּצמצּום  ׁשּקֹודם האֹור לבחינת ועד ְְְִִִֶֶַַַָָהאֹור,

ּגם  יׁשנֹו אֹורֿמיםֿרקיע, ּבחינֹות ג' ענין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ[ׁשהרי

הּצמצּום, קֹודם ׁשהּוא ּכפי וגם הּצמצּום. ְְְְִִִֶֶֶַַַקֹודם
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ג.43) מז, נצבים לקו"ת ב.44)ראה מט, א.45)יבמות כ.46)ו, לג, תשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯LÙ‡ יכול המראה מול הניצב Ó‰האדם Ì‚Â BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯Ï ∆¿»ƒ¿∆«¿¿««

¯LÈ ¯B‡ C¯„a ¯L‡ ,ÂÈ¯BÁ‡nM ר ‡LÙ‡ŒÈ¯גיל במבט ∆≈¬»¬∆¿∆∆»»ƒ∆¿»
.˙‡Ê ˙B‡¯Ïƒ¿…

Ôk Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e43‡¯Óba eˆ¯ÈzL ‰Ó44·e˙kM ‰Ó »∆»«≈«∆≈¿«¿»»«∆»
‰ÈÚLÈa45Û‡ ,'‰ ˙‡ ‰‡¯‡Â ƒ«¿»»∆¿∆∆«

È‡¯È ‡Ï Èk ¯Ó‡ ‰LnL∆…∆»«ƒ…ƒ¿«ƒ
ÈÁÂ Ì„‡‰46ÏkL ÔÂÈk , »»»»»≈»∆»

eÏkzÒ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒƒ¿«¿
,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡a¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»
ÏkzÒ ea¯ ‰LÓe…∆«≈ƒ¿«≈

,‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡a מסופר ¿«¿«¿«¿»«¿ƒ»
ישעיה  את הרג מנשה שהמלך בגמרא

רבך  "משה כלפיו: שטען לאחר הנביא

ואת  - וחי האדם יראני לא כי אמר

רם  כסא על יושב ה' את ואראה אמרת

על  עונה הגמרא ובהמשך ונשא".

הנביאים  "כל לכאורה: הסתירה

מאירה  שאינה באספקלריא נסתכלו

ממש), ה' את ראו לא בעצם (ולכן

באספקלריא  נסתכל רבינו משה

בבחינת  ה' את ראה לא (ולכן המאירה

פנים)".

ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈«∆¿≈
dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡c ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈¿«¿«¿«¿»∆≈»

ÌÈÏBÎÈ ,‰¯È‡Ó הנביאים שאר ¿ƒ»¿ƒ
ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡M ‰Ó Ìb ˙B‡¯Ïƒ¿««∆≈¿ƒ
‡È¯Ï˜tÒ‡a ˙B‡¯Ïƒ¿»«¿«¿«¿»

,‰¯È‡n‰ למדריגת הגיעו שלא כיון «¿ƒ»
‰ÏÚn‰משה „vÓ e‰fL∆∆ƒ«««¬»

¯ÊBÁ ¯B‡ ˙ÈÁ·aL שבמובן ∆ƒ¿ƒ«≈
ישר'. 'אור על יתרון לו יש מסויים

ÔÈÚ ¯e‡È·e הפנימית המשמעות ≈ƒ¿«
אלוקי  אור וקליטת ראיית של

dÈ‡Lבאמצעות ‡È¯Ï˜tÒ‡«¿«¿«¿»∆≈»
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‰¯È‡Ó כל של ¿ƒ»«¬«»»»

ואחד, ‰‡B¯אחד ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»
האדם È‡nL¯המיוחד של בנשמתו ∆≈ƒ

ÌÏÚ‰a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿∆¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙc הנשמה על ¿∆∆««¬ƒ

ומבאר. שהולך כפי ≈p‰c¿ƒ‰,האלוקית
‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÏÚ‰∆¿≈«∆∆««¬ƒ

¯B‡‰ ˙‡ ¯ÈzÒn‰ ¯·c,הנשמה שני‡Cשל Ú·מצד ÈeÒÈk BÈ‡ »»««¿ƒ∆»«≈ƒ»
Ba LÈ È¯‰L ,¯˙BÈaהיהודי של הבהמית BË·בנפש Ìb שמעורב ¿≈∆¬≈≈«

באות  שביהודי הטבעיות הטובות שהמידות התניא בספר כמבואר טוב גם בה

CkÊÏממנה, ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eולעדן˙‡ ƒ¿»«¿≈¬««∆∆»¡…ƒ¿«≈∆
,'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰טוב בה יש בוודאי ‰BÈ˙שאז ÌÚ ÔÎÏÂ «∆∆««¬ƒ¿»≈ƒ¡

BÓB˜Óa ¯‡LpL במהותה נשארת הבהמית הנפש הזיכוך לאחר וגם , ∆ƒ¿«ƒ¿
ÈeÒÈkהמקורית ÏL ÔÈÚ ‡e‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙc ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿∆∆««¬ƒ∆ƒ¿«∆ƒ

האלוקית, הנשמה אור «ŒÏkÓƒעל
˜c ÈeÒÈk ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó בלבד »¬≈∆ƒ«

מכוסה  שבו הדק לכיסוי בדומה

מאירה'. שאינה »‡Cה'אספקלריא
ÌÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ¯È‡nL ¯B‡‰»∆≈ƒ«¿≈∆¿≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ממנו וכתוצאה «∆∆««¬ƒ
Ba LiL ,¯ÊBÁ ¯B‡ ‡e‰≈∆≈

‰ÏÚÓמיוחד ÏBÎiLויתרון «¬»∆»
¯LÙ‡ŒÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»∆ƒ∆¿»
¯LÈ ¯B‡ C¯„a ÌLÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»¿∆∆»»
היא  האדם בעבודת הדברים ומשמעות

הנפש  של ההעלם בגלל שדווקא

הנפש  דבר של בסופו הבהמית,

שלולי  למצב מתעלית האלוקית

יכולה  הייתה לא היא הזה ההעלם

אליו. להגיע

e‰ÊÂ מגיעה האלוקית שהנפש היתרון ¿∆
של  וההסתר ההעלם בעקבות אליו

שהיא  (והעובדה הבהמית הנפש

הוא  גשמי), בגוף »»»‰ÌÚhמלובשת
‰ÓLp‰וההסבר  ˙„È¯È ÏÚ«¿ƒ««¿»»

,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a ‰hÓÏ¿«»¿¿∆∆««¬ƒ
כדאית  È¯È„‰למרות שהיא ‡È‰L∆ƒ¿ƒ»

‰ÓLp‰ È¯‰L ,¯˙BÈa ‰ÏB„b¿»¿≈∆¬≈«¿»»
‡È‰ ביותר נעלה ומקור משורש ƒ

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,ÚÈ˜¯ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»ƒ«¿«¿»≈
יותר  בדרגה גם מושרשת היא ובעצם

‰Á·aÌÈnגבוהה  ˙È דרגה שהם ƒ¿ƒ«««ƒ
לעיל  (כמובא מ'רקיע' גבוהה יותר

"אור, של השלבים שלושת בעניין

רקיע"), שורש Ì‚Âמים, יש לנשמה ¿«
נעלה  יותר ‰‡B¯עוד ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»

המים, מבחינת גם »¿ÚÂ„שלמעלה
¯B‡‰ ˙ÈÁ·Ï הבלתי האלוקי ƒ¿ƒ«»

‰ÌeˆÓvמוגבל  Ì„BwL והמיעוט ∆∆«ƒ¿
העולמות  התהוות לצורך באור שהיה

Œ¯B‡ ˙BÈÁa '‚ ÔÈÚ È¯‰L]∆¬≈ƒ¿«¿ƒ
BLÈ ,ÚÈ˜¯ŒÌÈÓ כי אחר אם ‰ÌeˆÓvבאופן Ì„B˜ Ìb באור «ƒ»ƒ«∆¿«∆«ƒ¿

עצמו. e‰L‡הבליֿגבול ÈÙk Ì‚Â הללו הבחינות שלושת ˜Ì„Bעניין ¿«¿ƒ∆∆
,¯B‡‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰ÓLp‰ L¯L ‰p‰ ,ÌeˆÓv‰ הכי הבחינה «ƒ¿ƒ≈…∆«¿»»ƒ¿ƒ«»
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יג h"iyz'd ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

הענן, לבּוׁש ׁשעלֿידי הענן, ּבתֹו מׁשה ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוּיבא

ׁשל  הּגׁשמי ּגּופֹו ּגם הּנה הּמאירה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָאסּפקלריא

הּׁשכינה. מּזיו ניזֹון להיֹות יכֹול היה ְְִִִִִֶַָָָָֹמׁשה

מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ּגם  יּובן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָועלּֿדרֿזה

חכמתֹו ׁשהם ּומצֹות ׁשהּתֹורה לנׁשמתֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבנֹוגע

הרי  למּטה, ונתלּבׁשּו וירדּו הּקּב"ה ׁשל ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָּורצֹונֹו

ׁשהם  והינּו הּמאירה, אסּפקלריא ּדּוגמת ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָהם

ׁשעל  ּבגןֿעדן, להּנׁשמה לבּוׁש ֿידם נעׂשים ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּתניא  ּכמבֹואר הּׁשכינה, מּזיו ליהנֹות ְְְִִִֵַַַַַָָָָּתּוכל

.41ּבקצרה  ְִָָ

לׁשֹון p‰Â‰ה) 'מראֹות' ׁשּיׁש לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְִֵֵֵֶַָ

אסּפקלריא  מראֹות, ב' ְְְְִַַַַַָרּבים,

והענין  מאירה . ׁשאינּה ואסּפקלריא  ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּמאירה

ׁשּיׁש הינּו מאירה, ׁשאינּה ּדאסּפקלריא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבזה,

ּבּה לראֹות יּוכלּו ׁשּלא ּומעלים המכּסה ְְְְִִֶֶַַַָָָֹּדבר

והינּו לגמרי, מסּתיר אינֹו אבל יׁשר, אֹור ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּבדר

מהּות  את  לראֹות יּוכל ּו ׁשּלא  רק הּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַֹׁשההסּתר 

ׁשּנראה  ּבאֹופן אּלא ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ּכפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָהּדבר

ׁשּללא  הּכיסּוי, ּפעּולת וזֹוהי ּבלבד. הּדמּות ְְְְְִִִֶַַַַַֹרק

האסּפקלריא  עלֿידי לראֹות יכֹולים היּו ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָהּכיסּוי

ּבֹו רֹואים הּכיסּוי עלֿידי א יׁשר, אֹור ְְִִֵֶֶַַַָָּבדר

להיֹות  צרי הּכיסּוי אמנם, חֹוזר. אֹור ְְְִִִֵֶֶַָָָּבדר

ּבֹולע  יהיה אזי עב, ּכיסּוי יהיה אם ּכי ּדק, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָּכיסּוי 

קרּבנה  אל ּבאּו ּכי נֹודע ׁשּלא ועד האֹור, ,42את ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

אין  ּדק, ּבכיסּוי א לגמרי. מעלים ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָוהינּו,

ּבֹו לראֹות יכֹולים אּלא לגמרי, מעלים ְְְְְִִִִֵֶַַַָהּכיסּוי

ׁשּבאסּפקלריא  זאת, ועֹוד חֹוזר. אֹור ְְְְְְֵֶֶֶַַַָֹּבדר

אסּפקלריא  על ּגם מעלה יׁש מאירה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאינּה

אפׁשר  מאירה, ׁשאינּה ּבאסּפקלריא ּכי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמאירה.
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סכ"ט.41) כא.42)אגה"ק מא, מקץ ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"כה  בלשון שהתנבאו הנביאים משאר בשונה הנבואה, מראה את רבינו משה

מרחוק. שנראה לדבר מתייחסים שבו לשון הוא ו"כה" ה'", ∆¿e‰ÊÂאמר
בפסוק  הפנימי Le·Ïהפירוש È„ÈŒÏÚL ,ÔÚ‰ CB˙a ‰LÓ ‡·iÂ«»……∆¿∆»»∆«¿≈¿

,‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ ,ÔÚ‰ אלא) האור על המעלים כיסוי שהוא ∆»»«¿«¿«¿»«¿ƒ»
עובר  האור ולכן מועט הוא שההעלם

ומאיר) BÙebדרכו Ìb ‰p‰ƒ≈«
‰LÓ ÏL ÈÓLb‰ מציאות שהוא ««¿ƒ∆…∆

ומוגבלת גשמית  ÏBÎÈמוגדרת ‰È‰»»»
‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔBÊÈ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒƒƒ«¿ƒ»

הרוחנית. האלוקית

ÏÎa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«¿»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ תהיה ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
תהיה, אשר הרוחנית »≈¿Ú‚Baמדריגתו

B˙ÓLÏ אור והיכולת לקלוט שלה ¿ƒ¿»
הזו, מההתגלות ו'ליהנות' אלוקי

B˙ÓÎÁ Ì‰L ˙BˆÓe ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿∆≈»¿»
‰"aw‰ ÏL BBˆ¯e עצם ומצד ¿∆«»»

מהעולם  למעלה אכן הם מהותם

,‰hÓÏ eLaÏ˙Â e„¯ÈÂ בתוך ¿»¿¿ƒ¿«¿¿«»
הגשמי  הזה ‰Ìהעולם È¯‰¬≈≈

,‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ ˙Ó‚ec¿««¿«¿«¿»«¿ƒ»
Ì‰L eÈ‰Â והמצוות התורה ¿«¿∆≈

בעולם  חייו בימי וקיים למד שהאדם

ÓLp‰Ï‰הזה  Le·Ï ÌÈNÚ«¬ƒ¿¿«¿»»
ÏÎez Ì„ÈŒÏÚL ,Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆∆«»»«

,‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ˙B‰ÈÏ כתוב ≈»ƒƒ«¿ƒ»
בתורת  בהרחבה ומבואר בזוהר

שהאדם  הטובים שהמעשים החסידות

המצוות  ובקיום התורה בלימוד עושה

נשמתו  על ממשיכים הזה בעולם

מזיו  נהנה הוא שבאמצעותם 'לבושים'

 ֿ הקדוש של באורו ורואה השכינה

אלו  (ולבושים בגןֿעדן ברוךֿהוא

"ואברהם  שכתוב וזהו "ימים", נקראים

אבינו  שאברהם בימים" בא זקן

אלה  ("ימים") בלבושים "נתלבש"

שניתנו  הלבושים בכל היינו בשלמות,

אחד). אף מהם חיסר ולא לנשמתו

‡Èza ¯‡B·Ók ה פרק «¿»««¿»
‰¯ˆ˜a41 בעץ כמבואר לשונו: וזה ƒ¿»»

סימן  שבתניא הקודש ובאגרת המצוות", הן בגןֿעדן הנשמות שלבושי חיים...

זה. בעניין הזוהר לשון הובא כט

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â המאמר ‰) ÔBLÏבתחילת '˙B‡¯Ó' LiL ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆≈«¿¿

,˙B‡¯Ó '· ,ÌÈa¯ מראות של סוגים ‰È‡n¯‰שני ‡È¯Ï˜tÒ‡ «ƒ«¿«¿«¿«¿»«¿ƒ»
דרכה  עובר שהאור È‡Ó¯‰זכוכית dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡Â המסתירה ¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»

האור. ‰eÈעל ,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»«¿
C¯„a da ˙B‡¯Ï eÏÎeÈ ‡lL ÌÈÏÚÓe ‰qÎÓ‰ ¯·c LiL∆≈»»«¿«∆«¿ƒ∆…¿ƒ¿»¿∆∆

,¯LÈ ¯B‡ אור על מסתירה והיא »»
להמשיך  יוכל שלא עליה שמאיר

לה  מעבר ‡BÈולהאיר Ï·‡¬»≈
,È¯Ó‚Ï ¯ÈzÒÓ לא עושה הדבר «¿ƒ¿«¿≈

בו  לראות שאיֿאפשר לחומר אותה

¯˜כלל  ‡e‰ ¯zÒ‰‰L eÈ‰Â¿«¿∆«∆¿≈«
˙e‰Ó ˙‡ ˙B‡¯Ï eÏÎeÈ ‡lL∆…¿ƒ¿∆«
,BÓB˜Óa ‡e‰L ÈÙk ¯·c‰«»»¿ƒ∆ƒ¿
מראה, באמצעות דבר רואים כאשר

האמיתית  מהותו את רואים לא אכן

˜¯ ‰‡¯pL ÔÙB‡a ‡l‡∆»¿∆∆ƒ¿∆«
˙ÏeÚt È‰BÊÂ .„·Ïa ˙eÓc‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿«

,ÈeÒÈk‰ ומשתקף נראה הדבר «ƒ
על  שיש מכך כתוצאה כזו בצורה

כיסוי  ‰ÈeÒÈkהזכוכית ‡ÏlL∆¿…«ƒ
È„ÈŒÏÚ ˙B‡¯Ï ÌÈÏBÎÈ eÈ‰»¿ƒƒ¿«¿≈
,¯LÈ ¯B‡ C¯„a ‡È¯Ï˜tÒ‡‰»«¿«¿«¿»¿∆∆»»

למטה  מלמעלה ŒÏÚהמאירה C‡««
C¯„a Ba ÌÈ‡B¯ ÈeÒÈk‰ È„È¿≈«ƒƒ¿∆∆

¯ÊBÁ ¯B‡ בחזרה ומשתקף שחוזר ≈
של  בפעולה המכוסה מהזכוכית

למעלה. כדי ‡ÌÓ,מלמטה »¿»
אכן  ראויה, שאינה שהאקספלריא

לעיל  כמתואר כמראה תשמש

ÈeÒÈk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÈeÒÈk‰«ƒ»ƒƒ¿ƒ
,·Ú ÈeÒÈk ‰È‰È Ì‡ Èk ,˜c«ƒƒƒ¿∆ƒ»
¯B‡‰ ˙‡ ÚÏBa ‰È‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿∆≈«∆»
תהיה  וה'בליעה' מלמעלה, המאיר

Èkמוחלטת  Ú„B ‡lL „ÚÂ¿«∆…«ƒ
‰a¯˜ Ï‡ e‡a42,eÈ‰Â , »∆ƒ¿∆»¿«¿

È¯Ó‚Ï ÌÈÏÚÓ ‰È‰L היה ולא ∆»»«¿ƒ¿«¿≈
כלל. במראה לראות »‡Cניתן

ÈeÒÈk‰ ÔÈ‡ ,˜c ÈeÒÈÎa¿ƒ«≈«ƒ
ÌÈÏBÎÈ ‡l‡ ,È¯Ó‚Ï ÌÈÏÚÓ«¿ƒ¿«¿≈∆»¿ƒ
¯ÊBÁ ¯B‡ C¯„a Ba ˙B‡¯Ïƒ¿¿∆∆≈

שמול  הדמויות המראה וכך

בה. Ê‡˙,משתקפות „BÚÂ המראות סוגי שתי בין נוסף הבדל קיים ¿…
‰ÏÚÓ LÈ ,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡aL ויתרוןÏÚ Ìb ∆¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»≈«¬»««

,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡a Èk .‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡«¿«¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»
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l`xyi ipa zcr lk z` dyn ldwie

אׁשר  ּׁשּמאחֹוריו, מה וגם עצמֹו את ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָלראֹות

יּובן  ּובזה זאת. לראֹות איֿאפׁשר יׁשר אֹור ְְְִִֶֶֶֶָָָָָֹּבדר

ּכן  ּבּגמרא 43ּגם ׁשּתירצּו ּׁשּכתּוב 44מה מה ְְֵֵֶֶַַַַָָָ

ּכי 45ּביׁשעיה  אמר ׁשּמׁשה אף ה', את ואראה ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

וחי  האדם יראני הּנביאים 46לא ׁשּכל ּכיון , ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

רּבנּו ּומׁשה מאירה, ׁשאינּה ּבאסּפקלריא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנסּתּכלּו

ׁשעלֿידי  והינּו הּמאירה, ּבאסּפקלריא ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָנסּתּכל

מאירה, ׁשאינּה ּדאסּפקלריא וההסּתר ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָההעלם

לראֹות  יכֹולים ּׁשאין מה ּגם לראֹות ְְְְִִִִֵֶַַיכֹולים

הּמעלה  מּצד ׁשּזהּו הּמאירה, ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָּבאסּפקלריא

חֹוזר. אֹור ְִִֵֶַׁשּבבחינת

¯e‡È·e מאירה ׁשאינּה אסּפקלריא ענין ≈ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

האֹור  ענין הּוא האדם, ְֲִַַַָָָָּבעבֹודת

הּבהמית. ּדנפׁש ּבהעלם העבֹודה עלֿידי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמאיר

הּמסּתיר  ּדבר הּוא הּבהמית הּנפׁש העלם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּדהּנה,

יׁש ׁשהרי ּביֹותר, עב ּכיסּוי אינֹו א האֹור, ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָאת

הּנפׁש עבֹודת עלֿידי ּובפרט טֹוב, ּגם ְְֲִֵֶֶַַַַָּבֹו

עם  ולכן כּו', הּבהמית הּנפׁש את לזּכ ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהאלקית

ּדנפׁש ּומּצב ּבמעמד ּבמקֹומֹו, ׁשּנׁשאר ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָהיֹות

הרי  מּכלֿמקֹום ּכיסּוי, ׁשל ענין ׁשהּוא ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָהּבהמית

העלם  עלֿידי ׁשּמאיר האֹור א ּדק. ּכיסּוי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָזה

מעלה  ּבֹו ׁשּיׁש חֹוזר, אֹור הּוא הּבהמית ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָהּנפׁש

לׁשם  להּגיע ׁשאיֿאפׁשר למקֹום להּגיע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיכֹול

הּנׁשמה  ירידת על הּטעם וזהּו יׁשר. אֹור ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָּבדר

ּגדֹולה  ירידה  ׁשהיא הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָלמּטה

רקיע, מּבחינת היא הּנׁשמה ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּביֹותר,

ּבבחינת  וגם הּמים, ּבבחינת יֹותר ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָּולמעלה

הּצמצּום  ׁשּקֹודם האֹור לבחינת ועד ְְְִִִֶֶַַַָָהאֹור,

ּגם  יׁשנֹו אֹורֿמיםֿרקיע, ּבחינֹות ג' ענין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ[ׁשהרי

הּצמצּום, קֹודם ׁשהּוא ּכפי וגם הּצמצּום. ְְְְִִִֶֶֶַַַקֹודם
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ג.43) מז, נצבים לקו"ת ב.44)ראה מט, א.45)יבמות כ.46)ו, לג, תשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯LÙ‡ יכול המראה מול הניצב Ó‰האדם Ì‚Â BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯Ï ∆¿»ƒ¿∆«¿¿««

¯LÈ ¯B‡ C¯„a ¯L‡ ,ÂÈ¯BÁ‡nM ר ‡LÙ‡ŒÈ¯גיל במבט ∆≈¬»¬∆¿∆∆»»ƒ∆¿»
.˙‡Ê ˙B‡¯Ïƒ¿…

Ôk Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e43‡¯Óba eˆ¯ÈzL ‰Ó44·e˙kM ‰Ó »∆»«≈«∆≈¿«¿»»«∆»
‰ÈÚLÈa45Û‡ ,'‰ ˙‡ ‰‡¯‡Â ƒ«¿»»∆¿∆∆«

È‡¯È ‡Ï Èk ¯Ó‡ ‰LnL∆…∆»«ƒ…ƒ¿«ƒ
ÈÁÂ Ì„‡‰46ÏkL ÔÂÈk , »»»»»≈»∆»

eÏkzÒ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒƒ¿«¿
,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡a¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»
ÏkzÒ ea¯ ‰LÓe…∆«≈ƒ¿«≈

,‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡a מסופר ¿«¿«¿«¿»«¿ƒ»
ישעיה  את הרג מנשה שהמלך בגמרא

רבך  "משה כלפיו: שטען לאחר הנביא

ואת  - וחי האדם יראני לא כי אמר

רם  כסא על יושב ה' את ואראה אמרת

על  עונה הגמרא ובהמשך ונשא".

הנביאים  "כל לכאורה: הסתירה

מאירה  שאינה באספקלריא נסתכלו

ממש), ה' את ראו לא בעצם (ולכן

באספקלריא  נסתכל רבינו משה

בבחינת  ה' את ראה לא (ולכן המאירה

פנים)".

ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈«∆¿≈
dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡c ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈¿«¿«¿«¿»∆≈»

ÌÈÏBÎÈ ,‰¯È‡Ó הנביאים שאר ¿ƒ»¿ƒ
ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡M ‰Ó Ìb ˙B‡¯Ïƒ¿««∆≈¿ƒ
‡È¯Ï˜tÒ‡a ˙B‡¯Ïƒ¿»«¿«¿«¿»

,‰¯È‡n‰ למדריגת הגיעו שלא כיון «¿ƒ»
‰ÏÚn‰משה „vÓ e‰fL∆∆ƒ«««¬»

¯ÊBÁ ¯B‡ ˙ÈÁ·aL שבמובן ∆ƒ¿ƒ«≈
ישר'. 'אור על יתרון לו יש מסויים

ÔÈÚ ¯e‡È·e הפנימית המשמעות ≈ƒ¿«
אלוקי  אור וקליטת ראיית של

dÈ‡Lבאמצעות ‡È¯Ï˜tÒ‡«¿«¿«¿»∆≈»
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‰¯È‡Ó כל של ¿ƒ»«¬«»»»

ואחד, ‰‡B¯אחד ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»
האדם È‡nL¯המיוחד של בנשמתו ∆≈ƒ

ÌÏÚ‰a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿∆¿≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙc הנשמה על ¿∆∆««¬ƒ

ומבאר. שהולך כפי ≈p‰c¿ƒ‰,האלוקית
‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ÌÏÚ‰∆¿≈«∆∆««¬ƒ

¯B‡‰ ˙‡ ¯ÈzÒn‰ ¯·c,הנשמה שני‡Cשל Ú·מצד ÈeÒÈk BÈ‡ »»««¿ƒ∆»«≈ƒ»
Ba LÈ È¯‰L ,¯˙BÈaהיהודי של הבהמית BË·בנפש Ìb שמעורב ¿≈∆¬≈≈«

באות  שביהודי הטבעיות הטובות שהמידות התניא בספר כמבואר טוב גם בה

CkÊÏממנה, ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eולעדן˙‡ ƒ¿»«¿≈¬««∆∆»¡…ƒ¿«≈∆
,'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰טוב בה יש בוודאי ‰BÈ˙שאז ÌÚ ÔÎÏÂ «∆∆««¬ƒ¿»≈ƒ¡

BÓB˜Óa ¯‡LpL במהותה נשארת הבהמית הנפש הזיכוך לאחר וגם , ∆ƒ¿«ƒ¿
ÈeÒÈkהמקורית ÏL ÔÈÚ ‡e‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙc ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿∆∆««¬ƒ∆ƒ¿«∆ƒ

האלוקית, הנשמה אור «ŒÏkÓƒעל
˜c ÈeÒÈk ‰Ê È¯‰ ÌB˜Ó בלבד »¬≈∆ƒ«

מכוסה  שבו הדק לכיסוי בדומה

מאירה'. שאינה »‡Cה'אספקלריא
ÌÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ¯È‡nL ¯B‡‰»∆≈ƒ«¿≈∆¿≈

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ממנו וכתוצאה «∆∆««¬ƒ
Ba LiL ,¯ÊBÁ ¯B‡ ‡e‰≈∆≈

‰ÏÚÓמיוחד ÏBÎiLויתרון «¬»∆»
¯LÙ‡ŒÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»∆ƒ∆¿»
¯LÈ ¯B‡ C¯„a ÌLÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»¿∆∆»»
היא  האדם בעבודת הדברים ומשמעות

הנפש  של ההעלם בגלל שדווקא

הנפש  דבר של בסופו הבהמית,

שלולי  למצב מתעלית האלוקית

יכולה  הייתה לא היא הזה ההעלם

אליו. להגיע

e‰ÊÂ מגיעה האלוקית שהנפש היתרון ¿∆
של  וההסתר ההעלם בעקבות אליו

שהיא  (והעובדה הבהמית הנפש

הוא  גשמי), בגוף »»»‰ÌÚhמלובשת
‰ÓLp‰וההסבר  ˙„È¯È ÏÚ«¿ƒ««¿»»

,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a ‰hÓÏ¿«»¿¿∆∆««¬ƒ
כדאית  È¯È„‰למרות שהיא ‡È‰L∆ƒ¿ƒ»

‰ÓLp‰ È¯‰L ,¯˙BÈa ‰ÏB„b¿»¿≈∆¬≈«¿»»
‡È‰ ביותר נעלה ומקור משורש ƒ

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,ÚÈ˜¯ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»ƒ«¿«¿»≈
יותר  בדרגה גם מושרשת היא ובעצם

‰Á·aÌÈnגבוהה  ˙È דרגה שהם ƒ¿ƒ«««ƒ
לעיל  (כמובא מ'רקיע' גבוהה יותר

"אור, של השלבים שלושת בעניין

רקיע"), שורש Ì‚Âמים, יש לנשמה ¿«
נעלה  יותר ‰‡B¯עוד ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»

המים, מבחינת גם »¿ÚÂ„שלמעלה
¯B‡‰ ˙ÈÁ·Ï הבלתי האלוקי ƒ¿ƒ«»

‰ÌeˆÓvמוגבל  Ì„BwL והמיעוט ∆∆«ƒ¿
העולמות  התהוות לצורך באור שהיה

Œ¯B‡ ˙BÈÁa '‚ ÔÈÚ È¯‰L]∆¬≈ƒ¿«¿ƒ
BLÈ ,ÚÈ˜¯ŒÌÈÓ כי אחר אם ‰ÌeˆÓvבאופן Ì„B˜ Ìb באור «ƒ»ƒ«∆¿«∆«ƒ¿

עצמו. e‰L‡הבליֿגבול ÈÙk Ì‚Â הללו הבחינות שלושת ˜Ì„Bעניין ¿«¿ƒ∆∆
,¯B‡‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰ÓLp‰ L¯L ‰p‰ ,ÌeˆÓv‰ הכי הבחינה «ƒ¿ƒ≈…∆«¿»»ƒ¿ƒ«»
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ועֹוד  האֹור], ּבבחינת הּוא הּנׁשמה ׁשרׁש ְְְִִִֵֶַַָָָֹהּנה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו כּו', יֹותר הּמלך 47למעלה עם ְְְִֵֶֶֶַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו ׁשם, יׁשבּו ּבמי 48ּבמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָ

ירדה  ּומּׁשם צּדיקים. ׁשל ּבנׁשמֹותיהם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָנמל

ּגדֹולה  ירידה ׁשּזֹוהי הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָלמּטה

הזּו הּירידה ּכל ּכדאי ּומּכלֿמקֹום ְְְִִֵַַַָָָָּביֹותר.

ּכמאמר  הּירידה , עלֿידי  ׁשּנעׂשית העלּיה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבׁשביל

היא  ׁשהעלּיה לֹומר ּובהכרח עלּיה, צֹור ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָירידה

והע  הּנׁשמֹות. מּׁשרׁש ּדהּנה למעלה ּבזה, נין ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

וגם  ּבהגּבלה . הּוא מּיא, אגלידּו רקיע, ְְְְְִִִִַַַַַָָָָּבחינת

הרי  עצמם, מּצד מדידה להם ּׁשאין מים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבחינת

וגם  הּכלים. וצּורת מדידת לפי מׁשּתּנים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַהם

לגמרי, ּובליּֿגבּול ּבפׁשיטּות ׁשהּוא האֹור ְְְְְְִִִִֵֶַַָּבחינת

ּבֹו ׁשּיׁש ּבהכרח הרי אֹור, להיֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָמּכלֿמקֹום

ׁשּקֹודם  האֹור ּבחינת ּגם ׁשהרי הגּבלה, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאיזֹו

ולא  אֹור מהּות ׁשהּוא ּגּופא הא הּנה ְְִִֵֶַַָָֹהּצמצּום,

האֹור  היֹות עם הגּבלה, זה הרי אחר, ְֱֲִֵֵֶַַַָָָמהּות

ּבליּֿגבּול  לבחינת להּגיע ּובכדי הּמאֹור. ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָמעין

הּנׁשמה  ירידת עלֿידי ּדוקא זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאמיּתי,

מאלקּות, הפכים ׁשהם הּבהמית ונפׁש ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָֹּבגּוף

הּנפׁש את ׁשּמהּפ זֹו ׁשעבֹודה לפי ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָוהינּו

ּבכל  ׁשּבאדם, הּבליּֿגבּול ּבבחינת היא ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָהּבהמית,

מלמעלה 49מאד ּגם לֹו נמׁש עלֿידיֿזה ולכן , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

הּקּב"ה  ׁשל מּדתֹו ּכי האמי ּתי, ּבליּֿגב ּול ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָּבחינת

מּדה  ּכנגד מּדה עלֿידי 50היא הּנה ולכן , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

לבחינת  מּגיע הּוא הרי ,מאד ּדבכל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹהעבֹודה

.יתּבר עצמּותֹו ׁשהּוא האמיּתי ְְְְֲִִִִֵֶַָָּבליּֿגבּול
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כג.47) ד, הימיםֿא לשון).48)דברי (בשינוי ג פ"ב, רבה ה.49)רות ו, א.50)ואתחנן צ, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השלושה  מבין eÎ',נעלית ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ „BÚÂ אלא ], בלבד זו ולא ¿¿«¿»≈

עליונה  הכי בדרגה רק לא ומקור שורש ישראל לנשמות יש דבר של שלאמיתו

מקור  בעצמו, הוא ברוך הקדוש אצל אלא הצמצום, לפני שהוא כפי האור, של

האורות, e˙kL·כל BÓÎe47,ÌL e·LÈ BzÎ‡ÏÓa ÍÏn‰ ÌÚ ¿∆»ƒ«∆∆ƒ¿«¿»¿»
במשמעות  הפסוק את ומפרשים

הוא  ברוך שהקדוש בשעה שכביכול

לצידו  שנכחו מי היו העולם את ברא

e¯Ó‡Â כך Ï"Êעל eÈ˙Ba¯48 ¿»¿«≈«
CÏÓ ÈÓa האם הוא ברוך הקדוש ¿ƒƒ¿«

העולם  את ∆≈¿Ì‰È˙BÓLa¿ƒלברוא
ÌÈ˜Ècˆ ÏL שנשמות ונמצא ∆«ƒƒ

ומושרשות  קיימות היו ישראל

הרצון  שעלה לפני עוד באלוקות

עולמות. ממקורה ÌMÓeלברוא ƒ»
הוא  ברוך הקדוש אצל הנעלה ושורשה

hÓÏ‰הנשמה È¯„‰בעצמו »¿»¿«»
È‰BfL ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ∆ƒ
ŒÏkÓe .¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰„È¯È¿ƒ»¿»¿≈ƒ»
‰„È¯i‰ Ïk È‡„k ÌB˜Ó»¿«»«¿ƒ»

והעצומה ÏÈ·Laהגדולה eÊ‰«ƒ¿ƒ
˙ÈNÚpL ‰iÏÚ‰ דבר של בסופו »¬ƒ»∆«¬≈

¯Ó‡Ók ,‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿«¬«
,‰iÏÚ C¯Bˆ ‰„È¯È מטרת שכל ¿ƒ»∆¬ƒ»

בשביל  היא מלכתחילה הירידה

נעלה  למצב עלייה תהיה מכן שלאחר

הירידה  קודם שהיה מזה יותר

‡È‰ ‰iÏÚ‰L ¯ÓBÏ Á¯Î‰·e¿∆¿≈««∆»¬ƒ»ƒ
˙BÓLp‰ L¯MÓ ‰ÏÚÓÏ שם ¿«¿»ƒ…∆«¿»

לא  שאם הירידה קודם הנשמה הייתה

מהירידה. יש תועלת איזו כן

˙ÈÁa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ«
,‡iÓ e„ÈÏ‚‡ ,ÚÈ˜¯ הרקיע »ƒ«ƒ¿ƒ«»

וקפאו  הגלידו שהמים מכך שנעשו

מים  "אור של השלישי לשלב והכוונה

יש  כבר בו הבריאה בתהליך רקיע"

גם  הוא זה (ומעין גשמית מציאות

באור  שהיא כפי "רקיע" בבחינת

Ïa‚‰a‰העליון) ‡e‰ מציאות עם ¿«¿»»
ומוגבלת. ÌÈÓמוגדרת ˙ÈÁa Ì‚Â של האמור בתהליך השני השלב ¿«¿ƒ««ƒ
רקיע" מים Ì‰Ï"אור, ÔÈ‡MלמיםÌÓˆÚ „vÓ ‰„È„Ó ואדרבה ∆≈»∆¿ƒ»ƒ««¿»

מוגבלת, לא והשפעה זרימה מסמלים ÈÙÏהמים ÌÈpzLÓ Ì‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÌÈÏk‰ ˙¯eˆÂ ˙„È„Ó מציאות לא הם עצמם המים שבגשמיות כשם ¿ƒ«¿««≈ƒ

המים  את שופכים כאשר אבל ומתפשט שזורם דבר אלא מוגדרים קצוות עם

של  ולצורה ולהגבלות למידות בהתאם משתנית ומצבם צורתם הרי כלי לתוך

מוגבלת. מים בחינת גם אלא מוגבלת היא "רקיע" בחינת רק לא כן ואם הכלי,

¯B‡‰ ˙ÈÁa Ì‚Â"רקיע מים "אור של בתהליך הראשון e‰L‡השלב ¿«¿ƒ«»∆
עצמו מצד והגדרהeËÈLÙa˙האור 'ציור' È¯Ó‚Ï,ללא Ïe·bŒÈÏ·e ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿«¿≈

¯B‡ B˙BÈ‰Ï ÌB˜ÓŒÏkÓ ולא ƒ»»ƒ¿
והתפשטות  הארה אלא עצמו המאור

המאור, LiLמעצם Á¯Î‰a È¯‰¬≈¿∆¿≈«∆≈
Ìb È¯‰L ,‰Ïa‚‰ BÊÈ‡ Ba≈«¿»»∆¬≈«
eˆÓv‰ Ì„BwL ¯B‡‰ ˙ÈÁaÌ ¿ƒ«»∆∆«ƒ¿

ולהתפשטות  להארה גבול אין ואמנם

זאת בכל Ùeb‡שלו, ‡‰ ‰p‰ זה ƒ≈»»
ÏÂ‡עצמו ¯B‡ ˙e‰Ó ‡e‰L∆«¿…

,‰Ïa‚‰ ‰Ê È¯‰ ,¯Á‡ ˙e‰Ó««≈¬≈∆«¿»»
¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ¯B‡‰ ˙BÈ‰ ÌÚƒ¡»≈≈«»
תכונות  יש שלאור זה עם יחד כי

למאור  דומה אותו שעושים ומאפיינים

ולא  האור שהוא העובדה עצם עצמו,

מסוימת  והגדרה הגבלה היא המאור

רק  לא מושרשת הנשמה אם שגם כך

רק  ולא ב"מים" גם אלא ב"רקיע"

זה  אין עדיין ב"אור", גם אלא ב"מים"

להיות. שיכול העילוי ≈¿È„Î·eƒתכלית
Ïe·bŒÈÏa ˙ÈÁ·Ï ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿

,ÈzÈÓ‡‰ אין שבו עצמו המאור »¬ƒƒ
כלל  הגבלה ושום גדר Ê‰שום È¯‰¬≈∆

‰ÓLp‰ ˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈¿ƒ««¿»»
Ì‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ∆≈

˙e˜Ï‡Ó ÌÈÎÙ‰ ומעלימים ¬»ƒ≈¡…
האלוקות, על ÈÙÏומסתירים eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

Ct‰nL BÊ ‰„B·ÚL בכוח האדם ∆¬»∆¿«≈
שלו ‰ÈÓ‰a˙,הנשמה LÙp‰ ˙‡∆«∆∆««¬ƒ

Ïe·bŒÈÏa‰ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿
,Ì„‡aL עבודה זו האדם מצד ∆»»»

שלו  מההגבלות לצאת אותו שמחייבת

ה' עובד הוא E„‡Óובכך ÏÎa49, ¿»¿…∆
שלך, ה"מאד" בכל גם שמשמעו

שלך מההגבלות ŒÏÚלמעלה ÔÎÏÂ¿»≈«
‰ÊŒÈ„È מהגדרים יציאה של העבודה ¿≈∆

BÏוההגבלות CLÓ לאדם‰ÏÚÓÏÓ Ìbאל מתעלית ÈÁa˙ונשמתו ƒ¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ«
„‚k ‰cÓ ‡È‰ ‰"aw‰ ÏL B˙cÓ Èk ,ÈzÈÓ‡‰ Ïe·bŒÈÏa¿ƒ¿»¬ƒƒƒƒ»∆«»»ƒƒ»¿∆∆

‰cÓ50,E„‡Ó ÏÎ·c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ÔÎÏÂ גבול , בלי ƒ»¿»≈ƒ≈«¿≈»¬»ƒ¿»¿…∆
האדם e‰L‡מצד ÈzÈÓ‡‰ Ïe·bŒÈÏa ˙ÈÁ·Ï ÚÈbÓ ‡e‰ È¯‰¬≈«ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»¬ƒƒ∆

.C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈
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l`xyi ipa zcr lk z` dyn ldwie

LÈÂ ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה להֹוסיף, ¿≈ְִֶֶֶֶַַ

יׁשנֹו ּבּה ּגם ׁשהרי הּמאירה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּבאסּפקלריא

הּבהיקּות  עֹוצם על מעלימה ׁשהיא ההעלם, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָענין

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכּנ"ל, ְְְְְִִֵֵֶַַַָוהּבהירּות

הּתֹורה  לבּוׁשי  על קאי  הּמאירה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאסּפקלריא

והרי  הּקּב"ה, ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו ׁשהם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּומצֹות,

ּגׁשמּיים, ּבדברים נתלּבׁשּו ּומצֹות הּתֹורה ְְְְְִִִִִִַַַַָָּגם

ׁשּביכלּתֹו ּכיון אמנם, העלם. ׁשל ענין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּזהּו

ּגּופא  מּזה הרי האֹור, את ּולהלּביׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלהעלים

ׁשּלכן  מהאֹור, יֹותר נעלה הּוא ׁשּבׁשרׁשֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָמּוכח

הּוא  ׁשּבגילּוי אּלא האֹור, את להלּביׁש ְְְִִֶֶֶַָָָיכֹול

אמנם, העלם. ּבחינת ׁשּנעׂשה יֹותר, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָלמּטה

יֹותר, למעלה מּגיעים ההעלם הסרת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָעלֿידי

מה  וזהּו חֹוזר. ּדאֹור הּמעלה ּבענין ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָוכּנ"ל

את 51ּׁשּכתּוב  הראיני גֹו' הּסלע ּבחגוי יֹונתי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

על  קאי יֹונתי ,קֹול את הׁשמיעיני ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמראי

על  קאי הּמדריגה ּבסתר הּסלע ּבחגוי ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנׁשמה,

ּבגּוף  הּנׁשמה ׁשּבהתלּבׁשּות וההסּתר ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָההעלם

 ֿ ּומּכל הּגלּות, ּבזמן ּובפרט הּבהמית, ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָונפׁש

הן  למּטה, העבֹודה עלֿידי ּדוקא הּנה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָמקֹום

אסּפקלריא  (ּבחינת ּומצֹות הּתֹורה ְְְְְְִִִַַַַַָָּבקּיּום

ונפׁש הּגּוף וזיּכּו ּבבירּור והן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָהּמאירה)

מאירה), ׁשאינּה אסּפקלריא (ּבחינת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּבהמית

גֹו'. מראי את הראיני ְְֲִִִֶֶַַַַנעׂשה

לׁשֹון e‰ÊÂו) מראֹות הּצֹובאֹות, מראֹות ענין ¿∆ְְְְְִַַַַ

הּמאירה  אסּפקלריא ְְְְִִַַַַַָָרּבים,

נקראֹות  ּוׁשּתיהן מאירה, ׁשאינּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָואסּפקלריא

ּבזה  והענין הּצֹובאֹות. (מראֹות) ּדהּנה 52ּבׁשם ,53 ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

צבאֹות  ּבׁשם נקראּו מּמצרים יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָּכׁשּיצאּו

וידּוע 54הוי' האלקּות 55, על קאי צבאֹות ּדׁשם ְְְֱֲֵֵַַָָָָָָֹ

את  לקרֹוא ּתחילה ּפתחה ׁשהיא חּנה ּבענין וכּמבֹואר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

צבאֹות  ּבּׁשם ּבטל 56הּקּב"ה הּוא ׁשה'ּצבאֹות' הינּו הוי', צבאֹות ענין אמנם , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
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‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ העבודה של שבכוחה לעיל האמור מעין ¿≈¿ƒ∆«∆∆∆

הנפש  של ההעלם עם העבודה היינו מאירה', שאינה 'אספקלריא בדרך

העילוי  לתכלית הנשמה את להביא È¯Ï˜tÒ‡a‡הבהמית, Ìb ‡e‰«»«¿«¿«¿»
BLÈ da Ìb È¯‰L ,‰¯È‡n‰מסויימת ‰‰ÌÏÚ,במידה ÔÈÚ «¿ƒ»∆¬≈«»∆¿ƒ¿««∆¿≈
ÌˆBÚ ÏÚ ‰ÓÈÏÚÓ ‡È‰L∆ƒ«¿ƒ»«∆

˙e¯È‰a‰Â ˙e˜È‰a‰ האור של «¿ƒ¿«¿ƒ
עצמו a˙pL‡¯מצד BÓÎe ,Ï"pk««¿∆ƒ¿»≈

‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡L ÏÈÚÏ¿≈∆«¿«¿«¿»«¿ƒ»
‰¯Bz‰ ÈLe·Ï ÏÚ È‡»̃≈«¿≈«»
BBˆ¯e B˙ÓÎÁ Ì‰L ,˙BˆÓeƒ¿∆≈»¿»¿

,‰"aw‰ ÏL'לבושים' המשמשים ∆«»»
האור  את באמצעותם לקלוט לנשמה

בגןֿעדן  ‰Bz¯‰האלוקי  Ìb È¯‰Â«¬≈««»
ÌÈ¯·„a eLaÏ˙ ˙BˆÓeƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
ÏL ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒ∆∆ƒ¿»∆
BzÏÎÈaL ÔÂÈk ,ÌÓ‡ .ÌÏÚ‰∆¿≈»¿»≈»∆ƒ»¿

המעלים ה'לבוש' ÌÈÏÚ‰Ï¿«¿ƒשל
‰fÓ È¯‰ ,¯B‡‰ ˙‡ LÈaÏ‰Ïe¿«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆

BL¯LaL ÁÎeÓ ‡Ùeb ההעלם »»∆¿»¿
האור על BÈ˙¯שמסתיר ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈

LÈaÏ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎlL ,¯B‡‰Ó≈»∆»≈»¿«¿ƒ
ÈeÏÈ‚aL ‡l‡ ,¯B‡‰ ˙‡∆»∆»∆¿ƒ

BÈ˙¯,בפועל  ‰hÓÏ ‡e‰¿«»≈
,ÌÓ‡ .ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‰NÚpL∆«¬»¿ƒ«∆¿≈»¿»
ÌÏÚ‰‰ ˙¯Ò‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»««∆¿≈
Ï"pÎÂ ,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿»≈¿««

¯ÊBÁ ¯B‡c ‰ÏÚn‰ ÔÈÚa לגבי ¿ƒ¿«««¬»¿≈
מאיר  ישר' ב'אור שאמנם ישר' 'אור

ב'אור  שמאיר האור אבל יותר רב אור

יותר  מיוחד, ותוקף חוזק בו יש חוזר'

ישר'. ב'אור מאשר

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ51 ב'שיר ¿∆«∆»
‚B'השירים' ÚÏq‰ ÈÂ‚Áa È˙BÈ»ƒ¿«¿≈«∆«

המסתתרת היונה ‡˙היינו ÈÈ‡¯‰«¿ƒƒ∆
,CÏB˜ ˙‡ ÈÈÚÈÓL‰ CÈ‡¯Ó«¿«ƒ«¿ƒƒƒ∆≈

È‡˜ È˙BÈ הכוונה,‰ÓLp‰ ÏÚ »ƒ»≈««¿»»
‰‚È¯„n‰ ¯˙Òa ÚÏq‰ ÈÂ‚Áa¿«¿≈«∆«¿≈∆««¿≈»

מסתתרת  שהנשמה ÏÚהיינו È‡»̃≈«
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈
Ûe‚a ‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰aL∆¿ƒ¿«¿«¿»»¿
ÔÓÊa Ë¯Ù·e ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ¿»ƒ¿«

,˙eÏb‰ על וההסתר ההעלם כאשר «»
גדול  הוא הקדושה ועל האלוקות

hÓÏ‰,במיוחד  ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰p‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈«¿»«¿≈»¬»¿«»
היא והעבודה הנשמה אור על גדול והסתר העלם יש שבו Ìei˜aבמקום Ô‰≈¿ƒ

¯e¯È·a Ô‰Â (‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ ˙ÈÁa) ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿ƒ««¿«¿«¿»«¿ƒ»¿≈¿≈
dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡ ˙ÈÁa) ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ CekÈÊÂ¿ƒ«¿∆∆««¬ƒ¿ƒ««¿«¿«¿»∆≈»

,(‰¯È‡Ó,בהרחבה לעיל כמבואר ¿ƒ»
'B‚ CÈ‡¯Ó ˙‡ ÈÈ‡¯‰ ‰NÚ«¬∆«¿ƒƒ∆«¿«ƒ
מתבטלים  וההסתרים ההעלמות וכל

העילוי. בתכלית מתעלית והנשמה

ÔÈÚ e‰ÊÂ (Â של הפנימי התוכן ¿∆ƒ¿«
˙B‡¯Ó ,˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯Ó«¿«¿«¿

,ÌÈa¯ ÔBLÏ מראות סוגי שני יש כי ¿«ƒ
‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡«¿«¿«¿»«¿ƒ»
,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡Â¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»

באריכות  לעיל ∆≈¿Ô‰ÈzLeכמבואר
(˙B‡¯Ó) ÌLa ˙B‡¯˜ƒ¿»¿≈«¿

‰Êa ÔÈÚ‰Â .˙B‡·Bv‰52, «¿¿»ƒ¿»»∆
המושג  של הפנימית המשמעות

p‰c53e‡ˆiLk‰"צובאות" ¿ƒ≈¿∆»¿
ÌLa e‡¯˜ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒƒ¿¿¿≈

'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ54, בתורה שכתוב כפי ƒ¿¬»»
ה' צבאות כל יצאו הזה היום "בעצם

מצרים" Úe„ÈÂ55ÌLcמארץ ¿»«¿≈
˙B‡·ˆ הקדושים משמותיו אחד הוא ¿»

פעמים  הנקרא הוא ברוך הקדוש של

זה  ושם צבאות" "ה' בשם בתנ"ך רבות

È‡˜ מכוון˙e˜Ï‡‰ ÏÚ »≈«»¡…
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aL כפי ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ומתלבש  יורד האלוקי שהאור

בעלי  נבראים יש שבהם אלו בעולמות

מוגדרת  ÔÈÚaמציאות ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿ƒ¿«
‰pÁהנביא שמואל È‰L‡אם «»∆ƒ

˙‡ ‡B¯˜Ï ‰ÏÈÁz ‰Á˙t»¿»¿ƒ»ƒ¿∆
˙B‡·ˆ ÌMa ‰"aw‰56, «»»«≈¿»

בן  לה שייתן מה' בקשה בה בתפילתה

לקדוש  שפנתה הראשונה הייתה והיא

נדר  "ותדר (ככתוב זה בשם הוא ברוך

בעני  תראה ראה אם צבאות ה' ותאמר,

ˆ·‡B˙אמתך...) ÔÈÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¿«ƒ¿
‡e‰ '˙B‡·v'‰L eÈ‰ ,'ÈÂ‰¬»»«¿∆«¿»

'ÈÂ‰ ÌLÏ ÏÙËÂ ÏËa56, »≈¿»≈¿≈¬»»
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ועֹוד  האֹור], ּבבחינת הּוא הּנׁשמה ׁשרׁש ְְְִִִֵֶַַָָָֹהּנה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו כּו', יֹותר הּמלך 47למעלה עם ְְְִֵֶֶֶַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו ׁשם, יׁשבּו ּבמי 48ּבמלאכּתֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָ

ירדה  ּומּׁשם צּדיקים. ׁשל ּבנׁשמֹותיהם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָנמל

ּגדֹולה  ירידה ׁשּזֹוהי הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָלמּטה

הזּו הּירידה ּכל ּכדאי ּומּכלֿמקֹום ְְְִִֵַַַָָָָּביֹותר.

ּכמאמר  הּירידה , עלֿידי  ׁשּנעׂשית העלּיה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבׁשביל

היא  ׁשהעלּיה לֹומר ּובהכרח עלּיה, צֹור ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָירידה

והע  הּנׁשמֹות. מּׁשרׁש ּדהּנה למעלה ּבזה, נין ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

וגם  ּבהגּבלה . הּוא מּיא, אגלידּו רקיע, ְְְְְִִִִַַַַַָָָָּבחינת

הרי  עצמם, מּצד מדידה להם ּׁשאין מים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבחינת

וגם  הּכלים. וצּורת מדידת לפי מׁשּתּנים ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַהם

לגמרי, ּובליּֿגבּול ּבפׁשיטּות ׁשהּוא האֹור ְְְְְְִִִִֵֶַַָּבחינת

ּבֹו ׁשּיׁש ּבהכרח הרי אֹור, להיֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָמּכלֿמקֹום

ׁשּקֹודם  האֹור ּבחינת ּגם ׁשהרי הגּבלה, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָאיזֹו

ולא  אֹור מהּות ׁשהּוא ּגּופא הא הּנה ְְִִֵֶַַָָֹהּצמצּום,

האֹור  היֹות עם הגּבלה, זה הרי אחר, ְֱֲִֵֵֶַַַָָָמהּות

ּבליּֿגבּול  לבחינת להּגיע ּובכדי הּמאֹור. ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָמעין

הּנׁשמה  ירידת עלֿידי ּדוקא זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאמיּתי,

מאלקּות, הפכים ׁשהם הּבהמית ונפׁש ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָֹּבגּוף

הּנפׁש את ׁשּמהּפ זֹו ׁשעבֹודה לפי ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָוהינּו

ּבכל  ׁשּבאדם, הּבליּֿגבּול ּבבחינת היא ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָהּבהמית,

מלמעלה 49מאד ּגם לֹו נמׁש עלֿידיֿזה ולכן , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

הּקּב"ה  ׁשל מּדתֹו ּכי האמי ּתי, ּבליּֿגב ּול ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָּבחינת

מּדה  ּכנגד מּדה עלֿידי 50היא הּנה ולכן , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

לבחינת  מּגיע הּוא הרי ,מאד ּדבכל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹהעבֹודה

.יתּבר עצמּותֹו ׁשהּוא האמיּתי ְְְְֲִִִִֵֶַָָּבליּֿגבּול
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כג.47) ד, הימיםֿא לשון).48)דברי (בשינוי ג פ"ב, רבה ה.49)רות ו, א.50)ואתחנן צ, סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השלושה  מבין eÎ',נעלית ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ „BÚÂ אלא ], בלבד זו ולא ¿¿«¿»≈

עליונה  הכי בדרגה רק לא ומקור שורש ישראל לנשמות יש דבר של שלאמיתו

מקור  בעצמו, הוא ברוך הקדוש אצל אלא הצמצום, לפני שהוא כפי האור, של

האורות, e˙kL·כל BÓÎe47,ÌL e·LÈ BzÎ‡ÏÓa ÍÏn‰ ÌÚ ¿∆»ƒ«∆∆ƒ¿«¿»¿»
במשמעות  הפסוק את ומפרשים

הוא  ברוך שהקדוש בשעה שכביכול

לצידו  שנכחו מי היו העולם את ברא

e¯Ó‡Â כך Ï"Êעל eÈ˙Ba¯48 ¿»¿«≈«
CÏÓ ÈÓa האם הוא ברוך הקדוש ¿ƒƒ¿«

העולם  את ∆≈¿Ì‰È˙BÓLa¿ƒלברוא
ÌÈ˜Ècˆ ÏL שנשמות ונמצא ∆«ƒƒ

ומושרשות  קיימות היו ישראל

הרצון  שעלה לפני עוד באלוקות

עולמות. ממקורה ÌMÓeלברוא ƒ»
הוא  ברוך הקדוש אצל הנעלה ושורשה

hÓÏ‰הנשמה È¯„‰בעצמו »¿»¿«»
È‰BfL ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ∆ƒ
ŒÏkÓe .¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰„È¯È¿ƒ»¿»¿≈ƒ»
‰„È¯i‰ Ïk È‡„k ÌB˜Ó»¿«»«¿ƒ»

והעצומה ÏÈ·Laהגדולה eÊ‰«ƒ¿ƒ
˙ÈNÚpL ‰iÏÚ‰ דבר של בסופו »¬ƒ»∆«¬≈

¯Ó‡Ók ,‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿«¬«
,‰iÏÚ C¯Bˆ ‰„È¯È מטרת שכל ¿ƒ»∆¬ƒ»

בשביל  היא מלכתחילה הירידה

נעלה  למצב עלייה תהיה מכן שלאחר

הירידה  קודם שהיה מזה יותר

‡È‰ ‰iÏÚ‰L ¯ÓBÏ Á¯Î‰·e¿∆¿≈««∆»¬ƒ»ƒ
˙BÓLp‰ L¯MÓ ‰ÏÚÓÏ שם ¿«¿»ƒ…∆«¿»

לא  שאם הירידה קודם הנשמה הייתה

מהירידה. יש תועלת איזו כן

˙ÈÁa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ«
,‡iÓ e„ÈÏ‚‡ ,ÚÈ˜¯ הרקיע »ƒ«ƒ¿ƒ«»

וקפאו  הגלידו שהמים מכך שנעשו

מים  "אור של השלישי לשלב והכוונה

יש  כבר בו הבריאה בתהליך רקיע"

גם  הוא זה (ומעין גשמית מציאות

באור  שהיא כפי "רקיע" בבחינת

Ïa‚‰a‰העליון) ‡e‰ מציאות עם ¿«¿»»
ומוגבלת. ÌÈÓמוגדרת ˙ÈÁa Ì‚Â של האמור בתהליך השני השלב ¿«¿ƒ««ƒ
רקיע" מים Ì‰Ï"אור, ÔÈ‡MלמיםÌÓˆÚ „vÓ ‰„È„Ó ואדרבה ∆≈»∆¿ƒ»ƒ««¿»

מוגבלת, לא והשפעה זרימה מסמלים ÈÙÏהמים ÌÈpzLÓ Ì‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÌÈÏk‰ ˙¯eˆÂ ˙„È„Ó מציאות לא הם עצמם המים שבגשמיות כשם ¿ƒ«¿««≈ƒ

המים  את שופכים כאשר אבל ומתפשט שזורם דבר אלא מוגדרים קצוות עם

של  ולצורה ולהגבלות למידות בהתאם משתנית ומצבם צורתם הרי כלי לתוך

מוגבלת. מים בחינת גם אלא מוגבלת היא "רקיע" בחינת רק לא כן ואם הכלי,

¯B‡‰ ˙ÈÁa Ì‚Â"רקיע מים "אור של בתהליך הראשון e‰L‡השלב ¿«¿ƒ«»∆
עצמו מצד והגדרהeËÈLÙa˙האור 'ציור' È¯Ó‚Ï,ללא Ïe·bŒÈÏ·e ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿«¿≈

¯B‡ B˙BÈ‰Ï ÌB˜ÓŒÏkÓ ולא ƒ»»ƒ¿
והתפשטות  הארה אלא עצמו המאור

המאור, LiLמעצם Á¯Î‰a È¯‰¬≈¿∆¿≈«∆≈
Ìb È¯‰L ,‰Ïa‚‰ BÊÈ‡ Ba≈«¿»»∆¬≈«
eˆÓv‰ Ì„BwL ¯B‡‰ ˙ÈÁaÌ ¿ƒ«»∆∆«ƒ¿

ולהתפשטות  להארה גבול אין ואמנם

זאת בכל Ùeb‡שלו, ‡‰ ‰p‰ זה ƒ≈»»
ÏÂ‡עצמו ¯B‡ ˙e‰Ó ‡e‰L∆«¿…

,‰Ïa‚‰ ‰Ê È¯‰ ,¯Á‡ ˙e‰Ó««≈¬≈∆«¿»»
¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ¯B‡‰ ˙BÈ‰ ÌÚƒ¡»≈≈«»
תכונות  יש שלאור זה עם יחד כי

למאור  דומה אותו שעושים ומאפיינים

ולא  האור שהוא העובדה עצם עצמו,

מסוימת  והגדרה הגבלה היא המאור

רק  לא מושרשת הנשמה אם שגם כך

רק  ולא ב"מים" גם אלא ב"רקיע"

זה  אין עדיין ב"אור", גם אלא ב"מים"

להיות. שיכול העילוי ≈¿È„Î·eƒתכלית
Ïe·bŒÈÏa ˙ÈÁ·Ï ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿

,ÈzÈÓ‡‰ אין שבו עצמו המאור »¬ƒƒ
כלל  הגבלה ושום גדר Ê‰שום È¯‰¬≈∆

‰ÓLp‰ ˙„È¯È È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈¿ƒ««¿»»
Ì‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚a¿¿∆∆««¬ƒ∆≈

˙e˜Ï‡Ó ÌÈÎÙ‰ ומעלימים ¬»ƒ≈¡…
האלוקות, על ÈÙÏומסתירים eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

Ct‰nL BÊ ‰„B·ÚL בכוח האדם ∆¬»∆¿«≈
שלו ‰ÈÓ‰a˙,הנשמה LÙp‰ ˙‡∆«∆∆««¬ƒ

Ïe·bŒÈÏa‰ ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿
,Ì„‡aL עבודה זו האדם מצד ∆»»»

שלו  מההגבלות לצאת אותו שמחייבת

ה' עובד הוא E„‡Óובכך ÏÎa49, ¿»¿…∆
שלך, ה"מאד" בכל גם שמשמעו

שלך מההגבלות ŒÏÚלמעלה ÔÎÏÂ¿»≈«
‰ÊŒÈ„È מהגדרים יציאה של העבודה ¿≈∆

BÏוההגבלות CLÓ לאדם‰ÏÚÓÏÓ Ìbאל מתעלית ÈÁa˙ונשמתו ƒ¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ«
„‚k ‰cÓ ‡È‰ ‰"aw‰ ÏL B˙cÓ Èk ,ÈzÈÓ‡‰ Ïe·bŒÈÏa¿ƒ¿»¬ƒƒƒƒ»∆«»»ƒƒ»¿∆∆

‰cÓ50,E„‡Ó ÏÎ·c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ÔÎÏÂ גבול , בלי ƒ»¿»≈ƒ≈«¿≈»¬»ƒ¿»¿…∆
האדם e‰L‡מצד ÈzÈÓ‡‰ Ïe·bŒÈÏa ˙ÈÁ·Ï ÚÈbÓ ‡e‰ È¯‰¬≈«ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»¬ƒƒ∆

.C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈
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LÈÂ ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה להֹוסיף, ¿≈ְִֶֶֶֶַַ

יׁשנֹו ּבּה ּגם ׁשהרי הּמאירה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּבאסּפקלריא

הּבהיקּות  עֹוצם על מעלימה ׁשהיא ההעלם, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָענין

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּכּנ"ל, ְְְְְִִֵֵֶַַַָוהּבהירּות

הּתֹורה  לבּוׁשי  על קאי  הּמאירה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאסּפקלריא

והרי  הּקּב"ה, ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו ׁשהם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּומצֹות,

ּגׁשמּיים, ּבדברים נתלּבׁשּו ּומצֹות הּתֹורה ְְְְְִִִִִִַַַַָָּגם

ׁשּביכלּתֹו ּכיון אמנם, העלם. ׁשל ענין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּזהּו

ּגּופא  מּזה הרי האֹור, את ּולהלּביׁש ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלהעלים

ׁשּלכן  מהאֹור, יֹותר נעלה הּוא ׁשּבׁשרׁשֹו ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָמּוכח

הּוא  ׁשּבגילּוי אּלא האֹור, את להלּביׁש ְְְִִֶֶֶַָָָיכֹול

אמנם, העלם. ּבחינת ׁשּנעׂשה יֹותר, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָלמּטה

יֹותר, למעלה מּגיעים ההעלם הסרת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָעלֿידי

מה  וזהּו חֹוזר. ּדאֹור הּמעלה ּבענין ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָוכּנ"ל

את 51ּׁשּכתּוב  הראיני גֹו' הּסלע ּבחגוי יֹונתי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

על  קאי יֹונתי ,קֹול את הׁשמיעיני ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמראי

על  קאי הּמדריגה ּבסתר הּסלע ּבחגוי ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּנׁשמה,

ּבגּוף  הּנׁשמה ׁשּבהתלּבׁשּות וההסּתר ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָההעלם

 ֿ ּומּכל הּגלּות, ּבזמן ּובפרט הּבהמית, ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָונפׁש

הן  למּטה, העבֹודה עלֿידי ּדוקא הּנה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָמקֹום

אסּפקלריא  (ּבחינת ּומצֹות הּתֹורה ְְְְְְִִִַַַַַָָּבקּיּום

ונפׁש הּגּוף וזיּכּו ּבבירּור והן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָהּמאירה)

מאירה), ׁשאינּה אסּפקלריא (ּבחינת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּבהמית

גֹו'. מראי את הראיני ְְֲִִִֶֶַַַַנעׂשה

לׁשֹון e‰ÊÂו) מראֹות הּצֹובאֹות, מראֹות ענין ¿∆ְְְְְִַַַַ

הּמאירה  אסּפקלריא ְְְְִִַַַַַָָרּבים,

נקראֹות  ּוׁשּתיהן מאירה, ׁשאינּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָואסּפקלריא

ּבזה  והענין הּצֹובאֹות. (מראֹות) ּדהּנה 52ּבׁשם ,53 ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

צבאֹות  ּבׁשם נקראּו מּמצרים יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָּכׁשּיצאּו

וידּוע 54הוי' האלקּות 55, על קאי צבאֹות ּדׁשם ְְְֱֲֵֵַַָָָָָָֹ

את  לקרֹוא ּתחילה ּפתחה ׁשהיא חּנה ּבענין וכּמבֹואר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

צבאֹות  ּבּׁשם ּבטל 56הּקּב"ה הּוא ׁשה'ּצבאֹות' הינּו הוי', צבאֹות ענין אמנם , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
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ואילך).51) סע"ג (טז, עה"פ שה"ש לקו"ת יד. ב, שכט.52)שה"ש ע' בא אוה"ת וראה א'תתקמא. ע' תשא אוה"ת ראה

א).53) (ס, בא ר"פ תו"א מא.54)ראה יב, ב.55)בא לא, ג.56)ברכות שם, תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ העבודה של שבכוחה לעיל האמור מעין ¿≈¿ƒ∆«∆∆∆

הנפש  של ההעלם עם העבודה היינו מאירה', שאינה 'אספקלריא בדרך

העילוי  לתכלית הנשמה את להביא È¯Ï˜tÒ‡a‡הבהמית, Ìb ‡e‰«»«¿«¿«¿»
BLÈ da Ìb È¯‰L ,‰¯È‡n‰מסויימת ‰‰ÌÏÚ,במידה ÔÈÚ «¿ƒ»∆¬≈«»∆¿ƒ¿««∆¿≈
ÌˆBÚ ÏÚ ‰ÓÈÏÚÓ ‡È‰L∆ƒ«¿ƒ»«∆

˙e¯È‰a‰Â ˙e˜È‰a‰ האור של «¿ƒ¿«¿ƒ
עצמו a˙pL‡¯מצד BÓÎe ,Ï"pk««¿∆ƒ¿»≈

‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡L ÏÈÚÏ¿≈∆«¿«¿«¿»«¿ƒ»
‰¯Bz‰ ÈLe·Ï ÏÚ È‡»̃≈«¿≈«»
BBˆ¯e B˙ÓÎÁ Ì‰L ,˙BˆÓeƒ¿∆≈»¿»¿

,‰"aw‰ ÏL'לבושים' המשמשים ∆«»»
האור  את באמצעותם לקלוט לנשמה

בגןֿעדן  ‰Bz¯‰האלוקי  Ìb È¯‰Â«¬≈««»
ÌÈ¯·„a eLaÏ˙ ˙BˆÓeƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
ÏL ÔÈÚ e‰fL ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒ∆∆ƒ¿»∆
BzÏÎÈaL ÔÂÈk ,ÌÓ‡ .ÌÏÚ‰∆¿≈»¿»≈»∆ƒ»¿

המעלים ה'לבוש' ÌÈÏÚ‰Ï¿«¿ƒשל
‰fÓ È¯‰ ,¯B‡‰ ˙‡ LÈaÏ‰Ïe¿«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆

BL¯LaL ÁÎeÓ ‡Ùeb ההעלם »»∆¿»¿
האור על BÈ˙¯שמסתיר ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈

LÈaÏ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎlL ,¯B‡‰Ó≈»∆»≈»¿«¿ƒ
ÈeÏÈ‚aL ‡l‡ ,¯B‡‰ ˙‡∆»∆»∆¿ƒ

BÈ˙¯,בפועל  ‰hÓÏ ‡e‰¿«»≈
,ÌÓ‡ .ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‰NÚpL∆«¬»¿ƒ«∆¿≈»¿»
ÌÏÚ‰‰ ˙¯Ò‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»««∆¿≈
Ï"pÎÂ ,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿»≈¿««

¯ÊBÁ ¯B‡c ‰ÏÚn‰ ÔÈÚa לגבי ¿ƒ¿«««¬»¿≈
מאיר  ישר' ב'אור שאמנם ישר' 'אור

ב'אור  שמאיר האור אבל יותר רב אור

יותר  מיוחד, ותוקף חוזק בו יש חוזר'

ישר'. ב'אור מאשר

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ51 ב'שיר ¿∆«∆»
‚B'השירים' ÚÏq‰ ÈÂ‚Áa È˙BÈ»ƒ¿«¿≈«∆«

המסתתרת היונה ‡˙היינו ÈÈ‡¯‰«¿ƒƒ∆
,CÏB˜ ˙‡ ÈÈÚÈÓL‰ CÈ‡¯Ó«¿«ƒ«¿ƒƒƒ∆≈

È‡˜ È˙BÈ הכוונה,‰ÓLp‰ ÏÚ »ƒ»≈««¿»»
‰‚È¯„n‰ ¯˙Òa ÚÏq‰ ÈÂ‚Áa¿«¿≈«∆«¿≈∆««¿≈»

מסתתרת  שהנשמה ÏÚהיינו È‡»̃≈«
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈
Ûe‚a ‰ÓLp‰ ˙eLaÏ˙‰aL∆¿ƒ¿«¿«¿»»¿
ÔÓÊa Ë¯Ù·e ,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒƒ¿»ƒ¿«

,˙eÏb‰ על וההסתר ההעלם כאשר «»
גדול  הוא הקדושה ועל האלוקות

hÓÏ‰,במיוחד  ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰p‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈«¿»«¿≈»¬»¿«»
היא והעבודה הנשמה אור על גדול והסתר העלם יש שבו Ìei˜aבמקום Ô‰≈¿ƒ

¯e¯È·a Ô‰Â (‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ ˙ÈÁa) ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿ƒ««¿«¿«¿»«¿ƒ»¿≈¿≈
dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡ ˙ÈÁa) ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ CekÈÊÂ¿ƒ«¿∆∆««¬ƒ¿ƒ««¿«¿«¿»∆≈»

,(‰¯È‡Ó,בהרחבה לעיל כמבואר ¿ƒ»
'B‚ CÈ‡¯Ó ˙‡ ÈÈ‡¯‰ ‰NÚ«¬∆«¿ƒƒ∆«¿«ƒ
מתבטלים  וההסתרים ההעלמות וכל

העילוי. בתכלית מתעלית והנשמה

ÔÈÚ e‰ÊÂ (Â של הפנימי התוכן ¿∆ƒ¿«
˙B‡¯Ó ,˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯Ó«¿«¿«¿

,ÌÈa¯ ÔBLÏ מראות סוגי שני יש כי ¿«ƒ
‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡«¿«¿«¿»«¿ƒ»
,‰¯È‡Ó dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡Â¿«¿«¿«¿»∆≈»¿ƒ»

באריכות  לעיל ∆≈¿Ô‰ÈzLeכמבואר
(˙B‡¯Ó) ÌLa ˙B‡¯˜ƒ¿»¿≈«¿

‰Êa ÔÈÚ‰Â .˙B‡·Bv‰52, «¿¿»ƒ¿»»∆
המושג  של הפנימית המשמעות

p‰c53e‡ˆiLk‰"צובאות" ¿ƒ≈¿∆»¿
ÌLa e‡¯˜ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒƒ¿¿¿≈

'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ54, בתורה שכתוב כפי ƒ¿¬»»
ה' צבאות כל יצאו הזה היום "בעצם

מצרים" Úe„ÈÂ55ÌLcמארץ ¿»«¿≈
˙B‡·ˆ הקדושים משמותיו אחד הוא ¿»

פעמים  הנקרא הוא ברוך הקדוש של

זה  ושם צבאות" "ה' בשם בתנ"ך רבות

È‡˜ מכוון˙e˜Ï‡‰ ÏÚ »≈«»¡…
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aL כפי ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ומתלבש  יורד האלוקי שהאור

בעלי  נבראים יש שבהם אלו בעולמות

מוגדרת  ÔÈÚaמציאות ¯‡B·nÎÂ¿«¿»¿ƒ¿«
‰pÁהנביא שמואל È‰L‡אם «»∆ƒ

˙‡ ‡B¯˜Ï ‰ÏÈÁz ‰Á˙t»¿»¿ƒ»ƒ¿∆
˙B‡·ˆ ÌMa ‰"aw‰56, «»»«≈¿»

בן  לה שייתן מה' בקשה בה בתפילתה

לקדוש  שפנתה הראשונה הייתה והיא

נדר  "ותדר (ככתוב זה בשם הוא ברוך

בעני  תראה ראה אם צבאות ה' ותאמר,

ˆ·‡B˙אמתך...) ÔÈÚ ÌÓ‡»¿»ƒ¿«ƒ¿
‡e‰ '˙B‡·v'‰L eÈ‰ ,'ÈÂ‰¬»»«¿∆«¿»

'ÈÂ‰ ÌLÏ ÏÙËÂ ÏËa56, »≈¿»≈¿≈¬»»
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h"iyz'dטז ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

הוי' לׁשם הּנבראים 56וטפל ּביטּול ענין והּוא , ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ

ענין  וזהּו מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹלהאלקּות

אסּפקלריא  (ּגם ּדמראה הּצֹובאֹות, ְְְְְְְַַַַַַַָָמראֹות

ההעלם  ׁשּמּצד ההעלם, ענין הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּמאירה)

היא  והעבֹודה הּנבראים, ויׁשּות מציאּות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָנעׂשה

הּוא  י ֹותר ּובפרטּיּות ּבּנבראים. ּביטּול ְְְִִִִִִֵַָָלפעֹול

הּנ ירידת והסּתרים ענין ּבהעלמֹות למּטה ׁשמה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

לפעֹול  היא והעבֹודה הּבהמית, ונפׁש ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָּדגּוף

להוי'. ּובטל טפל ׁשּיהיה הוי', ּדצבאֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהענין

ּבהענין  ההתּבֹוננּות עלֿידי הּוא זה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָוענין

ּדיליּה ּבּצבא הּוא ׁשאֹות ּגּופא, הינּו57ּדצבאֹות , ְְִִֵֶַַָָָָ

ויׁשּותם, ּבמציאּותם ׁשהם ּכפי הּנבראים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכל

הּוא  הּכל וכּו', ׂשרים מהע' ׁשּנׁשּתלׁשלּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹלאחרי

ׁשּזֹוהי  ּבלבד, אחת אֹות מּבחינת יתּבר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָמאּתֹו

ּוברכֹות  ּדזמרה ּדפסּוקי ההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִִֵַָָּכללּות

לקריאתֿׁשמע  ההקּדמה ׁשהיא ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָקריאתֿׁשמע

הּוא  זֹו התּבֹוננּות ועלֿידי ְְְְְְִֵֵֶֶַּוׁשמֹונהֿעׂשרה,

אׁשר  הוי', צבאֹות ענין ּופֹועל ההעלם את ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמבּטל

ׁשּמראֹות  ּגם וזהּו להוי'. ּובטל טפל הּוא ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּכל

למּטה  לפעֹול ּכדי ּכי מּנחׁשת, היּו ְְְְְִִִֵֶַַָָֹהּצֹובאֹות

נחּוׁשה  ּדמצח ּבאֹופן העבֹודה להיֹות ,58צריכה ְְְְְְֲֲִִִֶָָָָ

מּפני 59ּכמאמר  יבֹוׁש ׁשּלא כּו', ּכּנמר עז הוי ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

כּו' הּתֹורה,60הּמלעיגים עלֿידי הּוא לזה והּכח . ְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ

ראׁשיּֿתיבֹות  נחׁשת, ּבתיבת ּכן ּגם מרּומז ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָֹוזה

ּתֹורה 61נֹובלֹות  ׁשּלמעלה .62חכמה ְְְְֶַָָָָ

וכּנֹו,p‰Â‰ז) הּכּיֹור נעׂשה הּצֹובאֹות מּמראֹות ¿ƒ≈ְְְֲִִַַַַַָ

ידיהם  את גֹו' ורחצּו נאמר זה ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָועל

ידיהם  ורחצּו הּמּדֹות, הם ּדידיהם רגליהם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָואת
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רע"א.57) טז, חגיגה וראה שם. בא אוה"ת ד.58)ראה מח, מ"כ.59)ישעי' פ"ה או"ח 60)אבות אדה"ז ושו"ע טור

ה.61)בתחלתו. פי"ז, ד.62)ב"ר קיא, הוספות תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰Ï ÌÈ‡¯·p‰ ÏeËÈa ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¡…∆¿«¿»

ÔÈÚ e‰ÊÂ .˙BÓÏBÚ‰Ó של הפנימית הרוחנית B‡¯Ó˙המשמעות ≈»»¿∆ƒ¿««¿
‰‡¯Óc ,˙B‡·Bv‰ דרכה עובר שהאור זכוכית כל – (Ìbבמשל «¿¿«¿»«

‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ בהירה ‰‰ÌÏÚזכוכית ÔÈÚ ‡e‰ האור ) על «¿«¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿««∆¿≈
באמצעות  שלא מאיר שהוא כפי

לכך  הכוונה – ובנמשל ה'אקספלריא',

ונבראים  עולמות ולהחיות לרדת שכדי

דרך  עובר האלוקי האור מוגבלים,

את  ומעלימה המסתירה 'אספקלריא'

עצמו מצד שהוא כפי »vnL∆ƒ„האור
ÌÏÚ‰‰ באור NÚ‰והצמצום «∆¿≈«¬∆

,ÌÈ‡¯·p‰ ˙eLÈÂ ˙e‡ÈˆÓ יש ¿ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ
נראים  והם יישות של תחושה לנבראים

עצמאית  כמציאות עצמם בעיני

‰„B·Ú‰Â הרוחנית ה' ‰È‡עבודת ¿»¬»ƒ
.ÌÈ‡¯·pa ÏeËÈa ÏBÚÙÏƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ

¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e של זה כללי עניין ƒ¿»ƒ≈
והעבודה  האלוקי האור על ההעלם

אדם  בכל שהוא כפי ההעלם את להסיר

‰ÓLp‰בפרט ˙„È¯È ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ««¿»»
ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰a ‰hÓÏ¿«»¿«¿»¿∆¿≈ƒ

,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚c שכתוצאה ¿¿∆∆««¬ƒ
הרי  הללו, וההסתרים מההעלמות

אלוקית, נשמה באדם שיש למרות

כ'יש' עצמו את רואה האדם למעשה

הרוחנית B·Ú‰Â„‰ומציאות ¿»¬»
האדם  על ÏBÚÙÏהמוטלת ‡È‰ƒƒ¿

את  ‰ÈÂ',בעצמו ˙B‡·ˆc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿¬»»
.'ÈÂ‰Ï ÏË·e ÏÙË ‰È‰iL∆ƒ¿∆»≈»≈«¬»»

‰Ê ÔÈÚÂ ביטול בעצמו לפעול הדרך ¿ƒ¿»∆
È„ÈŒÏÚלאלוקות ‡e‰«¿≈

˙B‡·ˆc ÔÈÚ‰a ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿»ƒ¿»ƒ¿»
,‡Ùeb לתחושה להגיע כדי כלומר, »

"צבאות  ולהיקרא לאלוקות ביטול של

בעת  נקראו ישראל שבני (כפי ה'"

להתבונן  האדם על מצרים), יציאת

"צבאות" התואר של הפנימי בעניין

va·‡עצמו ‡e‰ ˙B‡L∆«»»
dÈÏÈc57, אלא שאינו בכך להתבונן ƒ≈

ה' של בצבאו Ì˙e‡ÈˆÓaאות Ì‰L ÈÙk ÌÈ‡¯·p‰ ÏkL eÈ‰«¿∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ»
,'eÎÂ ÌÈ¯N 'Ú‰Ó eÏLÏzLpL È¯Á‡Ï ,Ì˙eLÈÂ האלוקי האור ¿≈»¿«¬≈∆ƒ¿«¿¿≈»»ƒ¿

משפיע  וצמצומים ירידות ריבוי שאחרי האור (במיוחד לעולם ונמשך היורד

שבעים  (כנגד רוחניים 'שרים' שבעים דרך עובר העולם) לאומות וחיות  קיום

לאלוקות  להתבטל וכדי האור על נוסף והסתר העלם הגורמים העולם) אומות

העולם  כל של החיות שכל להתבונן C¯a˙Èיש Bz‡Ó ‡e‰ Ïk‰«…≈ƒƒ¿»≈
,„·Ïa ˙Á‡ ˙B‡ ˙ÈÁaÓ בעצמו הוא ברוך הקדוש שלעומת היינו ƒ¿ƒ«««ƒ¿«

מזעיר  מעט רק הוא נבראים של עצום ריבוי להחיות ממנו שנשפע מה כל

בלבד  אחת אות כמשל הגדול, מאורו

˙eBa˙‰‰ ˙eÏÏk È‰BfL∆ƒ¿»«ƒ¿¿
˙BÎ¯·e ‰¯ÓÊc È˜eÒÙcƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿
‰Óc˜‰‰ ‡È‰L ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆ƒ««¿»»
Œ‰BÓLe ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ïƒ¿ƒ«¿«¿∆

,‰¯NÚ על באריכות מדובר בהם ∆¿≈
שכולם  רבים נבראים לברוא ה' גדולת

לפניו ‰˙eBa˙בטלים È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ¿¿
ÌÏÚ‰‰ ˙‡ Ïh·Ó ‡e‰ BÊ¿«≈∆«∆¿≈
היא  הבריאה כל שבאמת להכרה ומגיע

הבורא  לפני ואפס ÔÈÚכאין ÏÚBÙe≈ƒ¿«
‡e‰ Ïk‰ ¯L‡ ,'ÈÂ‰ ˙B‡·ƒ̂¿¬»»¬∆«…

.'ÈÂ‰Ï ÏË·e ÏÙË»≈»≈«¬»»
˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆«¿«¿

˙LÁpÓ eÈ‰,דווקאÈ„k Èk »ƒ¿…∆ƒ¿≈
‰hÓÏ ÏBÚÙÏ'ה'ישות מול אל ƒ¿¿«»

הנבראים  של וההסתרים וההעלמות

ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»¿∆
‰LeÁ EÁˆÓc58, בתוקף היינו ¿ƒ¿¬¿»

שעבודת Ó‡Ók59¯מיוחד המשנה ¿«¬«
של באופן להיות צריכה ÊÚה' ÈÂ‰¡≈«

,'eÎ ¯Ópk בדוגמת היא ועזות «»≈
ומשמעות  נחושה. במצח התנהגות

למעליותא, חיובי, באופן הדברים

היא  הקדושה שמצד …∆lL‡בעזות
'eÎ ÌÈ‚ÈÚÏn‰ ÈtÓ LB·È60 ≈ƒ¿≈««¿ƒƒ

תוקף. בתוספת צורך יש שבשבילו דבר

‰ÊÏ Ák‰Â מול בתוקף לעמוד ¿«…«¿∆
להתפעל  ולא להתבייש ולא המלעיגים

ÊÂ‰מהם  ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«»¿∆
,˙LÁ ˙·È˙a Ôk Ìb ÊÓe¯Ó¿»«≈¿≈«¿…∆

˙BÏ·B ˙B·ÈzŒÈL‡¯61‰ÓÎÁ »≈≈¿»¿»
‰¯Bz ‰ÏÚÓlL62 היא התורה ∆¿«¿»»

מהחכמה  כביכול, ו'נושר', ש'נובל' מה

לכך  רומז והדבר העליונה, האלוקית

התורה. לימוד ידי על בא 'נחושת' של באופן המלעיגים מול לעמוד שהתוקף

˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nÓ ‰p‰Â (Ê ענין את מסמלות בהרחבה לעיל שכאמור ¿ƒ≈ƒ«¿«¿
לאלקות ‚B'הביטול eˆÁ¯Â ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,BpÎÂ ¯Bik‰ ‰NÚ«¬»«ƒ¿«¿«∆∆¡«¿»¬

,˙Bcn‰ Ì‰ Ì‰È„Èc ,Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È שנאמר ‡˙ כמו ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ƒ≈∆≈«ƒ
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l`xyi ipa zcr lk z` dyn ldwie

הּלבּוׁשים  הם ורגליהם הּמּדֹות, ּבירּור ענין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּוא

רגליהם  את ורחצּו ּומעׂשה, ּדיּבּור ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָּדמחׁשבה

ּכּידּוע  הרעים, הּלבּוׁשים הסרת ענין 63הּוא ְְֲִִִַַַַַָָָָ

ּברגליהם  אבק העלּו מלכּות 64ּבענין הּוא ׁשרגל , ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּומעׂשה  ּדּבּור מחׁשבה ענין והּוא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּדקליּפה,

ׁשּנתן ּדלעּומתֿזה  החכמה מּמי היא זֹו ּורחיצה . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

והינּו, הּצֹובאֹות, מּמראֹות ׁשּנעׂשה ּבּכּיֹור ְְְְֲִִֶֶַַַַַָֹמׁשה

הּנפׁש ּובירּור ּומצֹות הּתֹורה לבּוׁשי ְְִֵֵֶֶֶַַַָׁשּגם

וענין  כּו'. החכמה ּבמי רחיצה צריכים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהּבהמית

לּכניסה  הן הּמׁשּכן, עניני לכל הכנה הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָזה

ׁשּבחצר  הּמזּבח אל ּבקרבתם והן מֹועד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלאֹוהל

מֹועד  ׁשאֹוהל לעיל נתּבאר ּדהּנה מֹועד. ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָאֹוהל

מֹועד  אֹוהל וחצר האצילּות, עֹולם ּכנגד ְֲֲִֵֶֶֶַַָָהּוא

 ֿ ועל ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. עֹולמֹות ּכנגד ְְְְֲִִִֶֶַָָָָהּוא

מֹועד  לאֹוהל הּכניסה ׁשּבׁשביל מּובן ְְְִִִִֵֶֶֶַָָּפיֿזה

להיֹות  צרי ּבאצילּות, ההתּכּללּות ענין ְְְְֲִִִִִֶַַַָָׁשהּוא

החכמה  מּמי הרחיצה עלֿידי נֹוסף ְְְִִֵֵֵַַָָָָָּבירּור

הרחיצה  להיֹות ׁשּצריכה ּׁשּכתּוב ּומה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבּכּיֹור.

היה  ׁשהּמזּבח  אף הּמזּבח, אל ּבקרבתם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם

 ֿ ּבריאה עֹולמֹות ּכנגד ׁשהּוא מֹועד אֹוהל ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּבחצר

הּוא  ּביר ּור ׁשּכל לפי זה הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָיצירהֿעׂשּיה,

אתּברירּו ּדוקא ּדבחכמה החכמה, ּגם 65עלֿידי . ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

ּב'לּקּוטי  ּׁשּכתּוב מה עלּֿדר ׁשּזהּו לֹומר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָיׁש

יקריב  ּכי ּדאדם ּבהּבאּור הּוא 66ּתֹורה' ׁשּתחילה , ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

מן  ואחרּֿכ יקריב, ּכי אדם ׁשּזהּו הּתֹורה, ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעסק

הּנפׁש ּבירּור ענין ׁשהּוא ּתקריבּו, גֹו' ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבהמה

ּבּכּיֹור, מׁשה ׁשל הׁשּתּתפּותֹו ענין וזהּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַֹהּבהמית.
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א'תתלג.63) ע' תשא אוה"ת תשס). חוקת (אוה"ת וישלח ס"פ תו"א א.64)ראה צא, רנד,65)חולין (היכלות) זח"ב ראה

ועוד. פ"ו. נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ א.66)סע"ב. ג, ויקרא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מסמלת  שמאל ויד החסד מידת את מסמלת ימין שיד אליהו') ('פתח בזוהר

שהידיים  באדם גם הוא כך כביכול, באלוקות, שהוא וכשם הגבורה, מידת את

המידות עניין Ì‰È„Èהם eˆÁ¯Â'ה'ידיים וטהרת ÔÈÚניקוי ‡e‰ ¿»¬¿≈∆ƒ¿«
¯e¯Èaוהעלאת ‰ÌÈLe·lוזיכוך Ì‰ Ì‰ÈÏ‚¯Â ,˙Bcn‰ ≈«ƒ¿«¿≈∆≈«¿ƒ

,‰NÚÓe ¯eaÈc ‰·LÁÓc¿«¿»»ƒ«¬∆
הנפש  כוחות של הביטוי כלי שלושת

לפעול, כדי מתלבשת הנפש בהם

Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡ eˆÁ¯Â וטהרת ניקוי ¿»¬∆«¿≈∆
‰Ò¯˙ה'רגליים' ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬»«

ÌÈÚ¯‰ ÌÈLe·l‰'ה'נדבקים «¿ƒ»»ƒ
ממח  כתוצאה דיבורים לנפש שבות,

רצויים, לא Úe„ik63ומעשים «»«
Ì‰ÈÏ‚¯a ˜·‡ eÏÚ‰ ÔÈÚa64, ¿ƒ¿«∆¡»»¿«¿≈∆

,‰tÈÏ˜c ˙eÎÏÓ ‡e‰ Ï‚¯L∆∆∆«¿ƒ¿ƒ»
¯eac ‰·LÁÓ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¬»»ƒ

‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ‰NÚÓe המתבררים «¬∆ƒ¿«∆
במי  הרגלים רחיצת ידי על ומתעלים

לרבנו  אור' ב'תורה (וכמבואר הכיור

של  הפנימית המשמעות בביאור הזקן

נאבק  יעקב שכאשר ז"ל חכמינו דברי

כסא  עד עלה ה'אבק' עשו של שרו עם

מלכות  היא הכבוד] "[כסא הכבוד:

נתכלל  אבק בחינת שגם דאצילות

יעקב... של הבירור ידי על למעלה

עד  עלה דקליפה. מלכות הוא והאבק

והבירור  דקדושה מלכות הכבוד כסא

נכללת  דקליפה מלכות להיות הוא

דקדושה..."). במלכות

BÊ ‰ˆÈÁ¯e שנפעל והזיכוך הבירור ¿ƒ»
וה'רגלים' (המידות) ב'ידים'

הנפש  של ומעשה) דיבור (המחשבה,

‰ÓÎÁ‰ ÈnÓ ‡È‰ העליונה ƒƒ≈«»¿»
Bika¯האלוקית  ‰LÓ Ô˙pL∆»«…∆«ƒ

,˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nÓ ‰NÚpL∆«¬»ƒ«¿«¿
‰¯Bz‰ ÈLe·Ï ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈«»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯È·e ˙BˆÓeƒ¿≈«∆∆««¬ƒ

‰ˆÈÁ¯ ÌÈÎÈ¯ˆ וזיכוך טיהור ¿ƒƒ¿ƒ»
‰Ê ÔÈÚÂ .'eÎ ‰ÓÎÁ‰ ÈÓa¿≈«»¿»¿ƒ¿»∆

‰Î‰ ‡e‰ והקדמה,ÔkLn‰ ÈÈÚ ÏÎÏ בהם לעסוק הגישה שלפני ¬»»¿»ƒ¿¿≈«ƒ¿»
זו והיטהרות ב'רחיצה' צורך והקדמה‰Ôיש הכנה Ï‰B‡Ïבתור ‰ÒÈkÏ ≈«¿ƒ»¿∆

„ÚBÓ Ï‰B‡ ¯ˆÁaL ÁaÊn‰ Ï‡ Ì˙·¯˜a Ô‰Â „ÚBÓ שעם ≈¿≈¿»¿»»∆«ƒ¿≈«∆«¬«∆≈
והיטהרות. רחיצה מחייבת היא גם בחוץ הנעשית עבודה ≈p‰c¿ƒ‰היותה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ לשלוש המשכן של הכללית החלוקה (לגבי המאמר בתחילת ƒ¿»≈¿≈

הקדשים) וקודש עצמו מועד אוהל מועד, אוהל חצר – ∆∆Ï‰B‡Lמדריגות
‡e‰ „ÚBÓ Ï‰B‡ ¯ˆÁÂ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ „‚k ‡e‰ „ÚBÓ≈¿∆∆»»¬ƒ«¬«∆≈
Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ „‚k¿∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«ƒ∆»
˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L „ÚBÓ Ï‰B‡Ï ‰ÒÈk‰ ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿∆≈∆ƒ¿««ƒ¿«¿
¯e¯Èa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÛÒB הקודם והזיכוך הבירור על »
מועד  אוהל לחצר הכניסה »ŒÏÚלצורך

‰ÓÎÁ‰ ÈnÓ ‰ˆÈÁ¯‰ È„È¿≈»¿ƒ»ƒ≈«»¿»
·e˙kM ‰Óe .¯BikaL∆«ƒ«∆»
Ìb ‰ˆÈÁ¯‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»«
Û‡ ,ÁaÊn‰ Ï‡ Ì˙·¯˜a¿»¿»»∆«ƒ¿≈««
Ï‰B‡ ¯ˆÁa ‰È‰ ÁaÊn‰L∆«ƒ¿≈«»»«¬«∆
˙BÓÏBÚ „‚k ‡e‰L „ÚBÓ≈∆¿∆∆»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a אף ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
בעלייה  מדובר לא אם שלכאורה

להיות  כדי נעלית והיטהרות והתבטלות

צורך  איך לאצילות, ועולה נכלל

כך כל גדולה Ê‰בהיטהרות  È¯‰¬≈∆
¯e¯Èa ÏkL ÈÙÏ בירור גם ¿ƒ∆»≈

שמעלה  מהבירור נמוכה יותר במדריגה

לאצילות  המתברר È„ÈŒÏÚאת ‡e‰«¿≈
,‰ÓÎÁ‰הזוהר ÓÎÁ·c‰כדברי «»¿»ƒ¿»¿»

e¯È¯a˙‡ ‡˜Âc65 בירור כל «¿»ƒ¿¿ƒ
קשור  המדריגות, בכל והעלאה,

האלוקי  האור שבה החכמה בספירת

בשאר  מאשר שאת ביתר מאיר

הספירות.

¯ÓBÏ LÈ Ìb היה מדוע נוסף ביאור «≈«
עבודת  לפני והיטהרות ברחיצה צורך

בחצר  החיצון במזבח שהיתה הקרבנות

מועד  Ó‰אוהל C¯cŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kM∆»¿ƒ≈»

·È¯˜È Èk Ì„‡c ¯e‡a‰a66, ¿«≈¿»»ƒ«¿ƒ
 ֿ דיבור מאמר על ביאור שהוא במאמר

ועוסק  יקריב" כי "אדם המתחיל

עבודת  של הפנימית במשמעות

הראשון ÏÈÁzL‰הקרבנות  השלב ∆¿ƒ»
לאלוקות  להתקרב כדי האדם בעבודת

,‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ‡e‰ בכיור רבנו משה שנתן החכמה מי עניין ,שהוא ≈∆«»
CkŒ¯Á‡Â ,·È¯˜È Èk Ì„‡ e‰fLואומר ממשיך ÔÓהפסוק ∆∆»»ƒ«¿ƒ¿««»ƒ

,e·È¯˜z 'B‚ ‰Ó‰a‰ זו בהתקרבות נוסף ועניין נוסף שלב e‰L‡וזהו «¿≈»«¿ƒ∆
‰LÓ ÏL B˙eÙzzL‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ .˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯Èa ÔÈÚƒ¿«≈«∆∆««¬ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿«¿∆…∆

,¯Bikaהמאמר בתחילת לעיל ידי כאמור על היתה הרחיצה עיקר שאמנם «ƒ
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הוי' לׁשם הּנבראים 56וטפל ּביטּול ענין והּוא , ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ

ענין  וזהּו מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה ְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹלהאלקּות

אסּפקלריא  (ּגם ּדמראה הּצֹובאֹות, ְְְְְְְַַַַַַַָָמראֹות

ההעלם  ׁשּמּצד ההעלם, ענין הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּמאירה)

היא  והעבֹודה הּנבראים, ויׁשּות מציאּות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָנעׂשה

הּוא  י ֹותר ּובפרטּיּות ּבּנבראים. ּביטּול ְְְִִִִִִֵַָָלפעֹול

הּנ ירידת והסּתרים ענין ּבהעלמֹות למּטה ׁשמה ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

לפעֹול  היא והעבֹודה הּבהמית, ונפׁש ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָּדגּוף

להוי'. ּובטל טפל ׁשּיהיה הוי', ּדצבאֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהענין

ּבהענין  ההתּבֹוננּות עלֿידי הּוא זה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָוענין

ּדיליּה ּבּצבא הּוא ׁשאֹות ּגּופא, הינּו57ּדצבאֹות , ְְִִֵֶַַָָָָ

ויׁשּותם, ּבמציאּותם ׁשהם ּכפי הּנבראים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכל

הּוא  הּכל וכּו', ׂשרים מהע' ׁשּנׁשּתלׁשלּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹלאחרי

ׁשּזֹוהי  ּבלבד, אחת אֹות מּבחינת יתּבר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָמאּתֹו

ּוברכֹות  ּדזמרה ּדפסּוקי ההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִִֵַָָּכללּות

לקריאתֿׁשמע  ההקּדמה ׁשהיא ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָקריאתֿׁשמע

הּוא  זֹו התּבֹוננּות ועלֿידי ְְְְְְִֵֵֶֶַּוׁשמֹונהֿעׂשרה,

אׁשר  הוי', צבאֹות ענין ּופֹועל ההעלם את ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמבּטל

ׁשּמראֹות  ּגם וזהּו להוי'. ּובטל טפל הּוא ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּכל

למּטה  לפעֹול ּכדי ּכי מּנחׁשת, היּו ְְְְְִִִֵֶַַָָֹהּצֹובאֹות

נחּוׁשה  ּדמצח ּבאֹופן העבֹודה להיֹות ,58צריכה ְְְְְְֲֲִִִֶָָָָ

מּפני 59ּכמאמר  יבֹוׁש ׁשּלא כּו', ּכּנמר עז הוי ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

כּו' הּתֹורה,60הּמלעיגים עלֿידי הּוא לזה והּכח . ְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ

ראׁשיּֿתיבֹות  נחׁשת, ּבתיבת ּכן ּגם מרּומז ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָֹוזה

ּתֹורה 61נֹובלֹות  ׁשּלמעלה .62חכמה ְְְְֶַָָָָ

וכּנֹו,p‰Â‰ז) הּכּיֹור נעׂשה הּצֹובאֹות מּמראֹות ¿ƒ≈ְְְֲִִַַַַַָ

ידיהם  את גֹו' ורחצּו נאמר זה ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָועל

ידיהם  ורחצּו הּמּדֹות, הם ּדידיהם רגליהם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָואת
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רע"א.57) טז, חגיגה וראה שם. בא אוה"ת ד.58)ראה מח, מ"כ.59)ישעי' פ"ה או"ח 60)אבות אדה"ז ושו"ע טור

ה.61)בתחלתו. פי"ז, ד.62)ב"ר קיא, הוספות תו"א
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‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰Ï ÌÈ‡¯·p‰ ÏeËÈa ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¡…∆¿«¿»

ÔÈÚ e‰ÊÂ .˙BÓÏBÚ‰Ó של הפנימית הרוחנית B‡¯Ó˙המשמעות ≈»»¿∆ƒ¿««¿
‰‡¯Óc ,˙B‡·Bv‰ דרכה עובר שהאור זכוכית כל – (Ìbבמשל «¿¿«¿»«

‰¯È‡n‰ ‡È¯Ï˜tÒ‡ בהירה ‰‰ÌÏÚזכוכית ÔÈÚ ‡e‰ האור ) על «¿«¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿««∆¿≈
באמצעות  שלא מאיר שהוא כפי

לכך  הכוונה – ובנמשל ה'אקספלריא',

ונבראים  עולמות ולהחיות לרדת שכדי

דרך  עובר האלוקי האור מוגבלים,

את  ומעלימה המסתירה 'אספקלריא'

עצמו מצד שהוא כפי »vnL∆ƒ„האור
ÌÏÚ‰‰ באור NÚ‰והצמצום «∆¿≈«¬∆

,ÌÈ‡¯·p‰ ˙eLÈÂ ˙e‡ÈˆÓ יש ¿ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ
נראים  והם יישות של תחושה לנבראים

עצמאית  כמציאות עצמם בעיני

‰„B·Ú‰Â הרוחנית ה' ‰È‡עבודת ¿»¬»ƒ
.ÌÈ‡¯·pa ÏeËÈa ÏBÚÙÏƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ

¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e של זה כללי עניין ƒ¿»ƒ≈
והעבודה  האלוקי האור על ההעלם

אדם  בכל שהוא כפי ההעלם את להסיר

‰ÓLp‰בפרט ˙„È¯È ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ««¿»»
ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰a ‰hÓÏ¿«»¿«¿»¿∆¿≈ƒ

,˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûe‚c שכתוצאה ¿¿∆∆««¬ƒ
הרי  הללו, וההסתרים מההעלמות

אלוקית, נשמה באדם שיש למרות

כ'יש' עצמו את רואה האדם למעשה

הרוחנית B·Ú‰Â„‰ומציאות ¿»¬»
האדם  על ÏBÚÙÏהמוטלת ‡È‰ƒƒ¿

את  ‰ÈÂ',בעצמו ˙B‡·ˆc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿¬»»
.'ÈÂ‰Ï ÏË·e ÏÙË ‰È‰iL∆ƒ¿∆»≈»≈«¬»»

‰Ê ÔÈÚÂ ביטול בעצמו לפעול הדרך ¿ƒ¿»∆
È„ÈŒÏÚלאלוקות ‡e‰«¿≈

˙B‡·ˆc ÔÈÚ‰a ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿»ƒ¿»ƒ¿»
,‡Ùeb לתחושה להגיע כדי כלומר, »

"צבאות  ולהיקרא לאלוקות ביטול של

בעת  נקראו ישראל שבני (כפי ה'"

להתבונן  האדם על מצרים), יציאת

"צבאות" התואר של הפנימי בעניין

va·‡עצמו ‡e‰ ˙B‡L∆«»»
dÈÏÈc57, אלא שאינו בכך להתבונן ƒ≈

ה' של בצבאו Ì˙e‡ÈˆÓaאות Ì‰L ÈÙk ÌÈ‡¯·p‰ ÏkL eÈ‰«¿∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ»
,'eÎÂ ÌÈ¯N 'Ú‰Ó eÏLÏzLpL È¯Á‡Ï ,Ì˙eLÈÂ האלוקי האור ¿≈»¿«¬≈∆ƒ¿«¿¿≈»»ƒ¿

משפיע  וצמצומים ירידות ריבוי שאחרי האור (במיוחד לעולם ונמשך היורד

שבעים  (כנגד רוחניים 'שרים' שבעים דרך עובר העולם) לאומות וחיות  קיום

לאלוקות  להתבטל וכדי האור על נוסף והסתר העלם הגורמים העולם) אומות

העולם  כל של החיות שכל להתבונן C¯a˙Èיש Bz‡Ó ‡e‰ Ïk‰«…≈ƒƒ¿»≈
,„·Ïa ˙Á‡ ˙B‡ ˙ÈÁaÓ בעצמו הוא ברוך הקדוש שלעומת היינו ƒ¿ƒ«««ƒ¿«

מזעיר  מעט רק הוא נבראים של עצום ריבוי להחיות ממנו שנשפע מה כל

בלבד  אחת אות כמשל הגדול, מאורו

˙eBa˙‰‰ ˙eÏÏk È‰BfL∆ƒ¿»«ƒ¿¿
˙BÎ¯·e ‰¯ÓÊc È˜eÒÙcƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿
‰Óc˜‰‰ ‡È‰L ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆ƒ««¿»»
Œ‰BÓLe ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ïƒ¿ƒ«¿«¿∆

,‰¯NÚ על באריכות מדובר בהם ∆¿≈
שכולם  רבים נבראים לברוא ה' גדולת

לפניו ‰˙eBa˙בטלים È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ¿¿
ÌÏÚ‰‰ ˙‡ Ïh·Ó ‡e‰ BÊ¿«≈∆«∆¿≈
היא  הבריאה כל שבאמת להכרה ומגיע

הבורא  לפני ואפס ÔÈÚכאין ÏÚBÙe≈ƒ¿«
‡e‰ Ïk‰ ¯L‡ ,'ÈÂ‰ ˙B‡·ƒ̂¿¬»»¬∆«…

.'ÈÂ‰Ï ÏË·e ÏÙË»≈»≈«¬»»
˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆«¿«¿

˙LÁpÓ eÈ‰,דווקאÈ„k Èk »ƒ¿…∆ƒ¿≈
‰hÓÏ ÏBÚÙÏ'ה'ישות מול אל ƒ¿¿«»

הנבראים  של וההסתרים וההעלמות

ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»¿∆
‰LeÁ EÁˆÓc58, בתוקף היינו ¿ƒ¿¬¿»

שעבודת Ó‡Ók59¯מיוחד המשנה ¿«¬«
של באופן להיות צריכה ÊÚה' ÈÂ‰¡≈«

,'eÎ ¯Ópk בדוגמת היא ועזות «»≈
ומשמעות  נחושה. במצח התנהגות

למעליותא, חיובי, באופן הדברים

היא  הקדושה שמצד …∆lL‡בעזות
'eÎ ÌÈ‚ÈÚÏn‰ ÈtÓ LB·È60 ≈ƒ¿≈««¿ƒƒ

תוקף. בתוספת צורך יש שבשבילו דבר

‰ÊÏ Ák‰Â מול בתוקף לעמוד ¿«…«¿∆
להתפעל  ולא להתבייש ולא המלעיגים

ÊÂ‰מהם  ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«»¿∆
,˙LÁ ˙·È˙a Ôk Ìb ÊÓe¯Ó¿»«≈¿≈«¿…∆

˙BÏ·B ˙B·ÈzŒÈL‡¯61‰ÓÎÁ »≈≈¿»¿»
‰¯Bz ‰ÏÚÓlL62 היא התורה ∆¿«¿»»

מהחכמה  כביכול, ו'נושר', ש'נובל' מה

לכך  רומז והדבר העליונה, האלוקית

התורה. לימוד ידי על בא 'נחושת' של באופן המלעיגים מול לעמוד שהתוקף

˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nÓ ‰p‰Â (Ê ענין את מסמלות בהרחבה לעיל שכאמור ¿ƒ≈ƒ«¿«¿
לאלקות ‚B'הביטול eˆÁ¯Â ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,BpÎÂ ¯Bik‰ ‰NÚ«¬»«ƒ¿«¿«∆∆¡«¿»¬

,˙Bcn‰ Ì‰ Ì‰È„Èc ,Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È שנאמר ‡˙ כמו ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ƒ≈∆≈«ƒ
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הּלבּוׁשים  הם ורגליהם הּמּדֹות, ּבירּור ענין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּוא

רגליהם  את ורחצּו ּומעׂשה, ּדיּבּור ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָּדמחׁשבה

ּכּידּוע  הרעים, הּלבּוׁשים הסרת ענין 63הּוא ְְֲִִִַַַַַָָָָ

ּברגליהם  אבק העלּו מלכּות 64ּבענין הּוא ׁשרגל , ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּומעׂשה  ּדּבּור מחׁשבה ענין והּוא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּדקליּפה,

ׁשּנתן ּדלעּומתֿזה  החכמה מּמי היא זֹו ּורחיצה . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

והינּו, הּצֹובאֹות, מּמראֹות ׁשּנעׂשה ּבּכּיֹור ְְְְֲִִֶֶַַַַַָֹמׁשה

הּנפׁש ּובירּור ּומצֹות הּתֹורה לבּוׁשי ְְִֵֵֶֶֶַַַָׁשּגם

וענין  כּו'. החכמה ּבמי רחיצה צריכים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהּבהמית

לּכניסה  הן הּמׁשּכן, עניני לכל הכנה הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָזה

ׁשּבחצר  הּמזּבח אל ּבקרבתם והן מֹועד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלאֹוהל

מֹועד  ׁשאֹוהל לעיל נתּבאר ּדהּנה מֹועד. ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָאֹוהל

מֹועד  אֹוהל וחצר האצילּות, עֹולם ּכנגד ְֲֲִֵֶֶֶַַָָהּוא

 ֿ ועל ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. עֹולמֹות ּכנגד ְְְְֲִִִֶֶַָָָָהּוא

מֹועד  לאֹוהל הּכניסה ׁשּבׁשביל מּובן ְְְִִִִֵֶֶֶַָָּפיֿזה

להיֹות  צרי ּבאצילּות, ההתּכּללּות ענין ְְְְֲִִִִִֶַַַָָׁשהּוא

החכמה  מּמי הרחיצה עלֿידי נֹוסף ְְְִִֵֵֵַַָָָָָּבירּור

הרחיצה  להיֹות ׁשּצריכה ּׁשּכתּוב ּומה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבּכּיֹור.

היה  ׁשהּמזּבח  אף הּמזּבח, אל ּבקרבתם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם

 ֿ ּבריאה עֹולמֹות ּכנגד ׁשהּוא מֹועד אֹוהל ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּבחצר

הּוא  ּביר ּור ׁשּכל לפי זה הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָיצירהֿעׂשּיה,

אתּברירּו ּדוקא ּדבחכמה החכמה, ּגם 65עלֿידי . ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

ּב'לּקּוטי  ּׁשּכתּוב מה עלּֿדר ׁשּזהּו לֹומר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָיׁש

יקריב  ּכי ּדאדם ּבהּבאּור הּוא 66ּתֹורה' ׁשּתחילה , ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

מן  ואחרּֿכ יקריב, ּכי אדם ׁשּזהּו הּתֹורה, ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעסק

הּנפׁש ּבירּור ענין ׁשהּוא ּתקריבּו, גֹו' ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהּבהמה

ּבּכּיֹור, מׁשה ׁשל הׁשּתּתפּותֹו ענין וזהּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַֹהּבהמית.
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א'תתלג.63) ע' תשא אוה"ת תשס). חוקת (אוה"ת וישלח ס"פ תו"א א.64)ראה צא, רנד,65)חולין (היכלות) זח"ב ראה

ועוד. פ"ו. נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ א.66)סע"ב. ג, ויקרא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מסמלת  שמאל ויד החסד מידת את מסמלת ימין שיד אליהו') ('פתח בזוהר

שהידיים  באדם גם הוא כך כביכול, באלוקות, שהוא וכשם הגבורה, מידת את

המידות עניין Ì‰È„Èהם eˆÁ¯Â'ה'ידיים וטהרת ÔÈÚניקוי ‡e‰ ¿»¬¿≈∆ƒ¿«
¯e¯Èaוהעלאת ‰ÌÈLe·lוזיכוך Ì‰ Ì‰ÈÏ‚¯Â ,˙Bcn‰ ≈«ƒ¿«¿≈∆≈«¿ƒ

,‰NÚÓe ¯eaÈc ‰·LÁÓc¿«¿»»ƒ«¬∆
הנפש  כוחות של הביטוי כלי שלושת

לפעול, כדי מתלבשת הנפש בהם

Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡ eˆÁ¯Â וטהרת ניקוי ¿»¬∆«¿≈∆
‰Ò¯˙ה'רגליים' ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬»«

ÌÈÚ¯‰ ÌÈLe·l‰'ה'נדבקים «¿ƒ»»ƒ
ממח  כתוצאה דיבורים לנפש שבות,

רצויים, לא Úe„ik63ומעשים «»«
Ì‰ÈÏ‚¯a ˜·‡ eÏÚ‰ ÔÈÚa64, ¿ƒ¿«∆¡»»¿«¿≈∆

,‰tÈÏ˜c ˙eÎÏÓ ‡e‰ Ï‚¯L∆∆∆«¿ƒ¿ƒ»
¯eac ‰·LÁÓ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¬»»ƒ

‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ‰NÚÓe המתבררים «¬∆ƒ¿«∆
במי  הרגלים רחיצת ידי על ומתעלים

לרבנו  אור' ב'תורה (וכמבואר הכיור

של  הפנימית המשמעות בביאור הזקן

נאבק  יעקב שכאשר ז"ל חכמינו דברי

כסא  עד עלה ה'אבק' עשו של שרו עם

מלכות  היא הכבוד] "[כסא הכבוד:

נתכלל  אבק בחינת שגם דאצילות

יעקב... של הבירור ידי על למעלה

עד  עלה דקליפה. מלכות הוא והאבק

והבירור  דקדושה מלכות הכבוד כסא

נכללת  דקליפה מלכות להיות הוא

דקדושה..."). במלכות

BÊ ‰ˆÈÁ¯e שנפעל והזיכוך הבירור ¿ƒ»
וה'רגלים' (המידות) ב'ידים'

הנפש  של ומעשה) דיבור (המחשבה,

‰ÓÎÁ‰ ÈnÓ ‡È‰ העליונה ƒƒ≈«»¿»
Bika¯האלוקית  ‰LÓ Ô˙pL∆»«…∆«ƒ

,˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nÓ ‰NÚpL∆«¬»ƒ«¿«¿
‰¯Bz‰ ÈLe·Ï ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈«»
˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯È·e ˙BˆÓeƒ¿≈«∆∆««¬ƒ

‰ˆÈÁ¯ ÌÈÎÈ¯ˆ וזיכוך טיהור ¿ƒƒ¿ƒ»
‰Ê ÔÈÚÂ .'eÎ ‰ÓÎÁ‰ ÈÓa¿≈«»¿»¿ƒ¿»∆

‰Î‰ ‡e‰ והקדמה,ÔkLn‰ ÈÈÚ ÏÎÏ בהם לעסוק הגישה שלפני ¬»»¿»ƒ¿¿≈«ƒ¿»
זו והיטהרות ב'רחיצה' צורך והקדמה‰Ôיש הכנה Ï‰B‡Ïבתור ‰ÒÈkÏ ≈«¿ƒ»¿∆

„ÚBÓ Ï‰B‡ ¯ˆÁaL ÁaÊn‰ Ï‡ Ì˙·¯˜a Ô‰Â „ÚBÓ שעם ≈¿≈¿»¿»»∆«ƒ¿≈«∆«¬«∆≈
והיטהרות. רחיצה מחייבת היא גם בחוץ הנעשית עבודה ≈p‰c¿ƒ‰היותה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ לשלוש המשכן של הכללית החלוקה (לגבי המאמר בתחילת ƒ¿»≈¿≈

הקדשים) וקודש עצמו מועד אוהל מועד, אוהל חצר – ∆∆Ï‰B‡Lמדריגות
‡e‰ „ÚBÓ Ï‰B‡ ¯ˆÁÂ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ „‚k ‡e‰ „ÚBÓ≈¿∆∆»»¬ƒ«¬«∆≈
Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ „‚k¿∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«ƒ∆»
˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L „ÚBÓ Ï‰B‡Ï ‰ÒÈk‰ ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿∆≈∆ƒ¿««ƒ¿«¿
¯e¯Èa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÛÒB הקודם והזיכוך הבירור על »
מועד  אוהל לחצר הכניסה »ŒÏÚלצורך

‰ÓÎÁ‰ ÈnÓ ‰ˆÈÁ¯‰ È„È¿≈»¿ƒ»ƒ≈«»¿»
·e˙kM ‰Óe .¯BikaL∆«ƒ«∆»
Ìb ‰ˆÈÁ¯‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»«
Û‡ ,ÁaÊn‰ Ï‡ Ì˙·¯˜a¿»¿»»∆«ƒ¿≈««
Ï‰B‡ ¯ˆÁa ‰È‰ ÁaÊn‰L∆«ƒ¿≈«»»«¬«∆
˙BÓÏBÚ „‚k ‡e‰L „ÚBÓ≈∆¿∆∆»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a אף ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
בעלייה  מדובר לא אם שלכאורה

להיות  כדי נעלית והיטהרות והתבטלות

צורך  איך לאצילות, ועולה נכלל

כך כל גדולה Ê‰בהיטהרות  È¯‰¬≈∆
¯e¯Èa ÏkL ÈÙÏ בירור גם ¿ƒ∆»≈

שמעלה  מהבירור נמוכה יותר במדריגה

לאצילות  המתברר È„ÈŒÏÚאת ‡e‰«¿≈
,‰ÓÎÁ‰הזוהר ÓÎÁ·c‰כדברי «»¿»ƒ¿»¿»

e¯È¯a˙‡ ‡˜Âc65 בירור כל «¿»ƒ¿¿ƒ
קשור  המדריגות, בכל והעלאה,

האלוקי  האור שבה החכמה בספירת

בשאר  מאשר שאת ביתר מאיר

הספירות.

¯ÓBÏ LÈ Ìb היה מדוע נוסף ביאור «≈«
עבודת  לפני והיטהרות ברחיצה צורך

בחצר  החיצון במזבח שהיתה הקרבנות

מועד  Ó‰אוהל C¯cŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kM∆»¿ƒ≈»

·È¯˜È Èk Ì„‡c ¯e‡a‰a66, ¿«≈¿»»ƒ«¿ƒ
 ֿ דיבור מאמר על ביאור שהוא במאמר

ועוסק  יקריב" כי "אדם המתחיל

עבודת  של הפנימית במשמעות

הראשון ÏÈÁzL‰הקרבנות  השלב ∆¿ƒ»
לאלוקות  להתקרב כדי האדם בעבודת

,‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ‡e‰ בכיור רבנו משה שנתן החכמה מי עניין ,שהוא ≈∆«»
CkŒ¯Á‡Â ,·È¯˜È Èk Ì„‡ e‰fLואומר ממשיך ÔÓהפסוק ∆∆»»ƒ«¿ƒ¿««»ƒ

,e·È¯˜z 'B‚ ‰Ó‰a‰ זו בהתקרבות נוסף ועניין נוסף שלב e‰L‡וזהו «¿≈»«¿ƒ∆
‰LÓ ÏL B˙eÙzzL‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ .˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ¯e¯Èa ÔÈÚƒ¿«≈«∆∆««¬ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿«¿∆…∆

,¯Bikaהמאמר בתחילת לעיל ידי כאמור על היתה הרחיצה עיקר שאמנם «ƒ
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h"iyz'dיח ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

מּזה, ויתירה דמ"ה, ּביטּול ּבבחינת הּוא ְְְִִִִִֵֶֶַָֹּדמׁשה

לעיל  ׁשּנתּבאר מ"ה 67ּכמֹו ּבבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָ

ּכל 68דמ"ה  להיֹות אפׁשר ּדוקא עלֿידֹו ולכן , ְְְְְִֵֶַַָָָָָ

מה  ּגם יּובן ּובזה ּבּמׁשּכן. העבֹודה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָעניני

ענין  ּכללּות ּכי ּבּמׁשּכן, ּכללי ענין היה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּׁשהּכּיֹור

ׁשּלאחרי  אלקּות המׁשכת ענין הּוא ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּכן

הּמׁשּכן  עׂשּית על ׁשהּצּוּוי (ׁשּזהּו החטא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָסליחת

הּכּפּורים  יֹום לּמחרת ׁשּתהיה 69היה והינּו ,( ְְְְֳִִִֶֶַַָָָָ

יֹותר, למעלה ועֹוד החטא, קֹודם ּכמֹו ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָההמׁשכה

ּדכפלים  ּבאֹופן הּוא הּתׁשּובה ענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשהרי

ׁשּנעׂשה 70לתּוׁשּיה  הּכּיֹור ענין ּכן ּגם וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשעלֿידי  הּוא ׁשענינֹו הּצֹובאֹות, ְְְְִִֵֶֶַַַָמּמראֹות

חֹוזר, אֹור ּבבחינת יֹותר  למעלה מּגיעים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָההעלם

ּכל  את מׁשה וּיקהל ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּנ"ל.

ּכל  קּבּוץ להיֹות ׁשהּוצר גֹו', יׂשראל ּבני ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָעדת

וגם  ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים ְְְְֲִִֶַַַַַָָֹהּכחֹות,

להיֹות  הּוצרכה וההקהלה הּפנימּיים, ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹהּכחֹות

דמ"ה, ּומ"ה מ"ה, ּבחינת ּדוקא, מׁשה ְְְְִֵֶַַַָֹעלֿידי

אלקּות  המׁשכת להי ֹות אפׁשר ֿ זה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹׁשעלֿידי

יֹותר, ּולמעלה הּבריאה, ּבתחּלת ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּבּמׁשּכן

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ענין ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָׁשּזהּו
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(67.(58 ע' (לעיל פ"ג ישראל אלקי את ויראו ג.68)ד"ה צט, מג"א תו"א (ויקהל).69)ראה פרשתנו ריש איוב 70)פרש"י

א. פמ"ו, שמו"ר ו. יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שצריכים  המים בשיעור וגם מים" שמה "ונתת נצטווה משה אבל הכוהנים

משה את מונים בכיור „Ó"‰,להיות ÏeËÈa ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰LÓc¿…∆ƒ¿ƒ«ƒ¿
קשור  הדבר הקבלה פי (ועל ביטול לשון מה", "ונחנו עצמו על שאמר כמו

מ"ה) שם ÏÈÚÏלהארת ¯‡a˙pL BÓk ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ67 במאמר ƒ≈»ƒ∆¿∆ƒ¿»≈¿≈
תשי"ט  זו, בשנה שנאמר קודם

‡e‰Lרבינו Ó"‰משה ˙ÈÁ·a ∆ƒ¿ƒ«
‰"Ó„68, ביטול על המורה מדריגה ¿

הכללי  מהביטול יותר עוד ונעלה עמוק

"מ"ה" בחינת B„ÈŒÏÚשל ÔÎÏÂ¿»≈«»
ÈÈÚ Ïk ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‡˜Âc«¿»∆¿»ƒ¿»ƒ¿¿≈

ÔkLna ‰„B·Ú‰ שההקדמה »¬»«ƒ¿»
הרחיצה  היא לכולם וההכנה

הכיור. במי וההזדככות

¯Bik‰M ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»««∆«ƒ
,ÔkLna ÈÏÏk ÔÈÚ ‰È‰»»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
שאף  המאמר בתחילת לעיל כמבואר

וכמה  שונים עניינים כמה היו שבמשכן

הכיור  במי הרחיצה מדריגות, חילוקי

לכולם  כללית והקדמה הכנה Èkƒהיתה
ÔÈÚ ‡e‰ ÔkLn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«

˙ÎLÓ‰והתגלות˙e˜Ï‡ «¿»«¡…
למטה ÁÈÏÒ˙מלמעלה È¯Á‡lL∆¿«¬≈¿ƒ«

ÏÚ Èeev‰L e‰fL) ‡ËÁ‰«≈¿∆∆∆«ƒ«
˙¯ÁnÏ ‰È‰ ÔkLn‰ ˙iNÚ¬ƒ««ƒ¿»»»¿»√»

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ69 הייתה שבו «ƒƒ
העגל) חטא על והכפרה ,הסליחה

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿∆««¿»»
בני  ועל בעולם האלוקית וההתגלות

BÚÂ„ישראל  ,‡ËÁ‰ Ì„B˜ BÓk¿∆«≈¿¿
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ממקור התגלות ¿«¿»≈

שאת וביתר נעלה ÔÈÚיותר È¯‰L∆¬≈ƒ¿«
·eLz‰‰iLe˙Ï ÌÈÏÙÎc ÔÙB‡a ‡e‰ ז"ל ‰70 חכמינו כדברי «¿»¿∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»

הלוחות  נשברו שבגללו החטא שהתכפר לאחר שבאו השניות הלוחות

דווקא  (כי הראשונות הלוחות לעומת לתושייה" "כפלים שהם הראשונות

של  התשובה בעבודת וכך שבעלֿפה) תורה חלקי כל ניתנו השניות בלוחות

החטא. קודם מצבו לעומת בכפליים נעלה למצב מתעלה הוא ידה שעל האדם

BÈÚL ,˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nÓ ‰NÚpL ¯Bik‰ ÔÈÚ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««ƒ∆«¬»ƒ«¿«¿∆ƒ¿»
ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚL ‡e‰ האור התגלות את של ÌÈÚÈbÓשמונע בסופו ∆«¿≈«∆¿≈«ƒƒ

‡B¯דבר ˙ÈÁ·a ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
.Ï"pk ,¯ÊBÁ≈««

Ï‰˜iÂ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»««¿≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ…∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈

,'B‚ שנוגע כללי בעניין שמדובר כיוון

במשכן  השכינה השראת לכללות

של  הפנימית והמשמעות ובעולם,

מן  יוצא ללא ישראל בני כל הקהלת

היא  BÈ‰Ï˙הכלל C¯ˆe‰L∆¿«ƒ¿
ıea˜'ו'גיוס ‰BÁk˙אסיפה Ïk ƒ»«…

האדם, נפש ÌÈLe·l‰«¿ƒשל
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓc שהם ¿«¿»»ƒ«¬∆

באה  הנפש דרכם חיצוניים אמצעים

כפשוטם  שהלבושים כשם ביטוי לידי

האדם, לגוף ביחס חיצוני דבר הם

ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ Ì‚Â של ¿««…«¿ƒƒƒ
ענייני Ï‰˜‰‰Â‰הנפש, כל של ¿««¿»»

הפנימיים  והן החיצוניים הן הנפש,

ה' לעבודת «¿¿‰Î¯ˆe‰ו'גיוסם'
,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿≈…∆«¿»
,‰"Ó„ ‰"Óe ,‰"Ó ˙ÈÁa¿ƒ«¿

בהרחבה לעיל ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLכמבואר
˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰Ê∆∆¿»ƒ¿«¿»«
˙lÁ˙a BÓk ÔkLna ˙e˜Ï‡¡…«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

,‰‡È¯a‰ הדעת עץ חטא קודם «¿ƒ»
היתה" בתחתונים שכינה "עיקר כאשר

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe שהמשכת כאמור ¿«¿»≈
שהייתה  זו מאשר יותר נעלית החטא, של והכפרה התיקון לאחר האלקות

החטא ÌÎB˙aקודם ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ÔÈÚ e‰fL השראת ∆∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
ביותר. הנעלה באופן השכינה
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h"iyz'd ,ipyÎxc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,ldwie zyxt zay

מּזה, ויתירה דמ"ה, ּביטּול ּבבחינת הּוא ְְְִִִִִֵֶֶַָֹּדמׁשה

לעיל  ׁשּנתּבאר מ"ה 67ּכמֹו ּבבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָ

ּכל 68דמ"ה  להיֹות אפׁשר ּדוקא עלֿידֹו ולכן , ְְְְְִֵֶַַָָָָָ

מה  ּגם יּובן ּובזה ּבּמׁשּכן. העבֹודה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָעניני

ענין  ּכללּות ּכי ּבּמׁשּכן, ּכללי ענין היה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּׁשהּכּיֹור

ׁשּלאחרי  אלקּות המׁשכת ענין הּוא ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּכן

הּמׁשּכן  עׂשּית על ׁשהּצּוּוי (ׁשּזהּו החטא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָסליחת

הּכּפּורים  יֹום לּמחרת ׁשּתהיה 69היה והינּו ,( ְְְְֳִִִֶֶַַָָָָ

יֹותר, למעלה ועֹוד החטא, קֹודם ּכמֹו ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָההמׁשכה

ּדכפלים  ּבאֹופן הּוא הּתׁשּובה ענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשהרי

ׁשּנעׂשה 70לתּוׁשּיה  הּכּיֹור ענין ּכן ּגם וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשעלֿידי  הּוא ׁשענינֹו הּצֹובאֹות, ְְְְִִֵֶֶַַַָמּמראֹות

חֹוזר, אֹור ּבבחינת יֹותר  למעלה מּגיעים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָההעלם

ּכל  את מׁשה וּיקהל ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּנ"ל.

ּכל  קּבּוץ להיֹות ׁשהּוצר גֹו', יׂשראל ּבני ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָעדת

וגם  ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים ְְְְֲִִֶַַַַַָָֹהּכחֹות,

להיֹות  הּוצרכה וההקהלה הּפנימּיים, ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹהּכחֹות

דמ"ה, ּומ"ה מ"ה, ּבחינת ּדוקא, מׁשה ְְְְִֵֶַַַָֹעלֿידי

אלקּות  המׁשכת להי ֹות אפׁשר ֿ זה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹׁשעלֿידי

יֹותר, ּולמעלה הּבריאה, ּבתחּלת ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּבּמׁשּכן

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ענין ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָׁשּזהּו
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(67.(58 ע' (לעיל פ"ג ישראל אלקי את ויראו ג.68)ד"ה צט, מג"א תו"א (ויקהל).69)ראה פרשתנו ריש איוב 70)פרש"י

א. פמ"ו, שמו"ר ו. יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שצריכים  המים בשיעור וגם מים" שמה "ונתת נצטווה משה אבל הכוהנים

משה את מונים בכיור „Ó"‰,להיות ÏeËÈa ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰LÓc¿…∆ƒ¿ƒ«ƒ¿
קשור  הדבר הקבלה פי (ועל ביטול לשון מה", "ונחנו עצמו על שאמר כמו

מ"ה) שם ÏÈÚÏלהארת ¯‡a˙pL BÓk ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ67 במאמר ƒ≈»ƒ∆¿∆ƒ¿»≈¿≈
תשי"ט  זו, בשנה שנאמר קודם

‡e‰Lרבינו Ó"‰משה ˙ÈÁ·a ∆ƒ¿ƒ«
‰"Ó„68, ביטול על המורה מדריגה ¿

הכללי  מהביטול יותר עוד ונעלה עמוק

"מ"ה" בחינת B„ÈŒÏÚשל ÔÎÏÂ¿»≈«»
ÈÈÚ Ïk ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‡˜Âc«¿»∆¿»ƒ¿»ƒ¿¿≈

ÔkLna ‰„B·Ú‰ שההקדמה »¬»«ƒ¿»
הרחיצה  היא לכולם וההכנה

הכיור. במי וההזדככות

¯Bik‰M ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»««∆«ƒ
,ÔkLna ÈÏÏk ÔÈÚ ‰È‰»»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
שאף  המאמר בתחילת לעיל כמבואר

וכמה  שונים עניינים כמה היו שבמשכן

הכיור  במי הרחיצה מדריגות, חילוקי

לכולם  כללית והקדמה הכנה Èkƒהיתה
ÔÈÚ ‡e‰ ÔkLn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«

˙ÎLÓ‰והתגלות˙e˜Ï‡ «¿»«¡…
למטה ÁÈÏÒ˙מלמעלה È¯Á‡lL∆¿«¬≈¿ƒ«

ÏÚ Èeev‰L e‰fL) ‡ËÁ‰«≈¿∆∆∆«ƒ«
˙¯ÁnÏ ‰È‰ ÔkLn‰ ˙iNÚ¬ƒ««ƒ¿»»»¿»√»

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ69 הייתה שבו «ƒƒ
העגל) חטא על והכפרה ,הסליחה

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿∆««¿»»
בני  ועל בעולם האלוקית וההתגלות

BÚÂ„ישראל  ,‡ËÁ‰ Ì„B˜ BÓk¿∆«≈¿¿
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ממקור התגלות ¿«¿»≈

שאת וביתר נעלה ÔÈÚיותר È¯‰L∆¬≈ƒ¿«
·eLz‰‰iLe˙Ï ÌÈÏÙÎc ÔÙB‡a ‡e‰ ז"ל ‰70 חכמינו כדברי «¿»¿∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»

הלוחות  נשברו שבגללו החטא שהתכפר לאחר שבאו השניות הלוחות

דווקא  (כי הראשונות הלוחות לעומת לתושייה" "כפלים שהם הראשונות

של  התשובה בעבודת וכך שבעלֿפה) תורה חלקי כל ניתנו השניות בלוחות

החטא. קודם מצבו לעומת בכפליים נעלה למצב מתעלה הוא ידה שעל האדם

BÈÚL ,˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nÓ ‰NÚpL ¯Bik‰ ÔÈÚ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««ƒ∆«¬»ƒ«¿«¿∆ƒ¿»
ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚL ‡e‰ האור התגלות את של ÌÈÚÈbÓשמונע בסופו ∆«¿≈«∆¿≈«ƒƒ

‡B¯דבר ˙ÈÁ·a ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
.Ï"pk ,¯ÊBÁ≈««

Ï‰˜iÂ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»««¿≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ…∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈

,'B‚ שנוגע כללי בעניין שמדובר כיוון

במשכן  השכינה השראת לכללות

של  הפנימית והמשמעות ובעולם,

מן  יוצא ללא ישראל בני כל הקהלת

היא  BÈ‰Ï˙הכלל C¯ˆe‰L∆¿«ƒ¿
ıea˜'ו'גיוס ‰BÁk˙אסיפה Ïk ƒ»«…

האדם, נפש ÌÈLe·l‰«¿ƒשל
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓc שהם ¿«¿»»ƒ«¬∆

באה  הנפש דרכם חיצוניים אמצעים

כפשוטם  שהלבושים כשם ביטוי לידי

האדם, לגוף ביחס חיצוני דבר הם

ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ Ì‚Â של ¿««…«¿ƒƒƒ
ענייני Ï‰˜‰‰Â‰הנפש, כל של ¿««¿»»

הפנימיים  והן החיצוניים הן הנפש,

ה' לעבודת «¿¿‰Î¯ˆe‰ו'גיוסם'
,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿≈…∆«¿»
,‰"Ó„ ‰"Óe ,‰"Ó ˙ÈÁa¿ƒ«¿

בהרחבה לעיל ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLכמבואר
˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰Ê∆∆¿»ƒ¿«¿»«
˙lÁ˙a BÓk ÔkLna ˙e˜Ï‡¡…«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

,‰‡È¯a‰ הדעת עץ חטא קודם «¿ƒ»
היתה" בתחתונים שכינה "עיקר כאשר

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe שהמשכת כאמור ¿«¿»≈
שהייתה  זו מאשר יותר נעלית החטא, של והכפרה התיקון לאחר האלקות

החטא ÌÎB˙aקודם ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ÔÈÚ e‰fL השראת ∆∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
ביותר. הנעלה באופן השכינה
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.h"iyz'd ,ipyÎxc` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ציווי 1הפסוק ‡. על בפשטות קאי – אותם" לעשות ה' צוה אשר הדברים אלה גו' משה "ויקהל
השבת" את דוחה שאינו לומר המשכן מלאכת לציווי שבת אזהרת להם ש"הקדים אלא המשכן, עשיית

רז"ל  ציווי 2(כדרשת בשביל הי' משה" ד"ויקהל הענין עיקר אבל מהמשכן, למעלה היא שהשבת כיון ,(
המשכן. עשיית

ענין  הוא שהמשכן דכיון – ישראל" בני עדת כל את משה "ויקהל להיות שהוצרך הטעם יובן ועפ"ז
בתוכם" "ושכנתי נעשה משכן" לי "ועשו ע"י שהרי מישראל"3כללי, ואחד אחד כל "בתוך הוצרכו 4, לכן ,

המשכן. עשיית על הציווי בשעת נוכחים להיות ישראל כל

ההר",·. מן כשירד הכפורים יום "למחרת הי' משה" ד"ויקהל שהענין רש"י מ"ש ג"כ לבאר יש עפ"ז
כדברך" "סלחתי הקב"ה לו אמר המשכן 5שאז עשיית לציווי מתייחס משה" ד"ויקהל שהענין כיון –

ביוהכ"פ: שהיתה העגל חטא על הסליחה כדברך", ד"סלחתי הענין עם קשורה המשכן ועשיית (כנ"ל),
אשר  העם מכל ועמך אני "ונפלינו מהקב"ה רבינו משה של בקשתו על הי' כדברך" "סלחתי המענה

האדמה" ("ונפלינו").6עלֿפני הפלאה בבחי' אלקות השראת בישראל שתהי' דהיינו ,

ההתבוננות  ע"י אומותֿהעולם חכמי גם משיגים שאותה בטבע, המתלבשת האלקות בחי' יש דהנה,
הרי  ובכללות אותם, המהווה אלקות במציאות ההכרה את (ומכרחת) מביאה זו שהתבוננות בהעולמות,

להכ  אפשר זה שמטעם בעולמות, המתלבש האור עלמין, כל ממלא בחי' ממציאות זה מציאותו ריח
העולמות;

גם  והמופלא ממלא, מבחי' המופלא האלקות בחי' יומשך שבישראל – פירושו גו'" "ונפלינו אבל
ממש  ית' עצמותו המשכת שהו"ע סובב, .7מבחי'

בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו הקב"ה אמר שעליו המשכן, עשיית בשעת נתמלאה זו ובקשה
דירה  נעשית המשכן הקמת ע"י כי ומהותו, עצמותו השוכן, הוא בעצמי שאני הוא "ושכנתי" שפירוש
דר  האדם ומהות שעצם האדם, דירת כמשל ומהותו, לעצמותו הוא הדירה שענין בתחתונים, ית' לו

למעלה  הדירה בענין ועד"ז לבושים, בלי ערום שהוא כמו וגם .8בדירה,

"סלחתי  הקב"ה אמר שבו יוהכ"פ, למחרת עד להמתין הוצרכו – פועל לידי יבוא זה שענין כדי אמנם,
כדברך":

לא  – החטא על הקב"ה להם מחל וכבר השניים, יום ארבעים שנסתיימו לאחר גם – יוהכ"פ עד
החטא. קודם כמו ישראל לבני דהקב "ה הריצוי הי' לא עדיין אבל בלבד, מחילה אלא זו היתה

קודם  כמו להקב"ה מרוצים נעשו שישראל הריצוי, ענין כשנפעל האחרונים, יום ארבעים לאחר ורק
לתושי'" "כפליים הוא התשובה ענין שהרי החטא, מקודם יותר ועוד ,9החטא,

מה  "בשביל כדברך", "סלחתי הלשון כדיוק – דלתתא דאתערותא המעלה גם אז היתה לזה ונוסף
וכידוע 10שאמרת" דלעילא 11, מאתערותא למעלה היא דלתתא אתערותא ע"י הבאה דלעילא שאתערותא

ניסן), חודש על דיוהכ"פ המעלה (וזוהי  עצמה מצד הבאה
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מּזה, ויתירה דמ"ה, ּביטּול ּבבחינת הּוא ְְְִִִִִֵֶֶַָֹּדמׁשה

לעיל  ׁשּנתּבאר מ"ה 67ּכמֹו ּבבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָ

ּכל 68דמ"ה  להיֹות אפׁשר ּדוקא עלֿידֹו ולכן , ְְְְְִֵֶַַָָָָָ

מה  ּגם יּובן ּובזה ּבּמׁשּכן. העבֹודה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָעניני

ענין  ּכללּות ּכי ּבּמׁשּכן, ּכללי ענין היה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּׁשהּכּיֹור

ׁשּלאחרי  אלקּות המׁשכת ענין הּוא ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּכן

הּמׁשּכן  עׂשּית על ׁשהּצּוּוי (ׁשּזהּו החטא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָסליחת

הּכּפּורים  יֹום לּמחרת ׁשּתהיה 69היה והינּו ,( ְְְְֳִִִֶֶַַָָָָ

יֹותר, למעלה ועֹוד החטא, קֹודם ּכמֹו ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָההמׁשכה

ּדכפלים  ּבאֹופן הּוא הּתׁשּובה ענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשהרי

ׁשּנעׂשה 70לתּוׁשּיה  הּכּיֹור ענין ּכן ּגם וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשעלֿידי  הּוא ׁשענינֹו הּצֹובאֹות, ְְְְִִֵֶֶַַַָמּמראֹות

חֹוזר, אֹור ּבבחינת יֹותר  למעלה מּגיעים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָההעלם

ּכל  את מׁשה וּיקהל ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּנ"ל.

ּכל  קּבּוץ להיֹות ׁשהּוצר גֹו', יׂשראל ּבני ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָעדת

וגם  ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים ְְְְֲִִֶַַַַַָָֹהּכחֹות,

להיֹות  הּוצרכה וההקהלה הּפנימּיים, ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹהּכחֹות

דמ"ה, ּומ"ה מ"ה, ּבחינת ּדוקא, מׁשה ְְְְִֵֶַַַָֹעלֿידי

אלקּות  המׁשכת להי ֹות אפׁשר ֿ זה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹׁשעלֿידי

יֹותר, ּולמעלה הּבריאה, ּבתחּלת ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּבּמׁשּכן

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ענין ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָׁשּזהּו
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(67.(58 ע' (לעיל פ"ג ישראל אלקי את ויראו ג.68)ד"ה צט, מג"א תו"א (ויקהל).69)ראה פרשתנו ריש איוב 70)פרש"י

א. פמ"ו, שמו"ר ו. יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שצריכים  המים בשיעור וגם מים" שמה "ונתת נצטווה משה אבל הכוהנים

משה את מונים בכיור „Ó"‰,להיות ÏeËÈa ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰LÓc¿…∆ƒ¿ƒ«ƒ¿
קשור  הדבר הקבלה פי (ועל ביטול לשון מה", "ונחנו עצמו על שאמר כמו

מ"ה) שם ÏÈÚÏלהארת ¯‡a˙pL BÓk ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ67 במאמר ƒ≈»ƒ∆¿∆ƒ¿»≈¿≈
תשי"ט  זו, בשנה שנאמר קודם

‡e‰Lרבינו Ó"‰משה ˙ÈÁ·a ∆ƒ¿ƒ«
‰"Ó„68, ביטול על המורה מדריגה ¿

הכללי  מהביטול יותר עוד ונעלה עמוק

"מ"ה" בחינת B„ÈŒÏÚשל ÔÎÏÂ¿»≈«»
ÈÈÚ Ïk ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‡˜Âc«¿»∆¿»ƒ¿»ƒ¿¿≈

ÔkLna ‰„B·Ú‰ שההקדמה »¬»«ƒ¿»
הרחיצה  היא לכולם וההכנה

הכיור. במי וההזדככות

¯Bik‰M ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»««∆«ƒ
,ÔkLna ÈÏÏk ÔÈÚ ‰È‰»»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
שאף  המאמר בתחילת לעיל כמבואר

וכמה  שונים עניינים כמה היו שבמשכן

הכיור  במי הרחיצה מדריגות, חילוקי

לכולם  כללית והקדמה הכנה Èkƒהיתה
ÔÈÚ ‡e‰ ÔkLn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«

˙ÎLÓ‰והתגלות˙e˜Ï‡ «¿»«¡…
למטה ÁÈÏÒ˙מלמעלה È¯Á‡lL∆¿«¬≈¿ƒ«

ÏÚ Èeev‰L e‰fL) ‡ËÁ‰«≈¿∆∆∆«ƒ«
˙¯ÁnÏ ‰È‰ ÔkLn‰ ˙iNÚ¬ƒ««ƒ¿»»»¿»√»

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ69 הייתה שבו «ƒƒ
העגל) חטא על והכפרה ,הסליחה

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿∆««¿»»
בני  ועל בעולם האלוקית וההתגלות

BÚÂ„ישראל  ,‡ËÁ‰ Ì„B˜ BÓk¿∆«≈¿¿
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ממקור התגלות ¿«¿»≈

שאת וביתר נעלה ÔÈÚיותר È¯‰L∆¬≈ƒ¿«
·eLz‰‰iLe˙Ï ÌÈÏÙÎc ÔÙB‡a ‡e‰ ז"ל ‰70 חכמינו כדברי «¿»¿∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»

הלוחות  נשברו שבגללו החטא שהתכפר לאחר שבאו השניות הלוחות

דווקא  (כי הראשונות הלוחות לעומת לתושייה" "כפלים שהם הראשונות

של  התשובה בעבודת וכך שבעלֿפה) תורה חלקי כל ניתנו השניות בלוחות

החטא. קודם מצבו לעומת בכפליים נעלה למצב מתעלה הוא ידה שעל האדם

BÈÚL ,˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nÓ ‰NÚpL ¯Bik‰ ÔÈÚ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««ƒ∆«¬»ƒ«¿«¿∆ƒ¿»
ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚL ‡e‰ האור התגלות את של ÌÈÚÈbÓשמונע בסופו ∆«¿≈«∆¿≈«ƒƒ

‡B¯דבר ˙ÈÁ·a ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
.Ï"pk ,¯ÊBÁ≈««

Ï‰˜iÂ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»««¿≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ…∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈

,'B‚ שנוגע כללי בעניין שמדובר כיוון

במשכן  השכינה השראת לכללות

של  הפנימית והמשמעות ובעולם,

מן  יוצא ללא ישראל בני כל הקהלת

היא  BÈ‰Ï˙הכלל C¯ˆe‰L∆¿«ƒ¿
ıea˜'ו'גיוס ‰BÁk˙אסיפה Ïk ƒ»«…

האדם, נפש ÌÈLe·l‰«¿ƒשל
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓc שהם ¿«¿»»ƒ«¬∆

באה  הנפש דרכם חיצוניים אמצעים

כפשוטם  שהלבושים כשם ביטוי לידי

האדם, לגוף ביחס חיצוני דבר הם

ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ Ì‚Â של ¿««…«¿ƒƒƒ
ענייני Ï‰˜‰‰Â‰הנפש, כל של ¿««¿»»

הפנימיים  והן החיצוניים הן הנפש,

ה' לעבודת «¿¿‰Î¯ˆe‰ו'גיוסם'
,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿≈…∆«¿»
,‰"Ó„ ‰"Óe ,‰"Ó ˙ÈÁa¿ƒ«¿

בהרחבה לעיל ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLכמבואר
˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰Ê∆∆¿»ƒ¿«¿»«
˙lÁ˙a BÓk ÔkLna ˙e˜Ï‡¡…«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

,‰‡È¯a‰ הדעת עץ חטא קודם «¿ƒ»
היתה" בתחתונים שכינה "עיקר כאשר

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe שהמשכת כאמור ¿«¿»≈
שהייתה  זו מאשר יותר נעלית החטא, של והכפרה התיקון לאחר האלקות

החטא ÌÎB˙aקודם ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ÔÈÚ e‰fL השראת ∆∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
ביותר. הנעלה באופן השכינה
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מּזה, ויתירה דמ"ה, ּביטּול ּבבחינת הּוא ְְְִִִִִֵֶֶַָֹּדמׁשה

לעיל  ׁשּנתּבאר מ"ה 67ּכמֹו ּבבחינת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָ

ּכל 68דמ"ה  להיֹות אפׁשר ּדוקא עלֿידֹו ולכן , ְְְְְִֵֶַַָָָָָ

מה  ּגם יּובן ּובזה ּבּמׁשּכן. העבֹודה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָעניני

ענין  ּכללּות ּכי ּבּמׁשּכן, ּכללי ענין היה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָּׁשהּכּיֹור

ׁשּלאחרי  אלקּות המׁשכת ענין הּוא ְְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּכן

הּמׁשּכן  עׂשּית על ׁשהּצּוּוי (ׁשּזהּו החטא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָסליחת

הּכּפּורים  יֹום לּמחרת ׁשּתהיה 69היה והינּו ,( ְְְְֳִִִֶֶַַָָָָ

יֹותר, למעלה ועֹוד החטא, קֹודם ּכמֹו ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָההמׁשכה

ּדכפלים  ּבאֹופן הּוא הּתׁשּובה ענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשהרי

ׁשּנעׂשה 70לתּוׁשּיה  הּכּיֹור ענין ּכן ּגם וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשעלֿידי  הּוא ׁשענינֹו הּצֹובאֹות, ְְְְִִֵֶֶַַַָמּמראֹות

חֹוזר, אֹור ּבבחינת יֹותר  למעלה מּגיעים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָההעלם

ּכל  את מׁשה וּיקהל ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּנ"ל.

ּכל  קּבּוץ להיֹות ׁשהּוצר גֹו', יׂשראל ּבני ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָעדת

וגם  ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים ְְְְֲִִֶַַַַַָָֹהּכחֹות,

להיֹות  הּוצרכה וההקהלה הּפנימּיים, ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹהּכחֹות

דמ"ה, ּומ"ה מ"ה, ּבחינת ּדוקא, מׁשה ְְְְִֵֶַַַָֹעלֿידי

אלקּות  המׁשכת להי ֹות אפׁשר ֿ זה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹׁשעלֿידי

יֹותר, ּולמעלה הּבריאה, ּבתחּלת ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָּבּמׁשּכן

ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ענין ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָׁשּזהּו
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(67.(58 ע' (לעיל פ"ג ישראל אלקי את ויראו ג.68)ד"ה צט, מג"א תו"א (ויקהל).69)ראה פרשתנו ריש איוב 70)פרש"י

א. פמ"ו, שמו"ר ו. יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שצריכים  המים בשיעור וגם מים" שמה "ונתת נצטווה משה אבל הכוהנים

משה את מונים בכיור „Ó"‰,להיות ÏeËÈa ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰LÓc¿…∆ƒ¿ƒ«ƒ¿
קשור  הדבר הקבלה פי (ועל ביטול לשון מה", "ונחנו עצמו על שאמר כמו

מ"ה) שם ÏÈÚÏלהארת ¯‡a˙pL BÓk ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ67 במאמר ƒ≈»ƒ∆¿∆ƒ¿»≈¿≈
תשי"ט  זו, בשנה שנאמר קודם

‡e‰Lרבינו Ó"‰משה ˙ÈÁ·a ∆ƒ¿ƒ«
‰"Ó„68, ביטול על המורה מדריגה ¿

הכללי  מהביטול יותר עוד ונעלה עמוק

"מ"ה" בחינת B„ÈŒÏÚשל ÔÎÏÂ¿»≈«»
ÈÈÚ Ïk ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‡˜Âc«¿»∆¿»ƒ¿»ƒ¿¿≈

ÔkLna ‰„B·Ú‰ שההקדמה »¬»«ƒ¿»
הרחיצה  היא לכולם וההכנה

הכיור. במי וההזדככות

¯Bik‰M ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»««∆«ƒ
,ÔkLna ÈÏÏk ÔÈÚ ‰È‰»»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
שאף  המאמר בתחילת לעיל כמבואר

וכמה  שונים עניינים כמה היו שבמשכן

הכיור  במי הרחיצה מדריגות, חילוקי

לכולם  כללית והקדמה הכנה Èkƒהיתה
ÔÈÚ ‡e‰ ÔkLn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«

˙ÎLÓ‰והתגלות˙e˜Ï‡ «¿»«¡…
למטה ÁÈÏÒ˙מלמעלה È¯Á‡lL∆¿«¬≈¿ƒ«

ÏÚ Èeev‰L e‰fL) ‡ËÁ‰«≈¿∆∆∆«ƒ«
˙¯ÁnÏ ‰È‰ ÔkLn‰ ˙iNÚ¬ƒ««ƒ¿»»»¿»√»

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ69 הייתה שבו «ƒƒ
העגל) חטא על והכפרה ,הסליחה

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿∆««¿»»
בני  ועל בעולם האלוקית וההתגלות

BÚÂ„ישראל  ,‡ËÁ‰ Ì„B˜ BÓk¿∆«≈¿¿
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ממקור התגלות ¿«¿»≈

שאת וביתר נעלה ÔÈÚיותר È¯‰L∆¬≈ƒ¿«
·eLz‰‰iLe˙Ï ÌÈÏÙÎc ÔÙB‡a ‡e‰ ז"ל ‰70 חכמינו כדברי «¿»¿∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»

הלוחות  נשברו שבגללו החטא שהתכפר לאחר שבאו השניות הלוחות

דווקא  (כי הראשונות הלוחות לעומת לתושייה" "כפלים שהם הראשונות

של  התשובה בעבודת וכך שבעלֿפה) תורה חלקי כל ניתנו השניות בלוחות

החטא. קודם מצבו לעומת בכפליים נעלה למצב מתעלה הוא ידה שעל האדם

BÈÚL ,˙B‡·Bv‰ ˙B‡¯nÓ ‰NÚpL ¯Bik‰ ÔÈÚ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««ƒ∆«¬»ƒ«¿«¿∆ƒ¿»
ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚL ‡e‰ האור התגלות את של ÌÈÚÈbÓשמונע בסופו ∆«¿≈«∆¿≈«ƒƒ

‡B¯דבר ˙ÈÁ·a ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
.Ï"pk ,¯ÊBÁ≈««

Ï‰˜iÂ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»««¿≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk ˙‡ ‰LÓ…∆∆»¬«¿≈ƒ¿»≈

,'B‚ שנוגע כללי בעניין שמדובר כיוון

במשכן  השכינה השראת לכללות

של  הפנימית והמשמעות ובעולם,

מן  יוצא ללא ישראל בני כל הקהלת

היא  BÈ‰Ï˙הכלל C¯ˆe‰L∆¿«ƒ¿
ıea˜'ו'גיוס ‰BÁk˙אסיפה Ïk ƒ»«…

האדם, נפש ÌÈLe·l‰«¿ƒשל
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓc שהם ¿«¿»»ƒ«¬∆

באה  הנפש דרכם חיצוניים אמצעים

כפשוטם  שהלבושים כשם ביטוי לידי

האדם, לגוף ביחס חיצוני דבר הם

ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ Ì‚Â של ¿««…«¿ƒƒƒ
ענייני Ï‰˜‰‰Â‰הנפש, כל של ¿««¿»»

הפנימיים  והן החיצוניים הן הנפש,

ה' לעבודת «¿¿‰Î¯ˆe‰ו'גיוסם'
,‡˜Âc ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿≈…∆«¿»
,‰"Ó„ ‰"Óe ,‰"Ó ˙ÈÁa¿ƒ«¿

בהרחבה לעיל ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLכמבואר
˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰Ê∆∆¿»ƒ¿«¿»«
˙lÁ˙a BÓk ÔkLna ˙e˜Ï‡¡…«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

,‰‡È¯a‰ הדעת עץ חטא קודם «¿ƒ»
היתה" בתחתונים שכינה "עיקר כאשר

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe שהמשכת כאמור ¿«¿»≈
שהייתה  זו מאשר יותר נעלית החטא, של והכפרה התיקון לאחר האלקות

החטא ÌÎB˙aקודם ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ÔÈÚ e‰fL השראת ∆∆ƒ¿«¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
ביותר. הנעלה באופן השכינה
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.h"iyz'd ,ipyÎxc` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ציווי 1הפסוק ‡. על בפשטות קאי – אותם" לעשות ה' צוה אשר הדברים אלה גו' משה "ויקהל
השבת" את דוחה שאינו לומר המשכן מלאכת לציווי שבת אזהרת להם ש"הקדים אלא המשכן, עשיית

רז"ל  ציווי 2(כדרשת בשביל הי' משה" ד"ויקהל הענין עיקר אבל מהמשכן, למעלה היא שהשבת כיון ,(
המשכן. עשיית

ענין  הוא שהמשכן דכיון – ישראל" בני עדת כל את משה "ויקהל להיות שהוצרך הטעם יובן ועפ"ז
בתוכם" "ושכנתי נעשה משכן" לי "ועשו ע"י שהרי מישראל"3כללי, ואחד אחד כל "בתוך הוצרכו 4, לכן ,

המשכן. עשיית על הציווי בשעת נוכחים להיות ישראל כל

ההר",·. מן כשירד הכפורים יום "למחרת הי' משה" ד"ויקהל שהענין רש"י מ"ש ג"כ לבאר יש עפ"ז
כדברך" "סלחתי הקב"ה לו אמר המשכן 5שאז עשיית לציווי מתייחס משה" ד"ויקהל שהענין כיון –

ביוהכ"פ: שהיתה העגל חטא על הסליחה כדברך", ד"סלחתי הענין עם קשורה המשכן ועשיית (כנ"ל),
אשר  העם מכל ועמך אני "ונפלינו מהקב"ה רבינו משה של בקשתו על הי' כדברך" "סלחתי המענה

האדמה" ("ונפלינו").6עלֿפני הפלאה בבחי' אלקות השראת בישראל שתהי' דהיינו ,

ההתבוננות  ע"י אומותֿהעולם חכמי גם משיגים שאותה בטבע, המתלבשת האלקות בחי' יש דהנה,
הרי  ובכללות אותם, המהווה אלקות במציאות ההכרה את (ומכרחת) מביאה זו שהתבוננות בהעולמות,

להכ  אפשר זה שמטעם בעולמות, המתלבש האור עלמין, כל ממלא בחי' ממציאות זה מציאותו ריח
העולמות;

גם  והמופלא ממלא, מבחי' המופלא האלקות בחי' יומשך שבישראל – פירושו גו'" "ונפלינו אבל
ממש  ית' עצמותו המשכת שהו"ע סובב, .7מבחי'

בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו הקב"ה אמר שעליו המשכן, עשיית בשעת נתמלאה זו ובקשה
דירה  נעשית המשכן הקמת ע"י כי ומהותו, עצמותו השוכן, הוא בעצמי שאני הוא "ושכנתי" שפירוש
דר  האדם ומהות שעצם האדם, דירת כמשל ומהותו, לעצמותו הוא הדירה שענין בתחתונים, ית' לו

למעלה  הדירה בענין ועד"ז לבושים, בלי ערום שהוא כמו וגם .8בדירה,

"סלחתי  הקב"ה אמר שבו יוהכ"פ, למחרת עד להמתין הוצרכו – פועל לידי יבוא זה שענין כדי אמנם,
כדברך":

לא  – החטא על הקב"ה להם מחל וכבר השניים, יום ארבעים שנסתיימו לאחר גם – יוהכ"פ עד
החטא. קודם כמו ישראל לבני דהקב "ה הריצוי הי' לא עדיין אבל בלבד, מחילה אלא זו היתה

קודם  כמו להקב"ה מרוצים נעשו שישראל הריצוי, ענין כשנפעל האחרונים, יום ארבעים לאחר ורק
לתושי'" "כפליים הוא התשובה ענין שהרי החטא, מקודם יותר ועוד ,9החטא,

מה  "בשביל כדברך", "סלחתי הלשון כדיוק – דלתתא דאתערותא המעלה גם אז היתה לזה ונוסף
וכידוע 10שאמרת" דלעילא 11, מאתערותא למעלה היא דלתתא אתערותא ע"י הבאה דלעילא שאתערותא

ניסן), חודש על דיוהכ"פ המעלה (וזוהי  עצמה מצד הבאה
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עצמותו  המשכת בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו – המשכן עשיית להיות יכולה היתה אז רק הנה
ית'.

נפשות ‚. בענין הוא כן – דוקא יוהכ"פ למחרת המשכן עשיית להיות הוצרכה הזמן שבענין וכשם
משה": "ויקהל שזהו"ע דוקא, משה של בכחו להיות הוצרכה המשכן שעשיית ישראל,

("צונויפקלייבן") והקהלת אסיפת הוא ישראל" בני עדת כל את גו' ד"ויקהל הענין שתוכן – ובהקדמה
ד"ושכנתי  להענין כלי הוא – הנבראים והעלאת ביטול – זה וענין למעלה, והעלאתם הנפש כוחות כל

בתוכם".

מצד  שבנבראים שהביטול ידוע שני אמנם, לבירור הם זקוקים ולכן אמיתי, ביטול אינו .12עצמם
נאמר  שעליו דוקא, משה ע"י נעשה זה אמיתי,13ובירור ביטול של בתנועה שעמד דהיינו מה", "ונחנו

מ"ה  דבחי' מ"ה.14הביטול בבחי' והביטול ההקהלה ענין את בנ"י בכל גם פעל ולכן ,

מתקהלים  עצמם מצד שבנ"י בנ"י, של הקהלתם עצם ישראל": בני עדת כל את משה "ויקהל וזהו
דוקא. משה ע"י להיות צריכה הקהלתם אלא מספקת, אינה – המשכן לעשיית

– (כנ"ל) אמיתי ביטול בישראל לפעול למעלה, מלמטה ההעלאה בענין משה של פעולתו על ונוסף
"שושבינא  הוא שמשה כיון דוקא, משה של בכחו היתה למטה מלמעלה השכינה המשכת גם הנה

למטה.15דמלכא" ית' עצמותו המשכת הממשיך שהוא ,

השבת „. ענין הרי – בתוכם" ד"ושכנתי הענין נתקיים שבו המשכן, מעלת גודל על הבט מבלי אמנם,
ס"א). (כנ"ל המשכן מענין יותר עוד  למעלה הוא

מ"מ  ית', עצמותו גילוי הוא שכללותו שאף לבוא, דלעתיד להזמן בנוגע שמצינו ע"ד – הענין וביאור
בכללות  מדריגות ב' יש גופא שנאמר 16בזה . . מנוחה להם "אין שבו הזמן (א) חיל"17: אל מחיל ,18ילכו

ומנוחה" שבת שכולו "יום כו'.19(ב) עליות בזה שייך אין ולכן יותר, הרבה נעלה שזהו"ע ,

– למעלה מלמטה העלאה של סדר ישנו במשכן השבת: לענין המשכן ענין בין החילוק הוא ועד"ז
מנוחה. בבחי' היא שבת משא"כ לקדשֿהקדשים; שמגיעים עד מועד, אוהל אח"כ מועד, אוהל חצר תחלה

המשכן, עשיית על הציווי הוא ענינו – בכללותו אלו: ענינים ב' שכולל גו'", משה "ויקהל וזהו
ומנוחה". "שבת – פנימית היותר הנקודה גם נכללת גופא בזה אבל בתוכם"; "ושכנתי

כמ"פ ‰. דובר בכאו"א 20והנה, שנמצא הרוחני ביהמ"ק אבל הגשמי, בביהמ"ק רק הי' החורבן שענין
עתה. גם בשלימות ישנם – ברוחניות המשכן עבודות פרטי עם מישראל,

רז"ל  שאמרו להיות 21וזהו צריכה קרבנות הקרבת הרי דלכאורה, – תקנום" תמידין כנגד "תפלות
הנחלה" ואל המנוחה אל עתה עד באתם ש"לא זמן כל [שכן, דוקא גם 22בביהמ"ק להקריב יכולים היו

עולמית  בבמות ההקרבה נאסרה הנחלה" ואל המנוחה אל גו' ש"באתם מאז אבל בזמן 23בבמות, גם ,
לבנות  האדם צריך שתחלה אלא – הקרבנות? כנגד שהיא התפלה עבודת להיות יכולה איך וא"כ, הגלות],

התפלה. עבודת שהו"ע קרבנות, להקריב הוא יכול זה ובביתֿמקדש שבו, הרוחני ביהמ"ק את

– ישראל" בני עדת כל את משה ד"ויקהל ההקדמה להיות הוצרכה בגשמיות המשכן שבבנין וכשם
הרוחני, בביהמ"ק שצ"ל הקרבנות, שכנגד התפלה עבודת (לצורך הרוחני ביהמ"ק לבנין בנוגע הוא כן

ישראל". בני עדת כל את גו' ד"ויקהל העבודה להיות צריכה לזה שבהקדמה כנ"ל),
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ב.15) נג, (ברע"מ). א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, ח"א זהר

ב. ערה,
ועוד.16) ואילך. יב ע' תרס"ו המשך ראה
ח.17) פד, תהלים

בסופן.18) ומו"ק ברכות
בסופה.19) תמיד
ועוד.20) .103 הערה 108 ע' .82 ע' חכ"א תו"מ גם ראה
אֿב.21) כו, ברכות
ט.22) יב, ראה פ'
אנציק'23) ח. שם, ראה פ' ספרי א. יו"ד, מגילה ראה

וש"נ. ואילך. שמ ע' במה ערך ג) (כרך תלמודית

h"iyz'd ,ipyÎxc` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y zgiy

התפלה  לענין כחותיו כל את ("צונויפקלייבן") ולאסוף להקהיל האדם על – לראש .24לכל

זרים  בענינים עסוקה תהי' המחשבה ואילו בלבד, בדיבור רק לא להיות צריכה התפלה עבודת
השו"ע  פס"ד היפך – אחרים ענינים יעשה שלו המעשה שבכח או וברכת 25מהתפלה, התפלה שבשעת

צריכים  שלו ומעשה דיבור המחשבה לבושי כל אלא אחרים, בענינים המעשה בכח לעסוק אסור המזון
בתפלה. מלובשים להיות

להקהיל  עליו לזה נוסף אלא בתפלה, עסוקים יהיו ומעשה דיבור דמחשבה שהלבושים בכך די ולא
שקועים  יהיו הם שגם והשגה, דהבנה הפנימיים הכחות גם – ישראל" בני עדת "כל – נפשו כחות כל את

כו'. ההתבוננות ע"י והיינו, בתפלה,

מצד בכחותיו פועל שהאדם ההקהלה ענין הוא זה כל מספיק אמנם, זה אין לעיל, האמור וע"פ עצמו,
משה". ד"ויקהל הענין גם להיות צריך אלא עדיין,

השגתו, כפי מקדש מהם ועושה כחותיו את ואוסף מקהיל שהאדם בכך די שלא – ברוחניות וענינו
היא  היום עבודת שהתחלת בכך וכמודגש מהשגתו, שלמעלה למדריגה הביטול ענין גם להיות צריך אלא
לכך  ובהתאם מהאבות, בירושה מישראל בכאו"א שיש האמונה שהו"ע לפניך", אני "מודה באמירת

ודור. דור שבכל ומרבותינו מהאבות שמקבלים מהשגה, שלמעלה לענין ההתמסרות להיות צריכה

שהו"ע  קרבנות, בו ולהקריב המשכן את לבנות הוא יכול אזי – גו'" משה ד"ויקהל ההקדמה וע"י
(כנ"ל). התפלה

"שבת  בחי' שזוהי פנימית, היותר הנקודה אל שבאים ועד מדריגות, כמה ישנן הגשמי שבמשכן וכשם
שמגיעים  ועד עליות, כו"כ בה שיש בתפלה, הוא כן – ס"ד) (כנ"ל מדריגות מחילוקי שלמעלה ומנוחה"
אומרים  (שלכן הביטול בתכלית להיותה ומנוחה", ד"שבת הענין דוגמת שהיא שמונהֿעשרה, לתפלת

גו'" תפתח שפתי "אד' שמו"ע התחלת הוא 26קודם שלא כך, הביטול, בתכלית עומד מצ"ע האדם כי ,
תפתח" שפתי "אד' אלא ).27המדבר,

.Ê עוסקות שכולן – תרומה מפרשת החל זה, דחודש השבוע פרשיות של התיכונה הנקודה וזוהי
גו'", משה ד"ויקהל הענין ע"י היא והקמתו מישראל, בכאו"א ישנו זה שמשכן המשכן, עשיית בענין

בתוכם". ד"ושכנתי הענין את פועלים ידו ועל
נאמר  שבקרבנות כשם הרי קרבנות, כנגד הם שתפלות ההעלאה 28וכיון הו"ע ש"ריח" ניחוח", "ריח

למטה  מלמעלה המשכה ד"ניחוח", הענין נעשה שעי"ז למעלה, שאמרתי 29מלמטה לפני רוח "נחת ,
הספרי  (כלשון רצוני" "ניחוח",30ונעשה נעשה שעי"ז ברוחניות, הקרבנות ענין ע"י גם הוא כן – (

כמ"ש  בגשמיות, גם ועי"ז הרוחניים, הענינים בכל למטה מלמעלה בחוקו 31המשכה גו'"אם תלכו תי
בפרשה. האמורות הברכות וכל גו'", בעתם גשמיכם ונתתי

***

.Á בזהר איתא ישראל" בני עדת כל את משה "ויקהל הפסוק :32על
"עדת מלשון שמדייק והיינו לחודייהו". לון ואפריש לון דכניש גוברין, ישראל ipa"אלין בני ישראל",

ישראל. בנות ולא
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כסלו 24) י"ט שיחת גם וראה א. פפ"ד, לב"ר מהרז"ו פי' ראה
וש"נ. .(277 ע' חכ"ד (תו"מ סכ"ט זו שנה

(סי"ד).25) סי"ב סקפ"ג סצ"ו. או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה
יז.26) נא, תהלים
ח"ה 27) (תו "מ תשי"ב ניסן די"א תפתח שפתי אדנ' ד"ה ראה

וש"נ. ואילך). 101 ע'

ועוד.28) ח. כח, פינחס
ובכ"מ.29) א. עז, א. עו, פינחס לקו"ת ראה
עה"פ.30)
בחוקותי.31) ר"פ
ב.32) קצו, ח"ב
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עצמותו  המשכת בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו – המשכן עשיית להיות יכולה היתה אז רק הנה
ית'.

נפשות ‚. בענין הוא כן – דוקא יוהכ"פ למחרת המשכן עשיית להיות הוצרכה הזמן שבענין וכשם
משה": "ויקהל שזהו"ע דוקא, משה של בכחו להיות הוצרכה המשכן שעשיית ישראל,

("צונויפקלייבן") והקהלת אסיפת הוא ישראל" בני עדת כל את גו' ד"ויקהל הענין שתוכן – ובהקדמה
ד"ושכנתי  להענין כלי הוא – הנבראים והעלאת ביטול – זה וענין למעלה, והעלאתם הנפש כוחות כל

בתוכם".

מצד  שבנבראים שהביטול ידוע שני אמנם, לבירור הם זקוקים ולכן אמיתי, ביטול אינו .12עצמם
נאמר  שעליו דוקא, משה ע"י נעשה זה אמיתי,13ובירור ביטול של בתנועה שעמד דהיינו מה", "ונחנו

מ"ה  דבחי' מ"ה.14הביטול בבחי' והביטול ההקהלה ענין את בנ"י בכל גם פעל ולכן ,

מתקהלים  עצמם מצד שבנ"י בנ"י, של הקהלתם עצם ישראל": בני עדת כל את משה "ויקהל וזהו
דוקא. משה ע"י להיות צריכה הקהלתם אלא מספקת, אינה – המשכן לעשיית

– (כנ"ל) אמיתי ביטול בישראל לפעול למעלה, מלמטה ההעלאה בענין משה של פעולתו על ונוסף
"שושבינא  הוא שמשה כיון דוקא, משה של בכחו היתה למטה מלמעלה השכינה המשכת גם הנה

למטה.15דמלכא" ית' עצמותו המשכת הממשיך שהוא ,

השבת „. ענין הרי – בתוכם" ד"ושכנתי הענין נתקיים שבו המשכן, מעלת גודל על הבט מבלי אמנם,
ס"א). (כנ"ל המשכן מענין יותר עוד  למעלה הוא

מ"מ  ית', עצמותו גילוי הוא שכללותו שאף לבוא, דלעתיד להזמן בנוגע שמצינו ע"ד – הענין וביאור
בכללות  מדריגות ב' יש גופא שנאמר 16בזה . . מנוחה להם "אין שבו הזמן (א) חיל"17: אל מחיל ,18ילכו

ומנוחה" שבת שכולו "יום כו'.19(ב) עליות בזה שייך אין ולכן יותר, הרבה נעלה שזהו"ע ,

– למעלה מלמטה העלאה של סדר ישנו במשכן השבת: לענין המשכן ענין בין החילוק הוא ועד"ז
מנוחה. בבחי' היא שבת משא"כ לקדשֿהקדשים; שמגיעים עד מועד, אוהל אח"כ מועד, אוהל חצר תחלה

המשכן, עשיית על הציווי הוא ענינו – בכללותו אלו: ענינים ב' שכולל גו'", משה "ויקהל וזהו
ומנוחה". "שבת – פנימית היותר הנקודה גם נכללת גופא בזה אבל בתוכם"; "ושכנתי

כמ"פ ‰. דובר בכאו"א 20והנה, שנמצא הרוחני ביהמ"ק אבל הגשמי, בביהמ"ק רק הי' החורבן שענין
עתה. גם בשלימות ישנם – ברוחניות המשכן עבודות פרטי עם מישראל,

רז"ל  שאמרו להיות 21וזהו צריכה קרבנות הקרבת הרי דלכאורה, – תקנום" תמידין כנגד "תפלות
הנחלה" ואל המנוחה אל עתה עד באתם ש"לא זמן כל [שכן, דוקא גם 22בביהמ"ק להקריב יכולים היו

עולמית  בבמות ההקרבה נאסרה הנחלה" ואל המנוחה אל גו' ש"באתם מאז אבל בזמן 23בבמות, גם ,
לבנות  האדם צריך שתחלה אלא – הקרבנות? כנגד שהיא התפלה עבודת להיות יכולה איך וא"כ, הגלות],

התפלה. עבודת שהו"ע קרבנות, להקריב הוא יכול זה ובביתֿמקדש שבו, הרוחני ביהמ"ק את

– ישראל" בני עדת כל את משה ד"ויקהל ההקדמה להיות הוצרכה בגשמיות המשכן שבבנין וכשם
הרוחני, בביהמ"ק שצ"ל הקרבנות, שכנגד התפלה עבודת (לצורך הרוחני ביהמ"ק לבנין בנוגע הוא כן

ישראל". בני עדת כל את גו' ד"ויקהל העבודה להיות צריכה לזה שבהקדמה כנ"ל),
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ח.17) פד, תהלים
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בסופה.19) תמיד
ועוד.20) .103 הערה 108 ע' .82 ע' חכ"א תו"מ גם ראה
אֿב.21) כו, ברכות
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וש"נ. ואילך. שמ ע' במה ערך ג) (כרך תלמודית
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התפלה  לענין כחותיו כל את ("צונויפקלייבן") ולאסוף להקהיל האדם על – לראש .24לכל

זרים  בענינים עסוקה תהי' המחשבה ואילו בלבד, בדיבור רק לא להיות צריכה התפלה עבודת
השו"ע  פס"ד היפך – אחרים ענינים יעשה שלו המעשה שבכח או וברכת 25מהתפלה, התפלה שבשעת

צריכים  שלו ומעשה דיבור המחשבה לבושי כל אלא אחרים, בענינים המעשה בכח לעסוק אסור המזון
בתפלה. מלובשים להיות

להקהיל  עליו לזה נוסף אלא בתפלה, עסוקים יהיו ומעשה דיבור דמחשבה שהלבושים בכך די ולא
שקועים  יהיו הם שגם והשגה, דהבנה הפנימיים הכחות גם – ישראל" בני עדת "כל – נפשו כחות כל את

כו'. ההתבוננות ע"י והיינו, בתפלה,

מצד בכחותיו פועל שהאדם ההקהלה ענין הוא זה כל מספיק אמנם, זה אין לעיל, האמור וע"פ עצמו,
משה". ד"ויקהל הענין גם להיות צריך אלא עדיין,

השגתו, כפי מקדש מהם ועושה כחותיו את ואוסף מקהיל שהאדם בכך די שלא – ברוחניות וענינו
היא  היום עבודת שהתחלת בכך וכמודגש מהשגתו, שלמעלה למדריגה הביטול ענין גם להיות צריך אלא
לכך  ובהתאם מהאבות, בירושה מישראל בכאו"א שיש האמונה שהו"ע לפניך", אני "מודה באמירת

ודור. דור שבכל ומרבותינו מהאבות שמקבלים מהשגה, שלמעלה לענין ההתמסרות להיות צריכה

שהו"ע  קרבנות, בו ולהקריב המשכן את לבנות הוא יכול אזי – גו'" משה ד"ויקהל ההקדמה וע"י
(כנ"ל). התפלה

"שבת  בחי' שזוהי פנימית, היותר הנקודה אל שבאים ועד מדריגות, כמה ישנן הגשמי שבמשכן וכשם
שמגיעים  ועד עליות, כו"כ בה שיש בתפלה, הוא כן – ס"ד) (כנ"ל מדריגות מחילוקי שלמעלה ומנוחה"
אומרים  (שלכן הביטול בתכלית להיותה ומנוחה", ד"שבת הענין דוגמת שהיא שמונהֿעשרה, לתפלת

גו'" תפתח שפתי "אד' שמו"ע התחלת הוא 26קודם שלא כך, הביטול, בתכלית עומד מצ"ע האדם כי ,
תפתח" שפתי "אד' אלא ).27המדבר,

.Ê עוסקות שכולן – תרומה מפרשת החל זה, דחודש השבוע פרשיות של התיכונה הנקודה וזוהי
גו'", משה ד"ויקהל הענין ע"י היא והקמתו מישראל, בכאו"א ישנו זה שמשכן המשכן, עשיית בענין

בתוכם". ד"ושכנתי הענין את פועלים ידו ועל
נאמר  שבקרבנות כשם הרי קרבנות, כנגד הם שתפלות ההעלאה 28וכיון הו"ע ש"ריח" ניחוח", "ריח

למטה  מלמעלה המשכה ד"ניחוח", הענין נעשה שעי"ז למעלה, שאמרתי 29מלמטה לפני רוח "נחת ,
הספרי  (כלשון רצוני" "ניחוח",30ונעשה נעשה שעי"ז ברוחניות, הקרבנות ענין ע"י גם הוא כן – (

כמ"ש  בגשמיות, גם ועי"ז הרוחניים, הענינים בכל למטה מלמעלה בחוקו 31המשכה גו'"אם תלכו תי
בפרשה. האמורות הברכות וכל גו'", בעתם גשמיכם ונתתי

***

.Á בזהר איתא ישראל" בני עדת כל את משה "ויקהל הפסוק :32על
"עדת מלשון שמדייק והיינו לחודייהו". לון ואפריש לון דכניש גוברין, ישראל ipa"אלין בני ישראל",

ישראל. בנות ולא
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כסלו 24) י"ט שיחת גם וראה א. פפ"ד, לב"ר מהרז"ו פי' ראה
וש"נ. .(277 ע' חכ"ד (תו"מ סכ"ט זו שנה

(סי"ד).25) סי"ב סקפ"ג סצ"ו. או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה
יז.26) נא, תהלים
ח"ה 27) (תו "מ תשי"ב ניסן די"א תפתח שפתי אדנ' ד"ה ראה

וש"נ. ואילך). 101 ע'

ועוד.28) ח. כח, פינחס
ובכ"מ.29) א. עז, א. עו, פינחס לקו"ת ראה
עה"פ.30)
בחוקותי.31) ר"פ
ב.32) קצו, ח"ב
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הקדוש  החיים' ה'אור בזה ה',33ומבאר דבר לשמוע הנשים נזדמנו שלא יכחיש לא הסתם "ומן :
המשכן  נדבת להביא אומר 34ובפרט הוא וכן הקהיל 35, כי לומר יכוון אלא הנשים, על האנשים ויבואו

עצמן". בפני והנשים עצמן בפני האנשים

פחות  הוא מהם שאחד כהטועים לא – בפ"ע והנשים בפ"ע האנשים להיות שהוצרכו והטעם
כו'. נסיונות למנוע כדי אלא במדריגה,

.Ë:זה מענין ההוראה
אין  נסיונות להם אין שכאשר בטענה בנסיונות, עצמם ומכניסים "קונצן", להראות שרצונם אלו ישנם
ואעפ"כ  כו', למקומות ללכת צורך יש – הם טוענים – ולכן כדבעי... היא שהנהגתם בכך "קונץ" כל

"קונץ"!... זה יהי' ואזי כדבעי, שאינם מענינים להימנע

פעם  דיבר אדמו"ר מו"ח כ"ק צריכים 36– בביתֿהמדרש? לשבת הוא "קונץ" וכי שטוען: מי אודות
לתיאטראות  ללכת יש בלבד? ברחוב ללכת הוא קונץ וכי – וממשיך כדבעי! להתנהג ושם ברחוב, ללכת

יצרו" את הכובש גיבור "איזהו – "גבורתו" את יראה ובכך כראוי, שלא מלנהוג להתאפק ושם !37כו',
רצונו  אלא לו, די לא בכך וגם כו'; צניעות משום האסורים למקומות הולך אלא מסתפק, אינו בכך וגם

הגמרא  כדברי כו'"...38לנהוג פרק באותו אשה "באותה שצ"ל התשובה, לענין בנוגע

זק  שאין – לזה שלהם!והמענה ל"קונצן" וקים

נסיון" לידי תביאנו "ואל מהקב"ה מבקש מישראל לאדם39כאו"א שאסור ועאכו"כ ,envr `iadl לידי
ונכשל" נסיון לידי עצמו ש"הביא המלך בדוד אפילו שמצינו וכפי ממנו 40נסיון! תובעים שאין ובוודאי ,

אחת מדריגה יהי' אם לו די המלך... מדוד גדול המלך!...dhnlשיהי' מדוד

מפרשתנו: ההוראה וזוהי

נעלית, היותר מטרה שזוהי בתוכם", "ושכנתי המשכן, בנין למטרת ישראל את להקהיל צורך כשהי'
למחרת  הי' ההקהלה וזמן רבינו, משה ע"י ההקהלה היתה לזה ונוסף ההשתלשלות, כל של הכוונה תכלית

כו' למלאכים בנ"י דומין שבו אנשים 41יוהכ"פ, להקהיל שלא להבטיח הוצרכו זה, כל לאחרי הנה –
יחד  .42ונשים

אסור  – ביותר הקדושה ולו שתהי', מטרה לאיזו יחד, מתאספים כאשר הזמנים: לכל הוראה ומכאן
בתוכם". ד"ושכנתי הענין לקיום לגשת אפשר זו הנהגה ע"י ודוקא נסיונות, לידי עצמם להביא

***

.È.'גו משה ויקהל ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.‡È דעות כמה ישנן – שני ואדר ראשון אדר להחדשים אדר 43בנוגע חודש הוא שהעיקר – א' דעה :
ששים  או ותשעה החמישים שכל – ג' ודעה שני; אדר חודש הוא שהעיקר – ב' דעה יום 44ראשון;

אחד  כחודש .45חשובים
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פרשתנו.33) ריש
ברור 34) ואינו העגל, חטא על תיקון הי' שהמשכן גם נזכר

)l"end.(
כב.35) לה, פרשתנו
ואילך.36) 192 ס"ע חי"ב תו"מ גם ראה
רפ"ד.37) אבות
ב.יו 38) פו, מא
ב).39) ס, (מברכות השחר ברכות נוסח

רע"א.40) קז, סנהדרין
וש"נ.41) ס"ט. סתרי"ט ס"ט. סתר"י או"ח אדה"ז שו"ע ראה
שצד),42) ע' חי"ח (אג"ק זו שנה אייר כ"ה מכתב גם ראה

שם. בהערות ובהנסמן
(43.70 ס"ע לעיל גם וראה וש"נ. .237 ס"ע ח"ב תו"מ ראה

קצו). ע' שם (אג"ק זו שנה שבט ז"ך מכתב
(44.24 הערה 378 ע' ח"ב תשנ"ב סה"ש ראה
ע"ב.45) ריש סג, לנדרים (ועוד) רא"ש ר"ן, ראה

h"iyz'd ,ipyÎxc` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y zgiy

– החדשים שני של המעלות ב' ישנן מברכים בשבת ימי אמנם, כל את כולל מברכים שבת שהרי
יום  גם שהוא שני, אדר דר"ח א' יום וכמו ראשון. אדר בחודש הוא עצמו הוא ואילו שני, אדר החודש

ראשון  באדר .46שלשים

הם שני) אדר דר"ח א' ויום מברכים (שבת אלו ימים הרי דבר, של החדשים,dlrnlולאמיתו משני
לחברם.47כידוע  בכחו יש שלכן משניהם, למעלה הוא הרי ענינים שני המחבר שדבר

ליוםֿטוב" ומאבל לשמחה מיגון להם נהפך אשר "החודש הוא אדר חודש של שענינו נמצא,48וכיון ,
יותר. בתוקף זה ענין ישנו שני, אדר דר"ח א' וביום שני אדר מברכים שבשבת

•

1

2

3

4

5

6

7

ס"ו.46) סקכ"ו אה"ע שו"ע ראה
ובכ"מ.47) סי"ב. אגה"ק תניא ראה

כב.48) ט, אסתר
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– החדשים שני של המעלות ב' ישנן מברכים בשבת ימי אמנם, כל את כולל מברכים שבת שהרי
יום  גם שהוא שני, אדר דר"ח א' יום וכמו ראשון. אדר בחודש הוא עצמו הוא ואילו שני, אדר החודש

ראשון  באדר .46שלשים

הם שני) אדר דר"ח א' ויום מברכים (שבת אלו ימים הרי דבר, של החדשים,dlrnlולאמיתו משני
לחברם.47כידוע  בכחו יש שלכן משניהם, למעלה הוא הרי ענינים שני המחבר שדבר

ליוםֿטוב" ומאבל לשמחה מיגון להם נהפך אשר "החודש הוא אדר חודש של שענינו נמצא,48וכיון ,
יותר. בתוקף זה ענין ישנו שני, אדר דר"ח א' וביום שני אדר מברכים שבשבת

•

1

2
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7

ס"ו.46) סקכ"ו אה"ע שו"ע ראה
ובכ"מ.47) סי"ב. אגה"ק תניא ראה

כב.48) ט, אסתר
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הקדוש  החיים' ה'אור בזה ה',33ומבאר דבר לשמוע הנשים נזדמנו שלא יכחיש לא הסתם "ומן :
המשכן  נדבת להביא אומר 34ובפרט הוא וכן הקהיל 35, כי לומר יכוון אלא הנשים, על האנשים ויבואו

עצמן". בפני והנשים עצמן בפני האנשים

פחות  הוא מהם שאחד כהטועים לא – בפ"ע והנשים בפ"ע האנשים להיות שהוצרכו והטעם
כו'. נסיונות למנוע כדי אלא במדריגה,

.Ë:זה מענין ההוראה
אין  נסיונות להם אין שכאשר בטענה בנסיונות, עצמם ומכניסים "קונצן", להראות שרצונם אלו ישנם
ואעפ"כ  כו', למקומות ללכת צורך יש – הם טוענים – ולכן כדבעי... היא שהנהגתם בכך "קונץ" כל

"קונץ"!... זה יהי' ואזי כדבעי, שאינם מענינים להימנע

פעם  דיבר אדמו"ר מו"ח כ"ק צריכים 36– בביתֿהמדרש? לשבת הוא "קונץ" וכי שטוען: מי אודות
לתיאטראות  ללכת יש בלבד? ברחוב ללכת הוא קונץ וכי – וממשיך כדבעי! להתנהג ושם ברחוב, ללכת

יצרו" את הכובש גיבור "איזהו – "גבורתו" את יראה ובכך כראוי, שלא מלנהוג להתאפק ושם !37כו',
רצונו  אלא לו, די לא בכך וגם כו'; צניעות משום האסורים למקומות הולך אלא מסתפק, אינו בכך וגם

הגמרא  כדברי כו'"...38לנהוג פרק באותו אשה "באותה שצ"ל התשובה, לענין בנוגע

זק  שאין – לזה שלהם!והמענה ל"קונצן" וקים

נסיון" לידי תביאנו "ואל מהקב"ה מבקש מישראל לאדם39כאו"א שאסור ועאכו"כ ,envr `iadl לידי
ונכשל" נסיון לידי עצמו ש"הביא המלך בדוד אפילו שמצינו וכפי ממנו 40נסיון! תובעים שאין ובוודאי ,

אחת מדריגה יהי' אם לו די המלך... מדוד גדול המלך!...dhnlשיהי' מדוד

מפרשתנו: ההוראה וזוהי

נעלית, היותר מטרה שזוהי בתוכם", "ושכנתי המשכן, בנין למטרת ישראל את להקהיל צורך כשהי'
למחרת  הי' ההקהלה וזמן רבינו, משה ע"י ההקהלה היתה לזה ונוסף ההשתלשלות, כל של הכוונה תכלית

כו' למלאכים בנ"י דומין שבו אנשים 41יוהכ"פ, להקהיל שלא להבטיח הוצרכו זה, כל לאחרי הנה –
יחד  .42ונשים

אסור  – ביותר הקדושה ולו שתהי', מטרה לאיזו יחד, מתאספים כאשר הזמנים: לכל הוראה ומכאן
בתוכם". ד"ושכנתי הענין לקיום לגשת אפשר זו הנהגה ע"י ודוקא נסיונות, לידי עצמם להביא

***

.È.'גו משה ויקהל ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.‡È דעות כמה ישנן – שני ואדר ראשון אדר להחדשים אדר 43בנוגע חודש הוא שהעיקר – א' דעה :
ששים  או ותשעה החמישים שכל – ג' ודעה שני; אדר חודש הוא שהעיקר – ב' דעה יום 44ראשון;

אחד  כחודש .45חשובים
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פרשתנו.33) ריש
ברור 34) ואינו העגל, חטא על תיקון הי' שהמשכן גם נזכר

)l"end.(
כב.35) לה, פרשתנו
ואילך.36) 192 ס"ע חי"ב תו"מ גם ראה
רפ"ד.37) אבות
ב.יו 38) פו, מא
ב).39) ס, (מברכות השחר ברכות נוסח

רע"א.40) קז, סנהדרין
וש"נ.41) ס"ט. סתרי"ט ס"ט. סתר"י או"ח אדה"ז שו"ע ראה
שצד),42) ע' חי"ח (אג"ק זו שנה אייר כ"ה מכתב גם ראה

שם. בהערות ובהנסמן
(43.70 ס"ע לעיל גם וראה וש"נ. .237 ס"ע ח"ב תו"מ ראה

קצו). ע' שם (אג"ק זו שנה שבט ז"ך מכתב
(44.24 הערה 378 ע' ח"ב תשנ"ב סה"ש ראה
ע"ב.45) ריש סג, לנדרים (ועוד) רא"ש ר"ן, ראה

h"iyz'd ,ipyÎxc` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y zgiy

– החדשים שני של המעלות ב' ישנן מברכים בשבת ימי אמנם, כל את כולל מברכים שבת שהרי
יום  גם שהוא שני, אדר דר"ח א' יום וכמו ראשון. אדר בחודש הוא עצמו הוא ואילו שני, אדר החודש

ראשון  באדר .46שלשים

הם שני) אדר דר"ח א' ויום מברכים (שבת אלו ימים הרי דבר, של החדשים,dlrnlולאמיתו משני
לחברם.47כידוע  בכחו יש שלכן משניהם, למעלה הוא הרי ענינים שני המחבר שדבר

ליוםֿטוב" ומאבל לשמחה מיגון להם נהפך אשר "החודש הוא אדר חודש של שענינו נמצא,48וכיון ,
יותר. בתוקף זה ענין ישנו שני, אדר דר"ח א' וביום שני אדר מברכים שבשבת

•

1

2

3

4

5

6

7

ס"ו.46) סקכ"ו אה"ע שו"ע ראה
ובכ"מ.47) סי"ב. אגה"ק תניא ראה

כב.48) ט, אסתר

h"iyz'd ,ipyÎxc` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y zgiy

– החדשים שני של המעלות ב' ישנן מברכים בשבת ימי אמנם, כל את כולל מברכים שבת שהרי
יום  גם שהוא שני, אדר דר"ח א' יום וכמו ראשון. אדר בחודש הוא עצמו הוא ואילו שני, אדר החודש

ראשון  באדר .46שלשים

הם שני) אדר דר"ח א' ויום מברכים (שבת אלו ימים הרי דבר, של החדשים,dlrnlולאמיתו משני
לחברם.47כידוע  בכחו יש שלכן משניהם, למעלה הוא הרי ענינים שני המחבר שדבר

ליוםֿטוב" ומאבל לשמחה מיגון להם נהפך אשר "החודש הוא אדר חודש של שענינו נמצא,48וכיון ,
יותר. בתוקף זה ענין ישנו שני, אדר דר"ח א' וביום שני אדר מברכים שבשבת

•

1

2

3

4

5

6

7

ס"ו.46) סקכ"ו אה"ע שו"ע ראה
ובכ"מ.47) סי"ב. אגה"ק תניא ראה

כב.48) ט, אסתר

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אלכסנדר סענדר שי'

שלום וברכה!

שלשת  התקיימו  מאשר  הטובה  בבשורה  ראשון,  באדר  עשר  מאחד  מכתבו  לקבל  לי  נעם 

השיעורים הראשונים בספר תניא קדישא.

ובשלש פעמים הרי לכל הדיעות הוה חזקה, להחזיק ועד לקנין של הגוף ונה"ב ע"י נפש השנית 

בישראל אשר היא חלק אלקה ממעל ממש, שגם הם יהיו סרים למשמעתה של הנפש האלקית, ובטלים 

אצלה לגמרי ומרכבה אלי' ועד שיהיו ממולאים מבחינות ולבושי נפש האלקית בלבדם, ולא יעבור זר 

בתוכם ח"ו )תניא פרק ט'( מתאים להשבועה שמשביעין אותו וכו' ועד לאתכפיא ומאתכפיא לאתהפכא 

מחשוכא לנהורא וממרירו למיתקא, שזהו תכלית ושלימות בריאת העולם, עולם קטן זה האדם ועולם 

כפשוטו, וכמאמר רז"ל שתכלית בריאת עולם הזה שנשתוקק הקב"ה לבראותו, להיות לו ית' דירה 

בתחתונים.

והרי הימים ימי סגולה בענין ימי חדש אדר, אשר נקודתם ימי הפורים, שענינם ונהפוך הוא 

ועד אשר אפילו עמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם, וידוע הפירוש )הרמ"א בס' מחיר 

ונה"ב  נפל גם על עמי הארץ, ולכל לראש הוא הגוף  יין( שאותו הפחד שפוחדים היהודים, יראת ה' 

)ראה לקו"ת ד"ה טוב לחסות( שעי"ז הרי מקיימים מה שקבלו כבר, וכמבואר בארוכה בדרושי פורים.

דרבים  תורה  תלמוד  בו,  המעלות  שתי  אשר  האמור  בלימוד  המשתתפים  כל  ובפ"ש  בכבוד 

ובחלק התורה דלית תמן מחלוקת וכו' כי אם אדרבה אחדות ועד ליחיד, וכדברי רע"מ )אגה"ק סכ"ו( 

הידועים,

שם,  רע"מ  אחרון  גואל  הוא  ראשון  גואל  של  היעוד  לקיום  נזכה  דידן  בעגלא  אשר  ובברכה 

דעתידין ישראל למיטעם מאילנא דחיי וכו' יפקון בי' מן גלותא ברחמים וכו'.

המצפה לבשו"ט.
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פעמים ‡. כמה דובר רש"י 1כבר של שדרכו
לפרש התורה על בפשוטו lkבפירושו הקשה דבר

קושיא  איזו שמתעוררת ובמקום מקרא, של
מפרשה  רש"י ואין הכתובים של הבנתם בפשטות
זו  אין שלרש"י הוכחה גופא זה הרי ומיישבה,

כלל  ולפרשה,2קושיא עליה להעיר צריך אין ולכן
מעצמו. ומתפרש מובן הענין

במה  רש"י של טעמו להבין צריך זה פי על
פשוטות, קושיות של ביישובן מעיר שאינו
הראשונים  הפסוקים בלימוד המתעוררות לכאורה,

דפרשתינו.

גו' משה "ויקהל נאמר הסדרה xn`ieבתחלת
אותם  לעשות ה' צוה אשר הדברים אלה אליהם
- גו'" השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת
נאמר  זה לאחרי ותיכף שבת; שמירת על הציווי

ומקדים המשכן מלאכת משה t"der3"xn`ieציווי
מאתכם  קחו לאמר ה' צוה אשר הדבר זה גו'

היינו  גו'", אל 4תרומה ב) אמירה, א) הם: ששניהם
ישראל. בני עדת כל

להבין: וצריך

לב' הציוויים חילק למה ולא `zexinא) נפרדות
אליהם  ויאמר גו' משה "ויקהל אחת באמירה כללם
גו'"? מאתכם קחו גו' ימים ששת גו' הדברים אלה

הפסוק  על רש"י בפירוש מבואר ששת 5ובפרט:
ב)שבת  מלאכה (איסור אזהרת להם "הקדים ימים

שאי  לומר המשכן מלאכת את לציווי דוחה נו
אינו  כאן שבת שמירת על שהציווי והיינו - השבת"
פרט  המשכן, מלאכת ציווי לה(עיקר) הקדמה אלא

זה  פי ועל המשכן; מלאכת למה 6בדיני יותר קשה
אמירות  בב' נפרדות?7באו

מלאכה  איסור על בהציווי הלשון דיוק מהו ב)
ה') צוה אשר גו' הדברים "(אלה zeyrlבשבת

"לעשות  תיבות לכאורה - גו')" ימים (ששת אותם
צוה  "אשר לכתוב ליה והוה הן, מיותרות אותם"
גו'" ששת לאמר ה' צוה "אשר (או גו'" ששת ה'
הבא  המשכן מלאכת וכבציווי המקומות כברוב

זה)?8תיכף  לאחרי

פעולה  על אינו כאן שבת שמירת על הציווי ג)
את  למנוע ציווי אם כי ועשה, דקום ציווי - חיובית

- מעשיה diyrעצמו zlily רק (לא הרי כן ואם ,
אינו  עשי' דלשון אלא) הן מיותרות אלו שתיבות
לציווי  בסמיכות כשנאמר ובפרט – לזה מתאים
– חיובי(ת) (לפעולה) ציווי שהוא המשכן, מלאכת

גו'", תרומה מאתכם "קחו

זה  לשון כתוב לא דשם - לייא וכלפי
?9(לעשות)

שעיקר  לעיל) (שהובא רש"י פירוש פי על ד)
כללות  על להזהיר (אינו כאן שבת באזהרת הכוונה
הפרט  להודיע הוא אם) כי שבת, שמירת ענין
מלאכה  איסור דוחה אינה המשכן דמלאכת להזהיר

לצוותם ליה הוה מלאכת dlgz10בשבת, על
jkהמשכן xg`e11 השבת על יצווה הפרט, יוסיף

השבת"? את דוחה שאינו "לומר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

שם.1) 1 בהערה ובהנסמן ואילך 13 ע' ח"י לקו"ש ראה
יודע"2) "איני רש"י: כותב הפשט ע"ד תירוץ כשאין כי

ע' ח"ה בלקו"ש נסמנו – מקומות בכו"כ ועוד ה. כח, (תולדות
.(2 להערה הא' בשוה"ג 1

ואילך.3) ד לה,
והב'4) א) (לא, למשה דיבור הוא – שהא' תשא בפ' משא"כ

יבֿיג). (שם, לבנ"י שידבר ע"מ למשה אמירה –
ב.5) לה, פרשתנו
הדברים"6) ש"אלה לומר מסתבר הכתובים שבפשטות ובפרט

ח"ו  לקו"ש ראה - המשכן דמלאכת הציווי על (ובעיקר*) גם קאי
עה"פ. יקר כלי גם וראה שם. 7 בהערה ובהנסמן 222 ע'

שונה 7) המשכן על דהציווי שם בלקו"ש משנ"ת לפי ואף

.o`k r"a`x d`x (*

" ונאמר בו מודגש ולכן השבת על מהציווי אשר dfהוא הדבר
המשכן  דמלאכת זה בציווי יש מיוחד שענין - לאמר" ה' צוה

" (רק) למשה ה' היינו xn`lשצוהו (פרש"י), לכם" לאמר לי -
הציווי  בכלל אינו בעצמו הוא אבל לישראל שימסרהו רק שציווהו
כתוב  למה קשה עדיין - משה גם שנכלל שבת באזהרת משא"כ

" הול"ל דלכאו' כבפנים, "ויאמר", גו'".eב"פ הדבר זה
לכם"8) לאמר "לי רש"י מ"ש דע"פ נתבאר, שם בלקו"ש

בהערה  כנ"ל - לישראל לאמר אלא אינו זה שציווי (היינו
שבת  בציווי "לאמר" הלשון נאמר שלא דמה מתורץ הקודמת)
המשכן  במלאכת ד"לאמר" הדיוק יותר מודגש שיהי' בכדי הוא
לכאו' אותם" "לעשות (דתיבות כבפנים קשה מ"מ אבל -

הן). מיותרות
(9– "לעשות" לפרש שיש מובן miiwlואף הרי מ"מ –

כבפנים. בנדו"ד ובפרט כ"כ, מתאים שאינו בפשטות
שם.10) תשא וכבפ'
רש"י 11) של טעמו דזהו כתבו ועוד, טוב, דבק ברא"ם,

" לומר micwdבמ"ש המשכן מלאכת לציווי שבת אזהרת להם
לומר  הוא הסמיכות דטעם תימא דלא - השבת" את דוחה שאינו

)jtidlהמשכן שמלאכת (dgecדכתוב "כיון - פ'dlgzaשבת
הוא  בתחלה שכתוב אותו ודאי המשכן מלאכת פ' ואח"כ שבת

מפניו". נדחית והשני עיקר
ויש  טוב: ובדבק כאן. גו"א (וראה כן לפרש קשה אבל

" תשא בפ' מפורש שכבר מכיון שהרי בזה), הרבה את `jלפקפק

ldwie zyxt - zegiy ihewl

משה  ששמע הסדר היפך זה הרי מזו : יתירה ה)
על  הציווי היה בתחלה הקב"ה: מפי אלו ציוויים

המשכן  שאיסור 12מלאכת האזהרה לזה ובהמשך ,
כמו  המשכן מלאכת מפני נדחה אינו בשבת מלאכה

וכפירוש `j"13שכתוב  גו'", תשמרו שבתותי את
מפני  השבת את לדחות בעיניך יקל "אל רש"י
פי  על ו"אף המשכן)" מלאכת -) מלאכה אותה
אל  שבת המלאכה, בזריזות וזריזין רדופין שתהיו

מיעוטין  ורקין אכין כל ((כי) מפניה למעט 14תדחה
המשכן)". ממלאכת שבת

המשכן ·. מלאכת ציווי בשעת בזה: והביאור
xfgyk שאינו "לומר שבת אזהרת על וציווה משה

לו שנאמר היות עם הנה השבת" את dzrדוחה
מקום  מכל תשא), (בפרשת זה על מיוחד ציווי
הציווי  להם אמר ישראל לבני אזהרה כשמסר

שבעשרת ixwirdeהראשון שבת אזהרת – בזה
להם 15הדברות  שנאמר ציווי שהוא והדגיש ודייק .

zexacd zxyra איסור נדחה לא למה לנמק בכדי
המשכן. מלאכת מפני שבת מלאכת

חשיבות  הדברות, בעשרת שנאמרו הציוויים
כתוב  הדברות בעשרת א) להם: "וידבר 16מיוחדת

רש"י: ופירוש האלה", הדברים כל את אלקים
הקב"ה zexacdשאמר zxyr ולפי – אחד בדבור

נמצא דברות lkyזה ב' רק (ולא הדברות עשרת
הקב"ה  מפי ישראל בני שמעו גם 17ראשונות) ב) ,

בפני  ודבור דבור כל . . ופירש "חזר כאשר
מפי 18עצמו" שמעו "לא שאז היות עם הנה ,

הדברות  ושאר לך" יהיה ולא אנכי אלא הגבורה
לישראל" . . ומשמיע מדבר "משה ֿ 19היה מכל

וחשיבות  מעלה משה) (של זו בחזרה גם יש מקום
משה  מפי ששמעו התורה ציוויי שאר לגבי מיוחדת

זה הרי כי תשא), דפרשת הציוויים yexit(כולל
ששמעו אחד הדיבור (בדבור הקב"ה ג)20מפי .(

גדול בקול נאמרו הדברות את e`xeהעשרת
כו'21הקולות  הן ענו דיבור כל על ד) ה)22. .

יחד, ישראל כל במעמד נאמרו הדברות העשרת
לכל  נאמרו ולכן אלו בציוויים מיוחד שענין - ומזה

ונשים  אנשים אהרן 23ישראל, משה (כולל וכו'
.cgia24והזקנים)

שבת  שמירת על בהציווי בזה: ענין [ועוד
הציווי  גם (ונכפל) נכלל הדברות שבעשרת
בפרשת  הדברות (בעשרת שנאמר וכמו ד"מרה"

"25ואתחנן  (jev xy`k:רש"י ופירש אלקיך" ה'
במרה]. תורה מתן קודם צוך כאשר

הדברות  שבעשרת הציווי על משה חזר ולכן
בזה  זה) שבציווי החשיבות עצם על ד(נוסף מכיון

מקרא  של (בפשוטו הביאור להם אין 26אמר למה (
שבת: דוחה המשכן מלאכת

כמו  עיקרי ענין הוא המשכן שמלאכת אף
בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו הקב"ה 27שאמר
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(כדלקמן  המשכן" ממלאכת שבת "למעט ופרש"י גו'. שבתותי
המשכן  שמלאכת לומר באה שהסמיכות לומר מוכרח הרי בפנים),

dpi`.שבת דוחה
" רש"י לאו micwdומ"ש "הקדים י"מ בשם רא"ם ראה - כו'"

.29 הערה לקמן וראה נקט". דמילתא קושטא אלא דוקא
וכבפנים 12) גו'", "אך תשא) (בפ' עצמו הכתוב וכלשון

אע"פ שם: פרש"י גם כו').jizcwtdy(וראה
יג.13) לא, תשא
רש"י 14) מפרשי וראה פרש"י. על הקשה שם ברמב"ן

קושייתו. בתירוץ
ואילך.15) ח כ, יתרו
א.16) שם,
שנאמרו 17) אף דלרש"י, שם) פרש"י (על לדרך צידה וראה

`'כולם xeacaישראל שמעו מ"מ ,epiade.הדברות את
שם.18) יתרו פרש"י
מלמד 19) פרש"י א): כ, (שם חזקוני וראה יט. יט, שם פרש"י

הקב"ה  אמרן בתחלה כלומר . . הדברות כל את הקב"ה שאמר

אנכי  . . ודבור דבור כל ופי' המפרש שחזר מלמד . . אחת בבת
ובא  . . לסבול יכולת להם הי' ולא הקב"ה ופי' חזר לך יהי' ולא
שפרש"י  ומה . . ודבור דבור כל ואילך משם ופי' וחזר משה
חזר  וא' א' כל פי' אמשה וקאי אהקב"ה קאי ופירש שחזר מלמד

מהדברות. חלקו ופי'
רא"ם,20) ברבעה"ת. הובא ברוך (רבינו הפי' לפי ובפרט

על  שבחזרה ועוד) רש"י). בדעת -) לדרך צידה לדוד, משכיל
גם חזר (בשבילם)d"awdהדברות ופירש ודבור lkבעצמו דבור

לא שישראל אתerny(אלא זו) חזרה (לבד lk(בעת העשה"ד
משה). של מפיו כ"א הקב"ה, של מפיו לך) יהי' ולא אנכי

מה  שגם כ' יט) יט, (שם לפרש"י לדרך שבצידה ולהעיר
הקב"ה. של קולו עם זה הי' משה שדיבר

ליתרו  תו"ש ראה - עשה"ד ושמיעת אמירת באופן השיטות
.(35 הערה 94 בע' לעיל (נזכר שם ובמילואים ס"ח א) (כ,

טו.21) כ, יתרו יט. ה, ואתחנן
עה"פ.22) מכילתא א. שם, יתרו רש"י
הדורות.23) כל של לנשמות דגם פמ"א ובפדר"א
קודם 24) מסרם והוא למשה שנאמרו המצוות שאר כמו ולא

לב  לד, תשא (רש"י ישראל לכל אח"כ ורק לזקנים ואח"כ לאהרן
ב). נד, מעירובין –

יב.25) ה,
מפני 26) השבת תדחה שלא ראוי יד): לא, (תשא ספורנו ראה

יומת  מות מחללי' במ"ע, לכם היא קדש כי המשכן, מלאכת
של  עשה לקיים כדי . . ול"ת עשה לדחות ראוי ואין במל"ת,
תו"ש  ג"כ (וראה כאן יקר וכלי גו"א רא"ם, וראה המשכן. מלאכת

ח). אות כאן
ח.27) כה, תרומה
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פעמים ‡. כמה דובר רש"י 1כבר של שדרכו
לפרש התורה על בפשוטו lkבפירושו הקשה דבר

קושיא  איזו שמתעוררת ובמקום מקרא, של
מפרשה  רש"י ואין הכתובים של הבנתם בפשטות
זו  אין שלרש"י הוכחה גופא זה הרי ומיישבה,

כלל  ולפרשה,2קושיא עליה להעיר צריך אין ולכן
מעצמו. ומתפרש מובן הענין

במה  רש"י של טעמו להבין צריך זה פי על
פשוטות, קושיות של ביישובן מעיר שאינו
הראשונים  הפסוקים בלימוד המתעוררות לכאורה,

דפרשתינו.

גו' משה "ויקהל נאמר הסדרה xn`ieבתחלת
אותם  לעשות ה' צוה אשר הדברים אלה אליהם
- גו'" השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת
נאמר  זה לאחרי ותיכף שבת; שמירת על הציווי

ומקדים המשכן מלאכת משה t"der3"xn`ieציווי
מאתכם  קחו לאמר ה' צוה אשר הדבר זה גו'

היינו  גו'", אל 4תרומה ב) אמירה, א) הם: ששניהם
ישראל. בני עדת כל

להבין: וצריך

לב' הציוויים חילק למה ולא `zexinא) נפרדות
אליהם  ויאמר גו' משה "ויקהל אחת באמירה כללם
גו'"? מאתכם קחו גו' ימים ששת גו' הדברים אלה

הפסוק  על רש"י בפירוש מבואר ששת 5ובפרט:
ב)שבת  מלאכה (איסור אזהרת להם "הקדים ימים

שאי  לומר המשכן מלאכת את לציווי דוחה נו
אינו  כאן שבת שמירת על שהציווי והיינו - השבת"
פרט  המשכן, מלאכת ציווי לה(עיקר) הקדמה אלא

זה  פי ועל המשכן; מלאכת למה 6בדיני יותר קשה
אמירות  בב' נפרדות?7באו

מלאכה  איסור על בהציווי הלשון דיוק מהו ב)
ה') צוה אשר גו' הדברים "(אלה zeyrlבשבת

"לעשות  תיבות לכאורה - גו')" ימים (ששת אותם
צוה  "אשר לכתוב ליה והוה הן, מיותרות אותם"
גו'" ששת לאמר ה' צוה "אשר (או גו'" ששת ה'
הבא  המשכן מלאכת וכבציווי המקומות כברוב

זה)?8תיכף  לאחרי

פעולה  על אינו כאן שבת שמירת על הציווי ג)
את  למנוע ציווי אם כי ועשה, דקום ציווי - חיובית

- מעשיה diyrעצמו zlily רק (לא הרי כן ואם ,
אינו  עשי' דלשון אלא) הן מיותרות אלו שתיבות
לציווי  בסמיכות כשנאמר ובפרט – לזה מתאים
– חיובי(ת) (לפעולה) ציווי שהוא המשכן, מלאכת

גו'", תרומה מאתכם "קחו

זה  לשון כתוב לא דשם - לייא וכלפי
?9(לעשות)

שעיקר  לעיל) (שהובא רש"י פירוש פי על ד)
כללות  על להזהיר (אינו כאן שבת באזהרת הכוונה
הפרט  להודיע הוא אם) כי שבת, שמירת ענין
מלאכה  איסור דוחה אינה המשכן דמלאכת להזהיר

לצוותם ליה הוה מלאכת dlgz10בשבת, על
jkהמשכן xg`e11 השבת על יצווה הפרט, יוסיף

השבת"? את דוחה שאינו "לומר
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שם.1) 1 בהערה ובהנסמן ואילך 13 ע' ח"י לקו"ש ראה
יודע"2) "איני רש"י: כותב הפשט ע"ד תירוץ כשאין כי

ע' ח"ה בלקו"ש נסמנו – מקומות בכו"כ ועוד ה. כח, (תולדות
.(2 להערה הא' בשוה"ג 1

ואילך.3) ד לה,
והב'4) א) (לא, למשה דיבור הוא – שהא' תשא בפ' משא"כ

יבֿיג). (שם, לבנ"י שידבר ע"מ למשה אמירה –
ב.5) לה, פרשתנו
הדברים"6) ש"אלה לומר מסתבר הכתובים שבפשטות ובפרט

ח"ו  לקו"ש ראה - המשכן דמלאכת הציווי על (ובעיקר*) גם קאי
עה"פ. יקר כלי גם וראה שם. 7 בהערה ובהנסמן 222 ע'

שונה 7) המשכן על דהציווי שם בלקו"ש משנ"ת לפי ואף

.o`k r"a`x d`x (*

" ונאמר בו מודגש ולכן השבת על מהציווי אשר dfהוא הדבר
המשכן  דמלאכת זה בציווי יש מיוחד שענין - לאמר" ה' צוה

" (רק) למשה ה' היינו xn`lשצוהו (פרש"י), לכם" לאמר לי -
הציווי  בכלל אינו בעצמו הוא אבל לישראל שימסרהו רק שציווהו
כתוב  למה קשה עדיין - משה גם שנכלל שבת באזהרת משא"כ

" הול"ל דלכאו' כבפנים, "ויאמר", גו'".eב"פ הדבר זה
לכם"8) לאמר "לי רש"י מ"ש דע"פ נתבאר, שם בלקו"ש

בהערה  כנ"ל - לישראל לאמר אלא אינו זה שציווי (היינו
שבת  בציווי "לאמר" הלשון נאמר שלא דמה מתורץ הקודמת)
המשכן  במלאכת ד"לאמר" הדיוק יותר מודגש שיהי' בכדי הוא
לכאו' אותם" "לעשות (דתיבות כבפנים קשה מ"מ אבל -

הן). מיותרות
(9– "לעשות" לפרש שיש מובן miiwlואף הרי מ"מ –

כבפנים. בנדו"ד ובפרט כ"כ, מתאים שאינו בפשטות
שם.10) תשא וכבפ'
רש"י 11) של טעמו דזהו כתבו ועוד, טוב, דבק ברא"ם,

" לומר micwdבמ"ש המשכן מלאכת לציווי שבת אזהרת להם
לומר  הוא הסמיכות דטעם תימא דלא - השבת" את דוחה שאינו

)jtidlהמשכן שמלאכת (dgecדכתוב "כיון - פ'dlgzaשבת
הוא  בתחלה שכתוב אותו ודאי המשכן מלאכת פ' ואח"כ שבת

מפניו". נדחית והשני עיקר
ויש  טוב: ובדבק כאן. גו"א (וראה כן לפרש קשה אבל

" תשא בפ' מפורש שכבר מכיון שהרי בזה), הרבה את `jלפקפק
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משה  ששמע הסדר היפך זה הרי מזו : יתירה ה)
על  הציווי היה בתחלה הקב"ה: מפי אלו ציוויים

המשכן  שאיסור 12מלאכת האזהרה לזה ובהמשך ,
כמו  המשכן מלאכת מפני נדחה אינו בשבת מלאכה

וכפירוש `j"13שכתוב  גו'", תשמרו שבתותי את
מפני  השבת את לדחות בעיניך יקל "אל רש"י
פי  על ו"אף המשכן)" מלאכת -) מלאכה אותה
אל  שבת המלאכה, בזריזות וזריזין רדופין שתהיו

מיעוטין  ורקין אכין כל ((כי) מפניה למעט 14תדחה
המשכן)". ממלאכת שבת

המשכן ·. מלאכת ציווי בשעת בזה: והביאור
xfgyk שאינו "לומר שבת אזהרת על וציווה משה

לו שנאמר היות עם הנה השבת" את dzrדוחה
מקום  מכל תשא), (בפרשת זה על מיוחד ציווי
הציווי  להם אמר ישראל לבני אזהרה כשמסר

שבעשרת ixwirdeהראשון שבת אזהרת – בזה
להם 15הדברות  שנאמר ציווי שהוא והדגיש ודייק .

zexacd zxyra איסור נדחה לא למה לנמק בכדי
המשכן. מלאכת מפני שבת מלאכת

חשיבות  הדברות, בעשרת שנאמרו הציוויים
כתוב  הדברות בעשרת א) להם: "וידבר 16מיוחדת

רש"י: ופירוש האלה", הדברים כל את אלקים
הקב"ה zexacdשאמר zxyr ולפי – אחד בדבור

נמצא דברות lkyזה ב' רק (ולא הדברות עשרת
הקב"ה  מפי ישראל בני שמעו גם 17ראשונות) ב) ,

בפני  ודבור דבור כל . . ופירש "חזר כאשר
מפי 18עצמו" שמעו "לא שאז היות עם הנה ,

הדברות  ושאר לך" יהיה ולא אנכי אלא הגבורה
לישראל" . . ומשמיע מדבר "משה ֿ 19היה מכל

וחשיבות  מעלה משה) (של זו בחזרה גם יש מקום
משה  מפי ששמעו התורה ציוויי שאר לגבי מיוחדת

זה הרי כי תשא), דפרשת הציוויים yexit(כולל
ששמעו אחד הדיבור (בדבור הקב"ה ג)20מפי .(

גדול בקול נאמרו הדברות את e`xeהעשרת
כו'21הקולות  הן ענו דיבור כל על ד) ה)22. .

יחד, ישראל כל במעמד נאמרו הדברות העשרת
לכל  נאמרו ולכן אלו בציוויים מיוחד שענין - ומזה

ונשים  אנשים אהרן 23ישראל, משה (כולל וכו'
.cgia24והזקנים)

שבת  שמירת על בהציווי בזה: ענין [ועוד
הציווי  גם (ונכפל) נכלל הדברות שבעשרת
בפרשת  הדברות (בעשרת שנאמר וכמו ד"מרה"

"25ואתחנן  (jev xy`k:רש"י ופירש אלקיך" ה'
במרה]. תורה מתן קודם צוך כאשר

הדברות  שבעשרת הציווי על משה חזר ולכן
בזה  זה) שבציווי החשיבות עצם על ד(נוסף מכיון

מקרא  של (בפשוטו הביאור להם אין 26אמר למה (
שבת: דוחה המשכן מלאכת

כמו  עיקרי ענין הוא המשכן שמלאכת אף
בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו הקב"ה 27שאמר
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(כדלקמן  המשכן" ממלאכת שבת "למעט ופרש"י גו'. שבתותי
המשכן  שמלאכת לומר באה שהסמיכות לומר מוכרח הרי בפנים),

dpi`.שבת דוחה
" רש"י לאו micwdומ"ש "הקדים י"מ בשם רא"ם ראה - כו'"

.29 הערה לקמן וראה נקט". דמילתא קושטא אלא דוקא
וכבפנים 12) גו'", "אך תשא) (בפ' עצמו הכתוב וכלשון

אע"פ שם: פרש"י גם כו').jizcwtdy(וראה
יג.13) לא, תשא
רש"י 14) מפרשי וראה פרש"י. על הקשה שם ברמב"ן

קושייתו. בתירוץ
ואילך.15) ח כ, יתרו
א.16) שם,
שנאמרו 17) אף דלרש"י, שם) פרש"י (על לדרך צידה וראה

`'כולם xeacaישראל שמעו מ"מ ,epiade.הדברות את
שם.18) יתרו פרש"י
מלמד 19) פרש"י א): כ, (שם חזקוני וראה יט. יט, שם פרש"י

הקב"ה  אמרן בתחלה כלומר . . הדברות כל את הקב"ה שאמר

אנכי  . . ודבור דבור כל ופי' המפרש שחזר מלמד . . אחת בבת
ובא  . . לסבול יכולת להם הי' ולא הקב"ה ופי' חזר לך יהי' ולא
שפרש"י  ומה . . ודבור דבור כל ואילך משם ופי' וחזר משה
חזר  וא' א' כל פי' אמשה וקאי אהקב"ה קאי ופירש שחזר מלמד

מהדברות. חלקו ופי'
רא"ם,20) ברבעה"ת. הובא ברוך (רבינו הפי' לפי ובפרט

על  שבחזרה ועוד) רש"י). בדעת -) לדרך צידה לדוד, משכיל
גם חזר (בשבילם)d"awdהדברות ופירש ודבור lkבעצמו דבור

לא שישראל אתerny(אלא זו) חזרה (לבד lk(בעת העשה"ד
משה). של מפיו כ"א הקב"ה, של מפיו לך) יהי' ולא אנכי

מה  שגם כ' יט) יט, (שם לפרש"י לדרך שבצידה ולהעיר
הקב"ה. של קולו עם זה הי' משה שדיבר

ליתרו  תו"ש ראה - עשה"ד ושמיעת אמירת באופן השיטות
.(35 הערה 94 בע' לעיל (נזכר שם ובמילואים ס"ח א) (כ,

טו.21) כ, יתרו יט. ה, ואתחנן
עה"פ.22) מכילתא א. שם, יתרו רש"י
הדורות.23) כל של לנשמות דגם פמ"א ובפדר"א
קודם 24) מסרם והוא למשה שנאמרו המצוות שאר כמו ולא

לב  לד, תשא (רש"י ישראל לכל אח"כ ורק לזקנים ואח"כ לאהרן
ב). נד, מעירובין –

יב.25) ה,
מפני 26) השבת תדחה שלא ראוי יד): לא, (תשא ספורנו ראה

יומת  מות מחללי' במ"ע, לכם היא קדש כי המשכן, מלאכת
של  עשה לקיים כדי . . ול"ת עשה לדחות ראוי ואין במל"ת,
תו"ש  ג"כ (וראה כאן יקר וכלי גו"א רא"ם, וראה המשכן. מלאכת

ח). אות כאן
ח.27) כה, תרומה
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 ֿ מכל בישראל, השכינה תשרה המשכן ידי שעל
עכשיו  שנצטוו זה שציווי אפשר שאי מובן מקום
מעשרת  אחת שהיא שבת מצות ידחה משה, מפי
מפי  מישראל ואחד אחד כל ששמעו הדברות

עצמו. הקב"ה

בשבת ‚. מלאכה איסור על (שהאזהרה זה ודבר
בעשרת  הקב"ה מפי בעצמם ששמעו ציווי הוא
ה') צוה "(אשר הלשון בדיוק מבואר הדברות),

zeyrl"28על רק (לא נצטוו הדברות בעשרת :xeqi`
יום  את "זכור גם) אם כי בשבת, מלאכה (ושלילת)

ציווי והיינו לקדשו", רש"י iaeigהשבת וכפירוש ,
ובנוגע  כו'", השבת יום את תמיד לזכור לב "תנו
עשיה  - "לעשות" הלשון שפיר מתאים זה לציווי

בפועל.
ועל  שבת אזהרת על הציוויים נחלקו ולכן
פעמים  ב' -) נפרדות אמירות בב' המשכן מלאכת
סוגים  מב' הם אלו ציוויים שב' מאחר גו'), ויאמר
הוא  שבת אזהרת על הציוויים לגמרי: נפרדים

ezxfgששמעו דיבור על משה מפי mlekשל יחד
מה  הוא המשכן מלאכת על והציווי הקב"ה,
לבני  שציווהו והוא הקב"ה, מפי לבד משה ששמע
לב' חילקם סוגים מב' להיותם ולכן, - ישראל

אמירות.

ציווי  משה הקדים למה מובן הנ"ל פי ועל
שהציווי  (הגם המשכן מלאכת לציווי שבת ואזהרת

כי  המשכן) מלאכת באופן פרט הוא שבת על

הציוויים  ששמעו איך הסדר שזהו על [נוסף
ששמעו שבת על הציווי זהו (דהרי הקב"ה xakמפי

כנ"ל)] הדברות בעשרת

המיוחדת  והחשיבות המעלה על רמז זה ידי על
מלאכת  לציווי (במעלה) קדום שהוא בשבת

נדחה 29המשכן  אינו המעולה חשיבותו ומטעם ,
המשכן. מלאכת מפני

האדם:„. בעבודת זה מכל ההוראה
בשבת  מלאכה איסור ואזהרת דציווי היות עם
("לומר  המשכן דמלאכת בהציווי פרט רק הוא כאן
משה  עשאו זאת בכל השבת"), את דוחה שאינו
מיוחדת  באמירה והזהירם עצמו בפני עיקרי ענין
שבעשרת  האזהרה על חזר זה ומשום עצמה; בפני

על הקב"ה מפי נצטוו בה ענין mvrהדברות
נאמר  שבו תשא דפרשת כהציווי (ולא שבת שמירת

המשכן). למלאכת בקשר רק הציווי

וגו' משה "ויקהל הכתוב משמעות מזו: ויתירה
ורק גו'" ימים jkששת xg`"xn`ie קחו גו' משה
משמע  גו'" ישראל zldwdש 30מאתכם בני עדת כל

אמר xwiraהיתה כך אחר ורק שבת, אזהרת בשביל
יהיה  זה ידי שעל המשכן מלאכת ציווי כן גם להם

ביניהם. שכינה שתשרה בתוכם" "ושכנתי

ד"לאפרושי  הענין וגודל באופן הוראה ומזה
:31מאיסורא"

- ועד נעלים, הכי בענינים עסוק הוא כאשר גם
בנין  ענין (שזהו השכינה דהשראת עיקרי הכי בענין

ועוד - מעשה בשעת הנה צריך mcewהמשכן), לזה,
אף  האסור, ממעשה האחרון קצה עד וליזהר לדעת
אפשר  שבזה) האיסור (לולא זה מעשה ידי שעל

אצלו. השכינה השראת שתוקדם
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הציווי 28) כשמסר משה שאמר במה גם מודגש שזה וי"ל
ה' צוה אשר הדבר "זה המשכן: דלכאורה xn`lדמלאכת – "

בזה  כי - ("לאמר") לבנ"י למוסרו ע"מ ציווהו דהקב"ה פשיטא
לא  המשכן מלאכת ציווי שקדמו: מהציווי הוא דמחולק מודגש

" (כ"א הקב"ה מפי בנ"י משא"כ xn`l-ilשמעו לכם"), לאמר
כבפנים. דשבת, הציווי

דמלאכת  שהציווי הוא (ומובן) ידוע שהרי מספיק, אי"ז אבל
צורך ואין ממשה, אלא מהקב"ה בנ"י שמעו לא siqedlהמשכן

זה בשביל היא) (דמיותרת "לאמר" .ceglתיבת
" מ"ש יתורץ לא עדיין ועיקר: ה'dfועוד צוה אשר הדבר

ציווי דרק דמשמע – (ודוחק dfלאמר" לאמר" ה' צוה "אשר הי'
לשלול דבא לפנ"ז).wxלפרש הנאמר דשבת הציווי

היא  (העיקרית) דהכוונה שם ח"ו בלקו"ש כמשנ"ת ועכצ"ל
למשה נאמר דמשכן "לאמרwxשציווי הערות mklבכדי (כנ"ל "

.(8 ,7

להורות 29) – כו'" "הקדים רש"י לשון דיוק שזהו וי"ל
.11 הערה לעיל וראה כבפנים. במעלה, הקדימה ולהדגיש

פרשת 30) (ריש היל"ש מלשון התורה ולהעיר "מתחלת נו):
בלבד  זאת אלא ויקהל בראשה שנא' פרשה בה אין סופה ועד

הקב"ה zeldwאמר jl dyrגדולותyexce הלכות ברבים לפניהם
zay."

ועיין 31) שאני. מאיסורא לאפרושי ב) מ, (שבת וכמחז"ל
להפריש". "כמו פה סו"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע
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 ֿ מכל בישראל, השכינה תשרה המשכן ידי שעל
עכשיו  שנצטוו זה שציווי אפשר שאי מובן מקום
מעשרת  אחת שהיא שבת מצות ידחה משה, מפי
מפי  מישראל ואחד אחד כל ששמעו הדברות

עצמו. הקב"ה

בשבת ‚. מלאכה איסור על (שהאזהרה זה ודבר
בעשרת  הקב"ה מפי בעצמם ששמעו ציווי הוא
ה') צוה "(אשר הלשון בדיוק מבואר הדברות),

zeyrl"28על רק (לא נצטוו הדברות בעשרת :xeqi`
יום  את "זכור גם) אם כי בשבת, מלאכה (ושלילת)

ציווי והיינו לקדשו", רש"י iaeigהשבת וכפירוש ,
ובנוגע  כו'", השבת יום את תמיד לזכור לב "תנו
עשיה  - "לעשות" הלשון שפיר מתאים זה לציווי

בפועל.
ועל  שבת אזהרת על הציוויים נחלקו ולכן
פעמים  ב' -) נפרדות אמירות בב' המשכן מלאכת
סוגים  מב' הם אלו ציוויים שב' מאחר גו'), ויאמר
הוא  שבת אזהרת על הציוויים לגמרי: נפרדים

ezxfgששמעו דיבור על משה מפי mlekשל יחד
מה  הוא המשכן מלאכת על והציווי הקב"ה,
לבני  שציווהו והוא הקב"ה, מפי לבד משה ששמע
לב' חילקם סוגים מב' להיותם ולכן, - ישראל

אמירות.

ציווי  משה הקדים למה מובן הנ"ל פי ועל
שהציווי  (הגם המשכן מלאכת לציווי שבת ואזהרת

כי  המשכן) מלאכת באופן פרט הוא שבת על

הציוויים  ששמעו איך הסדר שזהו על [נוסף
ששמעו שבת על הציווי זהו (דהרי הקב"ה xakמפי

כנ"ל)] הדברות בעשרת

המיוחדת  והחשיבות המעלה על רמז זה ידי על
מלאכת  לציווי (במעלה) קדום שהוא בשבת

נדחה 29המשכן  אינו המעולה חשיבותו ומטעם ,
המשכן. מלאכת מפני

האדם:„. בעבודת זה מכל ההוראה
בשבת  מלאכה איסור ואזהרת דציווי היות עם
("לומר  המשכן דמלאכת בהציווי פרט רק הוא כאן
משה  עשאו זאת בכל השבת"), את דוחה שאינו
מיוחדת  באמירה והזהירם עצמו בפני עיקרי ענין
שבעשרת  האזהרה על חזר זה ומשום עצמה; בפני

על הקב"ה מפי נצטוו בה ענין mvrהדברות
נאמר  שבו תשא דפרשת כהציווי (ולא שבת שמירת

המשכן). למלאכת בקשר רק הציווי

וגו' משה "ויקהל הכתוב משמעות מזו: ויתירה
ורק גו'" ימים jkששת xg`"xn`ie קחו גו' משה
משמע  גו'" ישראל zldwdש 30מאתכם בני עדת כל

אמר xwiraהיתה כך אחר ורק שבת, אזהרת בשביל
יהיה  זה ידי שעל המשכן מלאכת ציווי כן גם להם

ביניהם. שכינה שתשרה בתוכם" "ושכנתי

ד"לאפרושי  הענין וגודל באופן הוראה ומזה
:31מאיסורא"

- ועד נעלים, הכי בענינים עסוק הוא כאשר גם
בנין  ענין (שזהו השכינה דהשראת עיקרי הכי בענין

ועוד - מעשה בשעת הנה צריך mcewהמשכן), לזה,
אף  האסור, ממעשה האחרון קצה עד וליזהר לדעת
אפשר  שבזה) האיסור (לולא זה מעשה ידי שעל

אצלו. השכינה השראת שתוקדם
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הציווי 28) כשמסר משה שאמר במה גם מודגש שזה וי"ל
ה' צוה אשר הדבר "זה המשכן: דלכאורה xn`lדמלאכת – "

בזה  כי - ("לאמר") לבנ"י למוסרו ע"מ ציווהו דהקב"ה פשיטא
לא  המשכן מלאכת ציווי שקדמו: מהציווי הוא דמחולק מודגש

" (כ"א הקב"ה מפי בנ"י משא"כ xn`l-ilשמעו לכם"), לאמר
כבפנים. דשבת, הציווי

דמלאכת  שהציווי הוא (ומובן) ידוע שהרי מספיק, אי"ז אבל
צורך ואין ממשה, אלא מהקב"ה בנ"י שמעו לא siqedlהמשכן

זה בשביל היא) (דמיותרת "לאמר" .ceglתיבת
" מ"ש יתורץ לא עדיין ועיקר: ה'dfועוד צוה אשר הדבר

ציווי דרק דמשמע – (ודוחק dfלאמר" לאמר" ה' צוה "אשר הי'
לשלול דבא לפנ"ז).wxלפרש הנאמר דשבת הציווי

היא  (העיקרית) דהכוונה שם ח"ו בלקו"ש כמשנ"ת ועכצ"ל
למשה נאמר דמשכן "לאמרwxשציווי הערות mklבכדי (כנ"ל "

.(8 ,7

להורות 29) – כו'" "הקדים רש"י לשון דיוק שזהו וי"ל
.11 הערה לעיל וראה כבפנים. במעלה, הקדימה ולהדגיש

פרשת 30) (ריש היל"ש מלשון התורה ולהעיר "מתחלת נו):
בלבד  זאת אלא ויקהל בראשה שנא' פרשה בה אין סופה ועד

הקב"ה zeldwאמר jl dyrגדולותyexce הלכות ברבים לפניהם
zay."

ועיין 31) שאני. מאיסורא לאפרושי ב) מ, (שבת וכמחז"ל
להפריש". "כמו פה סו"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע

בראשית ט, כז – יפת אלקים ליפת וישכן באהלי שם 
ויהי כנען עבד למו

עא

ביאור כפל לשון "יפת - ליפת" ד"יון" הוא תפארת 
דקליפה, והוא כנגד תפארת דקדושה שופריה דיעקב, 

ויוסף שהי' "יפת תואר וגו'"

אלקים  יפת  כתיב  שע"ז  יפת,  של  יופיפותו  הוא  יון 
ליפת1 כדרז"ל.

יו"ן בהיפך הוא נו"י, שפירוש יפת הוא נו"י.
יפת הוא תפארת2 קו האמצעי, בקדושה הוא שופריה3 

דיעקב4, וכן יוסף – ברית5, הי' יפת6 תאר ויפת מראה.

שם.  באהלי  יהא  יפת  של  יפיותו  ליפת,  אלקים  יפת  ט:  מגילה   )1
ופרש"י: יפיותו של יפת, הוא לשון יון, לשונו יפה משל כל בני יפת.

גליות,  דהד'  מהאריז"ל  דמבואר   ,5 הערה  עב,  סימן  לקמן  ראה   )2
"יון" כנגד  וגלות  ד' אותיות שם הוי',  יון, אדום" כנגד  "בבל, מדי, 
אות ו', בחי' ז"א, דבכללות הוא מדת התפארת – קו האמצעי, הכולל 

כל המדות כידוע. )ראה כאן הערה 5(.
הראשון".  דאדם  שופרא  מעין  דיעקב  "שופרי'  פד.  מציעא  בבא   )3

זוהר חלק א' דף לה, א.
4( יעקב הוא בחי' תפארת: ראה זהר חלק א' דף קנז, ב. חלק ג' דף 

שב, א. לקוטי תורה פ' ואתחנן ה, ב. תורה אור פרשת נח יא, א.
5( פירוש: כידוע מ"ש )בראשית לז, א( "אלה תולדות יעקב יוסף", 
דיעקב הוא מדת התפארת – רחמים, ובתיקוני זהר בהקדמה )יז, ב( 
ו'  אות  ותפארת  דגופא",  סיומא  "יסוד  גופא,  "תפארת  אליהו,  פתח 
הוא  בפרט  הנה  שבשם,  ו'  באות  נרמזים  דז"א  מדות  ו'  "כי  מהשם 
בתפארת אות אמת בזהר ר"פ ויקרא*, מפני שהתפארת כולל כל הו' 

קצוות )לקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד רמ(.
והנה  וז"ל:  יצחק, לקוטים על מאחז"ל עמוד קמד  לוי  וראה לקוטי 
ו'  בהששה מדות דז"א, שזהו שז"א הוא אות ו' שבשם הוי', שאות 

מספרו ששה דהיינו הששה מדות. שבזה שני בחי'.
א', הששה מדות שהם בתפארת דז"א, כי תפארת כולל כל הו' מדות 
שזהו שתפארת הוא אות אמת דהיינו אות ו' כמ"ש בזהר ר"פ ויקרא* 

ע"פ ונתתים לי אות אמת דא ו' ע"ש.
ב', הששה מדות כמו שהם ביסוד ז"א כי יסוד כולל ג"כ כל הו' מדות, 
כידוע שיסוד הוא ג"כ אות ו', דהיינו אות ו' דמלוי הו', הו' עצמו הוא 
תפארת יעקב, וו' המלוי ו' זעירא הוא יסוד יוסף. ותפארת נקרא עשיר 
שמאיר בהו בחי' בינה, כי בינה מגעת עד החזה, ויסוד נקרא דל שאין 

מאיר בו בחי' בינה, כמו שיוסף הי' יתום מאמו. ע"ש.
ואות ו' יש במבטא עוד אות ו' כזה ָו"ו, והאות ו' השני הוא כנגד יוסף, 
הוי'  פעמים  ו'  בגי'  )ויוסף  ו',  אות  השישית  מדת  שהוא  יסוד  בחי' 
כידוע(, וזהו שיוסף ברית הוא ג"כ הדרא )יופי( דגופא, דגוף וברית 
כחד חשבינן )ראה זוהר פ' פנחס דף רלה ע"ב. תורת מנחם – ספר 

המאמרים ה'תשי"ז עמוד קיד ואילך(.
*( מובא לעיל סימן מז הערה 5. וראה שם מרשימות מכ"ק אדמו"ר 

זי"ע חוברת קסט.
6( בראשית לט, ו "ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה".

ובלעומת זה7 הוא יון קו האמצעי דקליפה.
והיינו כפל דיפת.

יפת ליפת,
מראה  ויפה  תואר  ויפה  דיעקב,  דשופרי'  הלעומת 

דיוסף8.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד רי

עב

ביאור גמרא ע"ז )ח:( שלחו להו רומאי ליוונאי וכו' – יון 
הוא יופיפותו של יפת, ג' מיני חכמות בעולם, א( טבעית, 

ב( לימודית, ג( חכמה מה שלמעלה מהטבע, ולמעלה 
מכולם חכמת התורה

כי9 אתא רב דימי אמר תלתין ותרין קרבי עבדי רומאי 
בהדי יוונים ולא יכילו להו רומאי ליוונים, עד דשתפינהו 
עד  ליוונאי  רומאי  להו  שלחו  כו',  בהדייהו  לישראל 
האידנא עבדינן בקרבא השתא נעביד בדינא, מרגלית ואבן 
להו מרגלית  יעשה בסיס לחבירו, שלחו  איזה מהן  טבא 
לאבן טבא. אבן טבא ואינך איזו מהן יעשה בסיס לחבירו, 
אבן טבא לאינך. אינך וספר תורה איזה מהן יעשה בסיס 
ישראל  אנן  א"כ  להו  שלחו  תורה,  לספר  אינך  לחבירו, 

בהדן וספר תורה גבן, כפו להו.
עבודה זרה ח:

7( ראה בפנים בתורה לוי יצחק ד"יון" בגי' ששים ושש, והוא לעומת 
נפש  כל  ליעקב...  הבאה  הנפש  "כל  כו(  מו,  )בראשית  מ"ש  וכנגד 

ששים ושש" ע"ש.
8( ראה גם סימן הבאה.

9( ]תרגום ללה"ק[ כשבא רב דימי )מארץ ישראל( אמר ל"ב מלחמות 
עד  היוונים,  את  לנצח  הרומים  יכלו  ולא  היוונים,  עם  הרומים  עשו 
)כנגד היוונים(, שלחו  וכו'  דהרומים לקחו עמהם ישראל בשותפות 
ליוונים, עד עכשיו עשינו ע"י מלחמות, עכשיו נעשה  להם הרומים 
בדין, )ומה הדין( אם יש מרגלית ואבן טובה איזה מהן יעשה בסיס 
)שהיא  טובה,  לאבן  בסיס(  )תיעשה  מרגלית  להם,  שלחו  לחבירו? 
יקרה ממנו(. חזרו ושאלו, אם היתה אבן טובה רגילה ואינך )שהיא 
אבן יקרה מאד(, איזה מהן יעשה בסיס לחבירו? והשיבו, אבן טובה 
לאינך. ושוב שאלו הרומים, אם היו אינך וספר תורה איזה מהן יעשה 
בסיס לחבירו, והשיבו אינך לספר תורה. שלחו להם הרומים, אם כן 
הרי אנו ספר תורה אצלנו וישראל אתנו )דע"י בנ"י שעמנו בשותפות 
הרי ס"ת אצלנו(, "כפו להו", דכפו הרומים היוונים ולקחו מהם את 

השלטון.

לקוטי לוי יצחק על התורה
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i"yx£‰LÓ Ï‰˜iÂ∑,הּכּפּורים יֹום הפעיל למחרת לׁשֹון והּוא ההר, מן ּבּידים,ּכׁשּירד אנׁשים אֹוסף ׁשאינֹו ««¿≈…∆ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ואכנׁש ותרּגּומֹו: ּדּבּורֹו, ּפי על נאספים הן .אּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(210 'nr e zegiy ihewl)

ההרההרההרההר מןמןמןמן ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּיּיּיּירדרדרדרד ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים,,,, ייייֹוֹוֹוֹוםםםם א)ללללּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת לה, מּיד (רש"י הּמׁשּכן הקמת צּוּוי את יׂשראל לבני מסר לא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּובפיו  הּׁשנּיֹות הּלּוחֹות ּכׁשּבידיו ההר, מן ירידתֹו לאחר ׁשּמּיד לֹומר, ויׁש ּכּפּור. יֹום לּמחרת המּתין אּלא ההר, מן רדּתֹו ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָעם
הּתֹורה  ּבקּבלת ּכּלם ּכל ׁשקּועים היּו הם ׁשּכן חדׁשים, צּוּויים ליׂשראל למסר והּזמן הּמקֹום זה היה לא – 'סלחּתי' ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּבׂשֹורת

הּסליחה. ּובבׂשֹורת ְְִִֵַַָָָמחדׁש

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 cenr ,fh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oMWnd zipA ihxt zElitM mrh©©§¦§¨¥§¦©©¦§¨

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולהלהלהלה:::: ּתּתּתּתמיההמיההמיההמיהה ייייׁשׁשׁשׁשננננּהּהּהּה ויקהלויקהלויקהלויקהל־־־־ּפּפּפּפּקּקּקּקּוּוּוּודידידידי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּבּבּבּבפרפרפרפרׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת
'וּיעׂשּו ּכתּוב להיֹות צרי היה ּותצּוה, ּתרּומה ּבפרׁשּיֹות הּמׁשּכן ּבנּית אֹודֹות למׁשה ה' ציּוּוי על ּבּכתּובים ׁשּמפרט ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאחרי

הּמׁשּכן? ּדבנּית הּפרטים ּכל ּבּכתּובים ׁשּוב מפרטים ּומּדּוע ּבזה, וכיֹוצא מׁשה' את ה' צּוה אׁשר ּככל יׂשראל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבני
ּבפׁשטּות: ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְֵֵֶַַַָויׁש

עבדי  ׁשל ׂשיחתן ׁש"יפה מּצד ׁשּזהּו רׁש"י ּופירׁש עּמֹו, ׁשארעּו המארעֹות את הּתֹורה ׁשּכפלה אברהם עבד ּבאליעזר ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמצינּו
סּפּורֹו. את הּתֹורה ּכֹופלת חביבּותֹו מּצד הרי הּקּב"ה, לפני החביב ׁשּדבר והינּו ּבנים", ׁשל מּתֹורתן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָאבֹות

מּצב  המתאר סּפּור רק אּלא "ּתֹורה", - ודינים הֹוראֹות ּכֹוללת ׁשאינּה "ׂשיחה" אפילּו ּדלפעמים הּוא, ּבזה הּפרּוׁש ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּדעֹומק
ּבּתֹורה. נכּפלת היא הרי הּקּב"ה אצל היא חביבה אם הּנה ּפעּלה, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאֹו

ׁשעל־ידי  ּדמּכיון הּקּב"ה. לפני חביבּותֹו מּצד זהּו הּמׁשּכן, ּבנּית ּפרטי את ּכֹופלת ׁשהּתֹורה ּדזה ּכאן, ׁשעל־דר־זה לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
ׁשהיה  ּובפרט ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, ּבני אצל הּׁשכינה הׁשראת נהיתה הּמׁשּכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבנּית

העגל" מעׂשה על הּקּב"ה להם ׁשּוּתר ליׂשראל "עדּות כא)ּבזה לח, פקודי אצל (פירש"י ּביֹותר היא חביבה זֹו ּפרׁשה הּנה , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ַָָהּקּב"ה.

מּצד  הּנה הּמׁשּכן, את יׂשראל ּבני ועׂשּית ּבנּית ּתאּור אלא הּמׁשּכן, לבנֹות אי הּדינים אפילּו ּכֹוללת הּפרׁשה ּׁשאין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָואף
ּבּתֹורה. ונכּפלת מ"ּתֹורתן", אפילּו ׂשיחתן", "יפה ְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָחביבּותּה
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לה, ג – לא תבערו אש בכל מושבותיכם 
ביום השבת

לנו...  הז' לתת  היום  טוב טעם למה שיבחר אלקים  א. 
מצות השבת רמז גדול והוא לעולם הבא שהוא עולם שכולו 
מס'  א'  שבת  ז"ל  כמ"ש  אליו  מה  דמיון  השבת  וזה  טוב, 
מעולם הבא וכן שנו במכילתא לדעת כי אני ה' מקדשכם 
לעולם הבא כגון קדושת שבת שהוא מעין עולם הבא, וכן 

הוא אומר מזמור שיר ליום השבת ליום שכולו שבת...
ורמז לשבת הגדול שהוא עולם המנוחה אמר לא תבערו 
יש  כפשוטה  המצוה  היות  עם  כי  מושבותיכם  בכל  אש 
נר נשמתו בעה"ב אם  בה רמז, כי אין ביד האדם להדליק 
ולא למחר  כי היום לעשותם  לא קדמה לה האורה בעה"ז 

לעשותם.
יפה עינים

ב. ]של"ה[ דף של"ד ע"א לא תבערו אש כדאיתא בגמרא 
במקום שחילול שבת מצוי דליקה מצוי' ובזכות שבת זוכין 
לגאולה ובאש עתיד לבנות כמ"ש אהי' לה חומת אש עכ"ל. 
חכמה  שהוא  רוח  שעכשיו  בנ"י  מספר  והי'  סד"ה  ועמ"ש 
ע"י התשובה  ולעתיד  בינה  הוא למעלה מבחי' אש שהוא 
מבחי'  למעלה  להיות  אש  בחי'  יתעלה  האש  יסוד  שהיא 
רוח וע' מזה בתניא פרק חמשים בענין שלע"ל יהיו הלוים 

כהנים, ולכן לעתיד באש אתה עתיד לבנותה.
אור התורה חלק חמישי שמות – פ' ויקהל עמוד ב'קנ

ע"ד  וגו'.  אותם  לעשות  ה'  צוה  אשר  הדברים  אלה  ג. 
מוסר השכל, כבר רמזתי בקונטרס קנה חכמה בפ' תרומה 
עם  האדם  יתנהג  איך  המרמזים  המשכן  בעשיית  רמזים 

בוראו, ועיין בקונטרס הדרשות רמזים בענין המנורה.
הרומז  אדנים  שני  עם  הקרש  בענין  הארכתי  כעת  וגם 
שניהם  ומ"מ  ויצה"ר  יצ"ט  אדונים  שני  לו  שיש  אדם  לבן 
בהם  יתנהג  ירצה  אם  תחתיו  שהם  האחד  הקרש  תחת 
כרצונו לעבודת בוראו ע"ד ואתה תמשל בו )בראשית ד, ז(, 
ועי"ז יחדיו יהי' תמים שבשניהם עובד ה' בכל לבבך בשני 

יצריך )כברכות נ"ד ע"א(.

וחשב  ע"א(  ט"ז  )ערכין  ע"ז  על  המכפר  האפוד  והנה 
הרי  ע"ז  של  שמחשבתו  פי'  כמעשהו  עליו  אשר  אפודתו 

הוא כעושה מעשה כידוע )קידושין מ' ע"א(.
תכופות  עבירות  שני  הם  לו  חוברת  כתפות  ושתי 
עוד  ועיין  דמים,  ושפיכת  עריות  גילוי  הם  לע"ז  וסמוכות 

מ"ש לקמן אי"ה בפרשת פקודי בענין ווים לעמודים.
כליו  וכל  המשכן  מעשיית  מוסר  שיקחו  העיקר  והנה 
ויהי' הם בעצמם בהתנהגותם כן. וידוע כשישראל עושים 
נעשית  מלאכתן  צאנם  ורעו  זרים  יעמדו  מקום  של  רצונו 
ע"י אחרים )ברכות ל"ה ע"ב(, וכל יום נקרא שבת ששבתו 
נתוספת  עצמו  בשבת  אמנם  ה',  ועובדים  ממלאכתן 
הקדושה עד שאפילו עונג הגופניי הוא כולו קדש ולכן כ"ע 
מודים דבשבת בעינן נמי לכם דכתיב וקראת לשבת עונג 

)פסחים ס"ח ע"ב(.
וזהו אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם, פי' דברים 
של מלאכת המשכן צוה ה' לעשות ולתקן בהם את ישראל 
שיהי' תבנית המשכן וכליו לזכרון בין עיניהם שיהיו כמותו 
ועי"ז ששת ימים יעשה מלאכה ע"י אחרים וביום השביעי 
יהי' לכם קדש, פי' שגם תאות הגוף הנקרא לכם יהי' קדש, 
נקרא  כולו  השבוע  כי  בכפל  לה'  שבתון  שבת  יקראו  ואז 

שבת אלא שעתה הוא שבת שבתון כפולה.
ולא תבערו אש היצר בכל מושבותיכם, והארכתי בענין 
ממונו  בנזקי  פתח  ע"ב  ס'  בב"ק  משאחז"ל  בזה  ופרשתי 
וסיים בנזקי גופו שלם ישלם המבעיר את הבערה, להורות 

שאשו משום חציו וגו' אני שהצתי אש בציון וגו'.
ו'( ואשר הרעותי,  לפע"ד הכוונה ע"ד דכתיב )מיכה ד' 
הניח היצה"ר קצת אצל ישראל גם במתן תורה להתאוות 
לנשיהם וע"י שהי' לו אחיזה במקצת הטעם לעשות העגל 
ב'  שנחרבו  עד  בם  והתגרה  מת  משה  להם  שהראה  ע"י 
מקדשות, והנה כביטול גרם כל זאת שהצית אש היצר בנו 
ואף שיהי' סבה רחוקה מ"מ הרי אמרו אשו משום חציו ע"כ 

עליו לבנותו ודו"ק.
תורת משה – חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקהל

              

        
         

         
      

       
          

         
      

        
         

        

           
          

       
      

       
         

       
        

       
          

     













































המשך ביאור למס' סוכה ליום שבת קודש עמ' א



כט ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"h oey`x meil inei xeriy

ß '` xc` f"h oey`x mei ß

äì(à)ìàøNé éða úãò-ìk-úà äLî ìä÷iå©©§¥´¤À¤¨£©²§¥¬¦§¨¥−
ýåýé äeö-øLà íéøácä älà íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤®¥µ¤©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íúà úNòì©«£¬Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‰˜iÂ∑,הּכּפּורים יֹום הפעיל למחרת לׁשֹון והּוא ההר, מן ּבּידים,ּכׁשּירד אנׁשים אֹוסף ׁשאינֹו ««¿≈…∆ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ואכנׁש ותרּגּומֹו: ּדּבּורֹו, ּפי על נאספים הן .אּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(210 'nr e zegiy ihewl)

ההרההרההרההר מןמןמןמן ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּיּיּיּירדרדרדרד ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים,,,, ייייֹוֹוֹוֹוםםםם א)ללללּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת לה, מּיד (רש"י הּמׁשּכן הקמת צּוּוי את יׂשראל לבני מסר לא מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּובפיו  הּׁשנּיֹות הּלּוחֹות ּכׁשּבידיו ההר, מן ירידתֹו לאחר ׁשּמּיד לֹומר, ויׁש ּכּפּור. יֹום לּמחרת המּתין אּלא ההר, מן רדּתֹו ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָעם
הּתֹורה  ּבקּבלת ּכּלם ּכל ׁשקּועים היּו הם ׁשּכן חדׁשים, צּוּויים ליׂשראל למסר והּזמן הּמקֹום זה היה לא – 'סלחּתי' ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּבׂשֹורת

הּסליחה. ּובבׂשֹורת ְְִִֵַַָָָמחדׁש

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 cenr ,fh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oMWnd zipA ihxt zElitM mrh©©§¦§¨¥§¦©©¦§¨

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולהלהלהלה:::: ּתּתּתּתמיההמיההמיההמיהה ייייׁשׁשׁשׁשננננּהּהּהּה ויקהלויקהלויקהלויקהל־־־־ּפּפּפּפּקּקּקּקּוּוּוּודידידידי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּבּבּבּבפרפרפרפרׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת
'וּיעׂשּו ּכתּוב להיֹות צרי היה ּותצּוה, ּתרּומה ּבפרׁשּיֹות הּמׁשּכן ּבנּית אֹודֹות למׁשה ה' ציּוּוי על ּבּכתּובים ׁשּמפרט ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאחרי

הּמׁשּכן? ּדבנּית הּפרטים ּכל ּבּכתּובים ׁשּוב מפרטים ּומּדּוע ּבזה, וכיֹוצא מׁשה' את ה' צּוה אׁשר ּככל יׂשראל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבני
ּבפׁשטּות: ּבזה הּבאּור לֹומר ְְְֵֵֶַַַָויׁש

עבדי  ׁשל ׂשיחתן ׁש"יפה מּצד ׁשּזהּו רׁש"י ּופירׁש עּמֹו, ׁשארעּו המארעֹות את הּתֹורה ׁשּכפלה אברהם עבד ּבאליעזר ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמצינּו
סּפּורֹו. את הּתֹורה ּכֹופלת חביבּותֹו מּצד הרי הּקּב"ה, לפני החביב ׁשּדבר והינּו ּבנים", ׁשל מּתֹורתן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָאבֹות

מּצב  המתאר סּפּור רק אּלא "ּתֹורה", - ודינים הֹוראֹות ּכֹוללת ׁשאינּה "ׂשיחה" אפילּו ּדלפעמים הּוא, ּבזה הּפרּוׁש ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּדעֹומק
ּבּתֹורה. נכּפלת היא הרי הּקּב"ה אצל היא חביבה אם הּנה ּפעּלה, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאֹו

ׁשעל־ידי  ּדמּכיון הּקּב"ה. לפני חביבּותֹו מּצד זהּו הּמׁשּכן, ּבנּית ּפרטי את ּכֹופלת ׁשהּתֹורה ּדזה ּכאן, ׁשעל־דר־זה לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
ׁשהיה  ּובפרט ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, ּבני אצל הּׁשכינה הׁשראת נהיתה הּמׁשּכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבנּית

העגל" מעׂשה על הּקּב"ה להם ׁשּוּתר ליׂשראל "עדּות כא)ּבזה לח, פקודי אצל (פירש"י ּביֹותר היא חביבה זֹו ּפרׁשה הּנה , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ַָָהּקּב"ה.

מּצד  הּנה הּמׁשּכן, את יׂשראל ּבני ועׂשּית ּבנּית ּתאּור אלא הּמׁשּכן, לבנֹות אי הּדינים אפילּו ּכֹוללת הּפרׁשה ּׁשאין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָואף
ּבּתֹורה. ונכּפלת מ"ּתֹורתן", אפילּו ׂשיחתן", "יפה ְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָחביבּותּה

(á)íéîé úLLéòéáMä íBiáe äëàìî äNòz ¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À
äNòä-ìk ýåýéì ïBúaL úaL Lã÷ íëì äéäé¦«§¤̧¨¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬

:úîeé äëàìî Bá²§¨−̈¨«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑,הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי ׁשּבת אזהרת להם הּׁשּבת הקּדים את ּדֹוחה ׁשאינֹו .לֹומר ≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

Ï‡¯NÈא  È·c ‡zLk Ïk ˙È ‰LÓ LÎ‡Â¿«¿≈…∆»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÈÈ „wÙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ≈ƒ¿»«»ƒ«≈¿»

:ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿

ÓBÈ·e‡ב  ‡z„·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ¿»¿»
‡˙aL ‡aL ‡L„e˜ ÔBÎÏ È‰È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈¿¿»«»«¿»
:ÏË˜˙È ‡z„·Ú da „aÚÈc Ïk ÈÈ Ì„√̃»¿»»¿«¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

äì(`).äLî ìä÷iåiEEiSW xg`n ©©§¥Ÿ¤¥©©¤¦
did oMWOd zk`ln lr dWnl d"awd§¤©§¤¤©¦§¨¨¨
dWn didW mipFxg`d mFi mirAx`A§©§¨¦¨©£¦¤¨¨¤
Exnbp EN` mFi mirAx`e ,ipiq xdA§©¦©§©§¨¦¥¦§§
dWxRd sFqA xEn`M ,mixERiMd mFiA§©¦¦¨¨§©¨¨¨

zncFTd(hk ,cl my i"yx)lidwdW `vnp , ©¤¤¦§¨¤¦§¦
mrd z` dWn,mixERMdÎmFi zxgnl ¤¤¨¨§¨¢©©¦¦

xdd on cxIWMzFgENd mr §¤¨©¦¨¨¦©
mlidwd zxgOl cInE ,zFpFxg`d̈©£¦¨©¨¢¨¦§¦¨
oMWOd ziIUr lr mzFEvl ligzde. §¦§¦§©¨©£¦©©¦§¨

E'ldwIe' oFWl,('lirtd' oFWl `Ed §©©§¥§¦§¦
Fpi`e ;ldTdl mrd lr dEiv :FWExitE¥¦¨©¨¨¦¨¥§¥
mrd z` xave qpMW ,'lrtie' oFWl§©¦§©¤¨©§¨©¤¨¨

,eiCgiWlidwOd oMsqF` Fpi` ©§¨¤¥©©§¦¥¥

Îlr mitq`p od `N` ,micIA miWp £̀¨¦©¨©¦¤¨¥¤¡¨¦©
,FxEAc iRmdl mxFB `N` Fpi` `Ede ¦¦§¥¤¨¥¨¤
.ldTdl,'Wipk`e' FnEBxze`le §¦¨¥§©§§©§¥§Ÿ
'Wpke'(i"`a ,`"eb):a dxez §¨©

(a)íéîé úLLmzF` lidwd `l .'ebe ¥¤¨¦Ÿ¦§¦¨
,oMWOd zk`ln lr mzFEvl icM `N ¤̀¨§¥§©¨©§¤¤©¦§¨

dOlezAW zxdf` mdl miCwd §¨¨¦§¦¨¤©§¨©©¨

              

        
         

         
      

       
          

         
      

        
         

        

           
          

       
      

       
         

       
        

       
          

     















































ldwieל zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"h oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dUrOd gM mr wx dqpxtA zEwQrzd¦§©§§©§¨¨©¦Ÿ©©©£¤

ליהוהליהוהליהוהליהוה ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתת קדקדקדקדׁשׁשׁשׁש לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ימיםימיםימיםימים ב)ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשתתתת (לה, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ָָָָֹֹ
ּכתיב החסידּות: ּדר על־ּפי זה לבאר ב)יׁש קכח, עצמֹו(תהלים לפרנס ּבמלאכּתֹו עֹוסק ּדכׁשהאדם תאכל". ּכי כּפי "יגיע ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

."ראׁש "יגיע ּבזה, ראׁשֹו להׁשקיע ולא הּמעׂשה, ּבכח – "ּב"כּפי רק להיֹות צרי זה הרי ּביתֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹּובני
ּכּלֹו, העֹולם את ּומפרנס הּזן הּוא הּקּב"ה אלא עסקֹו, על־ידי לֹו מּגיעים האדם מזֹונֹות אין ּבאמת ּכי הּוא, הּדבר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻוטעם

ּפרנסתֹו. הּקּב"ה מׁשּפיע ׁשעל־ידֹו ו"אמצעי" "ּכלי" אּלא אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוהעסק
מּמה  יֹותר ירויח לא יתרה ויגיעה התעּסקּות על־ידי ׁשּגם יבין אזי מהּקּב"ה, מּגיעה ׁשהּפרנסה ּבאמת האדם ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּוכׁשּיּכיר
לעׂשֹות  ּכדי ּבלבד, הּמעׂשה ּכח עם ּבמלאכּתֹו יעסק אּלא ּבמלאכּתֹו, ראׁשֹו יׁשקיע לא ּומּמילא לֹו, להׁשּפיע רֹוצה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹׁשהּקּב"ה

הּפרנסה. להׁשּפעת הּטבע ּבדר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָּכלי
האדם  ׁשאין מּמילא, ּבדר נעׂשית ׁשהּמלאכה ּפרּוׁשֹו ּתעׂשה) (ולא ׁש"ּתעׂשה" – מלאכה" ּתעׂשה ימים "ׁשׁשת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוזהּו

האד  הׁשּתּדלּות ּבלי ּומּמילא, מאליה ּכאּלּו נעׂשית והּמלאכה ּבעסק, עצמֹו את ם.מׁשקיע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּכל  הּוא הרי ּבזה, ראׁשֹו מׁשקיע ואינֹו לּכל, ּומפרנס הּזן הּוא ׁשהּקּב"ה ויֹודע ׁשּמאמין ּכזה, ּבאפן נעׂשית ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּוכׁשהמלאכה

החּנּו ּבספר וכדאיתא איד", ׁשּבת'ּדיקער "א - ׁשּבת ּבבחינת לב)הּׁשבּוע "לקּבע (מצוה הּוא הּׁשּבת יֹום ׁשל ׁשענינֹו ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשבּוע. ימי ּכל ּבנפׁשֹו קבּוע העֹולם" חּדּוׁש "אמּונת הרי ואצלֹו העֹולם", חּדּוׁש אמּונת ְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָּבנפׁשֹותינּו

סתם. ׁשּבת ולא ׁשּבתֹון" ׁשּבת קדׁש, לכם יהיה הּׁשביעי "ּבּיֹום אזי ׁשּבת, ּבבחינת הּוא הּׁשבּוע ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּוכׁשּכל

(â):úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Là eøòáú-àì«Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«

i"yx£L‡ e¯Ú·˙Œ‡Ï∑(ו יבמות לה, יצאת,(סנהדרין ללאו הבערה אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש לחּלק : אֹומרים ויׁש …¿«¬≈ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
.יצאת  ָָ

(ã)øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

i"yx£'‰ ‰eˆŒ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê∑ לכם לי .לאמר ∆«»»¬∆ƒ»ִֵֶָֹ

ÓBÈa‡ג  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ‡˙M‡ Ôe¯Ú·˙ ‡Ï»¿«¬∆»»¿…¿»≈¿»
:‡˙aLc¿«¿»

Ï‡¯NÈד  È·„ ‡zLk ÏÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ¯ÓÈÓÏ¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

oMWOd zk`ln iEEivlicM ? §¦§¤¤©¦§¨§¥
e mxidfdlxnFl,mdlWzk`lO §©§¦¨§©¨¤¤§¤¤

oMWOd.zAXd z` dgFc Dpi` ©¦§¨¥¨¨¤©©¨
z` dWnl Kinqd d"awdW mWkE§¥¤¦§¦§¤¤
,oMWOd lr iEEiSl zAXd lr iEEiSd©¦©©©¨©¦©©¦§¨
zAW dgFC oMWOd oipA oi`W cOll§©¥¤¥¦§©©¦§¨¤©¨

(my i"yxe bi ,`l lirl)(`zlikn)(i"`a):b dxez
(b).Là eøòáú àì`id 'dxrad' Ÿ§©£¥©§¨¨¦

zFxEq`d zFk`lOd h"ln zg ©̀©¦©§¨¨£
on aEzMd D`ivFd rECnE ,zAWA§©¨©©¦¨©¨¦

?cEgl o`M DzF` hxtE ,llMdWi ©§¨¥¥¨¨§¥
e`ll dxrad' mixnF` EpizFAxn¥©¥§¦©§¨¨§¨

'z`vion d`vi dxrad zk`ln - ¨¨§¤¤©§¨¨¨§¨¦

cOll icM ,cxtpA o`M dxn`pe llMd©§¨§¤¤§¨¨§¦§¨§¥§©¥
`le ,e`l xEQi` `N` dilr oi`W¤¥¨¤¨¤¨¦¨§Ÿ
zFk`ln x`WaM zxke dliwq WpFr; ¤§¦¨§¨¥§¦§¨§¨

' mixnF` Wiedxrad'z`vi wNgl- §¥§¦©§¨¨§©¥¨¨
icM ,DCal 'dxrad' aEzMd Ll hxR¥¥§©¨©§¨¨§©¨§¥
odW ,zAW zFk`ln lM lr cOll§©¥©¨§¨©¨¤¥
m`W ,Dnvr iptA zg` lM zFwElg£¨©©¦§¥©§¨¤¦
zFk`ln dOM zg` zAWA dUre bbẄ©§¨¨§©¨©©©¨§¨
aiIg ,lXiaE rxfe Wxg :oFbM ,zFpFW§¨©§¨©¦¥©¨
dk`lnE dk`ln lM lr z`Hg©¨©¨§¨¨§¨¨
mFIdW rcIWM mixEn` mixaCde]§©§¨¦£¦§¤¨©¤©
cnl `NW F` gkXW `N` ,zAW©¨¤¨¤¨©¤Ÿ¨©
zFk`lOd lW oxEQi` z` mlFrn¥¨¤¦¨¤©§¨

,oxEQi` z` xkfe rci m` la` .ElNd©¨£¨¦¨©§¨©¤¦¨
dbbW Ff ixd ,zAW mFIdW gkXW `N ¤̀¨¤¨©¤©©¨£¥§¨¨

[zg` z`Hg dilr `ianE zg`zay) ©©¥¦¨¤¨©¨©©
(.r:c dxez

(c)'ä äeö øLà øácä äæ.xn`l ¤©¨¨£¤¦¨¥Ÿ
,df `xwnA 'xn`l' xn`p minrt iYW§¥§¨¦¤¡©¥Ÿ§¦§¨¤
,'dN`d mixaCM' FWExiR oFW`xd̈¦¥©§¨¦¨¥¤
df 'xn`l' ENi`e .mFwn lkA FrnWnkE§©§¨§¨¨§¦¥Ÿ¤

'd dEiv xW` ,FWExiRmkl xn`l il. ¥£¤¦¨¦¥Ÿ¨¤
dWn xn`Ie :`Ed KM aEzMd WExitE¥©¨¨©Ÿ¤¤
'd :'dN`d mixaCM' l`xUi zcr l ¤̀£©¦§¨¥©§¨¦¨¥¤
'ebe mkY`n Egw ,mkl 'xn`l' il dEiv¦¨¦¥Ÿ¨¤§¥¦§¤

(c"n ,m"`x):d dxez

ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"h oey`x meil inei xeriy

(ä)Baì áéãð ìk ýåýéì äîeøz íëzàî eç÷§¸¥«¦§¤³§¨Æ©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½
:úLçðe óñëå áäæ ýåýé úîeøz úà äàéáé§¦¤¾¨¥−§©´§Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤§«¤

i"yx£BaÏ ·È„∑ הּמׁשּכן נדבת ּפרׁשּתי ּכבר לב. נדיב קרּוי נדבֹו ׁשּלּבֹו צּואתם עלֿׁשם ּבמקֹום .ּומלאכּתֹו ¿ƒƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

(å)íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe: §¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«

(æ)úøòå íéîcàî íìéà úøòåéöòå íéLçz §Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
íéhL: ¦¦«

(ç)ì íéîNáe øBànì ïîLåúøè÷ìå äçLnä ïîL §¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
íénqä: ©©¦«

(è)ïLçìå ãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå: §©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤

(é)øLà-ìk úà eNòéå eàáé íëa áì-íëç-ìëå§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨£¤¬
ýåýé äeö: ¦−̈§Ÿ̈«

(àé)åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìäà-úà ïkLnä-úà¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ
:åéðãà-úàå åéãnò-úà åçéøa-úà åéLø÷-úàå§¤§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«

i"yx£ÔkLn‰ הּתחּתֹונֹות יר ∑‡˙ מׁשּכן יעֹות קרּויים ּבתֹוכֹו ‡‰BÏ.הּנראֹות עּזים ∑‡˙ יריעֹות אהל הּוא ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִַַַָ∆»√ְִִִֶֹ
לּגג  e‰ÒÎÓ.העׂשּוי ˙‡Â∑ אילים עֹורֹות .והּתחׁשים מכסה ֶַַָ¿∆ƒ¿≈ְְְִִִֵֵַָ

(áé)úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä-úà¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤
:Cñnä©¨¨«

i"yx£CÒn‰ ˙Î¯t ˙‡Â∑ מלמעלה ּבין הּמגן, ּדבר ּכל הּמחּצה, וכןּפרכת ,ּוסכ מס קרּוי מּכנגד, (איוב ּבין ¿≈»…∆«»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבעדֹו",א) "ׂשּכת ב): אתּֿדרּכ(הושע ׂש "הנני :". ְְֲִִֵֶַַַָָֹ

ÈÚ¯˙Ècה  Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔBÎpÓ e·Ò»ƒ¿«¿»»√»¿»…¿ƒ¿¿≈
‡·‰c ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È È˙ÈÈ daÏƒ≈«¿≈»«¿»»√»¿»«¬»

:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ו  ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

„B‚ÒÒ‡ז  ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈¿«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏח  ‡iÓÒe·e ‡˙e¯‰‡Ï ‡ÁLÓeƒ¿»¿«¿»»¿«»ƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¿̄»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ט  ‡˙eÓÏL‡ È·‡Â ‡Ï¯e· È·‡Â¿«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

Ïkי  ˙È Ôe„·ÚÈÂ Ôe˙ÈÈ ÔBÎa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎÂ¿»«ƒ≈ƒ»¿≈¿««¿»»
:ÈÈ „wÙ Ècƒ«≈¿»

È˙יא  d‡ÙBÁ ˙ÈÂ dÒ¯t ˙È ‡kLÓ ˙È»«¿¿»»¿»≈¿»»≈»
È‰B„enÚ ˙È È‰B¯·Ú ˙È È‰Btc ˙ÈÂ È‰BÙ¯et¿ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ»«ƒ

:È‰BÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ

ÈÂ˙יב  ‡z¯tk ˙È È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿»¬ƒƒ»«À¿»¿»
:‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).Baì áéãðxnF` aEzMdWM §¦¦§¤©¨¥
illM x`FY df oi` ,'FAl aicp'§¦¦¥¤©§¨¦
xW` lM :FzErnWn `N` ,alÎaicpl¦§¦¥¤¨©§¨¨£¤
mpn`e ,mFxzl eiWkr 'FAl FacFp'§¦©§¨¦§§¨§¨

FacFp FANW mW lrmB `Ed ixd ©¥¤¦§£¥©
iExwx`FYA,'al aicp'xEn`d `Ede ¨©©§¦¥§¨¨
oNdl(ak weqt)'E`iad al aicp lM' §©¨Ÿ§¦¥¥¦

(c"c).:i"yx xirneiYWxiR xaMlM §¨¥©§¦¨
ihxRFYk`lnE oMWOd zacp §¨¥¦§©©¦§¨§©§

,mz`eEv mFwnAzWxtA ¦§©¨¨¨§¨¨©
dnExY:e dxez §¨

(`i).ïkLnä úàzFpFYgYd zFrixi ¤©¦§¨§¦©©§
FkFzA zF`xPd(miptAn)iExw ©¦§§¦¦§¦¨

'oMWn'xn`PW FnM ,(` ,ek lirl)z`e' ¦§¨§¤¤¡©§¤

'xfWn WW zrixi xUr dUrY oMWOd©¦§¨©£¤¤¤§¦Ÿ¥¨§¨
'ebe:

.Bìäà úà,miGrÎzFrixi ld` `Ed ¤¨¢Ÿ¤§¦¦¦
bbl iEUrdFnM ,oMWOd zFrixi lr ¤¨§©©§¦©¦§¨§

xn`PW(f ,ek lirl)miGr zrixi ziUre' ¤¤¡©§¨¦¨§¦Ÿ¦¦
'oMWOd lr ld`l: §Ÿ¤©©¦§¨

.eäñëî úàåmili`d zFxFr dqkn §¤¦§¥¦§¥¨¥¦
,miWgYdeoFilr dqknM miWOWnd §©§¨¦©§©§¦§¦§¤¤§

xn`PW FnM ,ldF`d zFrixi lrlirl) ©§¦¨¤§¤¤¡©
(ci ,ekmli` zxr ld`l dqkn ziUre'§¨¦¨¦§¤¨Ÿ¤ŸŸ¥¦

miWgY zxr dqknE minC`n§¨¨¦¦§¥ŸŸ§¨¦
'dlrnln:ai dxez ¦§¨§¨

(ai).Cñnä úëBøt úàå,xnFlM §¥¨¤©¨¨§©
,'dvigOd zkFxR'ldF` oiA dzidW ¨¤©§¦¨¤¨§¨¥¤

oFWNW mbde .miWcTd Wcwl crFn¥§Ÿ¤©¢¨¦©£©¤§
WOWn ['Kkq' oFWNn `EdW] 'Kqn'¨¨¤¦§§¨§©¥
df oi` ,dlrnln UExRd iEQikl aFxl̈§¦©¨¦§©§¨¥¤

`N` ,FzErnWn xTir,oibOd xaC lM ¦©©§¨¤¨¨¨¨©¥¥
dlrnln oiAbbM,EcbpMn oiAotFcM ¥¦§©§¨§©¥¦§¤¤§¤

dSignEiExw ,oFWlA.'Kkq'E 'Kqn' §¦¨¨¦§¨¨§¨
xg`n ,'Kqn' diExw zkFxRd s` okle§¨¥©©¨¤§¨¨¨¥©©
,miWcTd WcFw lr obdl diEUr `idW¤¦£¨§¨¥©¤©¢¨¦

.uEgAn FzF` E`xi `NWokeEpivn ¤Ÿ¦§¦©§¥¨¦
:`xwOA df oFWl'Fcra YkU'(i ,` aei`) ¨¤©¦§¨©§¨©£

[FcrA Ypbd],oke'KMxC z` KU ippd' ¥©§¨©£§¥¦§¦¨¤©§¥
(g ,a ryed),[KMxC z` xbFqe xcFB ippd]¦§¦¥§¥¤©§¥

WxFXW ixddpbd oFWl `Ed 'Kq' £¥¤¤¨§£¨¨
dSignE:bi dxez §¦¨



לי ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"h oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dUrOd gM mr wx dqpxtA zEwQrzd¦§©§§©§¨¨©¦Ÿ©©©£¤

ליהוהליהוהליהוהליהוה ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתת קדקדקדקדׁשׁשׁשׁש לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשביעיביעיביעיביעי ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשהההה ימיםימיםימיםימים ב)ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשתתתת (לה, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ָָָָֹֹ
ּכתיב החסידּות: ּדר על־ּפי זה לבאר ב)יׁש קכח, עצמֹו(תהלים לפרנס ּבמלאכּתֹו עֹוסק ּדכׁשהאדם תאכל". ּכי כּפי "יגיע ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

."ראׁש "יגיע ּבזה, ראׁשֹו להׁשקיע ולא הּמעׂשה, ּבכח – "ּב"כּפי רק להיֹות צרי זה הרי ּביתֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹֹּובני
ּכּלֹו, העֹולם את ּומפרנס הּזן הּוא הּקּב"ה אלא עסקֹו, על־ידי לֹו מּגיעים האדם מזֹונֹות אין ּבאמת ּכי הּוא, הּדבר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻוטעם

ּפרנסתֹו. הּקּב"ה מׁשּפיע ׁשעל־ידֹו ו"אמצעי" "ּכלי" אּלא אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוהעסק
מּמה  יֹותר ירויח לא יתרה ויגיעה התעּסקּות על־ידי ׁשּגם יבין אזי מהּקּב"ה, מּגיעה ׁשהּפרנסה ּבאמת האדם ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּוכׁשּיּכיר
לעׂשֹות  ּכדי ּבלבד, הּמעׂשה ּכח עם ּבמלאכּתֹו יעסק אּלא ּבמלאכּתֹו, ראׁשֹו יׁשקיע לא ּומּמילא לֹו, להׁשּפיע רֹוצה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹׁשהּקּב"ה

הּפרנסה. להׁשּפעת הּטבע ּבדר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָּכלי
האדם  ׁשאין מּמילא, ּבדר נעׂשית ׁשהּמלאכה ּפרּוׁשֹו ּתעׂשה) (ולא ׁש"ּתעׂשה" – מלאכה" ּתעׂשה ימים "ׁשׁשת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹוזהּו

האד  הׁשּתּדלּות ּבלי ּומּמילא, מאליה ּכאּלּו נעׂשית והּמלאכה ּבעסק, עצמֹו את ם.מׁשקיע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּכל  הּוא הרי ּבזה, ראׁשֹו מׁשקיע ואינֹו לּכל, ּומפרנס הּזן הּוא ׁשהּקּב"ה ויֹודע ׁשּמאמין ּכזה, ּבאפן נעׂשית ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּוכׁשהמלאכה

החּנּו ּבספר וכדאיתא איד", ׁשּבת'ּדיקער "א - ׁשּבת ּבבחינת לב)הּׁשבּוע "לקּבע (מצוה הּוא הּׁשּבת יֹום ׁשל ׁשענינֹו ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשבּוע. ימי ּכל ּבנפׁשֹו קבּוע העֹולם" חּדּוׁש "אמּונת הרי ואצלֹו העֹולם", חּדּוׁש אמּונת ְְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָּבנפׁשֹותינּו

סתם. ׁשּבת ולא ׁשּבתֹון" ׁשּבת קדׁש, לכם יהיה הּׁשביעי "ּבּיֹום אזי ׁשּבת, ּבבחינת הּוא הּׁשבּוע ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּוכׁשּכל

(â):úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Là eøòáú-àì«Ÿ§©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«

i"yx£L‡ e¯Ú·˙Œ‡Ï∑(ו יבמות לה, יצאת,(סנהדרין ללאו הבערה אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש לחּלק : אֹומרים ויׁש …¿«¬≈ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
.יצאת  ָָ

(ã)øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

i"yx£'‰ ‰eˆŒ¯L‡ ¯·c‰ ‰Ê∑ לכם לי .לאמר ∆«»»¬∆ƒ»ִֵֶָֹ

ÓBÈa‡ג  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ‡˙M‡ Ôe¯Ú·˙ ‡Ï»¿«¬∆»»¿…¿»≈¿»
:‡˙aLc¿«¿»

Ï‡¯NÈד  È·„ ‡zLk ÏÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ¯ÓÈÓÏ¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«≈¿»¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

oMWOd zk`ln iEEivlicM ? §¦§¤¤©¦§¨§¥
e mxidfdlxnFl,mdlWzk`lO §©§¦¨§©¨¤¤§¤¤

oMWOd.zAXd z` dgFc Dpi` ©¦§¨¥¨¨¤©©¨
z` dWnl Kinqd d"awdW mWkE§¥¤¦§¦§¤¤
,oMWOd lr iEEiSl zAXd lr iEEiSd©¦©©©¨©¦©©¦§¨
zAW dgFC oMWOd oipA oi`W cOll§©¥¤¥¦§©©¦§¨¤©¨

(my i"yxe bi ,`l lirl)(`zlikn)(i"`a):b dxez
(b).Là eøòáú àì`id 'dxrad' Ÿ§©£¥©§¨¨¦

zFxEq`d zFk`lOd h"ln zg ©̀©¦©§¨¨£
on aEzMd D`ivFd rECnE ,zAWA§©¨©©¦¨©¨¦

?cEgl o`M DzF` hxtE ,llMdWi ©§¨¥¥¨¨§¥
e`ll dxrad' mixnF` EpizFAxn¥©¥§¦©§¨¨§¨

'z`vion d`vi dxrad zk`ln - ¨¨§¤¤©§¨¨¨§¨¦

cOll icM ,cxtpA o`M dxn`pe llMd©§¨§¤¤§¨¨§¦§¨§¥§©¥
`le ,e`l xEQi` `N` dilr oi`W¤¥¨¤¨¤¨¦¨§Ÿ
zFk`ln x`WaM zxke dliwq WpFr; ¤§¦¨§¨¥§¦§¨§¨

' mixnF` Wiedxrad'z`vi wNgl- §¥§¦©§¨¨§©¥¨¨
icM ,DCal 'dxrad' aEzMd Ll hxR¥¥§©¨©§¨¨§©¨§¥
odW ,zAW zFk`ln lM lr cOll§©¥©¨§¨©¨¤¥
m`W ,Dnvr iptA zg` lM zFwElg£¨©©¦§¥©§¨¤¦
zFk`ln dOM zg` zAWA dUre bbẄ©§¨¨§©¨©©©¨§¨
aiIg ,lXiaE rxfe Wxg :oFbM ,zFpFW§¨©§¨©¦¥©¨
dk`lnE dk`ln lM lr z`Hg©¨©¨§¨¨§¨¨
mFIdW rcIWM mixEn` mixaCde]§©§¨¦£¦§¤¨©¤©
cnl `NW F` gkXW `N` ,zAW©¨¤¨¤¨©¤Ÿ¨©
zFk`lOd lW oxEQi` z` mlFrn¥¨¤¦¨¤©§¨

,oxEQi` z` xkfe rci m` la` .ElNd©¨£¨¦¨©§¨©¤¦¨
dbbW Ff ixd ,zAW mFIdW gkXW `N ¤̀¨¤¨©¤©©¨£¥§¨¨

[zg` z`Hg dilr `ianE zg`zay) ©©¥¦¨¤¨©¨©©
(.r:c dxez

(c)'ä äeö øLà øácä äæ.xn`l ¤©¨¨£¤¦¨¥Ÿ
,df `xwnA 'xn`l' xn`p minrt iYW§¥§¨¦¤¡©¥Ÿ§¦§¨¤
,'dN`d mixaCM' FWExiR oFW`xd̈¦¥©§¨¦¨¥¤
df 'xn`l' ENi`e .mFwn lkA FrnWnkE§©§¨§¨¨§¦¥Ÿ¤

'd dEiv xW` ,FWExiRmkl xn`l il. ¥£¤¦¨¦¥Ÿ¨¤
dWn xn`Ie :`Ed KM aEzMd WExitE¥©¨¨©Ÿ¤¤
'd :'dN`d mixaCM' l`xUi zcr l ¤̀£©¦§¨¥©§¨¦¨¥¤
'ebe mkY`n Egw ,mkl 'xn`l' il dEiv¦¨¦¥Ÿ¨¤§¥¦§¤

(c"n ,m"`x):d dxez

ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"h oey`x meil inei xeriy

(ä)Baì áéãð ìk ýåýéì äîeøz íëzàî eç÷§¸¥«¦§¤³§¨Æ©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½
:úLçðe óñëå áäæ ýåýé úîeøz úà äàéáé§¦¤¾¨¥−§©´§Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤§«¤

i"yx£BaÏ ·È„∑ הּמׁשּכן נדבת ּפרׁשּתי ּכבר לב. נדיב קרּוי נדבֹו ׁשּלּבֹו צּואתם עלֿׁשם ּבמקֹום .ּומלאכּתֹו ¿ƒƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

(å)íéfòå LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëúe: §¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«

(æ)úøòå íéîcàî íìéà úøòåéöòå íéLçz §Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬
íéhL: ¦¦«

(ç)ì íéîNáe øBànì ïîLåúøè÷ìå äçLnä ïîL §¤−¤©¨®§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
íénqä: ©©¦«

(è)ïLçìå ãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå: §©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤

(é)øLà-ìk úà eNòéå eàáé íëa áì-íëç-ìëå§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨£¤¬
ýåýé äeö: ¦−̈§Ÿ̈«

(àé)åéñø÷-úà eäñëî-úàå Bìäà-úà ïkLnä-úà¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤¦§¥®¤§¨¨Æ
:åéðãà-úàå åéãnò-úà åçéøa-úà åéLø÷-úàå§¤§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤£¨¨«

i"yx£ÔkLn‰ הּתחּתֹונֹות יר ∑‡˙ מׁשּכן יעֹות קרּויים ּבתֹוכֹו ‡‰BÏ.הּנראֹות עּזים ∑‡˙ יריעֹות אהל הּוא ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִַַַָ∆»√ְִִִֶֹ
לּגג  e‰ÒÎÓ.העׂשּוי ˙‡Â∑ אילים עֹורֹות .והּתחׁשים מכסה ֶַַָ¿∆ƒ¿≈ְְְִִִֵֵַָ

(áé)úëøt úàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä-úà¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤
:Cñnä©¨¨«

i"yx£CÒn‰ ˙Î¯t ˙‡Â∑ מלמעלה ּבין הּמגן, ּדבר ּכל הּמחּצה, וכןּפרכת ,ּוסכ מס קרּוי מּכנגד, (איוב ּבין ¿≈»…∆«»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבעדֹו",א) "ׂשּכת ב): אתּֿדרּכ(הושע ׂש "הנני :". ְְֲִִֵֶַַַָָֹ

ÈÚ¯˙Ècה  Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔBÎpÓ e·Ò»ƒ¿«¿»»√»¿»…¿ƒ¿¿≈
‡·‰c ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È È˙ÈÈ daÏƒ≈«¿≈»«¿»»√»¿»«¬»

:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ו  ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈

„B‚ÒÒ‡ז  ÈÎLÓe È˜nÒÓ È¯Î„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈¿«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏח  ‡iÓÒe·e ‡˙e¯‰‡Ï ‡ÁLÓeƒ¿»¿«¿»»¿«»ƒ¿«
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¿̄»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ט  ‡˙eÓÏL‡ È·‡Â ‡Ï¯e· È·‡Â¿«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁ·e ‡„BÙ‡·¿≈»¿¿»

Ïkי  ˙È Ôe„·ÚÈÂ Ôe˙ÈÈ ÔBÎa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎÂ¿»«ƒ≈ƒ»¿≈¿««¿»»
:ÈÈ „wÙ Ècƒ«≈¿»

È˙יא  d‡ÙBÁ ˙ÈÂ dÒ¯t ˙È ‡kLÓ ˙È»«¿¿»»¿»≈¿»»≈»
È‰B„enÚ ˙È È‰B¯·Ú ˙È È‰Btc ˙ÈÂ È‰BÙ¯et¿ƒ¿»«ƒ»«¿ƒ»«ƒ

:È‰BÎÓÒ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ

ÈÂ˙יב  ‡z¯tk ˙È È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡B¯‡ ˙È»¬»¿»¬ƒƒ»«À¿»¿»
:‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t»À¿»ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(d).Baì áéãðxnF` aEzMdWM §¦¦§¤©¨¥
illM x`FY df oi` ,'FAl aicp'§¦¦¥¤©§¨¦
xW` lM :FzErnWn `N` ,alÎaicpl¦§¦¥¤¨©§¨¨£¤
mpn`e ,mFxzl eiWkr 'FAl FacFp'§¦©§¨¦§§¨§¨

FacFp FANW mW lrmB `Ed ixd ©¥¤¦§£¥©
iExwx`FYA,'al aicp'xEn`d `Ede ¨©©§¦¥§¨¨
oNdl(ak weqt)'E`iad al aicp lM' §©¨Ÿ§¦¥¥¦

(c"c).:i"yx xirneiYWxiR xaMlM §¨¥©§¦¨
ihxRFYk`lnE oMWOd zacp §¨¥¦§©©¦§¨§©§

,mz`eEv mFwnAzWxtA ¦§©¨¨¨§¨¨©
dnExY:e dxez §¨

(`i).ïkLnä úàzFpFYgYd zFrixi ¤©¦§¨§¦©©§
FkFzA zF`xPd(miptAn)iExw ©¦§§¦¦§¦¨

'oMWn'xn`PW FnM ,(` ,ek lirl)z`e' ¦§¨§¤¤¡©§¤

'xfWn WW zrixi xUr dUrY oMWOd©¦§¨©£¤¤¤§¦Ÿ¥¨§¨
'ebe:

.Bìäà úà,miGrÎzFrixi ld` `Ed ¤¨¢Ÿ¤§¦¦¦
bbl iEUrdFnM ,oMWOd zFrixi lr ¤¨§©©§¦©¦§¨§

xn`PW(f ,ek lirl)miGr zrixi ziUre' ¤¤¡©§¨¦¨§¦Ÿ¦¦
'oMWOd lr ld`l: §Ÿ¤©©¦§¨

.eäñëî úàåmili`d zFxFr dqkn §¤¦§¥¦§¥¨¥¦
,miWgYdeoFilr dqknM miWOWnd §©§¨¦©§©§¦§¦§¤¤§

xn`PW FnM ,ldF`d zFrixi lrlirl) ©§¦¨¤§¤¤¡©
(ci ,ekmli` zxr ld`l dqkn ziUre'§¨¦¨¦§¤¨Ÿ¤ŸŸ¥¦

miWgY zxr dqknE minC`n§¨¨¦¦§¥ŸŸ§¨¦
'dlrnln:ai dxez ¦§¨§¨

(ai).Cñnä úëBøt úàå,xnFlM §¥¨¤©¨¨§©
,'dvigOd zkFxR'ldF` oiA dzidW ¨¤©§¦¨¤¨§¨¥¤

oFWNW mbde .miWcTd Wcwl crFn¥§Ÿ¤©¢¨¦©£©¤§
WOWn ['Kkq' oFWNn `EdW] 'Kqn'¨¨¤¦§§¨§©¥
df oi` ,dlrnln UExRd iEQikl aFxl̈§¦©¨¦§©§¨¥¤

`N` ,FzErnWn xTir,oibOd xaC lM ¦©©§¨¤¨¨¨¨©¥¥
dlrnln oiAbbM,EcbpMn oiAotFcM ¥¦§©§¨§©¥¦§¤¤§¤

dSignEiExw ,oFWlA.'Kkq'E 'Kqn' §¦¨¨¦§¨¨§¨
xg`n ,'Kqn' diExw zkFxRd s` okle§¨¥©©¨¤§¨¨¨¥©©
,miWcTd WcFw lr obdl diEUr `idW¤¦£¨§¨¥©¤©¢¨¦

.uEgAn FzF` E`xi `NWokeEpivn ¤Ÿ¦§¦©§¥¨¦
:`xwOA df oFWl'Fcra YkU'(i ,` aei`) ¨¤©¦§¨©§¨©£

[FcrA Ypbd],oke'KMxC z` KU ippd' ¥©§¨©£§¥¦§¦¨¤©§¥
(g ,a ryed),[KMxC z` xbFqe xcFB ippd]¦§¦¥§¥¤©§¥

WxFXW ixddpbd oFWl `Ed 'Kq' £¥¤¤¨§£¨¨
dSignE:bi dxez §¦¨



ldwieלב zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"h oey`x meil inei xeriy

(âé)íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà¤©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤
:íéðtä©¨¦«

i"yx£ÌÈt‰ ÌÁÏ∑,ּולכאן לכאן ּפנים לֹו ׁשהיּו ׁשם על ּפרׁשּתי ּפרּוצה ּכבר ּתבה ּכמין עׂשּוי .ׁשהיה ∆∆«»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(ãé)úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−
:øBànä ïîL¤¬¤©¨«

i"yx£‰ÈÏk ˙‡Â∑ ּומחּתֹות ּבהן ∑È˙¯‰.מלקחים נתּונין והּפתילֹות ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, .לוציני"ׁש ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
¯B‡n‰ ÔÓL ˙‡Â∑מגרּגרֹו' ּבמנחֹות: ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ׁשהּוא חכמיֿלב, צרי הּוא אף ¿≈∆∆«»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

וז ּכתית והּוא הּזית', .ּבראׁש ְְִִַַַָָֹ

(åè)åéca-úàå úøèwä çaæî-úàåïîL úàå §¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤
çútä Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©

:ïkLnä çúôì§¤¬©©¦§¨«
i"yx£Á˙t‰ CÒÓ∑ יריעֹות ולא קרׁשים ׁשם היּו ׁשּלא הּמזרח, ׁשּלפני .וילֹון »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

(æè)úà|-øLà úLçpä øaëî-úàå äìòä çaæî ¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì: ½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(æé)úàå äéðãà-úàå åéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾
:øöçä øòL Cñî̈©−©¬©¤«¨¥«

i"yx£‰È„‡Œ˙‡Â ÂÈ„nÚŒ˙‡∑ הרּבה ּדברים וכן נקבה, ּולׁשֹון זכר לׁשֹון ּכאן קרּוי חצר CÒÓ.הרי ˙‡Â ∆«À»¿∆¬»∆»ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ¿≈»«

ÈÂ˙יג  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙È»»»¿»¬ƒƒ¿»»»ƒ¿»
:‡it‡ ÌÁÏ¿≈««»

ÈÂ˙יד  ‡‰Ó ˙ÈÂ È¯B‰‡„ ‡z¯Ó ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿«¿≈¿»»»»¿»
:‡˙e¯‰‡„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ¿»¿«¿»»

ÈÂ˙טו  ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»
˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆
:‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea¿«»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿««¿¿»

„LÁ‡טז  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»«¬»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯BÈk ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎÓÒ‰‡יז  ˙ÈÂ È‰B„enÚ ˙È ‡z¯„ È„¯Ò ˙È»¿»≈«¿»»«ƒ¿»«¿»»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi).íéðtä íçìiYWxiR xaMlirl) ¤¤©¨¦§¨¥©§¦
(l ,dk,oM `xwPWmW lrFzxEv ¤¦§¨¥©¥¨

,zcgEindFl EidWoinMmiptmi`Fxd ©§¤¤¤¨§¦¨¦¨¦
ziAd z`iEUr didW ,o`klE o`kl ¤©©¦§¨§¨¤¨¨¨

daiY oinMd (fBx`)dvExtipXn §¦¥¨©§¨©§¨¦§¥
iYWE ziYgY `N` Dl oi`W ,diCv¦¤¨¤¥¨¤¨©§¦§¥
zFptCde ,(dkEtd 'g zxEvM) zFptc§¨§©£¨§©§¨
Ffe mFxCl Ff zFhiAnM zF`xp¦§§©¦©¨§

:oFtSlci dxez ©¨
(ci).äéìk úàåmde ,dxFpOd ilM §¤¥¤¨§¥©§¨§¥

migwlnodA xCql zFzav - ¤§¨©¦§¨§©¥¨¤
dlizRdzFYgnE ,sEQi`l milM - ©§¦¨©§¥¦§¦

zFxPAW xt`d: ¨¥¤¤©¥
.äéúBøð.f"rlA y"ivelEN` oi`W ¥¤¨§©©¤¥¥

,zFwlFC zFxPd odilrW zFlizRd©§¦¤£¥¤©¥§
d `N`mikifA(miltq)onXdW ¤¨©¨¦¦§¨¦¤©¤¤

odA oipEzp zFlizRde,l lirl i"yx d`x) §©§¦§¦¨¤
(f:

.øBànä ïîL úàåmixaCd lM §¥¤¤©¨¨©§¨¦
zk`lnl mikixv Eid ,o`M miiEpnd©§¦¨¨§¦¦¦§¤¤

xn`PW FnM ,al inkg(i weqt lirl)lke' ©§¥¥§¤¤¡©§¨
onWe ,'EUrie E`ai mkA al mkg£©¥¨¤¨Ÿ§©£§¤¤

xF`Od`Ed s`zFk`lOd oiA llkp ©¨©¦§¨¥©§¨
W ElNdKixvmdA,al inkgmEXn ©¨¤¨¦¨¤©§¥¥¦

,mipnW x`Xn dPEWn `EdWWie ¤§¤¦§¨§¨¦§¥
,FziIUrA zEpOE`WxFtOW FnM ¨©£¦¨§¤§¨

zFgpnA(.et sc)ziGd W`xA FxBxbn ¦§¨§©§§§Ÿ©©¦
miziGn dUrp did xF`Od onW -¤¤©¨¨¨©£¤¦¥¦
,oli`d W`xA mihwlPd mixgaEn§¨¦©¦§¨¦§Ÿ¨¦¨

`Ede'zizk'z` ziGd on `ivFOW - §¨¦¤¦¦©©¦¤
`le ,dWizM ici lr dpFW`xd dRiHd©¦¨¨¦¨©§¥§¦¨§Ÿ

,dpigh ici lrKfemixnW ilA lElv - ©§¥§¦¨¨¨¨§¦§¨¦
(f ,fk lirl i"yx d`x):eh dxez

(eh)çútä Cñî.oMWOd gztl`Ed ¨©©¤©§¤©©¦§¨
doFlie(diElYd drixid)iptNW ©¦©§¦¨©§¨¤¦§¥

gxfOdoMWOd gztAmW Eid `NW , ©¦§¨§¤©©¦§¨¤Ÿ¨¨

`l ,gxfn cvA,zFrixi `le miWxw §©¦§¨Ÿ§¨¦§Ÿ§¦
:micEOr iAB lr iElY Kqn `N`dxez ¤¨¨¨¨©©¥©¦

fh
(fi).äéðãà úàå åéãenò úàixd ¤©¨§¤£¨¤¨£¥

o`M iExw 'xvg'A oiA df `xwnAoFWl ¨¥¨¨§¦§¨¤¥¦§
E xkfA oia,dawp oFWlzaizA oMW ¨¨¥¦§§¥¨¤¥§¥©

,xkf oFWl xvgd iRlM xn`p 'eicEOr'©¨¤¡©§©¥¤¨¥§¨¨
iRlM xn`p 'dipc`' zaizA ENi`e§¦§¥©£¨¤¨¤¡©§©¥

dawp oFWl xvgdoke .EpivnmixaC ¤¨¥§§¥¨§¥¨¦§¨¦
dAxdiYWA `xwOA miiExw xW` ©§¥£¤§¦©¦§¨¦§¥

zFpFWNd(h ,al ziy`xa i"yx d`x): ©§
.øöçä øòL Cñî úàåUExR oFlie §¥¨©©©¤¨¥¦¨

xvgd gztA micEOr iAB lrcvl ©©¥©¦§¤©¤¨¥§©
,gxfOdagFxAdO` mixUr ©¦§¨§©¤§¦©¨

didW xvgd agFx lW zFIrvn ¤̀§¨¦¤©¤¨¥¤¨¨
miXngdO`- agxmiXing KFYn £¦¦©¨¨¨¦£¦¦

Kqn qtFY ,xvgd agFx lW zFO`d̈©¤©¤¨¥¥¨¨
dO` mixUr gxfOd cvA xrXd©©©§©©¦§¨¤§¦©¨

ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"i ipy meil inei xeriy
¯ˆÁ‰ ¯ÚL∑,רחב חמּׁשים ׁשהיה החצר, רחב ׁשל אמצעּיֹות אּמה עׂשרים הּמזרח לצד ּפרּוׂש וילֹון ««∆»≈ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר לּדרֹום, וכן אּמה ט"ו צפֹון לצד הימּנּו כז)ּוסתּומין לּכתף (לעיל קלעים אּמה עׂשרה "וחמׁש :". ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(çé)-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéî¥«§¥¤«

i"yx£˙„˙È∑ ּברּוח ינּועּו ׁשּלא ּבארץ היריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לקׁשר ∑Ì‰È¯˙ÈÓ.לתקע .חבלים ƒ¿…ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ≈¿≈∆ְֲִִָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 185 cenr ,e wlg zegiyÎihewl itÎlr)

gExA ErEpi `NW¤Ÿ¨¨©

ואתואתואתואת־־־־מיתריהםמיתריהםמיתריהםמיתריהם:::: החצרהחצרהחצרהחצר ואתואתואתואת־־־־יתדתיתדתיתדתיתדת ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹאתאתאתאת־־־־יתדתיתדתיתדתיתדת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּברּוח ינּועּו ׁשּלא ּבארץ הּיריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לתקע – רש"י)יתדֹות ובפירוש יח. (לה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

הרּוחֹות  נגד איתן וׁשּיעמד והאמת, הּיׁשר ּדר על לעמד ּתלמידֹו את מחּנ אדם ּכאׁשר הּדרּוׁש: ּבדר זה לפרׁש ְְְְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיׁש
א הּדברים, ועיּקרי הּיסֹודֹות את הּתלמיד אצל לחּזק הּוא ׁשהעיּקר המחּנ ׁשּיחׁשב אפׁשר ּבחּוץ, המנּׁשבֹות ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהרעֹות

ּבאמּונתֹו. חזק יּׁשאר זה ּבלא ּגם ּכי הּתלמיד, עם להתעּסק צרי הּוא אין ּכטפלים הּנראים ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבדברים
"לתקע  עליו ּבעֹולם, המנּׁשבֹות מה"רּוחֹות" יּפל ולא ּברּוח" ינּוע "לא ׁשהּתלמיד המחּנ רֹוצה ׁשאם ּכן, אינּה האמת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹא

הּיריעֹות". "סֹופי ּגם הּתלמיד אצל ּולחּזק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַּולקּׁשר"
הּפרטים. ּבכל וחזקים ׁשלמים יהיּו רגליו, עד מראׁשֹו ׁשּבֹו, ּופרט ּפרט ׁשּכל ּבאפן הּתלמיד את להעמיד הּוא ׁשּצרי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוהינּו,
סֹופי  "עד לגמרי ׁשלם ּכׁשהּתלמיד ורק ה"רּוח". אֹותֹו יּפיל ּומהיכן צד מאיזה לדעת אי־אפׁשר ּכן, יעׂשה לא אם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹּכי

ה'. ּבאמּונת וחזק איתן ויּׁשאר ּברּוח", ינּוע ׁש"לא ּובטּוח סמּו להיֹות יּוכל אז ּומצֹות, ּבתֹורה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּיריעֹות"

(èé)ì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³
:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a∑ מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן, הארֹון, .לכּסֹות ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֻ

(ë)äLî éðôlî ìàøNé-éða úãò-ìk eàöiå: ©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«

ß '` xc` f"i ipy mei ß

(àë)øLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á
ýåýé úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø äáãð̈«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹
:Lãwä éãâáìe Búãáò-ìëìe ãòBî ìäà úëàìîì¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤

ÈÂ˙יח  ‡z¯„„ ÈkÒ ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ ˙È»ƒ≈«¿¿»¿»ƒ≈¿«¿»¿»
:ÔB‰Èeh‡«≈

È˙יט  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

˜„Ìכ  ÔÓ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk e˜Ùe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ√»
:‰LÓ…∆

Ècכא  ÏÎÂ daÏ ÈÚ¯˙‡c ¯·b Ïk B˙‡Â«¬»¿«¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿…ƒ
‡˙eL¯Ù‡ ˙È e‡È˙È‡ d˙È dÁe¯ ˙ÓÏL‡«¿≈«≈»≈«¿ƒ»«¿»»
dÁÏt ÏÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙„È·ÚÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¬ƒ««¿«ƒ¿»¿»À¿»≈

:‡L„e˜ ÈLe·ÏÏÂ¿ƒ¿≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,rvn`AoFtv cvl EPnid oinEzqE ¨¤§©§¦¥¤§©¨
mFxcl oke ,dO` e"hiCv ipXnE - ©¨§¥§¨¦§¥¦¥

dO` dxUr Wng Eid ,gzRd©¤©¨£¥¤§¥©¨
Wnge ,oFtv cvl mirlwA zFQEkn§¦§¨¦§©¨©£¥
cvl mirlwA zFQEkn dO` dxUr¤§¥©¨§¦§¨¦§©

,mFxCFnMxn`PW(ci ,fk lirl) ¨§¤¤¡©
mirlw dO` dxUr Wnge'©£¥¤§¥©¨§¨¦

:'szMlgi dxez ©¨¥

(gi).úBãúémiiEUrd wEGig ilM ¦§§¥¦¨£¦
miWOWnE ,zWFgprFwzlmzF` §¤§©§¦¦§©¨

dnc`AzFrixid itFq mdA xFWwle , ¨£¨¨§¦§¨¤¥©§¦
,ux`AicMgExa ErEpi `NWi"yx d`x) ¨¨¤§¥¤Ÿ¨¨©

(hi ,fk lirl:
.íäéøúéîxFWwl milagz` mdA ¥§¥¤£¨¦¦§¨¤¤

zFrixid ilEWA zFczid:hi dxez ©§¥§¥©§¦
(hi).ãøOä éãâamicbAd md ¦§¥©§¨¥©§¨¦

xAcOA zWxtA mixEn`d(biÎe ,c), ¨£¦§¨¨©©¦§¨
miiEUrdoFx`d z` zFQkl ¨£¦§©¤¨¨

zFgAfOde dxFpOde oglXde§©ª§¨§©§¨§©¦§§
zFrQn wENiq zrWAdrWAW - ¦§©¦©¨¤§¨¨

Eid ,mFwnl mFwOn mirqFp EidW¤¨§¦¦¨§¨¨
ilM lr cxVd icbA z` miUxFR§¦¤¦§¥©§¨©§¥

mzFQkl oMWOd,`l lirl i"yx d`x) ©¦§¨§©¨
(i:k dxez



לג ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"h oey`x meil inei xeriy

(âé)íçì úàå åéìk-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà¤©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨¥¨®§¥−¤¬¤
:íéðtä©¨¦«

i"yx£ÌÈt‰ ÌÁÏ∑,ּולכאן לכאן ּפנים לֹו ׁשהיּו ׁשם על ּפרׁשּתי ּפרּוצה ּכבר ּתבה ּכמין עׂשּוי .ׁשהיה ∆∆«»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(ãé)úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî-úàå§¤§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−
:øBànä ïîL¤¬¤©¨«

i"yx£‰ÈÏk ˙‡Â∑ ּומחּתֹות ּבהן ∑È˙¯‰.מלקחים נתּונין והּפתילֹות ׁשהּׁשמן ּבזיכים ּבלע"ז, .לוציני"ׁש ¿∆≈∆»ְְִֶַַָ≈…∆»ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
¯B‡n‰ ÔÓL ˙‡Â∑מגרּגרֹו' ּבמנחֹות: ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשמנים, מּׁשאר מׁשּנה ׁשהּוא חכמיֿלב, צרי הּוא אף ¿≈∆∆«»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

וז ּכתית והּוא הּזית', .ּבראׁש ְְִִַַַָָֹ

(åè)åéca-úàå úøèwä çaæî-úàåïîL úàå §¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤
çútä Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©

:ïkLnä çúôì§¤¬©©¦§¨«
i"yx£Á˙t‰ CÒÓ∑ יריעֹות ולא קרׁשים ׁשם היּו ׁשּלא הּמזרח, ׁשּלפני .וילֹון »««∆«ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

(æè)úà|-øLà úLçpä øaëî-úàå äìòä çaæî ¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤
Bpk-úàå øikä-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì: ½¤©−̈§¤¨¥¨®¤©¦−Ÿ§¤©«

(æé)úàå äéðãà-úàå åéãnò-úà øöçä éòì÷ úà¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾
:øöçä øòL Cñî̈©−©¬©¤«¨¥«

i"yx£‰È„‡Œ˙‡Â ÂÈ„nÚŒ˙‡∑ הרּבה ּדברים וכן נקבה, ּולׁשֹון זכר לׁשֹון ּכאן קרּוי חצר CÒÓ.הרי ˙‡Â ∆«À»¿∆¬»∆»ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ¿≈»«

ÈÂ˙יג  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙È»»»¿»¬ƒƒ¿»»»ƒ¿»
:‡it‡ ÌÁÏ¿≈««»

ÈÂ˙יד  ‡‰Ó ˙ÈÂ È¯B‰‡„ ‡z¯Ó ˙ÈÂ¿»¿«¿»¿«¿≈¿»»»»¿»
:‡˙e¯‰‡„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»¿»ƒ¿»¿«¿»»

ÈÂ˙טו  ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»
˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆
:‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ú¯˙„ ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡iÓÒea¿«»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿««¿¿»

„LÁ‡טז  ‡„¯Ò ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È»«¿¿»«¬»»¿»¿»»ƒ¿»»
‡¯BÈk ˙È È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÁÈ¯‡ ˙È dÏÈcƒ≈»¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ»

:dÒÈÒa ˙ÈÂ¿»¿ƒ≈

ÎÓÒ‰‡יז  ˙ÈÂ È‰B„enÚ ˙È ‡z¯„ È„¯Ò ˙È»¿»≈«¿»»«ƒ¿»«¿»»
:‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi).íéðtä íçìiYWxiR xaMlirl) ¤¤©¨¦§¨¥©§¦
(l ,dk,oM `xwPWmW lrFzxEv ¤¦§¨¥©¥¨

,zcgEindFl EidWoinMmiptmi`Fxd ©§¤¤¤¨§¦¨¦¨¦
ziAd z`iEUr didW ,o`klE o`kl ¤©©¦§¨§¨¤¨¨¨

daiY oinMd (fBx`)dvExtipXn §¦¥¨©§¨©§¨¦§¥
iYWE ziYgY `N` Dl oi`W ,diCv¦¤¨¤¥¨¤¨©§¦§¥
zFptCde ,(dkEtd 'g zxEvM) zFptc§¨§©£¨§©§¨
Ffe mFxCl Ff zFhiAnM zF`xp¦§§©¦©¨§

:oFtSlci dxez ©¨
(ci).äéìk úàåmde ,dxFpOd ilM §¤¥¤¨§¥©§¨§¥

migwlnodA xCql zFzav - ¤§¨©¦§¨§©¥¨¤
dlizRdzFYgnE ,sEQi`l milM - ©§¦¨©§¥¦§¦

zFxPAW xt`d: ¨¥¤¤©¥
.äéúBøð.f"rlA y"ivelEN` oi`W ¥¤¨§©©¤¥¥

,zFwlFC zFxPd odilrW zFlizRd©§¦¤£¥¤©¥§
d `N`mikifA(miltq)onXdW ¤¨©¨¦¦§¨¦¤©¤¤

odA oipEzp zFlizRde,l lirl i"yx d`x) §©§¦§¦¨¤
(f:

.øBànä ïîL úàåmixaCd lM §¥¤¤©¨¨©§¨¦
zk`lnl mikixv Eid ,o`M miiEpnd©§¦¨¨§¦¦¦§¤¤

xn`PW FnM ,al inkg(i weqt lirl)lke' ©§¥¥§¤¤¡©§¨
onWe ,'EUrie E`ai mkA al mkg£©¥¨¤¨Ÿ§©£§¤¤

xF`Od`Ed s`zFk`lOd oiA llkp ©¨©¦§¨¥©§¨
W ElNdKixvmdA,al inkgmEXn ©¨¤¨¦¨¤©§¥¥¦

,mipnW x`Xn dPEWn `EdWWie ¤§¤¦§¨§¨¦§¥
,FziIUrA zEpOE`WxFtOW FnM ¨©£¦¨§¤§¨

zFgpnA(.et sc)ziGd W`xA FxBxbn ¦§¨§©§§§Ÿ©©¦
miziGn dUrp did xF`Od onW -¤¤©¨¨¨©£¤¦¥¦
,oli`d W`xA mihwlPd mixgaEn§¨¦©¦§¨¦§Ÿ¨¦¨

`Ede'zizk'z` ziGd on `ivFOW - §¨¦¤¦¦©©¦¤
`le ,dWizM ici lr dpFW`xd dRiHd©¦¨¨¦¨©§¥§¦¨§Ÿ

,dpigh ici lrKfemixnW ilA lElv - ©§¥§¦¨¨¨¨§¦§¨¦
(f ,fk lirl i"yx d`x):eh dxez

(eh)çútä Cñî.oMWOd gztl`Ed ¨©©¤©§¤©©¦§¨
doFlie(diElYd drixid)iptNW ©¦©§¦¨©§¨¤¦§¥

gxfOdoMWOd gztAmW Eid `NW , ©¦§¨§¤©©¦§¨¤Ÿ¨¨

`l ,gxfn cvA,zFrixi `le miWxw §©¦§¨Ÿ§¨¦§Ÿ§¦
:micEOr iAB lr iElY Kqn `N`dxez ¤¨¨¨¨©©¥©¦

fh
(fi).äéðãà úàå åéãenò úàixd ¤©¨§¤£¨¤¨£¥

o`M iExw 'xvg'A oiA df `xwnAoFWl ¨¥¨¨§¦§¨¤¥¦§
E xkfA oia,dawp oFWlzaizA oMW ¨¨¥¦§§¥¨¤¥§¥©

,xkf oFWl xvgd iRlM xn`p 'eicEOr'©¨¤¡©§©¥¤¨¥§¨¨
iRlM xn`p 'dipc`' zaizA ENi`e§¦§¥©£¨¤¨¤¡©§©¥

dawp oFWl xvgdoke .EpivnmixaC ¤¨¥§§¥¨§¥¨¦§¨¦
dAxdiYWA `xwOA miiExw xW` ©§¥£¤§¦©¦§¨¦§¥

zFpFWNd(h ,al ziy`xa i"yx d`x): ©§
.øöçä øòL Cñî úàåUExR oFlie §¥¨©©©¤¨¥¦¨

xvgd gztA micEOr iAB lrcvl ©©¥©¦§¤©¤¨¥§©
,gxfOdagFxAdO` mixUr ©¦§¨§©¤§¦©¨

didW xvgd agFx lW zFIrvn ¤̀§¨¦¤©¤¨¥¤¨¨
miXngdO`- agxmiXing KFYn £¦¦©¨¨¨¦£¦¦

Kqn qtFY ,xvgd agFx lW zFO`d̈©¤©¤¨¥¥¨¨
dO` mixUr gxfOd cvA xrXd©©©§©©¦§¨¤§¦©¨

ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"i ipy meil inei xeriy
¯ˆÁ‰ ¯ÚL∑,רחב חמּׁשים ׁשהיה החצר, רחב ׁשל אמצעּיֹות אּמה עׂשרים הּמזרח לצד ּפרּוׂש וילֹון ««∆»≈ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר לּדרֹום, וכן אּמה ט"ו צפֹון לצד הימּנּו כז)ּוסתּומין לּכתף (לעיל קלעים אּמה עׂשרה "וחמׁש :". ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(çé)-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéî¥«§¥¤«

i"yx£˙„˙È∑ ּברּוח ינּועּו ׁשּלא ּבארץ היריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לקׁשר ∑Ì‰È¯˙ÈÓ.לתקע .חבלים ƒ¿…ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ≈¿≈∆ְֲִִָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 185 cenr ,e wlg zegiyÎihewl itÎlr)

gExA ErEpi `NW¤Ÿ¨¨©

ואתואתואתואת־־־־מיתריהםמיתריהםמיתריהםמיתריהם:::: החצרהחצרהחצרהחצר ואתואתואתואת־־־־יתדתיתדתיתדתיתדת ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכןןןן ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹאתאתאתאת־־־־יתדתיתדתיתדתיתדת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּברּוח ינּועּו ׁשּלא ּבארץ הּיריעֹות סֹופי ּבהם ולקׁשר לתקע – רש"י)יתדֹות ובפירוש יח. (לה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

הרּוחֹות  נגד איתן וׁשּיעמד והאמת, הּיׁשר ּדר על לעמד ּתלמידֹו את מחּנ אדם ּכאׁשר הּדרּוׁש: ּבדר זה לפרׁש ְְְְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיׁש
א הּדברים, ועיּקרי הּיסֹודֹות את הּתלמיד אצל לחּזק הּוא ׁשהעיּקר המחּנ ׁשּיחׁשב אפׁשר ּבחּוץ, המנּׁשבֹות ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהרעֹות

ּבאמּונתֹו. חזק יּׁשאר זה ּבלא ּגם ּכי הּתלמיד, עם להתעּסק צרי הּוא אין ּכטפלים הּנראים ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבדברים
"לתקע  עליו ּבעֹולם, המנּׁשבֹות מה"רּוחֹות" יּפל ולא ּברּוח" ינּוע "לא ׁשהּתלמיד המחּנ רֹוצה ׁשאם ּכן, אינּה האמת ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹא

הּיריעֹות". "סֹופי ּגם הּתלמיד אצל ּולחּזק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַּולקּׁשר"
הּפרטים. ּבכל וחזקים ׁשלמים יהיּו רגליו, עד מראׁשֹו ׁשּבֹו, ּופרט ּפרט ׁשּכל ּבאפן הּתלמיד את להעמיד הּוא ׁשּצרי ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוהינּו,
סֹופי  "עד לגמרי ׁשלם ּכׁשהּתלמיד ורק ה"רּוח". אֹותֹו יּפיל ּומהיכן צד מאיזה לדעת אי־אפׁשר ּכן, יעׂשה לא אם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹּכי

ה'. ּבאמּונת וחזק איתן ויּׁשאר ּברּוח", ינּוע ׁש"לא ּובטּוח סמּו להיֹות יּוכל אז ּומצֹות, ּבתֹורה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּיריעֹות"

(èé)ì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³
:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a∑ מּסעֹות סּלּוק ּבׁשעת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן, הארֹון, .לכּסֹות ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֻ

(ë)äLî éðôlî ìàøNé-éða úãò-ìk eàöiå: ©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«

ß '` xc` f"i ipy mei ß

(àë)øLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á
ýåýé úîeøz-úà eàéáä Búà Bçeø äáãð̈«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹
:Lãwä éãâáìe Búãáò-ìëìe ãòBî ìäà úëàìîì¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−©«Ÿ¤

ÈÂ˙יח  ‡z¯„„ ÈkÒ ˙ÈÂ ‡kLÓ ÈkÒ ˙È»ƒ≈«¿¿»¿»ƒ≈¿«¿»¿»
:ÔB‰Èeh‡«≈

È˙יט  ‡L„e˜· ‡LnLÏ ‡LenL ÈLe·Ï ˙È»¿≈ƒ»¿«»»¿¿»»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï¿≈¿»¿«¬…«¬»¿»¿≈

:‡LnLÏ È‰B·¿ƒ¿«»»

˜„Ìכ  ÔÓ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk e˜Ùe¿»»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ√»
:‰LÓ…∆

Ècכא  ÏÎÂ daÏ ÈÚ¯˙‡c ¯·b Ïk B˙‡Â«¬»¿«¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿…ƒ
‡˙eL¯Ù‡ ˙È e‡È˙È‡ d˙È dÁe¯ ˙ÓÏL‡«¿≈«≈»≈«¿ƒ»«¿»»
dÁÏt ÏÎÏe ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙„È·ÚÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¬ƒ««¿«ƒ¿»¿»À¿»≈

:‡L„e˜ ÈLe·ÏÏÂ¿ƒ¿≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,rvn`AoFtv cvl EPnid oinEzqE ¨¤§©§¦¥¤§©¨
mFxcl oke ,dO` e"hiCv ipXnE - ©¨§¥§¨¦§¥¦¥

dO` dxUr Wng Eid ,gzRd©¤©¨£¥¤§¥©¨
Wnge ,oFtv cvl mirlwA zFQEkn§¦§¨¦§©¨©£¥
cvl mirlwA zFQEkn dO` dxUr¤§¥©¨§¦§¨¦§©

,mFxCFnMxn`PW(ci ,fk lirl) ¨§¤¤¡©
mirlw dO` dxUr Wnge'©£¥¤§¥©¨§¨¦

:'szMlgi dxez ©¨¥

(gi).úBãúémiiEUrd wEGig ilM ¦§§¥¦¨£¦
miWOWnE ,zWFgprFwzlmzF` §¤§©§¦¦§©¨

dnc`AzFrixid itFq mdA xFWwle , ¨£¨¨§¦§¨¤¥©§¦
,ux`AicMgExa ErEpi `NWi"yx d`x) ¨¨¤§¥¤Ÿ¨¨©

(hi ,fk lirl:
.íäéøúéîxFWwl milagz` mdA ¥§¥¤£¨¦¦§¨¤¤

zFrixid ilEWA zFczid:hi dxez ©§¥§¥©§¦
(hi).ãøOä éãâamicbAd md ¦§¥©§¨¥©§¨¦

xAcOA zWxtA mixEn`d(biÎe ,c), ¨£¦§¨¨©©¦§¨
miiEUrdoFx`d z` zFQkl ¨£¦§©¤¨¨

zFgAfOde dxFpOde oglXde§©ª§¨§©§¨§©¦§§
zFrQn wENiq zrWAdrWAW - ¦§©¦©¨¤§¨¨

Eid ,mFwnl mFwOn mirqFp EidW¤¨§¦¦¨§¨¨
ilM lr cxVd icbA z` miUxFR§¦¤¦§¥©§¨©§¥

mzFQkl oMWOd,`l lirl i"yx d`x) ©¦§¨§©¨
(i:k dxez



ldwieלד zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"i ipy meil inei xeriy

(áë)ìk íéLpä-ìò íéLðàä eàáiå|eàéáä áì áéãð ©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â
øLà Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úòaèå íæðå çḉ̈¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾£¤¬

éðä:ýåýéì áäæ úôeðz ó ¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈLp‰ ÏÚ∑,הּנׁשים מתרּגם:עם דלא מּׁשּום ּכפׁשּוטֹו, 'על' הּניח ּׁשהּתרּגּום (מה אליהם. ּוסמּוכין ««»ƒְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

חח  ׁשהביאּו לֹומר, ורצה 'ּומיתן', מתרּגם: רק מיּנּה, לעיל ׁשּמתרּגם ּכמֹו ּגבריא, ואתּו האנׁשים' ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ'וּיבאּו
העּזים") את "טוּו על רׁש"י ׁשּכתב ּכמֹו הּנׁשים, על ּבעֹודן נתּון ∑ÁÁ.ונזם עגל, זהב ׁשל ּתכׁשיט הּוא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ»ְִֶַָָָָֹ

הּזרֹוע, הּצמיד על נת ∑ÊÓeÎÂ.והּוא הּוא, זהב ׁשם ּכלי ּפרׁשּו ורּבֹותינּו לאּׁשה. מק ֹום אֹותֹו ּכנגד ּכּומז,ּון ְְִַַַַָ¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
זּמה  מקֹום .ּכאן ְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(119 'nr l zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים עלעלעלעל האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים כב)ווווּיּיּיּיבאבאבאבאּוּוּוּו ׁשהּזמן (לה, עׂשה מצות ׁשהּוא הּמקּדׁש, ּבבנין חּיבֹות ּדנׁשים ּבהא וטריא הּׁשקלא ידּוע ַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
חֹובת אּׁשה על ׁשאין לֹומר, ויׁש ּבּלילה). אֹותֹו ּבֹונין (ּדאין אּלא ּגּגּגּגבראבראבראבראּגרמא הּצּבּור), (ׁשעל מקּדׁש" לי "ועׂשּו מצות לקּים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּכלל  עׂשּית "ועׂשּו", - הּצּבּור ידי על יהיה ׁשּבנינֹו מחּיב הּמקּדׁש ּבנין ׁשּגדר והיינּו, הּמקּדׁש. ׁשל החפצא מּצד חּיּוב ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּוא
ונׁשים. אנׁשים יׂשראל, לכל זה ׁשּיי ולכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיׂשראל,

(âë)ïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà Léà-ìëå§¨¦º£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²
íéîcàî íìéà úøòå íéfòå LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²

:eàéáä íéLçz úøòå§Ÿ¬Ÿ§¨¦−¥¦«
i"yx£Bz‡ ‡ˆÓŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎÂ∑ ּכּלם ּתכלת ּתחׁשים, אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן אֹו ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

.הביאּו ִֵ

(ãë)úîeøz íéøî-ìkúà eàéáä úLçðe óñk ¨¥¦À§³©¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−
íéhL éöò Bzà àöîð øLà ìëå ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²

:eàéáä äãáòä úëàìî-ìëì§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−¥¦«

(äë)äåèî eàéáiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´©§¤À
-úàå éðMä úòìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà¤©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤

:LMä©¥«

daÏכב  ÈÚ¯˙‡c Ïk ‡iL ÏÚ ‡i¯·b Ô˙ÈÓe«¿«À¿«»«¿«»…¿ƒ¿¿≈ƒ≈
ÔÓ Ïk CeÁÓe Ô˜ÊÚÂ ÔÈÎ·LÂ ÔÈ¯ÈL e‡È˙È‡«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»
Ì„˜ ‡·‰c ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡ Èc ¯·b ÏÎÂ ·‰„cƒ¿«¿»¿«ƒ¬≈¬»«¬»√»

:ÈÈ¿»

Âb¯‡Â‡כג  ‡ÏÎz dnÚ ÁÎzL‡c ¯·b ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿»¿«¿¿»»
È¯Î„„ ÈÎLÓe ÈfÚÓe ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ¿≈

:e‡È˙È‡ ‡BbÒÒ ÈÎLÓe È˜nÒÓ¿«¿≈«¿≈«¿»«¿ƒ

È˙כד  e‡È˙È‡ LÁe ÛÒk ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡c Ïk»«¬≈¬»¿«¿««¿ƒ»
dnÚ ÁÎzL‡ Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»¿…ƒƒ¿¿«ƒ≈
:e‡È˙È‡ ‡ÁÏt ˙„È·Ú ÏÎÏ ÔÈhL ÈÚ‡»≈ƒƒ¿»ƒƒ«À¿»»«¿ƒ

ÏfÚÓ‡כה  ‡‰„Èa ‡aÏ ˙ÓÈkÁ ‡˙z‡ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿«¿»
„k Ô˙ÈÓeÚ·ˆ ˙È ‡Âb¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÎz ˙È ÏÊÚ «¿««»≈»ƒ¿»¿»«¿¿»»»¿«

:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).íéLpä ìòdxEn`d 'lr' zaiY ©©¨¦¥©©¨£¨
cgi ,xnFlkE ,'mr' DWExiR ,o`Mmr ¨¥¨¦§©©©¦

,odil` oikEnqE miWPdxnFlkE ©¨¦§¦£¥¤§©
ode miWp`d od ,EaCpzde E`A mNEMW¤¨¨§¦§©§¥¨£¨¦§¥
FznExY z` `iad cg` lke ,miWPd©¨¦§¨¤¨¥¦¤§¨

(i"`a):
.ççoEzp lFbr adf lW hiWkY `Ed ¨©§¦¤¨¨¨¨

d `Ede ,rFxGd lr`xwP:'cinS' ©©§©§©¦§¨¨¦
.æîeëåcbpM oEzp ,`Ed adf ilM §¨§¦¨¨¨§¤¤

EWxiR EpizFAxe .dX`l mFwn FzF`¨§¦¨§©¥¥§

iM'fnEM' mWdaiY=] oFwixhFp `Ed ¦¥¨§¦¥¨
[zFxg` zFaiz iwlgn zaMxEOd: ©§¤¤¥¤§¥¥£¥

ko`îmFwædO(.cq zay)(`"eb):dxez ¨§¦¨
bk

(bk)Bzà àöîð øLà Léà ìëå§¨¦£¤¦§¨¦
...'ebe ipW zrlFze onBx`e zlkY§¥¤§©§¨¨§©©¨¦
mipinA xAcn aEzMdW xg`n .E`iad¥¦¥©©¤©¨§©¥§¦¦
xW` Wi` lM' xnFl Fl did ,dAxd©§¥¨¨©¨¦£¤
xW`' `le ,miAx oFWlA ,'FY` E`vnp¦§§¦¦§©¦§Ÿ£¤
KM `N` ?cigi oFWlA 'FY` `vnp¦§¨¦¦§¨¦¤¨¨

`vnp xW` Wi` lM :FWExiRcg` FY` ¥¨¦£¤¦§¨¦¤¨
;ElNd mipiOdnF` ,onBx` F` ,zlkY ¥©¦¦©¨§¥¤©§¨¨

F` mili`ÎzFxFr F` ,ipWÎzrlFz©©¨¦¥¦
,miWgYxAcn aEzMd oi` ixdW §¨¦¤£¥¥©¨§©¥

FzEWxA mNEM EpOCfi xW`M `weeC©§¨©£¤¦§©§¨¦§
aEzMd miIqn KklE ,cg` mc` lW¤¨¨¤¨§¨§©¥©¨

W ,'E`iad' :miAx oFWlAmNEMlM - ¦§©¦¥¦¤¨¨
mipiOd on oin mdl didW miWp`d̈£¨¦¤¨¨¨¤¦¦©¦¦

,ElNdE`iad'dl dacp mzF`,l"kyn) ©¨¥¦¨§¨¨©
(i"`a:ck dxez

ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 207 cenr ,`l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dIeHA EwQrzd miWPd wxW mrHd©©©¤©©¨¦¦§©§©§¦¨

מטוהמטוהמטוהמטוה ווווּיּיּיּיביאביאביאביאּוּוּוּו טוטוטוטוּוּוּוּו ּבּבּבּבידיהידיהידיהידיה חכמתחכמתחכמתחכמת־־־־לבלבלבלב כה)וכלוכלוכלוכל־־־־אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה (לה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
והארּגמן  "הּתכלת את הביאּו ׁשרק האנׁשים מה־ׁשאין־ּכן הּמׁשּכן, למלאכת וכּו' והארּגמן הּתכלת את טוּו ׁשהּנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמצינּו

החּלּוק. ּבטעם לעּין ויׁש הּמׁשּכן. למלאכת ּבעצמם אֹותן הכינּו לא א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹגֹו'"
ּבית  לׁשמי ועׂשּו - מקּדׁש לי "ועׂשּו רׁש"י ּכדפירׁש "לׁשמּה" להיֹות צריכה היתה הּמׁשּכן מלאכת ּדהּנה ּבזה: לֹומר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויׁש

ְָֻקדּׁשה".
לא  ולכן לׁשמּה, מלאכּתם ׁשּיעׂשּו נאמנּות להם היתה לא העגל, ּבחטא חטאּו האנׁשים ׁשרב ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹועל־ּפי־ זה
מלאכּתם  ׁשּיעׂשּו הּדבר ּווּדאי הּמׁשּכן, ּבמלאכת ׁשּיתעּסקּו הּקּב"ה ּבחר ׁשּבהם אּלּו (ורק ּבּטוּיה להתעּסק להם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּתירּו

ְִָלׁשמּה).
להתעּסק  להן הּתירּו ולכן לׁשמּה, מלאכּתן יעׂשּו ׁשּלא לֹומר טעם אין העגל, ּבחטא חטאּו ׁשּלא הּנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמה־ׁשאין־ּכן

ְִַָּבּטוּיה.

(åë)eåè äîëça äðúà ïaì àNð øLà íéLpä-ìëå§¨̧©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−
:íéfòä-úà¤¨«¦¦«

i"yx£ÌÈfÚ‰ ˙‡ eÂË∑(צט טֹווין (שבת העּזים ּגּבי ׁשּמעל יתרה, אמנּות היתה .ֹותן א היא »∆»ƒƒְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

(æë)éðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´
:ïLçìå ãBôàì íéàlnä©¦ª¦®¨«¥−§©«¤

i"yx£e‡È·‰ Ì‡Np‰Â∑ הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב נׂשיאים ראּו מה נתן: רּבי אמר ¿«¿ƒƒ≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
מׁשלימין  אנּו ּׁשּמחּסרין, ּומה ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו נׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּבתחּלה? התנּדבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלא

ׁשּנאמר הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו ּכיון לו)אֹותֹו'. עלינּו(לקמן מה נׂשיאים, אמרּו ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
א  את הביאּו נחסרה לעׂשֹות? מּתחּלה, ׁשּנתעּצלּו ּולפי ּתחּלה. הּמזּבח ּבחנּכת התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻ

ּכתיב  והּנׂשאם מּׁשמם, .אֹות ְְְְִִִִַָ

(çë)ìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåïîL §¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ
:íénqä úøè÷ìå äçLnä©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«

ÓÎÁa‡כו  Ô‰nÚ Ô‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡iL ÏÎÂ¿»¿«»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆¿»¿»
‡ÈÊÚÓ ˙È ÔÏfÚ‡ÈÊÚÓ :Â''Ù¯ ‚''Ó·):( «¿«»«¬«»««¿»

ÈÂ˙כז  ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e‡È˙È‡ ‡i·¯·¯Â¿«¿¿«»«¿ƒ»«¿≈¿»¿»
‡„BÙ‡a ‡ÚwLÏ ‡˙eÓÏL‡ È·‡«¿≈«¿»»¿«»»¿≈»

:‡LeÁ·e¿¿»

e¯‰‡Ï˙‡כח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡ÓÒea ˙ÈÂ¿»¿»¿»ƒ¿»¿«¿»»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓÏe¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek).íéfòä úà eåèipin ziIeh lr ¨¤¨¦¦©§¦©¦¥
znkg dX` lke' oFWl xn`p xnSd©¤¤¤¡©§§¨¦¨©§©

'Eeh diciA al(mcewd weqta)o`M ENi`e , ¥§¨¤¨¨§¦¨
bltEn oFWl xn`p miGrd xrU ziIehA¦§¦©§©¨¦¦¤¡©¨§¨
oAl `Up xW` miWPd lke' :xzFi¥§¨©¨¦£¤¨¨¦¨
ixd ,'miGrd z` Eeh dnkgA dpzŸ̀¨¨§¨§¨¨¤¨¦¦£¥

W`idmiGrd zFxrU ziIeh -dzid ¤¦§¦©©£¨¦¦¨§¨
,dxizi zEpOE`minkg EWxC o`Mn ¨§¥¨¦¨¨§£¨¦

miGrd iABÎlrOWEid onvroieFh ¤¥©©¥¨¦¦©§¨¨¦
,mzF``NW ,xzFi iwp f` xnSdW itl ¨§¦¤©¤¤¨¨¦¥¤Ÿ

mici WEnWnA Klklzp(:cr zay)i"yx) ¦§©§¥§¦§¨©¦
(i"gp ,a"rx ,my:fk dxez

(fk).eàéáä íàNpäå,dpFxg`A wx §©§¦¦¥¦©¨©£¨

lM znExY dWxRzp xaMW xg`l§©©¤§¨¦§¨§¨§©¨
znExY z` aEzMd xiMfn ,mrd̈¨©§¦©¨¤§©

.mi`iUPdE`x dn ,ozp iAx xn` ©§¦¦¨©©¦¨¨¨¨
gAfOdÎzMEpgA aCpzdl mi`iUp§¦¦§¦§©¥©£©©¦§¥©
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לה ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"i ipy meil inei xeriy

(áë)ìk íéLpä-ìò íéLðàä eàáiå|eàéáä áì áéãð ©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´¥À¥Â¦Â
øLà Léà-ìëå áäæ éìk-ìk æîeëå úòaèå íæðå çḉ̈¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈§¨¦¾£¤¬

éðä:ýåýéì áäæ úôeðz ó ¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈLp‰ ÏÚ∑,הּנׁשים מתרּגם:עם דלא מּׁשּום ּכפׁשּוטֹו, 'על' הּניח ּׁשהּתרּגּום (מה אליהם. ּוסמּוכין ««»ƒְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

חח  ׁשהביאּו לֹומר, ורצה 'ּומיתן', מתרּגם: רק מיּנּה, לעיל ׁשּמתרּגם ּכמֹו ּגבריא, ואתּו האנׁשים' ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ'וּיבאּו
העּזים") את "טוּו על רׁש"י ׁשּכתב ּכמֹו הּנׁשים, על ּבעֹודן נתּון ∑ÁÁ.ונזם עגל, זהב ׁשל ּתכׁשיט הּוא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ»ְִֶַָָָָֹ

הּזרֹוע, הּצמיד על נת ∑ÊÓeÎÂ.והּוא הּוא, זהב ׁשם ּכלי ּפרׁשּו ורּבֹותינּו לאּׁשה. מק ֹום אֹותֹו ּכנגד ּכּומז,ּון ְְִַַַַָ¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
זּמה  מקֹום .ּכאן ְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(119 'nr l zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים עלעלעלעל האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים כב)ווווּיּיּיּיבאבאבאבאּוּוּוּו ׁשהּזמן (לה, עׂשה מצות ׁשהּוא הּמקּדׁש, ּבבנין חּיבֹות ּדנׁשים ּבהא וטריא הּׁשקלא ידּוע ַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
חֹובת אּׁשה על ׁשאין לֹומר, ויׁש ּבּלילה). אֹותֹו ּבֹונין (ּדאין אּלא ּגּגּגּגבראבראבראבראּגרמא הּצּבּור), (ׁשעל מקּדׁש" לי "ועׂשּו מצות לקּים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּכלל  עׂשּית "ועׂשּו", - הּצּבּור ידי על יהיה ׁשּבנינֹו מחּיב הּמקּדׁש ּבנין ׁשּגדר והיינּו, הּמקּדׁש. ׁשל החפצא מּצד חּיּוב ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּוא
ונׁשים. אנׁשים יׂשראל, לכל זה ׁשּיי ולכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיׂשראל,

(âë)ïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà Léà-ìëå§¨¦º£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²
íéîcàî íìéà úøòå íéfòå LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²

:eàéáä íéLçz úøòå§Ÿ¬Ÿ§¨¦−¥¦«
i"yx£Bz‡ ‡ˆÓŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎÂ∑ ּכּלם ּתכלת ּתחׁשים, אֹו אילים עֹורֹות אֹו ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן אֹו ¿»ƒ¬∆ƒ¿»ƒְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

.הביאּו ִֵ

(ãë)úîeøz íéøî-ìkúà eàéáä úLçðe óñk ¨¥¦À§³©¤̧¤Æ§½¤¥¦¾¥−
íéhL éöò Bzà àöîð øLà ìëå ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²

:eàéáä äãáòä úëàìî-ìëì§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−¥¦«

(äë)äåèî eàéáiå eåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®©¨¦´©§¤À
-úàå éðMä úòìBz-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà¤©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤©¬©©¨¦−§¤

:LMä©¥«

daÏכב  ÈÚ¯˙‡c Ïk ‡iL ÏÚ ‡i¯·b Ô˙ÈÓe«¿«À¿«»«¿«»…¿ƒ¿¿≈ƒ≈
ÔÓ Ïk CeÁÓe Ô˜ÊÚÂ ÔÈÎ·LÂ ÔÈ¯ÈL e‡È˙È‡«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»»
Ì„˜ ‡·‰c ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡ Èc ¯·b ÏÎÂ ·‰„cƒ¿«¿»¿«ƒ¬≈¬»«¬»√»

:ÈÈ¿»

Âb¯‡Â‡כג  ‡ÏÎz dnÚ ÁÎzL‡c ¯·b ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿»¿«¿¿»»
È¯Î„„ ÈÎLÓe ÈfÚÓe ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe¿«¿ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ¿≈

:e‡È˙È‡ ‡BbÒÒ ÈÎLÓe È˜nÒÓ¿«¿≈«¿≈«¿»«¿ƒ

È˙כד  e‡È˙È‡ LÁe ÛÒk ˙eÓ¯‡ ÌÈ¯‡c Ïk»«¬≈¬»¿«¿««¿ƒ»
dnÚ ÁÎzL‡ Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»¿…ƒƒ¿¿«ƒ≈
:e‡È˙È‡ ‡ÁÏt ˙„È·Ú ÏÎÏ ÔÈhL ÈÚ‡»≈ƒƒ¿»ƒƒ«À¿»»«¿ƒ

ÏfÚÓ‡כה  ‡‰„Èa ‡aÏ ˙ÓÈkÁ ‡˙z‡ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿«¿»
„k Ô˙ÈÓeÚ·ˆ ˙È ‡Âb¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÎz ˙È ÏÊÚ «¿««»≈»ƒ¿»¿»«¿¿»»»¿«

:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 207 cenr ,`l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dIeHA EwQrzd miWPd wxW mrHd©©©¤©©¨¦¦§©§©§¦¨

מטוהמטוהמטוהמטוה ווווּיּיּיּיביאביאביאביאּוּוּוּו טוטוטוטוּוּוּוּו ּבּבּבּבידיהידיהידיהידיה חכמתחכמתחכמתחכמת־־־־לבלבלבלב כה)וכלוכלוכלוכל־־־־אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה (לה, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
והארּגמן  "הּתכלת את הביאּו ׁשרק האנׁשים מה־ׁשאין־ּכן הּמׁשּכן, למלאכת וכּו' והארּגמן הּתכלת את טוּו ׁשהּנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמצינּו

החּלּוק. ּבטעם לעּין ויׁש הּמׁשּכן. למלאכת ּבעצמם אֹותן הכינּו לא א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹגֹו'"
ּבית  לׁשמי ועׂשּו - מקּדׁש לי "ועׂשּו רׁש"י ּכדפירׁש "לׁשמּה" להיֹות צריכה היתה הּמׁשּכן מלאכת ּדהּנה ּבזה: לֹומר ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויׁש

ְָֻקדּׁשה".
לא  ולכן לׁשמּה, מלאכּתם ׁשּיעׂשּו נאמנּות להם היתה לא העגל, ּבחטא חטאּו האנׁשים ׁשרב ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹועל־ּפי־ זה
מלאכּתם  ׁשּיעׂשּו הּדבר ּווּדאי הּמׁשּכן, ּבמלאכת ׁשּיתעּסקּו הּקּב"ה ּבחר ׁשּבהם אּלּו (ורק ּבּטוּיה להתעּסק להם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּתירּו

ְִָלׁשמּה).
להתעּסק  להן הּתירּו ולכן לׁשמּה, מלאכּתן יעׂשּו ׁשּלא לֹומר טעם אין העגל, ּבחטא חטאּו ׁשּלא הּנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמה־ׁשאין־ּכן

ְִַָּבּטוּיה.

(åë)eåè äîëça äðúà ïaì àNð øLà íéLpä-ìëå§¨̧©¨¦½£¤̧¨¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−
:íéfòä-úà¤¨«¦¦«

i"yx£ÌÈfÚ‰ ˙‡ eÂË∑(צט טֹווין (שבת העּזים ּגּבי ׁשּמעל יתרה, אמנּות היתה .ֹותן א היא »∆»ƒƒְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

(æë)éðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´
:ïLçìå ãBôàì íéàlnä©¦ª¦®¨«¥−§©«¤

i"yx£e‡È·‰ Ì‡Np‰Â∑ הּמׁשּכן ּובמלאכת ּבתחּלה, הּמזּבח ּבחנּכת להתנּדב נׂשיאים ראּו מה נתן: רּבי אמר ¿«¿ƒƒ≈ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
מׁשלימין  אנּו ּׁשּמחּסרין, ּומה ּׁשּמתנּדבין, מה צּבּור 'יתנּדבּו נׂשיאים: אמרּו ּכ אּלא ּבתחּלה? התנּדבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלא

ׁשּנאמר הּכל, את צּבּור ׁשהׁשלימּו ּכיון לו)אֹותֹו'. עלינּו(לקמן מה נׂשיאים, אמרּו ּדּים", היתה "והּמלאכה : ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
א  את הביאּו נחסרה לעׂשֹות? מּתחּלה, ׁשּנתעּצלּו ּולפי ּתחּלה. הּמזּבח ּבחנּכת התנּדבּו לכ וגֹו'. הּׁשהם בני ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻ

ּכתיב  והּנׂשאם מּׁשמם, .אֹות ְְְְִִִִַָ

(çë)ìe øBàîì ïîMä-úàå íNaä-úàåïîL §¤©−Ÿ¤§¤©¨®¤§¨¾§¤̧¤Æ
:íénqä úøè÷ìå äçLnä©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«

ÓÎÁa‡כו  Ô‰nÚ Ô‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡iL ÏÎÂ¿»¿«»¿ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆¿»¿»
‡ÈÊÚÓ ˙È ÔÏfÚ‡ÈÊÚÓ :Â''Ù¯ ‚''Ó·):( «¿«»«¬«»««¿»

ÈÂ˙כז  ‡Ï¯e· È·‡ ˙È e‡È˙È‡ ‡i·¯·¯Â¿«¿¿«»«¿ƒ»«¿≈¿»¿»
‡„BÙ‡a ‡ÚwLÏ ‡˙eÓÏL‡ È·‡«¿≈«¿»»¿«»»¿≈»

:‡LeÁ·e¿¿»

e¯‰‡Ï˙‡כח  ‡ÁLÓ ˙ÈÂ ‡ÓÒea ˙ÈÂ¿»¿»¿»ƒ¿»¿«¿»»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜ÏÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓÏe¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ek).íéfòä úà eåèipin ziIeh lr ¨¤¨¦¦©§¦©¦¥
znkg dX` lke' oFWl xn`p xnSd©¤¤¤¡©§§¨¦¨©§©

'Eeh diciA al(mcewd weqta)o`M ENi`e , ¥§¨¤¨¨§¦¨
bltEn oFWl xn`p miGrd xrU ziIehA¦§¦©§©¨¦¦¤¡©¨§¨
oAl `Up xW` miWPd lke' :xzFi¥§¨©¨¦£¤¨¨¦¨
ixd ,'miGrd z` Eeh dnkgA dpzŸ̀¨¨§¨§¨¨¤¨¦¦£¥

W`idmiGrd zFxrU ziIeh -dzid ¤¦§¦©©£¨¦¦¨§¨
,dxizi zEpOE`minkg EWxC o`Mn ¨§¥¨¦¨¨§£¨¦

miGrd iABÎlrOWEid onvroieFh ¤¥©©¥¨¦¦©§¨¨¦
,mzF``NW ,xzFi iwp f` xnSdW itl ¨§¦¤©¤¤¨¨¦¥¤Ÿ

mici WEnWnA Klklzp(:cr zay)i"yx) ¦§©§¥§¦§¨©¦
(i"gp ,a"rx ,my:fk dxez

(fk).eàéáä íàNpäå,dpFxg`A wx §©§¦¦¥¦©¨©£¨

lM znExY dWxRzp xaMW xg`l§©©¤§¨¦§¨§¨§©¨
znExY z` aEzMd xiMfn ,mrd̈¨©§¦©¨¤§©

.mi`iUPdE`x dn ,ozp iAx xn` ©§¦¦¨©©¦¨¨¨¨
gAfOdÎzMEpgA aCpzdl mi`iUp§¦¦§¦§©¥©£©©¦§¥©

,dNgYAoMWOd mTEdW xg`l oMW ©§¦¨¤¥§©©¤©©¦§¨
z` mdA z`Ul zFlbr EaCpzd¦§©§£¨¨¥¨¤¤
lM iptl zFpAxw Eaixwde ,oMWOd©¦§¨§¦§¦¨§¨¦§¥¨
`Up zWxtA xn`PW FnM ,xEAiSd©¦§¤¤¡©§¨¨©¨

(f wxt xacna)e ,ENi`oMWOdÎzk`lna §¦¦§¤¤©¦§¨
dNgYa EaCpzd `lsFQal `N`? Ÿ¦§©§©§¦¨¤¨§©

EaCpzi' :mi`iUp Exn` KM ,`N ¤̀¨¨¨§§¦¦¦§©§
oixQgOX dnE ,oiaCpzOX dn xEAv¦©¤¦§©§¦©¤§©§¦

.'FzF` oinilWn Ep` -eoeiM ¨©§¦¦§¥¨

xn`PW ,lMd z` xEAv EnilWdW¤¦§¦¦¤©Ÿ¤¤¡©
(f ,el onwl),'mIc dzid dk`lOde'§©§¨¨¨§¨©¨

'zFUrl Epilr dn' ,mi`iUp Exn`- ¨§§¦¦¤¨¥©£
oMWOd zacpA sYYWdl Epikf `NW? ¤Ÿ¨¦§¦§©¥§¦§©©¦§¨

,'Fbe mdXd ipa` z` E`iadicM ¥¦¥©§¥©Ÿ©§§¥
dPEdMd icbaA sYYWdlKkl . §¦§©¥§¦§¥©§¨§¨

.dNgY gAfOdÎzMEpgA EaCpzd¦§©§©£©©¦§¥©§¦¨
ElSrzPW itlEEaCpzd `le §¦¤¦§©§§Ÿ¦§©§
oMWOd zk`lnAdxqgp ,dNgYn ¦§¤¤©¦§¨¦§¦¨¤§§¨

o`MzF`zg`,mnXnoMW ¨©©¦§¨¤¥
,aizM 'm`UPde'c"Ei xqgx"acna ,ixtq) §©§¦¦§¦¨¥

(`yp:gk dxez



ldwieלו zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"i iyily meil inei xeriy

(èë)àéáäì íúà íaì áãð øLà äMàå Léà-ìk̈¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ
äLî-ãéa úBNòì ýåýé äeö øLà äëàìnä-ìëì§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¤®

:ýåýéì äáãð ìàøNé-éðá eàéáä¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«
ß '` xc` g"i iyily mei ß

(ì)äLî øîàiåýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà ©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−
:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLa§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«

i"yx£eÁ¯∑היה ּבנּה מרים .ׁשל ְְִֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr `l zegiy ihewl)

היההיההיההיה מריםמריםמריםמרים ׁשׁשׁשׁשלללל ל)ּבּבּבּבננננּהּהּהּה לה, תּׂשא(רש"י ּכי ּבפרׁשת ּכן ּכתב לא מּדּוע ועֹוד, לעיל. ּכן ּכתב ּכבר רׁש"י הרי לׁשאל, (לא,יׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מיח ב) ׁשם ׁשּגם הּבא, ּפרׁש"י התחלת אּלא עצמֹו, ּבפני ּדּבּור אינֹו זה ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש לחּור. ּבצלאל לד)ס ּכלֹומר:(פסוק . ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻ

מּצד ּגם ּבצלאל ׁשל יחּוסֹו ּגדל מֹודיע יׁשהאם האם האם האם הּכתּוב תּׂשא ּכי ּבפרׁשת אבל ל'דל'. ה'ׁשֹוע' הׁשואת טפי מתקּים ׁשּבזה , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשל מעלֹותיו מּצד הּוא לחּור ׁשהּיחּוס ּבפׁשטּות, ּבּכתּובחחחחּוּוּוּוררררלֹומר .(וברש"י)הּמפרׁשֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 449 cenr ,fh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

miGrd lrn zFrixId zIeh§¦©©§¦¥©¨¦¦

אתאתאתאת־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה:::: יהוהיהוהיהוהיהוה ּכּכּכּכלללל־־־־אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־צצצצּוּוּוּוהההה אתאתאתאת עעעעׂשׂשׂשׂשהההה יהיהיהיהּוּוּוּודהדהדהדה למלמלמלמּטּטּטּטהההה חחחחּוּוּוּור ר ר ר  ּבּבּבּבןןןן אאאאּוּוּוּורירירירי ּבּבּבּבןןןן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּוּוּוּובצלאלבצלאלבצלאלבצלאל ֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ואחר־ּכ ּכלים ּתחּלה לעׂשֹות לבצלאל צּוה מׁשה ּכי כּו' רּבֹו לֹו אמר ׁשּלא ּדברים אפילּו מׁשה, את ה' צּוה אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּכל

עׂשה וכן . . ּבתֹוכֹו ּכלים מׂשים ואחר־ּכ ּבית ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל, לֹו אמר רש"י)מׁשּכן. ובפירוש כב. (לח, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ
ּדלא  הּקרׁשים, את ואחר־ּכ ּתחּלה הּיריעֹות את עׂשּו מּדּוע העֹולם", ּכ"מנהג הּמׁשּכן לבנֹות צריכים היּו ּדאם לעּין, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹיׁש

ּגּגֹו את אחר־ּכ ורק הּבית, קירֹות את ׁשּבֹונים העֹולם ועוד)ּכמנהג יד, לו, ויקהל התוספות בעלי רבותינו גם ?(וראה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָ
ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

הּפסּוק כו)על לה, לּב(ויקהל נׂשא אׁשר הּנׁשים אּמנּות "וכל היתה "היא רׁש"י ּפירׁש העּזים" את טוּו ּבחכמה אֹותנה ן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבת ּבמסכת רׁש"י ּפירׁש וכן אֹותן". טוין היּו העּזין ׁשּמעל  שטוף)יתרה, דבור־המתחיל ב העּזים,(עד, את טּוּו קדריׁש, "קרא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

מּמׁש. ּגּופם על טוּוי ּכׁשהּצמר העּזים את הּנׁשים ׁשהביאּו והינּו מׁשמע". עּזים ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבגּופן
לבנֹות  ׁשּיסּימּו עד גּביהם על הּטוּיה עם העּזים את להׁשהֹות אפׁשר היה לא ּבעלי־חיים, צער ׁשּמּצד מעצמֹו, מּובן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹואם־ּכן

אֹותן. ׁשּטוּו אחרי מּיד הּיריעֹות את לעׂשֹות מכרחים היּו ולכן הּקרׁשים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאת

(àì)äðeáúa äîëça íéäìû çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáe§©−©§¨§¨¨«

(áì)óñkáe áäfa úNòì úáLçî áLçìå§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤
:úLçpáe©§«¤

(âì)úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
:úáLçî úëàìî-ìëa§¨§¤¬¤©«£¨«¤

ÔB‰nÚכט  ÔB‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡˙z‡Â ¯·b Ïk»¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡z„·Ú ÏÎÏ ‰‡˙È‡Ï¿«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿»¿∆¿«
‡z·„ Ï‡¯NÈ È· e‡È˙È‡ ‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÈÈל  Èa¯c BÊÁ Ï‡¯NÈ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¬¿«ƒ¿»
‡Ë·LÏ ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeLa¿¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»

:‰„e‰È„ƒ»

ÈÈלא  Ì„˜ ÔÓ ‰‡e· Áe¯ dnÚ ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ≈«¿»ƒ√»¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒa ‡˙ÓÎÁa¿»¿¿»¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡לב  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ïe¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»

e¯b·e˙לג  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓe‡·e¿»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:ÔÂÓe‡ ˙„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(l).øeçmixn lW DpAdWn zFg`did(:`i dheq):`l dxez §¨¤¦§¨£¤¨¨

ldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"i iyily meil inei xeriy

(ãì)Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
:ïã-ähîì§©¥¨«

i"yx£·‡ÈÏ‰‡Â∑ למלאכת לבצלאל הּמקֹום והׁשוהּו הּׁשפחֹות. מּבני ׁשּבּׁשבטים, הירּודים מן ּדן, מּׁשבט ¿»√ƒ»ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּׁשּנאמר מה לקּים הּׁשבטים, מּגדֹולי והּוא לד)הּמׁשּכן, לפניֿדל (איוב ׁשֹוע "ולאֿנּכר :". ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹ

(äì)úëàìî-ìk úBNòì áì-úîëç íúà àlî¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤
Løç|í÷øå áLçåúòìBúa ïîbøàáe úìëza ¨¨´§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©

éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe éðMä©¨¦²©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−
:úáLçî©«£¨«Ÿ

åì(à)ìëå áàéìäàå ìàìöá äNòå|áì-íëç Léà §¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´£©¥À
úòãì änäa äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨¨©´©
-øLà ìëì Lãwä úãáò úëàìî-ìk-úà úNòì©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤

:ýåýé äeö¦−̈§Ÿ̈«

(á)ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ
ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà-ìk̈¦´£©¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ
úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð øLà£¤´§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬

:dúàŸ¨«

(â)øLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧
úNòì Lãwä úãáò úëàìîì ìàøNé éða eàéáä¥¦¹§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´
:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä íäå dúàŸ¨®§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤

(ã)úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤
íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà Lãwä: ©®Ÿ¤¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«

(ä)àéáäì íòä íéaøî øîàl äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®
úNòì ýåýé äeö-øLà äëàìnì äãáòä écî¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬

:dúàŸ¨«
i"yx£‰„·Ú‰ ÈcÓ∑העבֹודה יֹותר צר .מּכדי ƒ≈»¬…»ְֲִֵֵֶָָֹ

a¯לד  ·‡ÈÏ‰‡Â ‡e‰ daÏa ·‰È ‡Ùl‡Ïe¿«»»¿«¿ƒ≈¿»√ƒ»«
:Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»

Ïkלה  „aÚÓÏ ‡aÏ ˙eÓÈkÁ ÔB‰nÚ ÌÏL‡«¿≈ƒ¿«ƒƒ»¿∆¿«»
‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b ˙„È·Úƒƒ««»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»
‡„È·Ú Ïk È„·Ú ÈÁÓe ‡ˆe··e È¯B‰Ê Ú·ˆaƒ¿«¿ƒ¿»«≈»¿≈»ƒƒ»

:ÔÂÓe‡ ÈÙÏÓe«¿≈«¿»

ÌÈkÁא  ¯·b ÏÎÂ ·‡ÈÏ‰‡Â Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈¿»√ƒ»¿»¿««ƒ
ÔB‰a ‡˙e˙ÏÎeÒÂ ‡ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏƒ»ƒ«¿»»¿»¿¿¿»»¿
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ˙È „aÚÓÏ ÚcÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ«»¿«¿»

:ÈÈ „wt Èc ÏÎÏ¿…ƒ«≈¿»

ÏÎÏeב  ·‡ÈÏ‰‡Ïe Ï‡Ïˆ·Ï ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒ¿«¿≈¿»√ƒ»¿»
Ïk daÏa ‡˙ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏ ÌÈkÁ ¯·b¿««ƒƒ»ƒ«¿»»¿¿»¿ƒ≈»
„aÚÓÏ ‡z„·ÚÏ ·¯˜ÓÏ daÏ ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿∆¿«

:d˙È»«

Ècג  ‡˙eL¯Ù‡ Ïk ˙È ‰LÓ Ì„˜ ÔÓ e·ÈÒe¿ƒƒ√»…∆»»«¿»»ƒ
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·ÚÏ Ï‡¯NÈ Èa e‡È˙È‡«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ«»¿«¿»
‡z·„ „BÚ dÏ Ô˙ÈÓ Ôep‡Â d˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿ƒ«¿«≈¿«¿»

:¯Ùˆa ¯Ùˆaƒ¿«ƒ¿»

È·Ú„˙ד  Ïk ˙È ÔÈ„·Úc ‡iÓÈkÁ Ïk B˙‡Â«¬»«ƒ«»¿»¿ƒ»»ƒƒ«
:ÔÈ„·Ú Ôep‡c dz„·ÚÓ ¯·b ¯·b ‡L„e˜¿»¿«¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

È‡Ï˙‡‰ה  ‡nÚ ÔbÒÓ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¿≈««¿««»¿«¿»»
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙc ‡z„·ÚÏ ‡ÁÏt ˙qÓƒ«»¿»»¿ƒƒ¿»¿«≈¿»¿∆¿«

:d˙È»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).áàéìäàåon ,oC haXn §¨¢¦¨¦¥¤¨¦
oicExidmzEaiWgA mihrEOd on - ©§¦¦©¨¦©£¦¨

,mihaXAWoC oMWd ipAnzFgtX ¤©§¨¦¤¥¨¦§¥©§¨
dide ,ok iR lr s`mFwOd EdeWdz`) ¨¨§©©¦¥¦§¨©¨¤

(a`ild`Îzk`lnl l`lval ¨¢¦¨¦§©§¥¦§¤¤

`Ede ,oMWOd(l`lvA)ilFcBn ©¦§¨§§©§¥¦§¥
mihaXddcEdi haXn ,didmiIwl ; ©§¨¦¨¨¦¥¤§¨§©¥

xn`PX dn(hi ,cl aei`)rFW xMp `le' ©¤¤¡©§Ÿ¦©©
'lc iptlcAkPd xVd F` xiWrd - ¦§¥¨¤¨¦©©©¦§¨

on xzFi 'd iptl aEWge xMip Fpi ¥̀¦¨§¨¦§¥¥¦

eiptl mieeW mdipW `N` ,iprd:dxez ¤¨¦¤¨§¥¤¨¦§¨¨
dl
åì(d).äãBáòä écî,xnFlMxzFi ¦¥¨£¨§©¥

:dcFard KxFv icMne dxez ¦§¥¤¨£¨



לז ldwie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"i iyily meil inei xeriy

(èë)àéáäì íúà íaì áãð øLà äMàå Léà-ìk̈¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»Ÿ¨¼§¨¦Æ
äLî-ãéa úBNòì ýåýé äeö øLà äëàìnä-ìëì§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¤®

:ýåýéì äáãð ìàøNé-éðá eàéáä¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈©«Ÿ̈«
ß '` xc` g"i iyily mei ß

(ì)äLî øîàiåýåýé àø÷ eàø ìàøNé éða-ìà ©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬§Ÿ̈−
:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLa§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬§¨«

i"yx£eÁ¯∑היה ּבנּה מרים .ׁשל ְְִֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr `l zegiy ihewl)

היההיההיההיה מריםמריםמריםמרים ׁשׁשׁשׁשלללל ל)ּבּבּבּבננננּהּהּהּה לה, תּׂשא(רש"י ּכי ּבפרׁשת ּכן ּכתב לא מּדּוע ועֹוד, לעיל. ּכן ּכתב ּכבר רׁש"י הרי לׁשאל, (לא,יׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מיח ב) ׁשם ׁשּגם הּבא, ּפרׁש"י התחלת אּלא עצמֹו, ּבפני ּדּבּור אינֹו זה ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש לחּור. ּבצלאל לד)ס ּכלֹומר:(פסוק . ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻ

מּצד ּגם ּבצלאל ׁשל יחּוסֹו ּגדל מֹודיע יׁשהאם האם האם האם הּכתּוב תּׂשא ּכי ּבפרׁשת אבל ל'דל'. ה'ׁשֹוע' הׁשואת טפי מתקּים ׁשּבזה , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשל מעלֹותיו מּצד הּוא לחּור ׁשהּיחּוס ּבפׁשטּות, ּבּכתּובחחחחּוּוּוּוררררלֹומר .(וברש"י)הּמפרׁשֹות ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 449 cenr ,fh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

miGrd lrn zFrixId zIeh§¦©©§¦¥©¨¦¦

אתאתאתאת־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה:::: יהוהיהוהיהוהיהוה ּכּכּכּכלללל־־־־אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־צצצצּוּוּוּוהההה אתאתאתאת עעעעׂשׂשׂשׂשהההה יהיהיהיהּוּוּוּודהדהדהדה למלמלמלמּטּטּטּטהההה חחחחּוּוּוּור ר ר ר  ּבּבּבּבןןןן אאאאּוּוּוּורירירירי ּבּבּבּבןןןן ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּוּוּוּובצלאלבצלאלבצלאלבצלאל ֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ואחר־ּכ ּכלים ּתחּלה לעׂשֹות לבצלאל צּוה מׁשה ּכי כּו' רּבֹו לֹו אמר ׁשּלא ּדברים אפילּו מׁשה, את ה' צּוה אׁשר ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּכל

עׂשה וכן . . ּבתֹוכֹו ּכלים מׂשים ואחר־ּכ ּבית ּתחּלה לעׂשֹות העֹולם מנהג ּבצלאל, לֹו אמר רש"י)מׁשּכן. ובפירוש כב. (לח, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ
ּדלא  הּקרׁשים, את ואחר־ּכ ּתחּלה הּיריעֹות את עׂשּו מּדּוע העֹולם", ּכ"מנהג הּמׁשּכן לבנֹות צריכים היּו ּדאם לעּין, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹיׁש

ּגּגֹו את אחר־ּכ ורק הּבית, קירֹות את ׁשּבֹונים העֹולם ועוד)ּכמנהג יד, לו, ויקהל התוספות בעלי רבותינו גם ?(וראה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָ
ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

הּפסּוק כו)על לה, לּב(ויקהל נׂשא אׁשר הּנׁשים אּמנּות "וכל היתה "היא רׁש"י ּפירׁש העּזים" את טוּו ּבחכמה אֹותנה ן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבת ּבמסכת רׁש"י ּפירׁש וכן אֹותן". טוין היּו העּזין ׁשּמעל  שטוף)יתרה, דבור־המתחיל ב העּזים,(עד, את טּוּו קדריׁש, "קרא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

מּמׁש. ּגּופם על טוּוי ּכׁשהּצמר העּזים את הּנׁשים ׁשהביאּו והינּו מׁשמע". עּזים ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבגּופן
לבנֹות  ׁשּיסּימּו עד גּביהם על הּטוּיה עם העּזים את להׁשהֹות אפׁשר היה לא ּבעלי־חיים, צער ׁשּמּצד מעצמֹו, מּובן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹואם־ּכן

אֹותן. ׁשּטוּו אחרי מּיד הּיריעֹות את לעׂשֹות מכרחים היּו ולכן הּקרׁשים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאת

(àì)äðeáúa äîëça íéäìû çeø Búà àlîéå©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáe§©−©§¨§¨¨«

(áì)óñkáe áäfa úNòì úáLçî áLçìå§©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤
:úLçpáe©§«¤

(âì)úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
:úáLçî úëàìî-ìëa§¨§¤¬¤©«£¨«¤

ÔB‰nÚכט  ÔB‰aÏ ÈÚ¯˙‡c ‡˙z‡Â ¯·b Ïk»¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙ Èc ‡z„·Ú ÏÎÏ ‰‡˙È‡Ï¿«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿»¿∆¿«
‡z·„ Ï‡¯NÈ È· e‡È˙È‡ ‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÈÈל  Èa¯c BÊÁ Ï‡¯NÈ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¬¿«ƒ¿»
‡Ë·LÏ ¯eÁ ¯· È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeLa¿¿«¿≈«ƒ«¿ƒ¿»

:‰„e‰È„ƒ»

ÈÈלא  Ì„˜ ÔÓ ‰‡e· Áe¯ dnÚ ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ≈«¿»ƒ√»¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒa ‡˙ÓÎÁa¿»¿¿»¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡לב  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ïe¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»

e¯b·e˙לג  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓe‡·e¿»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:ÔÂÓe‡ ˙„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(l).øeçmixn lW DpAdWn zFg`did(:`i dheq):`l dxez §¨¤¦§¨£¤¨¨

ldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"i iyily meil inei xeriy

(ãì)Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeä Baìa ïúð úøBäìe§−Ÿ¨©´§¦®¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈
:ïã-ähîì§©¥¨«

i"yx£·‡ÈÏ‰‡Â∑ למלאכת לבצלאל הּמקֹום והׁשוהּו הּׁשפחֹות. מּבני ׁשּבּׁשבטים, הירּודים מן ּדן, מּׁשבט ¿»√ƒ»ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּׁשּנאמר מה לקּים הּׁשבטים, מּגדֹולי והּוא לד)הּמׁשּכן, לפניֿדל (איוב ׁשֹוע "ולאֿנּכר :". ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹ

(äì)úëàìî-ìk úBNòì áì-úîëç íúà àlî¦¥̧Ÿ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤
Løç|í÷øå áLçåúòìBúa ïîbøàáe úìëza ¨¨´§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©

éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe éðMä©¨¦²©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−
:úáLçî©«£¨«Ÿ

åì(à)ìëå áàéìäàå ìàìöá äNòå|áì-íëç Léà §¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´£©¥À
úòãì änäa äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨¨©´©
-øLà ìëì Lãwä úãáò úëàìî-ìk-úà úNòì©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤§¬Ÿ£¤

:ýåýé äeö¦−̈§Ÿ̈«

(á)ìàå áàéìäà-ìàå ìàìöa-ìà äLî àø÷iå©¦§¨´¤À¤§©§¥»§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ
ìk Baìa äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç Léà-ìk̈¦´£©¥½£¤̧¨©¯§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ
úNòì äëàìnä-ìà äáø÷ì Baì BàNð øLà£¤´§¨´¦½§¨§¨¬¤©§¨−̈©«£¬

:dúàŸ¨«

(â)øLà äîeøzä-ìk úà äLî éðôlî eç÷iå©¦§º¦¦§¥´¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧
úNòì Lãwä úãáò úëàìîì ìàøNé éða eàéáä¥¦¹§¥´¦§¨¥À¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´
:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáä íäå dúàŸ¨®§Â¥Â¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤

(ã)úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk eàáiå©¨¸ŸÆ¨©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤
íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà Lãwä: ©®Ÿ¤¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«

(ä)àéáäì íòä íéaøî øîàl äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®
úNòì ýåýé äeö-øLà äëàìnì äãáòä écî¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬

:dúàŸ¨«
i"yx£‰„·Ú‰ ÈcÓ∑העבֹודה יֹותר צר .מּכדי ƒ≈»¬…»ְֲִֵֵֶָָֹ

a¯לד  ·‡ÈÏ‰‡Â ‡e‰ daÏa ·‰È ‡Ùl‡Ïe¿«»»¿«¿ƒ≈¿»√ƒ»«
:Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»

Ïkלה  „aÚÓÏ ‡aÏ ˙eÓÈkÁ ÔB‰nÚ ÌÏL‡«¿≈ƒ¿«ƒƒ»¿∆¿«»
‡Âb¯‡·e ‡ÏÎ˙a ¯iˆÂ Ôn‡Â ¯b ˙„È·Úƒƒ««»¿»»¿«»¿ƒ¿»¿«¿¿»»
‡„È·Ú Ïk È„·Ú ÈÁÓe ‡ˆe··e È¯B‰Ê Ú·ˆaƒ¿«¿ƒ¿»«≈»¿≈»ƒƒ»

:ÔÂÓe‡ ÈÙÏÓe«¿≈«¿»

ÌÈkÁא  ¯·b ÏÎÂ ·‡ÈÏ‰‡Â Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈¿»√ƒ»¿»¿««ƒ
ÔB‰a ‡˙e˙ÏÎeÒÂ ‡ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏƒ»ƒ«¿»»¿»¿¿¿»»¿
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ˙È „aÚÓÏ ÚcÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ«»¿«¿»

:ÈÈ „wt Èc ÏÎÏ¿…ƒ«≈¿»

ÏÎÏeב  ·‡ÈÏ‰‡Ïe Ï‡Ïˆ·Ï ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒ¿«¿≈¿»√ƒ»¿»
Ïk daÏa ‡˙ÓÎÁ ÈÈ ·‰Èc ‡aÏ ÌÈkÁ ¯·b¿««ƒƒ»ƒ«¿»»¿¿»¿ƒ≈»
„aÚÓÏ ‡z„·ÚÏ ·¯˜ÓÏ daÏ ÈÚ¯˙‡c¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿∆¿«

:d˙È»«

Ècג  ‡˙eL¯Ù‡ Ïk ˙È ‰LÓ Ì„˜ ÔÓ e·ÈÒe¿ƒƒ√»…∆»»«¿»»ƒ
‡L„e˜ ÔÁÏt ˙„È·ÚÏ Ï‡¯NÈ Èa e‡È˙È‡«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ«»¿«¿»
‡z·„ „BÚ dÏ Ô˙ÈÓ Ôep‡Â d˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»«¿ƒ«¿«≈¿«¿»

:¯Ùˆa ¯Ùˆaƒ¿«ƒ¿»

È·Ú„˙ד  Ïk ˙È ÔÈ„·Úc ‡iÓÈkÁ Ïk B˙‡Â«¬»«ƒ«»¿»¿ƒ»»ƒƒ«
:ÔÈ„·Ú Ôep‡c dz„·ÚÓ ¯·b ¯·b ‡L„e˜¿»¿«¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

È‡Ï˙‡‰ה  ‡nÚ ÔbÒÓ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆¿≈««¿««»¿«¿»»
„aÚÓÏ ÈÈ „wÙc ‡z„·ÚÏ ‡ÁÏt ˙qÓƒ«»¿»»¿ƒƒ¿»¿«≈¿»¿∆¿«

:d˙È»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).áàéìäàåon ,oC haXn §¨¢¦¨¦¥¤¨¦
oicExidmzEaiWgA mihrEOd on - ©§¦¦©¨¦©£¦¨

,mihaXAWoC oMWd ipAnzFgtX ¤©§¨¦¤¥¨¦§¥©§¨
dide ,ok iR lr s`mFwOd EdeWdz`) ¨¨§©©¦¥¦§¨©¨¤

(a`ild`Îzk`lnl l`lval ¨¢¦¨¦§©§¥¦§¤¤

`Ede ,oMWOd(l`lvA)ilFcBn ©¦§¨§§©§¥¦§¥
mihaXddcEdi haXn ,didmiIwl ; ©§¨¦¨¨¦¥¤§¨§©¥

xn`PX dn(hi ,cl aei`)rFW xMp `le' ©¤¤¡©§Ÿ¦©©
'lc iptlcAkPd xVd F` xiWrd - ¦§¥¨¤¨¦©©©¦§¨

on xzFi 'd iptl aEWge xMip Fpi ¥̀¦¨§¨¦§¥¥¦

eiptl mieeW mdipW `N` ,iprd:dxez ¤¨¦¤¨§¥¤¨¦§¨¨
dl
åì(d).äãBáòä écî,xnFlMxzFi ¦¥¨£¨§©¥

:dcFard KxFv icMne dxez ¦§¥¤¨£¨



ldwieלח zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` h"i iriax meil inei xeriy

(å)Léà øîàì äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå©§©´¤À©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼¦´
Lãwä úîeøúì äëàìî ãBò-eNòé-ìà äMàå§¦À̈©©«£²§¨−̈¦§©´©®Ÿ¤

:àéáäî íòä àìkiå©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«
i"yx£‡ÏkiÂ∑ מניעה .לׁשֹון «ƒ»≈ְְִָ

(æ)úBNòì äëàìnä-ìëì íiã äúéä äëàìnäå§©§¨À̈¨«§¨¬©¨²§¨©§¨−̈©«£´
:øúBäå dúàŸ¨®§¥«

i"yx£‰Î‡Ïn‰ŒÏÎÏ Ìic ‰˙È‰ ‰Î‡Ïn‰Â∑ לכל הּמׁשּכן, עֹוׂשי ׁשל ּדּים היתה ההבאה ּומלאכת ¿«¿»»»¿»«»¿»«¿»»ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
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מֹואב  ."את ֶָ

ß '` xc` h"i iriax mei ß

(ç)-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNòiå©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤
ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNò ïkLnä©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ
:íúà äNò áLç äNòî íéáøk éðL úòìBúå§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«

(è)änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äòéøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

:úòéøéä-ìëì§¨©§¦«Ÿ

(é)Lîçå úçà-ìà úçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−¤¤¨®§¨¥³
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

(àé)úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì Nòiå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
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:úéðMä úøaçna äðBöéwä©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

·È¯LÓ˙‡ו  ‡ÊB¯Î e¯·Ú‡Â ‰LÓ „wÙe«≈…∆¿«¬«»»¿«¿ƒ»
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:‰‡˙È‡lÓ ‡nÚ ˜ÒÙe ‡L„e˜ ˙eL¯Ù‡Ï¿«¿»¿»¿««»ƒ¿«¿»»
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:ÔB‰˙È „·Ú Ôn‡»»¬«»¿
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:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ»»
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(e ,bk ziy`xa i"yx:f dxez
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äëàìnäxzFde Dz` zFUrl. ©§¨¨©£Ÿ¨§¥
DWExiR aEzMd zNigzAW dk`lOd©§¨¨¤¦§¦©©¨¥¨
dk`lOd ENi`e ,'d`add zk`ln'§¤¤©£¨¨§¦©§¨¨
zk`ln' DWExiR aEzMd KWndAW¤§¤§¥©¨¥¨§¤¤
:aEzMd WxRzn Kke .'oMWOd ziIUr£¦©©¦§¨§¨¦§¨¥©¨

d`add zk`lnEmrd lW dacPde §¤¤©£¨¨§©§¨¨¤¨¨

,mIc dzidiC - mdNW iC ,xnFlMlW ¨§¨©¨§©©¤¨¤©¤
WOd iUFroMzFacPd EwiRqdW - ¥©¦§¨¤¦§¦©§¨

,oMWOd ziIUrA miwqFrllkl ¨§¦©£¦©©¦§¨§¨
lW dk`lOdd ziIUr.oMWnzpeEke ©§¨¨¤£¦©©¦§¨§©¨©

mikixv Eid `NW ,xnFl aEzMd©¨©¤Ÿ¨§¦¦
didW itl ,DziIUrA mvnhvdl§¦§©§¥©£¦¨¨§¦¤¨¨

ickA wiRqn xEriW zFacPAzFUrl ©§¨¦©§¦¦§¥©£
xzFdlE DzF`odn xizFdl s`e - ¨§¥§©§¦¥¤

(i"`a ,m"`x ,epxetq):
.øúBäåxnFgA minvnhvn Eid `NW §¥¤Ÿ¨¦§©§§¦§¤

oin lMn mixnFB Eid `N` ,dk`lOl©§¨¨¤¨¨§¦¦¨¦
xFwn 'xzFd' oFWlE .EPOn mixizFnE¦¦¦¤§¥§
deFd oFWlM o`M WOWnE ,`Ed (lrFRd©©§©¥¨¦§¤

,KXEnn'FAl z` cAkde' FnM,g lirl) §¨§§©§¥¤¦
(`idrxR al z` ciAkn did d"awd]¨¨©§¦¤¥©§Ÿ

[cFre cFr,oke'a`Fn z` zFMde' ¨§¥§©¤¨
(ck ,b aÎmikln)z` EMd l`xUi ipA]§¥¦§¨¥¦¤

[cFr EMde Exfge ,a`Fn(i"etc t"r):dxez ¨§¨§§¦
g

ldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'k iying meil inei xeriy

(áé)íéMîçå úçàä äòéøéa äNò úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNò úàììª«¨ÀŸ¨¨Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́

:úçà-ìà úçà úàìlä úìéa÷î úéðMä©¥¦®©§¦ŸÆ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«

(âé)íéMîç Nòiåúòéøéä-úà øaçéå áäæ éñø÷ ©©¾©£¦¦−©§¥´¨¨®©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ
:ãçà ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà úçà©©³¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«

(ãé)-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé Nòiå©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«
:íúà äNò úòéøé äøNò¤§¥¬§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«

(åè)ìL úçàä äòéøéä Cøàòaøàå änàa íéL ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´
ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä áçø úBnà©½−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬

:úòéøé äøNò¤§¥−§¦«Ÿ

(æè)LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥²¤£¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¤¥¬
:ãáì úòéøéä©§¦−Ÿ§¨«

(æé)äðöéwä äòéøéä úôN ìò íéMîç úàìì Nòiå©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈
äòéøéä úôN-ìò äNò úàìì íéMîçå úøaçna©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈

:úéðMä úøáçä©«Ÿ¤−¤©¥¦«

(çé)ìäàä-úà øaçì íéMîç úLçð éñø÷ Nòiå©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤
:ãçà úéäì¦«§¬Ÿ¤¨«

(èé)íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nòiå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìòîìî íéLçz úøò äñëîe¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

ß '` xc` 'k iying mei ß

(ë):íéãîò íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«

(àë)øNòänàä éöçå änàå Løwä Cøà únà ¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈
:ãçàä Løwä áçø−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«

(áë)-ìà úçà úálLî ãçàä Løwì úãé ézL§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ¨«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNò ïk úçà¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

Á„‡יב  ‡˙ÚÈ¯Èa „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ¬«ƒƒ¬»¬»
˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ¬«¿ƒ¿»ƒƒ¬»¿≈
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·eÚ ÔeÎÓ ‡˙Èz ÈÙBÏ≈ƒ¿≈»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

È˙יג  ÛÙÏÂ ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „·ÚÂ«¬««¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
‰Â‰Â ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»«¬»

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»

kLÓ‡יד  ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓc ÔÚÈ¯È „·ÚÂ«¬«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:Ô‰˙È „·Ú ÔÚÈ¯È ¯NÚ „Á«¬«¿ƒ»¬«»¿∆

ÔÈn‡aטו  ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ¿«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡È˙et ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»ƒƒ¬»¬»¿«¿»

:ÔÚÈ¯È ¯NÚ „ÁÏ ‡„Á¬»¿«¬«¿ƒ»

ÔÚÈ¯Èטז  ˙L ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»≈¿ƒ»
:„BÁÏ¿

„ÚÈ¯È˙‡יז  ‡˙ÙÒ ÏÚ ÔÈLÓÁ ÔÈ·eÚ „·ÚÂ«¬«¬ƒ«¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ¬««

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙÒƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יח  ‡ÙtÏÏ ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „·ÚÂ«¬«¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿«»»»
:„Á ÈÂ‰ÓÏ ‡kLÓ«¿¿»¿≈¡≈»

„„È¯Îיט  ÈÎLÓ ‡kLÓÏ ‰‡ÙBÁ „·ÚÂ«¬«»»¿«¿¿»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLכ  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

ebÏÙe˙כא  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡כב  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „·Ú Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈¬«¿…«≈«¿¿»
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(àé)úçàä äòéøéä úôN ìò úìëz úàìì Nòiå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äòéøéä úôNa äNò ïk úøaçna äöwî¦¨−̈©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwä©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«

·È¯LÓ˙‡ו  ‡ÊB¯Î e¯·Ú‡Â ‰LÓ „wÙe«≈…∆¿«¬«»»¿«¿ƒ»
‡z„·Ú „BÚ Ôe„·ÚÈ ‡Ï ‡˙z‡Â ¯·b ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«¿ƒ¿»»««¿ƒƒ¿»
:‰‡˙È‡lÓ ‡nÚ ˜ÒÙe ‡L„e˜ ˙eL¯Ù‡Ï¿«¿»¿»¿««»ƒ¿«¿»»

aÚÓÏ„ז  ‡z„·Ú ÏÎÏ ˙qÓ ˙Â‰ ‡z„·ÚÂ¿ƒƒ¿»¬«ƒ«¿»ƒƒ¿»¿∆¿«
:˙¯˙ÈÂ d˙È»«ƒ»»

È˙ח  ‡z„·Ú È„·Úa ‡aÏ ÈÓÈkÁ ÏÎ e„·ÚÂ«¬»»«ƒ≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿»»
‡ÏÎ˙Â ¯ÈÊL ıe·c ÔÚÈ¯È ¯NÚ ‡kLÓ«¿¿»¬«¿ƒ»¿¿ƒ¿ƒ¿»
„·BÚ ÔÈ·e¯k ˙¯eˆ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ«

:ÔB‰˙È „·Ú Ôn‡»»¬«»¿

‡ÔÈnט  ‡ÈÓ˙e ÔÈ¯ÒÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿»«ƒ
‡˙ÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ÔÈn‡ Úa¯‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»ƒ¿¬»

:‡˙ÚÈ¯È ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ»»

LÓÁÂי  ‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»»≈¿ƒ»¬»ƒ¬»¿»≈
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÛÙÏ ÔÚÈ¯È¿ƒ»»≈¬»ƒ¬»

„ÚÈ¯È˙‡יא  ‡˙ÙÒ ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈ·eÚ „·ÚÂ«¬«¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙÒa „·Ú Ôk ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈≈¬«¿ƒ¿»

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa ‡˙ÚÈ¯Ècƒƒ¬»¿ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).àìkiådripn oFWl(dxivr), ©¦¨¥§§¦¨£¦¨
cFr `iadNn mrd xvrp ,xnFlkEd`x) §©¤§©¨¨¦§¨¦

(e ,bk ziy`xa i"yx:f dxez
(f)ìëì íiã äúéä äëàìnäå§©§¨¨¨§¨©¨§¨

äëàìnäxzFde Dz` zFUrl. ©§¨¨©£Ÿ¨§¥
DWExiR aEzMd zNigzAW dk`lOd©§¨¨¤¦§¦©©¨¥¨
dk`lOd ENi`e ,'d`add zk`ln'§¤¤©£¨¨§¦©§¨¨
zk`ln' DWExiR aEzMd KWndAW¤§¤§¥©¨¥¨§¤¤
:aEzMd WxRzn Kke .'oMWOd ziIUr£¦©©¦§¨§¨¦§¨¥©¨

d`add zk`lnEmrd lW dacPde §¤¤©£¨¨§©§¨¨¤¨¨

,mIc dzidiC - mdNW iC ,xnFlMlW ¨§¨©¨§©©¤¨¤©¤
WOd iUFroMzFacPd EwiRqdW - ¥©¦§¨¤¦§¦©§¨

,oMWOd ziIUrA miwqFrllkl ¨§¦©£¦©©¦§¨§¨
lW dk`lOdd ziIUr.oMWnzpeEke ©§¨¨¤£¦©©¦§¨§©¨©

mikixv Eid `NW ,xnFl aEzMd©¨©¤Ÿ¨§¦¦
didW itl ,DziIUrA mvnhvdl§¦§©§¥©£¦¨¨§¦¤¨¨

ickA wiRqn xEriW zFacPAzFUrl ©§¨¦©§¦¦§¥©£
xzFdlE DzF`odn xizFdl s`e - ¨§¥§©§¦¥¤

(i"`a ,m"`x ,epxetq):
.øúBäåxnFgA minvnhvn Eid `NW §¥¤Ÿ¨¦§©§§¦§¤

oin lMn mixnFB Eid `N` ,dk`lOl©§¨¨¤¨¨§¦¦¨¦
xFwn 'xzFd' oFWlE .EPOn mixizFnE¦¦¦¤§¥§
deFd oFWlM o`M WOWnE ,`Ed (lrFRd©©§©¥¨¦§¤

,KXEnn'FAl z` cAkde' FnM,g lirl) §¨§§©§¥¤¦
(`idrxR al z` ciAkn did d"awd]¨¨©§¦¤¥©§Ÿ

[cFre cFr,oke'a`Fn z` zFMde' ¨§¥§©¤¨
(ck ,b aÎmikln)z` EMd l`xUi ipA]§¥¦§¨¥¦¤

[cFr EMde Exfge ,a`Fn(i"etc t"r):dxez ¨§¨§§¦
g

ldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'k iying meil inei xeriy

(áé)íéMîçå úçàä äòéøéa äNò úàìì íéMîç£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
úøaçna øLà äòéøéä äö÷a äNò úàììª«¨ÀŸ¨¨Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́

:úçà-ìà úçà úàìlä úìéa÷î úéðMä©¥¦®©§¦ŸÆ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«

(âé)íéMîç Nòiåúòéøéä-úà øaçéå áäæ éñø÷ ©©¾©£¦¦−©§¥´¨¨®©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ
:ãçà ïkLnä éäéå íéñøwa úçà-ìà úçà©©³¤©©Æ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«

(ãé)-ézLò ïkLnä-ìò ìäàì íéfò úòéøé Nòiå©©̧©Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«
:íúà äNò úòéøé äøNò¤§¥¬§¦−Ÿ¨¨¬Ÿ¨«

(åè)ìL úçàä äòéøéä Cøàòaøàå änàa íéL ¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§©§©´
ézLòì úçà äcî úçàä äòéøéä áçø úBnà©½−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬

:úòéøé äøNò¤§¥−§¦«Ÿ

(æè)LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà øaçéå©§©¥²¤£¥¬©§¦−Ÿ§¨®§¤¥¬
:ãáì úòéøéä©§¦−Ÿ§¨«

(æé)äðöéwä äòéøéä úôN ìò íéMîç úàìì Nòiå©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈©¦«Ÿ−̈
äòéøéä úôN-ìò äNò úàìì íéMîçå úøaçna©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©§©´©§¦½̈

:úéðMä úøáçä©«Ÿ¤−¤©¥¦«

(çé)ìäàä-úà øaçì íéMîç úLçð éñø÷ Nòiå©©²©©§¥¬§−¤£¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤
:ãçà úéäì¦«§¬Ÿ¤¨«

(èé)íéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nòiå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìòîìî íéLçz úøò äñëîe¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

ß '` xc` 'k iying mei ß

(ë):íéãîò íéhL éöò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−«Ÿ§¦«

(àë)øNòänàä éöçå änàå Løwä Cøà únà ¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈
:ãçàä Løwä áçø−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«

(áë)-ìà úçà úálLî ãçàä Løwì úãé ézL§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ¨«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤
:ïkLnä éLø÷ ìëì äNò ïk úçà¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

Á„‡יב  ‡˙ÚÈ¯Èa „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ¬«ƒƒ¬»¬»
˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡¯ËÒa „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ¬«¿ƒ¿»ƒƒ¬»¿≈
Ï·˜Ï ‡„Á ‡i·eÚ ÔeÎÓ ‡˙Èz ÈÙBÏ≈ƒ¿≈»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

È˙יג  ÛÙÏÂ ·‰„c ÔÈÙ¯et ÔÈLÓÁ „·ÚÂ«¬««¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
‰Â‰Â ‡iÙ¯eÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯È¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»«¬»

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»

kLÓ‡יד  ÏÚ ‡Ò¯ÙÏ ÈfÚÓc ÔÚÈ¯È „·ÚÂ«¬«¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:Ô‰˙È „·Ú ÔÚÈ¯È ¯NÚ „Á«¬«¿ƒ»¬«»¿∆

ÔÈn‡aטו  ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡k¯‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ¿«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈ¯Èc ‡È˙et ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»ƒƒ¬»¬»¿«¿»

:ÔÚÈ¯È ¯NÚ „ÁÏ ‡„Á¬»¿«¬«¿ƒ»

ÔÚÈ¯Èטז  ˙L ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈ¯È LÓÁ ˙È ÛÙÏÂ¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»≈¿ƒ»
:„BÁÏ¿

„ÚÈ¯È˙‡יז  ‡˙ÙÒ ÏÚ ÔÈLÓÁ ÔÈ·eÚ „·ÚÂ«¬«¬ƒ«¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ „·Ú ÔÈ·eÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡¯ËÒa¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ¬««

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙È·„ ‡˙ÚÈ¯È„ ‡˙ÙÒƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

È˙יח  ‡ÙtÏÏ ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙ¯et „·ÚÂ«¬«¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿«»»»
:„Á ÈÂ‰ÓÏ ‡kLÓ«¿¿»¿≈¡≈»

„„È¯Îיט  ÈÎLÓ ‡kLÓÏ ‰‡ÙBÁ „·ÚÂ«¬«»»¿«¿¿»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLכ  ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

ebÏÙe˙כא  ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k¯‡ ÔÈn‡ ¯NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡כב  ÔÈ·lLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈ¯Èˆ ÔÈz¯z«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „·Ú Ôk ‡„Á Ï·˜Ï»√≈¬»≈¬«¿…«≈«¿¿»



ldwieמ zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'k iying meil inei xeriy

(âë)íéLø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´§¨¦½
:äðîéz áâð úàôì¦§©−¤¬¤¥¨«¨

(ãë)íéøNò úçz äNò óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL íéLøwäézL ©§¨¦®§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

:åéúãé§Ÿ¨«

(äë)äNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈
:íéLø÷ íéøNò¤§¦¬§¨¦«

(åë)úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(æë):íéLø÷ äML äNò äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈¨−̈¦¨¬§¨¦«

(çë)ïkLnä úòö÷îì äNò íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§¨®
:íéúëøia©©§¨¨«¦

(èë)-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàBú eéäå§¨´«£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤
ì äNò ïk úçàä úòahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−

:úòö÷nä©¦§Ÿ«Ÿ

(ì)øNò äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(àì)-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éöò éçéøa Nòiå©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©
:úçàä ïkLnä©¦§−̈¨«¤¨«

(áì)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨³§¦¦Æ§©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(âì)íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä-úà Nòiå©©−©¤©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½
:äöwä-ìà äöwä-ïî¦©¨¤−¤©¨¤«

(ãì)äNò íúòaè-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤©§Ÿ¨Æ¨¨´
:áäæ íçéøaä-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ̈½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤©§¦¦−¨¨«

(äì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøtä-úà Nòiå©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNò áLç äNòî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«

ÔÈtcכג  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚכד  ˙BÁz „·Ú ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿«¬«¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡t„ ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰B¯Èƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰B¯Èƒ̂ƒ

Ú·„כה  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»¬«
:ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚ∆¿ƒ«ƒ

ÔÈÎÓÒכו  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿»¿≈«¿ƒ
‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»

:„Á»

„ÔÈt:כז  ‡zL „·Ú ‡·¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»¬«ƒ»«ƒ

kLÓ‡כח  ˙ÈÂÊÏ „·Ú ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ¬«¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÏÚכט  ÔÈeÎÓ BÂ‰ ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈeÎÓ BÂ‰Â«¬¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¬¿«¿ƒ«
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï „·Ú Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ≈̄≈¿ƒ¿»»¬»≈¬«¿«¿≈

:ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»

zL‡ל  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz BÂ‰Â«¬¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿

:„Á ‡tc«»»

Èt„Ïלא  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „·ÚÂ«¬««¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»

Èz˙‡לב  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔB‰ÈÙBÒÏ ‡kLÓ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈«¿¿»¿≈

:‡·¯ÚÓ««¿»

B‚aלג  ‡¯aÚ‡Ï ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚ ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿ƒ»»¿«¿»»¿
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ ÔÓ ‡it„««»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ú·„לד  ÔB‰˙˜ÊÚ ˙ÈÂ ‡·‰„ ‡ÙÁ ‡itc ˙ÈÂ¿»««»¬»«¬»¿»ƒ¿»¿¬«
‡i¯aÚ ˙È ‡ÙÁÂ ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰c«¬»«¿»¿«¿«»«¬»»«¿«»

:‡·‰c«¬»

Ú·ˆeלה  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t ˙È „·ÚÂ«¬«»»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙¯eˆ d˙È „·Ú Ôn‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«»»¬«»««

:ÔÈ·e¯k¿ƒ

ldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'k iying meil inei xeriy

(åì)áäæ ítöéå íéhL éãenò äòaøà dì Nòiå©©©́À̈©§¨¨Æ©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈
:óñë-éðãà äòaøà íäì ÷öiå áäæ íäéåå̈«¥¤−¨¨®©¦´Ÿ¨¤½©§¨−̈©§¥¨«¤

(æì)çúôì Cñî Nòiåïîbøàå úìëz ìäàä ©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

(çì)ätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenò-úàå§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯
:úLçð äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå íäéLàø̈«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦−̈§«¤

æì(à)íéúnà íéhL éöò ïøàä-úà ìàìöa Nòiå©©©̄§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®©¨©̧¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£Ï‡Ïˆa NÚiÂ∑,חכמים מּׁשאר יֹותר הּמלאכה על נפׁשֹו ׁשּנתן ׁשמֹולפי על .נקראת «««¿«¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `i zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו עלעלעלעל נקראתנקראתנקראתנקראת .... .... ההההּמּמּמּמלאכהלאכהלאכהלאכה עלעלעלעל נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתןתןתןתן א)לפילפילפילפי לז, עׂשה (רש"י ׁשּבצלאל ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּומּובן  עצּום, מׁשקל ּבעל זהב ּגּוׁש הּכרּובים, ואת הּכּפרת את ּגם ּכללה הארֹון מלאכת ּדהּנה לֹומר, ויׁש לבּדֹו. הארֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאת

" נאמר זֹו (ּומּסּבה הארֹון על ּולהּניחֹו ּכזה ּגּוׁש לעּבד יכֹול היה לא אחד "ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּוׁשאדם ולא הּכלים).ועועועועׂשׂשׂשׂשית ית ית ית ארֹון", ּכבׁשאר " ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(á)øæ Bì Nòiå õeçîe úéaî øBäè áäæ eätöéå©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬
:áéáñ áäæ̈−̈¨¦«

(â)åéúîòt òaøà ìò áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´ŸÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìò©©§−©¥¦«

(ã):áäæ íúà óöéå íéhL éöò éca Nòiå©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(ä)ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ
:ïøàä-úà úàNì̈¥−¤¨«¨«Ÿ

(å)dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtk Nòiå©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

(æ)íúà äNò äL÷î áäæ íéáøë éðL NòiåéðMî ©©²©§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−
:úøtkä úBö÷§¬©©«Ÿ¤

ÔeÙÁÂלו  ÔÈhL È„enÚ ‡Úa¯‡ dÏ „·ÚÂ«¬«««¿¿»«≈ƒƒ«¬»
‡Úa¯‡ ÔB‰Ï CÈz‡Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c«¬»»≈«¬»¿«ƒ¿«¿¿»

:ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»

ÏÎz‡לז  ‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
„·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ«

:¯i«̂»

ÙÁÂ‡לח  ÔB‰ÈÂÂ ˙ÈÂ ‡LÓÁ È‰B„enÚ ˙ÈÂ¿»«ƒ«¿»¿»»≈«¬»
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡·‰c ÔB‰ÈLeaÎÂ ÔB‰ÈLÈ≈̄≈¿ƒ≈«¬»¿«¿≈

:‡LÁ ‡LÓÁ«¿»¿»»

ÔÈhLא  ÈÚ‡c ‡B¯‡ ˙È Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈»¬»¿»≈ƒƒ
‡‚ÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒ«¿»À¿≈¿«¿»«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙Ó‡Â dÈ˙Ù¿»≈¿«¿»«¿»≈

dÏב  „·ÚÂ ‡¯aÓe ÂbÓ ÈÎc ·‰c È‰ÙÁÂ«¬»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ»»«¬«≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

‡¯Úaג  ÏÚ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«««¿«
ÔÈz¯˙Â „Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈«¿«¿≈

:‡˙Èz d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚƒ¿««ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èד  ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „·ÚÂ«¬«¬ƒ≈¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒה  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:‡B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B¯‡¬»¿ƒ«»¬»

‡ÔÈnו  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰c ‡z¯tk „·ÚÂ«¬««À¿»¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

ÔB‰˙Èז  „·Ú „È‚ ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „·ÚÂ«¬«¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¬«»¿
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

æì(`).ìàìöa Nòiål`lvA ike ©©©§©§¥§¦§©§¥
x`W z` oke] oFx`d z` dUr FCal§©¨¨¤¨¨§¥¤§¨
'UrIe' mdA xn`PW oMWOd ilM§¥©¦§¨¤¤¡©¨¤©©©

dlrnl xn`p ixde ,[cigi oFWlA,el) ¦§¨¦©£¥¤¡©§©§¨

(`Wi` lke a`ild`e l`lva dUre'§¨¨§©§¥§¨¢¦¨§Ÿ¦
zcar zk`ln lM z` 'ebe al mkg£©¥¤¨§¤¤£Ÿ©

`N` ?'WcTdlr FWtp ozPW itl ©Ÿ¤¤¨§¦¤¨©©§©
dk`lOdDA uO`zdlx`Xn xzFi ©§¨¨§¦§©¥¨¥¦§¨

,minkgKklz`xwpzk`ln £¨¦§¨¦§¥§¤¤
oMWOdFnW lr(`negpz)(l"kyn):dxez ©¦§¨©§

a



מי ldwie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'k iying meil inei xeriy

(âë)íéLø÷ íéøNò ïkLnì íéLøwä-úà Nòiå©©¬©¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´§¨¦½
:äðîéz áâð úàôì¦§©−¤¬¤¥¨«¨

(ãë)íéøNò úçz äNò óñë-éðãà íéòaøàå§©§¨¦Æ©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðL íéLøwäézL ©§¨¦®§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà éðLe åéúãéézL §Ÿ½̈§¥¯£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬

:åéúãé§Ÿ¨«

(äë)äNò ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈
:íéLø÷ íéøNò¤§¦¬§¨¦«

(åë)úçz íéðãà éðL óñk íäéðãà íéòaøàå§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©µ©
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(æë):íéLø÷ äML äNò äné ïkLnä éúkøéìe§©§§¥¬©¦§−̈¨®̈¨−̈¦¨¬§¨¦«

(çë)ïkLnä úòö÷îì äNò íéLø÷ éðLe§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ©¦§¨®
:íéúëøia©©§¨¨«¦

(èë)-ìà íénú eéäé åcçéå ähîlî íîàBú eéäå§¨´«£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ¤
ì äNò ïk úçàä úòahä-ìà BLàøì íäéðLéðL Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−

:úòö÷nä©¦§Ÿ«Ÿ

(ì)øNò äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
:ãçàä Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

(àì)-òìö éLø÷ì äMîç íéhL éöò éçéøa Nòiå©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬¤«©
:úçàä ïkLnä©¦§−̈¨«¤¨«

(áì)úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ì íçéøá äMîçå©«£¦¨³§¦¦Æ§©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨

(âì)íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä-úà Nòiå©©−©¤©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½
:äöwä-ìà äöwä-ïî¦©¨¤−¤©¨¤«

(ãì)äNò íúòaè-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤©§Ÿ¨Æ¨¨´
:áäæ íçéøaä-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ̈½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤©§¦¦−¨¨«

(äì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz úëøtä-úà Nòiå©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéáøk dúà äNò áLç äNòî øæLî LLå§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«

ÔÈtcכג  ÔÈ¯ÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „·ÚÂ«¬«»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï¿«≈«»»

ÔÈ¯ÒÚכד  ˙BÁz „·Ú ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿«¬«¿∆¿ƒ
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡t„ ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ¯˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e È‰B¯Èƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰B¯Èƒ̂ƒ

Ú·„כה  ‡etˆ Áe¯Ï ‡˙Èz ‡kLÓ ¯ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»¬«
:ÔÈtc ÔÈ¯ÒÚ∆¿ƒ«ƒ

ÔÈÎÓÒכו  ÔÈ¯z ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿»¿≈«¿ƒ
‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»

:„Á»

„ÔÈt:כז  ‡zL „·Ú ‡·¯ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»¬«ƒ»«ƒ

kLÓ‡כח  ˙ÈÂÊÏ „·Ú ÔÈtc ÔÈ¯˙e¿≈«ƒ¬«¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÏÚכט  ÔÈeÎÓ BÂ‰ ‡„ÁÎÂ Ú¯lÓ ÔÈeÎÓ BÂ‰Â«¬¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¬¿«¿ƒ«
ÔB‰ÈÂ¯˙Ï „·Ú Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ≈̄≈¿ƒ¿»»¬»≈¬«¿«¿≈

:ÔÈÂÊ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈»¿»

zL‡ל  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz BÂ‰Â«¬¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ÔÈ¯z ÔÈÎÓÒ ¯NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿

:„Á ‡tc«»»

Èt„Ïלא  ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c È¯aÚ „·ÚÂ«¬««¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ¯ËÒ¿««¿¿»»

Èz˙‡לב  ‡kLÓ ¯ËÒ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔB‰ÈÙBÒÏ ‡kLÓ Èt„Ï ÔÈ¯aÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈«¿¿»¿≈

:‡·¯ÚÓ««¿»

B‚aלג  ‡¯aÚ‡Ï ‰‡ÚÈˆÓ ‡¯aÚ ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿ƒ»»¿«¿»»¿
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ ÔÓ ‡it„««»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ú·„לד  ÔB‰˙˜ÊÚ ˙ÈÂ ‡·‰„ ‡ÙÁ ‡itc ˙ÈÂ¿»««»¬»«¬»¿»ƒ¿»¿¬«
‡i¯aÚ ˙È ‡ÙÁÂ ‡i¯aÚÏ ‡¯˙‡ ‡·‰c«¬»«¿»¿«¿«»«¬»»«¿«»

:‡·‰c«¬»

Ú·ˆeלה  ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡zÎ¯t ˙È „·ÚÂ«¬«»»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
˙¯eˆ d˙È „·Ú Ôn‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«»»¬«»««

:ÔÈ·e¯k¿ƒ

ldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'k iying meil inei xeriy

(åì)áäæ ítöéå íéhL éãenò äòaøà dì Nòiå©©©́À̈©§¨¨Æ©¥´¦¦½©§©¥´¨½̈
:óñë-éðãà äòaøà íäì ÷öiå áäæ íäéåå̈«¥¤−¨¨®©¦´Ÿ¨¤½©§¨−̈©§¥¨«¤

(æì)çúôì Cñî Nòiåïîbøàå úìëz ìäàä ©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¯¤§©§¨¨²
:í÷ø äNòî øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

(çì)ätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenò-úàå§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯
:úLçð äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå íäéLàø̈«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦−̈§«¤

æì(à)íéúnà íéhL éöò ïøàä-úà ìàìöa Nòiå©©©̄§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´¦¦®©¨©̧¦
:Búî÷ éöçå änàå Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå̈¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

i"yx£Ï‡Ïˆa NÚiÂ∑,חכמים מּׁשאר יֹותר הּמלאכה על נפׁשֹו ׁשּנתן ׁשמֹולפי על .נקראת «««¿«¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `i zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו עלעלעלעל נקראתנקראתנקראתנקראת .... .... ההההּמּמּמּמלאכהלאכהלאכהלאכה עלעלעלעל נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתןתןתןתן א)לפילפילפילפי לז, עׂשה (רש"י ׁשּבצלאל ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּומּובן  עצּום, מׁשקל ּבעל זהב ּגּוׁש הּכרּובים, ואת הּכּפרת את ּגם ּכללה הארֹון מלאכת ּדהּנה לֹומר, ויׁש לבּדֹו. הארֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאת

" נאמר זֹו (ּומּסּבה הארֹון על ּולהּניחֹו ּכזה ּגּוׁש לעּבד יכֹול היה לא אחד "ועועועועׂשׂשׂשׂשּוּוּוּוׁשאדם ולא הּכלים).ועועועועׂשׂשׂשׂשית ית ית ית ארֹון", ּכבׁשאר " ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

(á)øæ Bì Nòiå õeçîe úéaî øBäè áäæ eätöéå©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦¦®©©¬©²¥¬
:áéáñ áäæ̈−̈¨¦«

(â)åéúîòt òaøà ìò áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´ŸÀ©§©Æ©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®
úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìò úòaè ézLe§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

:úéðMä Bòìö-ìò©©§−©¥¦«

(ã):áäæ íúà óöéå íéhL éöò éca Nòiå©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(ä)ïøàä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ
:ïøàä-úà úàNì̈¥−¤¨«¨«Ÿ

(å)dkøà éöçå íéúnà øBäè áäæ úøtk Nòiå©©¬©©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
:daçø éöçå änàå§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

(æ)íúà äNò äL÷î áäæ íéáøë éðL NòiåéðMî ©©²©§¥¬§ª¦−¨¨®¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈¦§¥−
:úøtkä úBö÷§¬©©«Ÿ¤

ÔeÙÁÂלו  ÔÈhL È„enÚ ‡Úa¯‡ dÏ „·ÚÂ«¬«««¿¿»«≈ƒƒ«¬»
‡Úa¯‡ ÔB‰Ï CÈz‡Â ‡·‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡·‰c«¬»»≈«¬»¿«ƒ¿«¿¿»

:ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ«¿ƒƒ¿»

ÏÎz‡לז  ‡kLÓ Ú¯˙Ï ‡Ò¯t „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
„·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ«

:¯i«̂»

ÙÁÂ‡לח  ÔB‰ÈÂÂ ˙ÈÂ ‡LÓÁ È‰B„enÚ ˙ÈÂ¿»«ƒ«¿»¿»»≈«¬»
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡·‰c ÔB‰ÈLeaÎÂ ÔB‰ÈLÈ≈̄≈¿ƒ≈«¬»¿«¿≈

:‡LÁ ‡LÓÁ«¿»¿»»

ÔÈhLא  ÈÚ‡c ‡B¯‡ ˙È Ï‡Ïˆa „·ÚÂ«¬«¿«¿≈»¬»¿»≈ƒƒ
‡‚ÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe ÔÈn‡ ÔÈz¯z«¿≈«ƒ«¿»À¿≈¿«¿»«¿»

:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙Ó‡Â dÈ˙Ù¿»≈¿«¿»«¿»≈

dÏב  „·ÚÂ ‡¯aÓe ÂbÓ ÈÎc ·‰c È‰ÙÁÂ«¬»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ»»«¬«≈
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

‡¯Úaג  ÏÚ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«««¿«
ÔÈz¯˙Â „Á d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â d˙ÈÂÊƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿««ƒ¿≈«¿«¿≈

:‡˙Èz d¯ËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚƒ¿««ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èד  ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ¯‡ „·ÚÂ«¬«¬ƒ≈¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡·‰c«¬»

È¯ËÒה  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:‡B¯‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B¯‡¬»¿ƒ«»¬»

‡ÔÈnו  ÔÈz¯z ÈÎc ·‰c ‡z¯tk „·ÚÂ«¬««À¿»¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

ÔB‰˙Èז  „·Ú „È‚ ·‰„c ÔÈ·e¯k ÔÈ¯z „·ÚÂ«¬«¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ¬«»¿
:‡z¯tÎ È¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

æì(`).ìàìöa Nòiål`lvA ike ©©©§©§¥§¦§©§¥
x`W z` oke] oFx`d z` dUr FCal§©¨¨¤¨¨§¥¤§¨
'UrIe' mdA xn`PW oMWOd ilM§¥©¦§¨¤¤¡©¨¤©©©

dlrnl xn`p ixde ,[cigi oFWlA,el) ¦§¨¦©£¥¤¡©§©§¨

(`Wi` lke a`ild`e l`lva dUre'§¨¨§©§¥§¨¢¦¨§Ÿ¦
zcar zk`ln lM z` 'ebe al mkg£©¥¤¨§¤¤£Ÿ©

`N` ?'WcTdlr FWtp ozPW itl ©Ÿ¤¤¨§¦¤¨©©§©
dk`lOdDA uO`zdlx`Xn xzFi ©§¨¨§¦§©¥¨¥¦§¨

,minkgKklz`xwpzk`ln £¨¦§¨¦§¥§¤¤
oMWOdFnW lr(`negpz)(l"kyn):dxez ©¦§¨©§

a



ldwieמב zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"k iyiy meil inei xeriy

(ç)äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
éðMî íéáøkä-úà äNò úøtkä-ïî:åéúBö÷ ¦©©²Ÿ¤¨¨¬¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«

(è)íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéä úøtkä©©½Ÿ¤¨−§¥¬©§ª¦«

(é)Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìMä-úà Nòiå©©¬©¤©ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ
éöçå änàå Baçø änàå:Búî÷ §©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

(àé):áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå øBäè áäæ Búà óöéå©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«

(áé)áäæ-øæ Nòiå áéáñ çôè úøbñî Bì Nòiå©©̧©¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

(âé)ìò úòahä-úà ïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ¤©©¨½Ÿ©µ
:åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(ãé)íécaì íéza úòahä eéä úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ©©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

(åè)óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiåáäæ íúà ©©³©¤©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨¨®
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

(æè)íéìkä-úà Nòiå|-úà ïçìMä-ìò øLà ©©¹©¤©¥¦´£¤´©©ª§À̈¤
úåNwä-úàå åéúiwðî úàå åéútk-úàå åéúøò÷§¨«Ÿ¨³§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈§¤̧©§¨½Ÿ

:øBäè áäæ ïäa Cqé øLà£¤¬ª©−¨¥®¨−̈¨«

ß '` xc` `"k iyiy mei ß

(æé)-úà äNò äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nòiå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³¤
äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøðnä©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨

:eéä̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr gl zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמננננֹוֹוֹוֹורהרהרהרה אתאתאתאת יז)ווווּיּיּיּיעעעעׂשׂשׂשׂש לעיל (לז, רׁש"י לׁשֹון מּפׁשטּות ואּלּו הּמנֹורה, את עׂשה ׁשּבצלאל מׁשמע ׁשּכאן הּמפרׁשים, הקׁשּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
לא) כה, ידי(תרומה על ׁשּנעׂשתה "לפי ממממׁשׁשׁשׁשה ה ה ה מׁשמע לעיל רׁש"י ּדברי ּפי ׁשעל לֹומר, ונראה לאּור. הּכּכר את ׁשהׁשלי , ְְְֵֶֶֶַַָָֹֹ ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

הּמנֹורה. את עׂשה ׁשּבצלאל מכרח אינֹו - ׁשמֹו" על נקראת . . הּמלאכה על נפׁשֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻׁשּנתן

Á„ח  ‡·e¯Îe ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»«
‡i·e¯k ˙È „·Ú ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»¬«»¿«»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈÏËט  ‡lÚÏ ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯Î BÂ‰Â«¬¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»»¿ƒ
Ï·˜Ï „Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a¿«¿≈««À¿»¿«≈«»√∆

:‡i·e¯Î Èt‡ BÂ‰ ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á«»√≈«À¿»¬«≈¿«»

‡ÔÈnי  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t ˙È „·ÚÂ«¬«»»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

c„‰·יא  ¯Èc dÏ „·ÚÂ ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈«¬«≈≈ƒ¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

BÁÒ¯יב  ‡ÎLet dÓe¯ ‡Ù„b dÏ „·ÚÂ«¬«≈¿«¿»≈¿»¿
¯BÁÒ dÙ„‚Ï ·‰„c ¯Èc „·ÚÂ ¯BÁÒ¿«¬«≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙יג  ·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ«»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

‡˙¯‡יד  ‡˙˜ÊÚ BÂ‰ ‡Ù„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¬ƒ¿»»«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

ÙÁÂ‡טו  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»¿ƒ«»»»

È˙טז  ‡¯B˙t ÏÚ Èc ‡iÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»»«»ƒ«»»»
˙ÈÂ d˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ È‰BkÈÊa ˙ÈÂ È‰BÒÈ‚Ó»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ»≈¿»

:ÈÎc ·‰c Ô‰a Cq˙È Èc ‡˙ÂN«̃¿»»ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈

È˙יז  „·Ú „È‚ ÈÎc ·‰c ‡z¯Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»¿«¿»¿«¿≈¿ƒ¬«»
‡‰¯eÊÁ ‡‰„ÈÏk d˜e d„ÈL ‡z¯Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:BÂ‰ dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¬

ldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"k iyiy meil inei xeriy

(çé)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À
ìLe ãçàä dcvî:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

(èé)ìLøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ
ìLe çøôåáâ äLøzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéò ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ

ì ïk çøôå:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

(ë)äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôe§¨¤«¨

(àë)úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ìíéðwä úLL:äpnî íéàöiä §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦¤«¨

(áë)äL÷î dlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²¦§¨¬
:øBäè áäæ úçà©©−¨¨¬¨«

(âë)äéúzçîe äéç÷ìîe äòáL äéúøð-úà Nòiå©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨
:øBäè áäæ̈¨¬¨«

(ãë):äéìk-ìk úàå dúà äNò øBäè áäæ økk¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨

(äë)Bkøà änà íéhL éöò úøèwä çaæî-úà Nòiå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´¨§Á
:åéúðø÷ eéä epnî Búî÷ íéúnàå òeáø Baçø änàå§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−¨¬©§Ÿ¨«

(åë)åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²
:áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå åéúðø÷-úàå áéáñ̈¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«

(æë)Bì-äNò áäæ úòaè ézLe|ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À©µ
úàNì íécáì íézáì åécö éðL ìò åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´§©¦½¨¥¬

:íäa BúàŸ−¨¤«

(çë):áäæ íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(èë)úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä ïîL-úà Nòiå©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤
:ç÷ø äNòî øBäè íénqä©©¦−¨®©«£¥−Ÿ¥«©

˜Èיח  ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù ÔÈ˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯Ó È˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡Èz d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

eÊÁ¯יט  „Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯Ó¿«¿»

efÁ¯‰‡כ  ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ≈»»
:‡‰pLBLÂ¿«»»

BÁz˙כא  ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:dpÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ«

È‚„‡כב  dÏk BÂ‰ dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¬À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰c ‡„Á¬»¿«¿≈

È·ˆÂ˙‰‡כג  ‡Ú·L ‡‰ÈˆBa ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
:ÈÎc ·‰c ‡‰˙ÈzÁÓe«¿¿¿»»¿«¿≈

Ó‰‡:כד  Ïk ˙ÈÂ d˙È „·Ú ÈÎc ·‰c ‡¯kkƒ¿»¿«¿≈¬«»«¿»»»»»

„‡ÈÚכה  ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»≈
Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡ ÔÈhLƒƒ«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««

:È‰B¯˜ BÂ‰ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈¬«¿ƒ

ÈÂ˙כו  d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»
dÏ „·ÚÂ È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ È‰BÏ˙k»¿ƒ¿¿¿»«¿ƒ«¬«≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

Ú¯lÓכז  dÏ „·Ú ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¬«≈ƒ¿«
È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿ƒ

:ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈¿

ÙÁÂ‡כח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

ÈÂ˙כט  ‡L„e˜ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»
:eÓÒea „·BÚ ÈÎc ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿≈«¿»



מג ldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"k iyiy meil inei xeriy

(ç)äfî äöwî ãçà-áeøëe äfî äöwî ãçà áeøk§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®
éðMî íéáøkä-úà äNò úøtkä-ïî:åéúBö÷ ¦©©²Ÿ¤¨¨¬¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«

(è)íéëëñ äìòîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
-ìà åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìò íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

:íéáøkä éðt eéä úøtkä©©½Ÿ¤¨−§¥¬©§ª¦«

(é)Bkøà íéúnà íéhL éöò ïçìMä-úà Nòiå©©¬©¤©ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ
éöçå änàå Baçø änàå:Búî÷ §©¨´¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

(àé):áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå øBäè áäæ Búà óöéå©§©¬Ÿ−¨¨´¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«

(áé)áäæ-øæ Nòiå áéáñ çôè úøbñî Bì Nòiå©©̧©¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²
:áéáñ Bzøbñîì§¦§©§−¨¦«

(âé)ìò úòahä-úà ïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ¤©©¨½Ÿ©µ
:åéìâø òaøàì øLà úàtä òaøà©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

(ãé)íécaì íéza úòahä eéä úøbñnä únòì§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ©©¦½
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

(åè)óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiåáäæ íúà ©©³©¤©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨¨®
:ïçìMä-úà úàNì̈¥−¤©ª§¨«

(æè)íéìkä-úà Nòiå|-úà ïçìMä-ìò øLà ©©¹©¤©¥¦´£¤´©©ª§À̈¤
úåNwä-úàå åéúiwðî úàå åéútk-úàå åéúøò÷§¨«Ÿ¨³§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈§¤̧©§¨½Ÿ

:øBäè áäæ ïäa Cqé øLà£¤¬ª©−¨¥®¨−̈¨«

ß '` xc` `"k iyiy mei ß

(æé)-úà äNò äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nòiå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³¤
äpnî äéçøôe äéøzôk äéòéáb dð÷å dëøé äøðnä©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨

:eéä̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr gl zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמננננֹוֹוֹוֹורהרהרהרה אתאתאתאת יז)ווווּיּיּיּיעעעעׂשׂשׂשׂש לעיל (לז, רׁש"י לׁשֹון מּפׁשטּות ואּלּו הּמנֹורה, את עׂשה ׁשּבצלאל מׁשמע ׁשּכאן הּמפרׁשים, הקׁשּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
לא) כה, ידי(תרומה על ׁשּנעׂשתה "לפי ממממׁשׁשׁשׁשה ה ה ה מׁשמע לעיל רׁש"י ּדברי ּפי ׁשעל לֹומר, ונראה לאּור. הּכּכר את ׁשהׁשלי , ְְְֵֶֶֶַַָָֹֹ ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

הּמנֹורה. את עׂשה ׁשּבצלאל מכרח אינֹו - ׁשמֹו" על נקראת . . הּמלאכה על נפׁשֹו ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻׁשּנתן

Á„ח  ‡·e¯Îe ‡kÓ ‡¯ËqÓ „Á ‡·e¯k¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»«
‡i·e¯k ˙È „·Ú ‡z¯tk ÔÓ ‡kÓ ‡¯ËqÓƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»¬«»¿«»

:È‰B¯ËÒ ÔÈ¯zÓƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈÏËט  ‡lÚÏ ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈ¯t ‡i·e¯Î BÂ‰Â«¬¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»»¿ƒ
Ï·˜Ï „Á ÔB‰Èt‡Â ‡z¯tk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a¿«¿≈««À¿»¿«≈«»√∆

:‡i·e¯Î Èt‡ BÂ‰ ‡z¯tk Ï·˜Ï „Á«»√≈«À¿»¬«≈¿«»

‡ÔÈnי  ÔÈz¯z ÔÈhL ÈÚ‡c ‡¯B˙t ˙È „·ÚÂ«¬«»»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe¯ ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

c„‰·יא  ¯Èc dÏ „·ÚÂ ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈«¬«≈≈ƒ¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

BÁÒ¯יב  ‡ÎLet dÓe¯ ‡Ù„b dÏ „·ÚÂ«¬«≈¿«¿»≈¿»¿
¯BÁÒ dÙ„‚Ï ·‰„c ¯Èc „·ÚÂ ¯BÁÒ¿«¬«≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:¯BÁÒ¿

È˙יג  ·‰ÈÂ ·‰„c Ô˜ÊÚ Úa¯‡ dÏ CÈz‡Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ«»
Úa¯‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«̄¿ƒ

‡˙¯‡יד  ‡˙˜ÊÚ BÂ‰ ‡Ù„b Ï·˜Ï»√≈¿«¿»¬ƒ¿»»«¿»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

ÙÁÂ‡טו  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡¯B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»¿ƒ«»»»

È˙טז  ‡¯B˙t ÏÚ Èc ‡iÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»»«»ƒ«»»»
˙ÈÂ d˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ È‰BkÈÊa ˙ÈÂ È‰BÒÈ‚Ó»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ»≈¿»

:ÈÎc ·‰c Ô‰a Cq˙È Èc ‡˙ÂN«̃¿»»ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈

È˙יז  „·Ú „È‚ ÈÎc ·‰c ‡z¯Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»¿«¿»¿«¿≈¿ƒ¬«»
‡‰¯eÊÁ ‡‰„ÈÏk d˜e d„ÈL ‡z¯Ó¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»

:BÂ‰ dpÓ ‡‰pLBLÂ¿«»»ƒ«¬

ldwie zyxt - fl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"k iyiy meil inei xeriy

(çé)ìL äécvî íéàöé íéð÷ äMLåäL|äøðî éð÷ §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À
ìLe ãçàä dcvî:éðMä dcvî äøðî éð÷ äL ¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

(èé)ìLøzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéòáâ äL §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ
ìLe çøôåáâ äLøzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéò ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ

ì ïk çøôå:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«

(ë)äéøzôk íéãwLî íéòáâ äòaøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨
:äéçøôe§¨¤«¨

(àë)úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL úçz øzôëå§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨§©§ŸÆ©´©
äpnî íéðwä éðL-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©§¥¬©¨¦−¦¤®¨

ìíéðwä úLL:äpnî íéàöiä §¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−¦¤«¨

(áë)äL÷î dlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²¦§¨¬
:øBäè áäæ úçà©©−¨¨¬¨«

(âë)äéúzçîe äéç÷ìîe äòáL äéúøð-úà Nòiå©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨¦§¨®©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨
:øBäè áäæ̈¨¬¨«

(ãë):äéìk-ìk úàå dúà äNò øBäè áäæ økk¦¨²¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨

(äë)Bkøà änà íéhL éöò úøèwä çaæî-úà Nòiå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´¨§Á
:åéúðø÷ eéä epnî Búî÷ íéúnàå òeáø Baçø änàå§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−¨¬©§Ÿ¨«

(åë)åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²
:áéáñ áäæ øæ Bì Nòiå åéúðø÷-úàå áéáñ̈¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«

(æë)Bì-äNò áäæ úòaè ézLe|ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©§¥À©µ
úàNì íécáì íézáì åécö éðL ìò åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´§©¦½¨¥¬

:íäa BúàŸ−¨¤«

(çë):áäæ íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«

(èë)úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä ïîL-úà Nòiå©©¹©¤¤³¤©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤
:ç÷ø äNòî øBäè íénqä©©¦−¨®©«£¥−Ÿ¥«©

˜Èיח  ‡˙Ïz ‡‰¯ËqÓ ÔÈ˜Ù ÔÈ˜ ‡zLÂ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»»¿»»¿≈
‡z¯Ó È˜ ‡˙Ï˙e „Á d¯ËqÓ ‡z¯Ó¿«¿»ƒƒ¿««¿»»¿≈¿«¿»

:‡Èz d¯ËqÓƒƒ¿«ƒ¿»»

eÊÁ¯יט  „Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ïz¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«≈
„Á ‡È˜a ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡˙Ï˙e ÔLBLÂ¿«¿»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿»«
ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ Ôk ÔLBLÂ ¯eÊÁ≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ

:‡z¯Ó¿«¿»

efÁ¯‰‡כ  ÔÈ¯iˆÓ ÔÈ„ÈlÎ ‡Úa¯‡ ‡z¯Ó·eƒ¿«¿»«¿¿»«ƒƒ¿«¿ƒ≈»»
:‡‰pLBLÂ¿«»»

BÁz˙כא  ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z ˙BÁz ¯eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈ¯z¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:dpÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ«

È‚„‡כב  dÏk BÂ‰ dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰È¯eÊÁ≈≈¿≈ƒ«¬À«¿ƒ»
:ÈÎc ·‰c ‡„Á¬»¿«¿≈

È·ˆÂ˙‰‡כג  ‡Ú·L ‡‰ÈˆBa ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
:ÈÎc ·‰c ‡‰˙ÈzÁÓe«¿¿¿»»¿«¿≈

Ó‰‡:כד  Ïk ˙ÈÂ d˙È „·Ú ÈÎc ·‰c ‡¯kkƒ¿»¿«¿≈¬«»«¿»»»»»

„‡ÈÚכה  ‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»¿»≈
Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡ ÔÈhLƒƒ«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««

:È‰B¯˜ BÂ‰ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈¬«¿ƒ

ÈÂ˙כו  d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»
dÏ „·ÚÂ È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ È‰BÏ˙k»¿ƒ¿¿¿»«¿ƒ«¬«≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„c ¯Èc≈ƒ¿«¿¿

Ú¯lÓכז  dÏ „·Ú ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿«¬«≈ƒ¿«
È‰B¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿ƒ

:ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈¿

ÙÁÂ‡כח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

ÈÂ˙כט  ‡L„e˜ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»
:eÓÒea „·BÚ ÈÎc ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿≈«¿»



ldwieמד zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"k ycew zayl inei xeriy

ß '` xc` a"k ycew zay ß

çì(à)äìòä çaæî-úà NòiåLîç íéhL éöò ©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®¨¥Á
ìLå òeáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnàL ©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬

:Búî÷ úBnà©−«Ÿ¨«

(á)eéä epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ Nòiå©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¨´
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷©§Ÿ¨®©§©¬Ÿ−§«¤

(â)-úàå úøéqä-úà çaænä éìk-ìk-úà Nòiå©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤
úzçnä-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå íéòiä©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ

:úLçð äNò åéìk-ìk̈¥−̈¨¨¬§«¤

(ã)úçz úLçð úLø äNòî øaëî çaænì Nòiå©©³©©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©
:Béöç-ãò ähîlî Bakøk©§ª²¦§©−¨©¤§«

(ä)øaëîì úåöwä òaøàa úòaè òaøà ÷öiå©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´
:íécaì íéza úLçpä©§®¤¨¦−©©¦«

(å):úLçð íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤

(æ)çaænä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©
:Búà äNò úçì áeáð íäa Búà úàNì̈¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑וכן חלּול, הּוא נב)נב ּוב נבּוב"(ירמיה אצּבעֹות ארּבע "ועביֹו :.˙ÁÏ ·e·∑ הּלּוחֹות ¿À…ְְְְְֵֶַַָָָָָ¿À…ַ
ּבאמצע  והחלל רּוח לכל ׁשּטים עצי .ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

(ç)úLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nòiå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤
:ãòBî ìäà çút eàáö øLà úàávä úàøîa§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£˙‡·v‰ ˙‡¯Óa∑עּכבּו לא אֹותן ואף מתקּׁשטֹות, ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות מראֹות ּבידן היּו יׂשראל ּבנֹות ¿«¿…«…¿…ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר הרע. ליצר ׁשעׂשּויים מּפני ּבהן מׁשה מֹואס והיה הּמׁשּכן, לנדבת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹמּלהביא

ÔÈhLא  ÈÚ‡c ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»«¬»»¿»≈ƒƒ
Úa¯Ó dÈ˙t ÔÈn‡ LÓÁÂ dk¯‡ ÔÈn‡ LÓÁ¬≈«ƒÀ¿≈«¬≈«ƒ¿»≈¿««

:dÓe¯ ÔÈn‡ ‡˙Ï˙e¿»»«ƒ≈

‰BÂב  dpÓ d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B¯˜ „·ÚÂ«¬««¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈¬
:‡LÁ d˙È ‡ÙÁÂ È‰B¯«̃¿ƒ«¬»»≈¿»»

Â¯zÎÒt˙‡ג  ˙È ‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙È „·ÚÂ«¬«»»»≈«¿¿»»¿«¿≈»»»
‡˙È¯epˆ ˙È ‡˙˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿¿»»»ƒ¿»»

:‡LÁ „·Ú È‰BÓ Ïk ‡˙ÈzÁÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»»»»ƒ¬«¿»»

z„ˆÓ‡ד  „·BÚ ‡„¯Ò ‡Áa„ÓÏ „·ÚÂ«¬«¿«¿¿»¿»»«¿«¿»
:dbÏt „Ú Ú¯lÓ d··BÒ ˙BÁz ‡LÁ„ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«««¿≈

ËÒ¯˙‡ה  Úa¯‡a ‡˙˜ÊÚ Úa¯‡ CÈz‡Â¿«ƒ«¿«ƒ¿»»¿«¿«ƒ¿»»
:‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡ ‡LÁ„ ‡„¯ÒÏƒ¿»»ƒ¿»»«¿»«¬ƒ«»

ÔB‰˙Èו  ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡LÁ¿»»

È¯ËÒז  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
„·Ú ÔÈÁeÏ ÏÈÏÁ ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ«»≈¿¬ƒƒ¬«

:d˙È»≈

LÁ‡ח  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡LÁ ‡¯BÈk ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»¿»»¿»¿ƒ≈¿»»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‰‡lˆÏ ÔÈ˙‡c ‡iL ÔÈÊÁÓa¿∆¿¿«¿«»¿»¿»¿«»»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

çì(f).úBçeì áeáð`Ed 'aEap' §§
oke .'lElg':df oFWl EpivnFiare' ¨§¥¨¦¨¤§¨§

'aEap zFrAv` rAx`(`k ,ap dinxi) ©§©¤§¨¨
WCwOdÎziaA cEOr lM zFptC iare]¨¢¦©§¨©§¥©¦§¨
:[rvn`A lElge ,zFrAv` rAx` did̈¨©§©¤§¨§¨¨¤§©

.úBçeì áeáðzFgENdW FWExiR oi` §¥¥¤©
lElg did gAfOd `N` ,milElg Eid̈£¦¤¨©¦§¥©¨¨¨

ztTd ici lrmiHWÎivr lW zFgENd ©§¥©¨©©¤£¥¦¦

gEx lkl(cv)rvn`A llgde ,z`e] §¨©©§¤¨¨¨¤§©§¤
`aE .[dnc` mi`Nnn Eid llgd¤¨¨¨§©§¦£¨¨¨
urn iEUr didi `NW ,xnFl aEzMd©¨©¤Ÿ¦§¤¨¥¥
zFO` Wng lr Wng iarA cg ¤̀¨¨¢¦¨¥©¨¥©
aEap `di `N` ,llg Frvn`A uFxgie§©£§¤§¨¨¨¤¨§¥¨
cv lMn FzF` zFtiTOd zFgEl ici lr©§¥©©¦¦¨©

(oexkfd ;g ,fk lirl i"yx):g dxez
(g).úBàáBöä úBàøîazFpA §©§©§§

zF`FxW 'zF`xn' ocia Eid ,l`xUi¦§¨¥¨§¨¨©§¤
odAodi`xn z`,zFhXwzn odWM ¨¤¤©§¥¤§¤¥¦§©§

ozF` s`eodilr zFaiagd zF`xn`l §©¨©§©£¦£¥¤Ÿ
EaMr(Erpnp `l)zacpl `iadNn ¦§Ÿ¦§§¦§¨¦§¦§©

oda dWn q`Fn dide ,oMWOd- ©¦§¨§¨¨¥Ÿ¤¨¤
,ElNd zF`xOAxvil miiEUrW ipRn ©©§©¨¦§¥¤£¦§¥¤

`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn` .rxd̈¨¨©©¨¨
dWnllAw' :znExY z` odn §¤©¥¥¤¤§©

ldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"k ycew zayl inei xeriy
צבאֹות  הּנׁשים העמידּו ידיהם ׁשעל הּכל, מן עלי חביבין אּלּו ּכי ּבעליהן 'קּבל, ּכׁשהיּו ּבמצרים, רּבֹות ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

וכל  הּמראֹות ונֹוטלֹות אֹותם, ּומאכילֹות ּומׁשּתה מאכל להם ּומֹוליכֹות הֹולכֹות היּו ,ּפר ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָיגעים
ּומׁשּדלּתֹו ּבּמראה ּבעלּה עם עצמּה רֹואה לבעליהם אחת מביאֹות ּכ ּומּתֹו ,מּמ נאה אני לֹומר: ּבדברים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר ׁשם, ויֹולדֹות ּומתעּברֹות להם ונזקקֹות ּתאוה, ח)לידי ׁשּנאמר:(שה"ש וזהּו ,"עֹוררּתי הּתּפּוח "ּתחת : ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
ׁשּבתֹוכֹו מּמים להׁשקֹות לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום לׂשּום ׁשהּוא מהם, הּכּיֹור ונעׂשה הּצֹובאֹות". ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ"ּבמראֹות

ּבעלּה לּה ׁשּקּנא ּכּכר למי ׁשבעים הּתנּופה "ּונחׁשת נאמר: ׁשהרי מּמׁש, מראֹות ׁשהן ל ותדע ונסּתרה. ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
לא וכּנֹו וכּיֹור וגֹו" ּבּה וּיעׂש ּדרׁשוגֹו' ּכ הּתנּופה, מּנחׁשת ּכּיֹור ׁשל נחׁשת היה ׁשּלא למדּת, ׁשם. הזּכרּו ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ּתרּגּום  והּוא נׁשּיא', 'ּבמחזין אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּתנחּומא, (ׁשפיעגעל),רּבי ּבלע"ז, מירוא"ׁש מראֹות, ׁשל ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
ּביׁשעיה מצינּו ג)וכן 'ּומחזיתא'(ישעיה מתרּגמינן: "והּגליֹונים" :.e‡·ˆ ¯L‡∑ נדבתן להביא. ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ¬∆»¿ְְִִָָָ

(è)úàôì øöçä-úà Nòiå|øöçä éòì÷ äðîéz áâð ©©−©¤¤«¨¥®¦§©´¤¤́¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ
:änàa äàî øæLî LL¥´¨§½̈¥−̈¨«©¨«

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò íäéãenò©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãenòä̈«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(àé)íéøNò íäéãenò änàá äàî ïBôö úàôìå§¦§©³¨Æ¥¨´¨«©½̈©«¥¤´¤§¦½
íäé÷Lçå íéãenòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−

:óñk̈«¤

(áé)íäéãenò änàa íéMîç íéòì÷ íé-úàôìå§¦§©À̈§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´
íäé÷eLçå íéãnòä éåå äøNò íäéðãàå äøNò£¨½̈§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−

:óñk̈«¤

È„¯Òט  ‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï ‡z¯c ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿«≈«»»¿»≈
:ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·„ ‡z¯„«¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

LÁ‡י  ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿»

ÔÈ¯ÒÚיא  ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ‰‡Ó ‡etˆ Áe¯Ïe¿«ƒ»¿»«ƒ«≈∆¿ƒ
‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»»≈««»

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

ÔÈn‡aיב  ÔÈLÓÁ ÔÈ„¯Ò ‡·¯ÚÓ Áe¯Ïe¿«««¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«ƒ
ÈÂÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈«¿»¿«¿≈«¿»»≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ««»¿ƒ≈ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,zF`xOdoiaiag EN` iMon ilr ©©§¦¥£¦¦¨©¦
,lMdmEXnEcinrd mdiciÎlrW ©Ÿ¦¤©§¥¤¤¡¦

zFAx zF`av miWPdl`xUi ipA lW ©¨¦§¨©¤§¥¦§¨¥
,'mixvnAWmirbi mdilrA EidWM §¦§©¦¤§¤¨©£¥¤§¥¦

zFkilFnE zFklFd Eid ,KxRÎzcFarA©£©¤¤¨§¦
mdlmzcFar mFwnAdYWnE lk`n ¨¤¦§£¨¨©£¨¦§¤

zFlhFpe ,mzF` zFlik`nEz` mW ©£¦¨§§¨¤
mr Dnvr d`Fx zg` lke ,zF`xOd©©§§¨©©¨©§¨¦
mixacA FYlCWnE ,d`xOA DlrA©§¨©©§¨§©©§¦§¨¦
KM KFYnE ,'LOn d`p ip`' xnFl©£¦¨¨¦§¦¨
de`z icil odilral zF`ian§¦§©£¥¤¦¥©£¨
zFclFie zFxArznE ,mdl zFwwfpe§¦§¨¨¤¦§©§§§

,mWFnMxn`PW(d ,g mixiydÎxiy), ¨§¤¤¡©
LiYxxFr gERYd zgY'LzlAg dOW ©©©©©©§¦¨¨¦§©§

'LO`zqpM lr d"awd xn`n] ¦¤©£©©§¤¤
,gERYd ur zgY dcVA :l`xUi¦§¨¥©¨¤©©¥©©©
dzxd mW ,mkz` cilFdl iYxxFr©§¦§¦¤§¤¨¨§¨

.[LzF` dclie LO`xn`PW Edfeo`M ¦§§¨§¨§§¤¤¤¡©¨
'zF`aFSd zF`xnA'lrW zF`xOA - §©§©§©©§¤©

zFAx zF`av Ecinrd ocie .ozF` ¨¨¤¡¦§¨©§¨
zF`xn,mdn xFIMd dUrpitl`EdW ©§©£¨©¦¥¤§¦¤
cizr,FYW`l Wi` oiA mFlW mEUl ¨¦¨¨¥¦§¦§

`PTW inl FkFzAW miOn zFwWdl§©§¦©¦¤§§¦¤¦¥
dxYqpe DlrA DlmiwWn EidW - ¨©§¨§¦§§¨¤¨©§¦

xFIMd iOn dhFQd z`. ¤©¨¦¥©¦
:i"yx siqeneLl rczedi`xWzF`xO §¥©§§¨¨¤©§
zF`aFSd,WOn zF`xn odzFiEUrd ©§¥©§©¨¨£

dwidaOd zWFgp lW cgEin oiOn¦¦§¨¤§¤©©§¦¨
zWFgPn xFIMd z` EUr `le ,d`xnM§©§¨§Ÿ¨¤©¦¦§¤
llkl d`aEdW Ff znbEcM ,diEvn§¨§§©¤§¨¦§©

:oMWOd zk`lnixdW,icEwR zWxtA §¤¤©¦§¨¤£¥§¨¨©§¥
zWFgPd lwWn z` aEzMd dpn xW`M©£¤¨¨©¨¤¦§©©§¤

,mdn EUrPW milMde EaCpzdWxn`p ¤¦§©§§©¥¦¤©£¥¤¤¡©
(lÎhk miweqt oldl)dtEpYd zWgpE'§Ÿ¤©§¨

,'Fbe DA UrIe ,'Fbe xMM miraWlke ¦§¦¦¨§©©©¨§§¨
,mW Epnp zWFgPd ilMeENi`dxFIM §¥©§¤¦§¨§¦©¦
mW ExMfEd `l FPkeixd ,mdipiA §©Ÿ§§¨¥¥¤£¥

YcnlKMnlW zWgp did `NW ¨©§¨¦¨¤Ÿ¨¨§Ÿ¤¤

xFIMiEUr,dtEpYd zWgPn`N` ¦¨¦§Ÿ¤©§¨¤¨
iEUr xFIMd did odOW ElNd zF`xOd©©§©¨¤¥¤¨¨©¦¨
Fpi`W ,zWFgp lW cgEin oiOn Eid̈¦¦§¨¤§¤¤¥

,oMWOAW zWFgPd ilM x`W llkAKM ¦§©§¨§¥©§¤¤©¦§¨¨
mBxY oke .`nEgpz iAx WxC̈©©¦©§¨§¥¦§¥

qElwpE`- 'zF`aFSd zF`xnA' §§§©§©§
E ,'`IWp zifgnA''zifgn'mEBxz `Ed §¤§§©§©¨¤§§©©§

,f"rlA y"`exin ,'zF`xn' lWixd ¤©§§©©£¥
.'miWPd zF`xnA' FWExiRWEpivn oke ¤¥§©§©¨¦§¥¨¦

dirWiA(bk ,b)ihiWkY x`W oiAW ¦©§¨¤¥§¨©§¦¥
:xn`p mW EpnPW miWPd,'mipFilBde' ©¨¦¤¦§¨¤¡©§©¦§¦

E ,'zF`xn' FWExiRWopinBxzn ¤¥©§§©§§¦¨
,'`zifgnE'mEBxY `Ed 'zifgn'W ixd ¤§§¨¨£¥¤¤§§©©§
'zF`xn' lW(:`i dheq ,`negpz),my i"yx) ¤©§

(oexkfd:
.eàáö øLà,'dtiq`' oFWl `Ed '`av' £¤¨§¨¨§£¦¨

,miWPd E`iadW zF`xOA :xnFlkE§©©©§¤¥¦©¨¦
EtQ`zd xW`ozacp `iadl £¤¦§©§§¨¦¦§¨¨

(`"y):h dxez



מה ldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"k ycew zayl inei xeriy

ß '` xc` a"k ycew zay ß

çì(à)äìòä çaæî-úà NòiåLîç íéhL éöò ©©²©¤¦§©¬¨«Ÿ−̈£¥´¦¦®¨¥Á
ìLå òeáø Baçø úBnà-Lîçå Bkøà úBnàL ©¸¨§¹§¨¥«©³¨§Æ¨½©§¨¬

:Búî÷ úBnà©−«Ÿ¨«

(á)eéä epnî åéúpt òaøà ìò åéúðø÷ Nòiå©©©́©§ŸÀ̈©µ©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¨´
:úLçð Búà óöéå åéúðø÷©§Ÿ¨®©§©¬Ÿ−§«¤

(â)-úàå úøéqä-úà çaænä éìk-ìk-úà Nòiå©©¹©¤¨§¥´©¦§¥À©¤©¦³Ÿ§¤
úzçnä-úàå úâìænä-úà ú÷øænä-úàå íéòiä©¨¦Æ§¤©¦§¨½Ÿ¤©¦§¨−Ÿ§¤©©§®Ÿ

:úLçð äNò åéìk-ìk̈¥−̈¨¨¬§«¤

(ã)úçz úLçð úLø äNòî øaëî çaænì Nòiå©©³©©¦§¥̧©Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤©¯©
:Béöç-ãò ähîlî Bakøk©§ª²¦§©−¨©¤§«

(ä)øaëîì úåöwä òaøàa úòaè òaøà ÷öiå©¦ºŸ©§©¯©¨²Ÿ§©§©¬©§¨−Ÿ§¦§©´
:íécaì íéza úLçpä©§®¤¨¦−©©¦«

(å):úLçð íúà óöéå íéhL éöò íécaä-úà Nòiå©©¬©¤©©¦−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈§«¤

(æ)çaænä úòìö ìò úòaha íécaä-úà àáiå©¨¥̧¤©©¦¹©©¨ÀŸ©µ©§´Ÿ©¦§¥½©
:Búà äNò úçì áeáð íäa Búà úàNì̈¥¬Ÿ−¨¤®§¬ª−Ÿ¨¨¬Ÿ«

i"yx£˙ÁÏ ·e·∑וכן חלּול, הּוא נב)נב ּוב נבּוב"(ירמיה אצּבעֹות ארּבע "ועביֹו :.˙ÁÏ ·e·∑ הּלּוחֹות ¿À…ְְְְְֵֶַַָָָָָ¿À…ַ
ּבאמצע  והחלל רּוח לכל ׁשּטים עצי .ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

(ç)úLçð Bpk úàå úLçð øBikä úà Nòiå©©À©¥µ©¦´§½¤§¥−©´§®¤
:ãòBî ìäà çút eàáö øLà úàávä úàøîa§©§ŸÆ©´Ÿ§½Ÿ£¤´¨«§½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£˙‡·v‰ ˙‡¯Óa∑עּכבּו לא אֹותן ואף מתקּׁשטֹות, ּכׁשהן ּבהן ׁשרֹואֹות מראֹות ּבידן היּו יׂשראל ּבנֹות ¿«¿…«…¿…ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר הרע. ליצר ׁשעׂשּויים מּפני ּבהן מׁשה מֹואס והיה הּמׁשּכן, לנדבת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹמּלהביא

ÔÈhLא  ÈÚ‡c ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿¿»«¬»»¿»≈ƒƒ
Úa¯Ó dÈ˙t ÔÈn‡ LÓÁÂ dk¯‡ ÔÈn‡ LÓÁ¬≈«ƒÀ¿≈«¬≈«ƒ¿»≈¿««

:dÓe¯ ÔÈn‡ ‡˙Ï˙e¿»»«ƒ≈

‰BÂב  dpÓ d˙ÈÂÊ Úa¯‡ ÏÚ È‰B¯˜ „·ÚÂ«¬««¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈¬
:‡LÁ d˙È ‡ÙÁÂ È‰B¯«̃¿ƒ«¬»»≈¿»»

Â¯zÎÒt˙‡ג  ˙È ‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ˙È „·ÚÂ«¬«»»»≈«¿¿»»¿«¿≈»»»
‡˙È¯epˆ ˙È ‡˙˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿¿»»»ƒ¿»»

:‡LÁ „·Ú È‰BÓ Ïk ‡˙ÈzÁÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»»»»ƒ¬«¿»»

z„ˆÓ‡ד  „·BÚ ‡„¯Ò ‡Áa„ÓÏ „·ÚÂ«¬«¿«¿¿»¿»»«¿«¿»
:dbÏt „Ú Ú¯lÓ d··BÒ ˙BÁz ‡LÁ„ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«««¿≈

ËÒ¯˙‡ה  Úa¯‡a ‡˙˜ÊÚ Úa¯‡ CÈz‡Â¿«ƒ«¿«ƒ¿»»¿«¿«ƒ¿»»
:‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡ ‡LÁ„ ‡„¯ÒÏƒ¿»»ƒ¿»»«¿»«¬ƒ«»

ÔB‰˙Èו  ‡ÙÁÂ ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „·ÚÂ«¬«»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ«¬»»¿
:‡LÁ¿»»

È¯ËÒז  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ¯‡ ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
„·Ú ÔÈÁeÏ ÏÈÏÁ ÔB‰a d˙È ÏhÓÏ ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ«»≈¿¬ƒƒ¬«

:d˙È»≈

LÁ‡ח  dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡LÁ ‡¯BÈk ˙È „·ÚÂ«¬«»ƒ»¿»»¿»¿ƒ≈¿»»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‰‡lˆÏ ÔÈ˙‡c ‡iL ÔÈÊÁÓa¿∆¿¿«¿«»¿»¿»¿«»»ƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

çì(f).úBçeì áeáð`Ed 'aEap' §§
oke .'lElg':df oFWl EpivnFiare' ¨§¥¨¦¨¤§¨§

'aEap zFrAv` rAx`(`k ,ap dinxi) ©§©¤§¨¨
WCwOdÎziaA cEOr lM zFptC iare]¨¢¦©§¨©§¥©¦§¨
:[rvn`A lElge ,zFrAv` rAx` did̈¨©§©¤§¨§¨¨¤§©

.úBçeì áeáðzFgENdW FWExiR oi` §¥¥¤©
lElg did gAfOd `N` ,milElg Eid̈£¦¤¨©¦§¥©¨¨¨

ztTd ici lrmiHWÎivr lW zFgENd ©§¥©¨©©¤£¥¦¦

gEx lkl(cv)rvn`A llgde ,z`e] §¨©©§¤¨¨¨¤§©§¤
`aE .[dnc` mi`Nnn Eid llgd¤¨¨¨§©§¦£¨¨¨
urn iEUr didi `NW ,xnFl aEzMd©¨©¤Ÿ¦§¤¨¥¥
zFO` Wng lr Wng iarA cg ¤̀¨¨¢¦¨¥©¨¥©
aEap `di `N` ,llg Frvn`A uFxgie§©£§¤§¨¨¨¤¨§¥¨
cv lMn FzF` zFtiTOd zFgEl ici lr©§¥©©¦¦¨©

(oexkfd ;g ,fk lirl i"yx):g dxez
(g).úBàáBöä úBàøîazFpA §©§©§§

zF`FxW 'zF`xn' ocia Eid ,l`xUi¦§¨¥¨§¨¨©§¤
odAodi`xn z`,zFhXwzn odWM ¨¤¤©§¥¤§¤¥¦§©§

ozF` s`eodilr zFaiagd zF`xn`l §©¨©§©£¦£¥¤Ÿ
EaMr(Erpnp `l)zacpl `iadNn ¦§Ÿ¦§§¦§¨¦§¦§©

oda dWn q`Fn dide ,oMWOd- ©¦§¨§¨¨¥Ÿ¤¨¤
,ElNd zF`xOAxvil miiEUrW ipRn ©©§©¨¦§¥¤£¦§¥¤

`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn` .rxd̈¨¨©©¨¨
dWnllAw' :znExY z` odn §¤©¥¥¤¤§©

ldwie zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"k ycew zayl inei xeriy
צבאֹות  הּנׁשים העמידּו ידיהם ׁשעל הּכל, מן עלי חביבין אּלּו ּכי ּבעליהן 'קּבל, ּכׁשהיּו ּבמצרים, רּבֹות ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

וכל  הּמראֹות ונֹוטלֹות אֹותם, ּומאכילֹות ּומׁשּתה מאכל להם ּומֹוליכֹות הֹולכֹות היּו ,ּפר ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָיגעים
ּומׁשּדלּתֹו ּבּמראה ּבעלּה עם עצמּה רֹואה לבעליהם אחת מביאֹות ּכ ּומּתֹו ,מּמ נאה אני לֹומר: ּבדברים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר ׁשם, ויֹולדֹות ּומתעּברֹות להם ונזקקֹות ּתאוה, ח)לידי ׁשּנאמר:(שה"ש וזהּו ,"עֹוררּתי הּתּפּוח "ּתחת : ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
ׁשּבתֹוכֹו מּמים להׁשקֹות לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ׁשלֹום לׂשּום ׁשהּוא מהם, הּכּיֹור ונעׂשה הּצֹובאֹות". ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ"ּבמראֹות

ּבעלּה לּה ׁשּקּנא ּכּכר למי ׁשבעים הּתנּופה "ּונחׁשת נאמר: ׁשהרי מּמׁש, מראֹות ׁשהן ל ותדע ונסּתרה. ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
לא וכּנֹו וכּיֹור וגֹו" ּבּה וּיעׂש ּדרׁשוגֹו' ּכ הּתנּופה, מּנחׁשת ּכּיֹור ׁשל נחׁשת היה ׁשּלא למדּת, ׁשם. הזּכרּו ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ּתרּגּום  והּוא נׁשּיא', 'ּבמחזין אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּתנחּומא, (ׁשפיעגעל),רּבי ּבלע"ז, מירוא"ׁש מראֹות, ׁשל ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
ּביׁשעיה מצינּו ג)וכן 'ּומחזיתא'(ישעיה מתרּגמינן: "והּגליֹונים" :.e‡·ˆ ¯L‡∑ נדבתן להביא. ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ¬∆»¿ְְִִָָָ

(è)úàôì øöçä-úà Nòiå|øöçä éòì÷ äðîéz áâð ©©−©¤¤«¨¥®¦§©´¤¤́¥À̈¨©§¥³¤«¨¥Æ
:änàa äàî øæLî LL¥´¨§½̈¥−̈¨«©¨«

(é)éåå úLçð íéøNò íäéðãàå íéøNò íäéãenò©«¥¤´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯
:óñk íäé÷Lçå íéãenòä̈«©¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

(àé)íéøNò íäéãenò änàá äàî ïBôö úàôìå§¦§©³¨Æ¥¨´¨«©½̈©«¥¤´¤§¦½
íäé÷Lçå íéãenòä éåå úLçð íéøNò íäéðãàå§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥¯¨«©¦²©«£ª«¥¤−

:óñk̈«¤

(áé)íäéãenò änàa íéMîç íéòì÷ íé-úàôìå§¦§©À̈§¨¦Æ£¦¦´¨«©½̈©«¥¤´
íäé÷eLçå íéãnòä éåå äøNò íäéðãàå äøNò£¨½̈§©§¥¤−£¨¨®¨¥¯¨«©ª¦²©«£«¥¤−

:óñk̈«¤

È„¯Òט  ‡ÓB¯c ¯·Ú Áe¯Ï ‡z¯c ˙È „·ÚÂ«¬«»«¿»¿«≈«»»¿»≈
:ÔÈn‡· ‰‡Ó ¯ÈÊL ıe·„ ‡z¯„«¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

LÁ‡י  ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿»

ÔÈ¯ÒÚיא  ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ‰‡Ó ‡etˆ Áe¯Ïe¿«ƒ»¿»«ƒ«≈∆¿ƒ
‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ ÔÈ¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»»≈««»

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ¿ƒ≈ƒ¿»

ÔÈn‡aיב  ÔÈLÓÁ ÔÈ„¯Ò ‡·¯ÚÓ Áe¯Ïe¿«««¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«ƒ
ÈÂÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡¯ÒÚ ÔB‰È„enÚ«≈«¿»¿«¿≈«¿»»≈

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ««»¿ƒ≈ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,zF`xOdoiaiag EN` iMon ilr ©©§¦¥£¦¦¨©¦
,lMdmEXnEcinrd mdiciÎlrW ©Ÿ¦¤©§¥¤¤¡¦

zFAx zF`av miWPdl`xUi ipA lW ©¨¦§¨©¤§¥¦§¨¥
,'mixvnAWmirbi mdilrA EidWM §¦§©¦¤§¤¨©£¥¤§¥¦

zFkilFnE zFklFd Eid ,KxRÎzcFarA©£©¤¤¨§¦
mdlmzcFar mFwnAdYWnE lk`n ¨¤¦§£¨¨©£¨¦§¤

zFlhFpe ,mzF` zFlik`nEz` mW ©£¦¨§§¨¤
mr Dnvr d`Fx zg` lke ,zF`xOd©©§§¨©©¨©§¨¦
mixacA FYlCWnE ,d`xOA DlrA©§¨©©§¨§©©§¦§¨¦
KM KFYnE ,'LOn d`p ip`' xnFl©£¦¨¨¦§¦¨
de`z icil odilral zF`ian§¦§©£¥¤¦¥©£¨
zFclFie zFxArznE ,mdl zFwwfpe§¦§¨¨¤¦§©§§§

,mWFnMxn`PW(d ,g mixiydÎxiy), ¨§¤¤¡©
LiYxxFr gERYd zgY'LzlAg dOW ©©©©©©§¦¨¨¦§©§

'LO`zqpM lr d"awd xn`n] ¦¤©£©©§¤¤
,gERYd ur zgY dcVA :l`xUi¦§¨¥©¨¤©©¥©©©
dzxd mW ,mkz` cilFdl iYxxFr©§¦§¦¤§¤¨¨§¨

.[LzF` dclie LO`xn`PW Edfeo`M ¦§§¨§¨§§¤¤¤¡©¨
'zF`aFSd zF`xnA'lrW zF`xOA - §©§©§©©§¤©

zFAx zF`av Ecinrd ocie .ozF` ¨¨¤¡¦§¨©§¨
zF`xn,mdn xFIMd dUrpitl`EdW ©§©£¨©¦¥¤§¦¤
cizr,FYW`l Wi` oiA mFlW mEUl ¨¦¨¨¥¦§¦§

`PTW inl FkFzAW miOn zFwWdl§©§¦©¦¤§§¦¤¦¥
dxYqpe DlrA DlmiwWn EidW - ¨©§¨§¦§§¨¤¨©§¦

xFIMd iOn dhFQd z`. ¤©¨¦¥©¦
:i"yx siqeneLl rczedi`xWzF`xO §¥©§§¨¨¤©§
zF`aFSd,WOn zF`xn odzFiEUrd ©§¥©§©¨¨£

dwidaOd zWFgp lW cgEin oiOn¦¦§¨¤§¤©©§¦¨
zWFgPn xFIMd z` EUr `le ,d`xnM§©§¨§Ÿ¨¤©¦¦§¤
llkl d`aEdW Ff znbEcM ,diEvn§¨§§©¤§¨¦§©

:oMWOd zk`lnixdW,icEwR zWxtA §¤¤©¦§¨¤£¥§¨¨©§¥
zWFgPd lwWn z` aEzMd dpn xW`M©£¤¨¨©¨¤¦§©©§¤

,mdn EUrPW milMde EaCpzdWxn`p ¤¦§©§§©¥¦¤©£¥¤¤¡©
(lÎhk miweqt oldl)dtEpYd zWgpE'§Ÿ¤©§¨

,'Fbe DA UrIe ,'Fbe xMM miraWlke ¦§¦¦¨§©©©¨§§¨
,mW Epnp zWFgPd ilMeENi`dxFIM §¥©§¤¦§¨§¦©¦
mW ExMfEd `l FPkeixd ,mdipiA §©Ÿ§§¨¥¥¤£¥

YcnlKMnlW zWgp did `NW ¨©§¨¦¨¤Ÿ¨¨§Ÿ¤¤

xFIMiEUr,dtEpYd zWgPn`N` ¦¨¦§Ÿ¤©§¨¤¨
iEUr xFIMd did odOW ElNd zF`xOd©©§©¨¤¥¤¨¨©¦¨
Fpi`W ,zWFgp lW cgEin oiOn Eid̈¦¦§¨¤§¤¤¥

,oMWOAW zWFgPd ilM x`W llkAKM ¦§©§¨§¥©§¤¤©¦§¨¨
mBxY oke .`nEgpz iAx WxC̈©©¦©§¨§¥¦§¥

qElwpE`- 'zF`aFSd zF`xnA' §§§©§©§
E ,'`IWp zifgnA''zifgn'mEBxz `Ed §¤§§©§©¨¤§§©©§

,f"rlA y"`exin ,'zF`xn' lWixd ¤©§§©©£¥
.'miWPd zF`xnA' FWExiRWEpivn oke ¤¥§©§©¨¦§¥¨¦

dirWiA(bk ,b)ihiWkY x`W oiAW ¦©§¨¤¥§¨©§¦¥
:xn`p mW EpnPW miWPd,'mipFilBde' ©¨¦¤¦§¨¤¡©§©¦§¦

E ,'zF`xn' FWExiRWopinBxzn ¤¥©§§©§§¦¨
,'`zifgnE'mEBxY `Ed 'zifgn'W ixd ¤§§¨¨£¥¤¤§§©©§
'zF`xn' lW(:`i dheq ,`negpz),my i"yx) ¤©§

(oexkfd:
.eàáö øLà,'dtiq`' oFWl `Ed '`av' £¤¨§¨¨§£¦¨

,miWPd E`iadW zF`xOA :xnFlkE§©©©§¤¥¦©¨¦
EtQ`zd xW`ozacp `iadl £¤¦§©§§¨¦¦§¨¨

(`"y):h dxez



ldwieמו zyxt - gl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"k ycew zayl inei xeriy

(âé):änà íéMîç äçøæî äîã÷ úàôìå§¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«

(ãé)íäéãenò óúkä-ìà änà äøNò-Lîç íéòì÷§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®©«¥¤´
ìLìL íäéðãàå äL:äL §½̈§©§¥¤−§¨«

(åè)ì äfîe äfî úéðMä óúkìåíéòì÷ øöçä øòL §©¨¥´©¥¦À¦¤³¦¤Æ§©´©¤«¨¥½§¨¦¾
ìL íäéãnò änà äøNò Lîçíäéðãàå äL £¥¬¤§¥−©¨®©ª«¥¤´§½̈§©§¥¤−

ìL:äL §¨«

(æè):øæLî LL áéáñ øöçä éòì÷-ìk̈©§¥¯¤«¨¥²¨¦−¥¬¨§¨«

æé)(íéãenòä éåå úLçð íéãnòì íéðãàäå§¨«£¨¦´¨«©ª¦»§¼¤¼¨¥̧¨«©¦¹
íäå óñk íäéLàø éetöå óñk íäé÷eLçå©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ

:øöçä éãnò ìk óñk íé÷Mçî§ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«

(çé)ïîbøàå úìëz í÷ø äNòî øöçä øòL Cñîe¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²
äîB÷å Cøà änà íéøNòå øæLî LLå éðL úòìBúå§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³

:øöçä éòì÷ únòì úBnà Lîç áçøá§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«
i"yx£¯ˆÁ‰ ÈÚÏ˜ ˙nÚÏ∑ החצר ּכמּדת .קלעי ¿À««¿≈∆»≈ְְִֵֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(445 'nr fh zegiy ihewl)

החצרהחצרהחצרהחצר קלעיקלעיקלעיקלעי יח)ּכּכּכּכממממּדּדּדּדתתתת לח, לּתן(רש"י הּכתּוב ׁשּבא ׁשער טעםטעםטעםטעםהיינּו ּכמס (ולא אּמֹות חמׁש ּבגבּה הּמס היה מּדּוע ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
זהּו לו). כו, תרומה רש"י ראה – אּמֹות עׂשר ׁשהיה החצרהחצרהחצרהחצרהאהל, קלעיקלעיקלעיקלעי ּכחלקלעלעלעלעּמּמּמּמתתתת הּוא הּמס צרימהמהמהמהּקּקּקּקלעים לעים לעים לעים - ולכן , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ

ּכגבהם. ּגבהֹו ְְְְִָָָלהיֹות

(èé)úLçð äòaøà íäéðãàå äòaøà íäéãnòå§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤
:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk íäéåå̈«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤

(ë):úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

סימן. סנוא"ה פסוקים, ויקהל קכ"ב פרשת חסלת

‡ÔÈn:יג  ÔÈLÓÁ ‡ÁÈ„Ó ‡Óec˜ Áe¯Ïe¿«ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ«ƒ

ÔB‰È„enÚיד  ‡¯·ÚÏ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿»«≈
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz¿»»¿«¿≈¿»»

z¯c‡טו  Ú¯˙Ï ‡kÓe ‡kÓ ‡˙È˙ ‡¯·ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»ƒ¿««¿»
‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ È¯ÒÚ LÓÁ ÔÈ„¯Ò¿»ƒ¬≈∆¿≈«ƒ«≈¿»»

:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ¿«¿≈¿»»

ÈÊL¯:טז  ıe·c ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„¯Ò Ïk»¿»≈¿«¿»¿¿¿¿ƒ

i„enÚ‡יז  ÈÂÂ ‡LÁ ‡i„enÚÏ ‡iÎÓÒÂ¿«¿«»¿««»¿»»»≈««»
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(gi).øöçä éòì÷ únòì'zOErl' §ª©©§¥¤¨¥§©
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,mirlTd lEn cnFr KqOd did `lŸ¨¨©¨¨¥©§¨¦
FzCin dzidW FWExiR `N`Mcbp ¤¨¥¤¨§¨¦¨§¤¤

,xvgd irlw zCn`Ed KqOd DaFBW ¦©¦§¥¤¨¥¤©©¨¨

mirlTd agFxM ,zFO` Wng agFxA§©¨¥©§©©§¨¦
(oexkfd):
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(ãé)íäéãenò óúkä-ìà änà äøNò-Lîç íéòì÷§¨¦²£¥«¤§¥¬©−̈¤©¨¥®©«¥¤´
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íäå óñk íäéLàø éetöå óñk íäé÷eLçå©«£«¥¤Æ¤½¤§¦¬¨«¥¤−¨®¤§¥Æ

:øöçä éãnò ìk óñk íé÷Mçî§ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«

(çé)ïîbøàå úìëz í÷ø äNòî øöçä øòL Cñîe¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²
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ã ycew zegiyn zecewp ã(445 'nr fh zegiy ihewl)
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(ë):úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

סימן. סנוא"ה פסוקים, ויקהל קכ"ב פרשת חסלת
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âñ÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ìä÷éå úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).øöçä éòì÷ únòì'zOErl' §ª©©§¥¤¨¥§©
oi` o`M mlE` ,'cbpM' FWExiR¥§¤¤¨¨¥
ixdW ,FcbpM cnFr `EdW FzErnWn©§¨¤¥§¤§¤£¥

,mirlTd lEn cnFr KqOd did `lŸ¨¨©¨¨¥©§¨¦
FzCin dzidW FWExiR `N`Mcbp ¤¨¥¤¨§¨¦¨§¤¤
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לשבוע פרשת ויקהל תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ט"ז אדר א'
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום רביעי - י"ט אדר א'
מפרק צ 

עד סוף פרק צו

יום שני - י"ז אדר א'
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום חמישי - כ' אדר א'
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שלישי - י"ח אדר א'
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שישי - כ"א אדר א'
מפרק קד

עד סוף פרק קה

שבת קודש - כ"ב אדר א'
פרק כ, מפרק קו עד סוף פרק קז

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

באמרם  ובנותיו  בניו  שנות  לפני  התהילים  את  גם  אומרים  היו  וכן  בתהילים  כ"א  פרק 

שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 



`'מח xc` f"h oey`x mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ט"ז ראשון יום
,gl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò .ì ÷øô,76 'nr cr.à"îá ù"îë 'åë

.ì ÷øtlaeq "ipepia"dy dryay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
oi` ,d"awd ly ezlecba xdxdn `ed egenay s`e ,ald mehnhn

jkl dvrd ixd - ezeqbe ezeixnega leynl ,eal lr rityn df

xeayi jk ici lry ,"xayp al"l mi`iand mixaca wnrzdl :`id

ly 'dtilw'd zeixneg z`

dcixeie ,zindad eytp

dvex `idy dzedabn

cbpk dnvr z` diabdl

eytp ly dyecwd xe`

mb owfd epax .ziwl`d

el`a - xen`d wxta xiaqd

ick ,wnrzdl eilr mipipr

."xayp al"l ribdl

,Baì ìà íéNé úàæ ãBòŸ¨¦¤¦
ì"æø øîàî íi÷ì1: §©¥©£©©©

ìk éðôa çeø ìôL éåäå"¤¡¥§©©¦§¥¨
"éåäå" ,"íãàäoeyl - ¨¨¨¤¡¥

dxen "iede" dpynd
didiy `id dpeekdy

,Bzîàì úîàa:xaqd miperh mixacd dxe`kl ,oky - ¤¡¤©£¦
zeltye - "gex lty" zeidl eilry ,o`k mixne` l"f epinkg
,envr zbixcne zlrn rcei `edy :drnyn deepr .deepr dppi`
el epzp dlrnlny ,dpzna oze` law `edy ,xaeq `edy `l`
;dbixcn dze`l ribdl lkeiy ,zecgein zeiepncfde zegek
mze` lvpn fld did - xg` edyinl dl` zegek epzip eli`e

i`n .epnn aeh xzeienvr z` wifgny :drnyn zelty ,jc
`edy ,envr jeza `vene ,ipydn ynn zegprexb- fldn

,zeevn miiwne dxez cnely inl xnel xyt` ,`eti` ,cvik
,"milway lw"n mb ,mc` lkn dzegp dbxca envr z` wifgiy
oi`y ,miyxtn yi ,okl !?zeevn miiwn epi`e dxez cnel epi`y

`l` ,ipydn zegp envr z` d`xi ok`y dpeekdbdpziy
l"f epinkg oeyl ,mxa .mc` lk ipta ,zelty ly dbdpda

xnelk ,"iede"didzyz` wifgi ok`y ,dxen - "bdpzd" `le ,
- ?in iptae ,dbixcna dhnl zn`a envr¯ "íãàä ìk éðôa"¦§¥¨¨¨¨

.íélwaL ì÷ éðôa elôà ,Lnîel xyt` ,zn`a ,cvik - ©¨£¦¦§¥©¤©©¦
zegt envr z` wifgdl ,zeevn miiwne dxez cnely inl
lk miiwny in mby owfd epax giken - ?"milway lw"dn
mixac ea eidiy xyt` ,dxiar mey lr xaer epi`e ,zeevnd
mixac mpyi :dbixcna zegp envr z` wifgdl eilr mllbay
dnglndy s`e .rxd xvid cbpk megll epnn yxcp mably
lw"dn zyxcpd dnglndn dzxnega dzegt ,epnn zyxcpy

rxd xvid cbpk megll "milwayelyleki `ed oi` z`f lka -
oi`yke ;rxd exvi cbp cenrl`edeznglna cenrl leki`ed,

lw"dy dnn daxda rexb - oldl xiaqiy itk - df ixd
dnglna cenrl leki epi` "milwayelydf oeayg iciÎlr .

."milway lw"dn mb dhnl envr z` wifgdl ,zn`a ecia didi
ì"æø øîàî ét ìò eðéäå2òébzL ãò Eøáç úà ïéãz ìà" : §©§©¦©£©©©©¨¦¤£¥§©¤©¦©

,"BîB÷îìhetyz l` - ¦§
`ly cr weqtz l`e
mewna jnvr z` cinrz
`vnp jxiagy avnae
ipy ea yi "mewn" .mda
daiaqde mewnd :miyexit
ipgexd mewnde ,zinybd
mc`d ly ipgexd eavn -
:ea `vnp rxd xvi dfi`e
wfg rxd xvi yi cg`l
xvi - ipyle ,mnegne
epi`y wfg jk lk `l rxd
.zee`z ixg` jk lk xrea
:oldl owfd epax xne` jke

BîB÷î ékinybd - ¦§
,ezaiaqeèçì Bì íøBbìk ÷eMa Cìéì Búñðøt úBéäì ,à ¥©£Ÿ¦§©§¨¨¥¥©¨

úBéäìå ,íBiä,weya aaezqn epi`y dry dze`a -éáLBiî ©§¦§¦§¥
áläå äàBø ïéòäå ,úBåàzä ìk úBàBø åéðéòå ,úBðø÷§¨§¥¨¨©©£§¨©¦¨§©¥

,ãîBçmbe .`ehgl daiq meyn ea yi inybd enewn ,xnelk - ¥
- `ed ,rxd exvi avn ,ipgexd enewnøepúk øòBa Bøöéå§¦§¥§©

,äôBàî äøòBadte` ly xrea xepzk -3xepzd xrea elv` , ¥¨¥¤
ziadÎlra lv` xy`n xzei zeaexw mizrle xzei dwfg dxeva

,mzqòLBäa áeúkL Bîk3,"'Bâå äáäì Làk øòBa àeä" : §¤¨§¥©¥§¥¤¨¨§
mxeby dfk `ed ,rxd exvi ly eavn ,ipgexd enewn mby ixd -

.`hgl `ianeáøå ,èòî ÷eMa CìBäL éî ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¦¤¥©§©§Ÿ
.Búéáa áLBé íBiäd`ex epi` `linne ,zepxw iayein epi`y - ©¥§¥

inl yiy zepeiqp mze` el oi`e ,eipir cbpl zee`zd z`
;weya meid lk jldzny÷eMa íBiä ìk CìBä íà íâå- §©¦¥¨©©

enewn zpigane ,aegxa meid lk zeidl el oncfny wqr lra
,"milway lw"l dnec `ed inybdúBéäì ìBëéenewnay - ¨¦§

,el dnec epi` ,rxd exvi avna ,ipgexdCk ìk ínçî BðéàL¤¥§ª¨¨¨
,Bòáèamze` el oi` ,aegxa meid lk zeidl eilryk mbe - §¦§

.maxwa xrea rxd mxviy dl`l yiy zepeiqpøöiä ïéà ék¦¥©¥¤
,'eë BøöiL Lé ,Lôð ìëa äåLyie ,xrea rxd exviy yi - ¨¤§¨¤¤¥¤¦§

,jk epi`yøçà íB÷îa øàaúpL Bîk4.eyexit ,recid itke - §¤¦§¨¥§¨©¥
dpynd lr ,aehÎmyÎlrad ly5z` yaekd - ?xeab edfi`"

i lr xaeb `edy ."exvimgel `edy mixac mze`a rxd exv
el oi`y okzi ,mixg` mixacl qgia ,ik .xzeia dwfgd dcna
envrl ezepridÎi`a dxeab meyn oi`e ,llk rxd xvi mdiabl
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íéøîà éèå÷éì
ãåò ì ÷øôì"æø øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé úàæ

éåäå .íãàä ìë éðôá çåø ìôù éåäå
ì÷ éðôá 'éôà ùîî íãàä ìë éðôá åúéîàì úîàá
ãò êøéáç úà ïéãú ìà ì"æøàî ô"ò åðééäå .íéì÷áù
úåéäì àåèçì åì íøåâ åîå÷î éë .åîå÷îì òéâúù
úåðø÷ éáùåéî úåéäìå íåéä ìë ÷åùá êìéì åúñðøô
åøöéå ãîåç áìäå äàåø ïéòäå úååàúä ìë úåàåø åéðéòå
øòåá àåä òùåäá ù"îë äôåàî äøòåá øåðúë øòåá
áåøå èòî ÷åùá êìåäù éî ë"àùî .'åâå äáäì ùàë
ìåëé ÷åùá íåéä ìë êìåä íà íâå åúéáá áùåé íåéä
äåù øöéä ïéà éë åòáèá ë"ë íîåçî åðéàù úåéäì

.à"îá ù"îë 'åë åøöéù ùé ùôð ìëá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

י.אבות1. משנה ד ד.2.פרק משנה ב פרק ו.3.אבות ז, ד. ז, הושע ד.4.ראה ב, ויקרא תורה לקוטי משנה 5.ראה ד פרק אבות

א.

'` xc` g"iÎf"i iyilyÎipy mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ז שני יום
יום שני ֿ שלישי י "ז ֿ י "ח אדר א ' ,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éî íâ úîàá äðäå,76 'nr cr.åúãìåúá áìä

א' אדר י"ח שלישי יום
,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéäù úîàá äðäå,76 'nr cr.úåëéøàá ïî÷ì

.mixac mze`a:iaxd xirn o`kepax `a ,oldl xn`iy dnay
lw 'wp dnl - oekp l"pd m` dxe`kle" :`iyew uxzl owfd
llba lykp mc`dy ,mixacd mipekp ok` m` - "?milway
,zeipgexae zeinyba zeaiqpde ea `vnp `edy mewnd
lw" el mi`xew ,`eti` ,recn - miyw zepeiqp eipta zecinrnd

z` yxtn owfd epaxe ?"milways`y ,oldl mixacd
ipgexde inybd enewn zpigan mby inl xzei dcak dnglndy
epi`y lr zelvpzd mey el oi` ,z`f lka - `ehgl lelr `ed
epnn repnl jixv did d"awdn cgtd ,oky .rxd exvi lr xaeb

.mda cenrl eilry zepeiqpd zexnl ,`ehgl

:owfd epax xne` jkeãàî ínçî àeäL éî íb úîàa ,äpäå§¦¥¤¡¤©¦¤§ª¨§Ÿ
àéä Búñðøôe ,Bòáèa§¦§©§¨¨¦
ìk úBðø÷ éáLBiî úBéäì¦§¦§¥§¨¨

íBiä,`ed mb -Bì ïéà ©¥
ìò úeìvðúä íeL¦§©§©

éø÷îe ,åéàèç,`xwpe - £¨¨¦§¥
øLà ìò "øeîb òLø"¨¨¨©£¤
ãâðì íéäìà ãçt ïéà¥©©¡Ÿ¦§¤¤

,åéðéòhad ilan ,oky - ¥¨
lre ezaiaqe enewn lr
did - xread rxd exvi

;miiywd lk ipta cenrl el xfer d"awdn cgtdBì äéä ék¦¨¨

'ä ãçt éðtî ,BaìaL Búåàz çeø ìò ìLîìå ÷tàúäì§¦§©¥§¦§Ÿ©©©£¨¤§¦¦§¥©©
Bîk ,åéNòî ìk äàBøä̈¤¨©£¨§

ìéòì øàaúpL6çnä ék ¤¦§¨¥§¥¦©Ÿ©
.BzãìBúa álä ìò èélL©¦©©¥§©§
yiy ,raha clep mc`d -
helyl gend geka
.ald zee`za leynle
cgtd mc`l did eli`
ixd - 'd iptn ie`xd
zenxebd zeaiqpd zexnl
rpnidl leki did - `hgl

.zexiar ziiyrn

ì ,äîeöòå äìBãb äîçìî àéäL úîàa ,äpäåøöiä øaL §¦¥¤¡¤¤¦¦§¨¨§¨©£¨¦§Ÿ©¥¤
,'ä ãçt éðtî äáäì Làk øòBaä,mixeng miiyw jka yie - ©¥§¥¤¨¨¦§¥©©

,Cëìäå .Lnî ïBéqð Bîëe,okle -éøöäî éôì ,íãà ìk C §¦¨©¨§¦§¨¨¦¨¨¨§¦©
ì ,'ä úãBáòa Búâøãîe BîB÷î àeäMíà Bîöòa ïçáìå ì÷L ¤§©§¥¨©£©¦§Ÿ§¦§Ÿ§©§¦

Cøòa 'ä ãáBò àeä¥§¤¤
äîeöò äîçìî úðéçáe§¦©¦§¨¨£¨

,äæk ïBéqðå Bæk- ¨§¦¨¨¤
dngln epnn zyxcpyk
ipta cenrl eilre ,efk
efk dnglny ,dfk oeiqp
lkn zyxcp zeidl dleki
'lde` ayei'n mb) cg`
("opev" rxdÎxvi lrae

,zeaexw mizrleúðéçáa¦§¦©
"áBè äNòå"7.zeevna - ©£¥

mixeywd mipiprae
,aeh ziiyra,ïBâk§

,äðeëa älôzä úãBáòa©£©©§¦¨§©¨¨
zxevy ,zinei mei `idy -

,didz ezlitzìLnî Bçk ìëa 'ä éðôì BLôð CtLgek lka - ¦§Ÿ©§¦§¥§¨Ÿ©¨
,ezpeekLôpä éevî ãò8,mipezp eidi eytp zegek lky - ©¦©¤¤

dlitzd zceara9mr dyw wa`n yxcp ,dfk dlitz beq lre ,
,rxd xvidíéòðBnä BaL úéîäaä Lôðå Bôeb íò íçläìe- §¦¨¥¦§¤¤©§¥¦¤©§¦
,mirixtneäðekäwa`idl eilre -íLháìe ,äîeöò äîçìîa ©©¨¨§¦§¨¨£¨§©§¨

,íBéa íBé écî úéáøòå úéøçL älôzä íã÷ øôòk íúzëìe§©§¨§¨¨Ÿ¤©§¦¨©£¦§©§¦¦¥§
dnglnd idefy -iptly

sebd z` oikdl - dlitzd
`ly zindad ytpd z`e
.dpeeka dlitzl erixti
òbéì ,älôzä úòLa íâå§©¦§©©§¦¨§©¥©

Lôð úòéâéa Bîöò- ©§¦¦©¤¤
un`l el dyw didi `ly
wnrzdl ezaygn z`
lk ,'d zlecba xdxdle

,yexcd onfdúòéâéå¦¦©
,øNaz` xiqdl - ¨¨

aepd zeripndon zer
,sebdøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥
ïn÷ì10.úeëéøàa- §©¨©£¦

zribi zeidl zekixv cvik
ldpn `ed ok` m` ,`eti` ,`p opeazi .xyad zribie ytpd

dnglnefk,dlitzd zceara

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úîàá äðäå
úåéäì àéä åúñðøôå åòáèá ãàî íîåçî àåäù éî íâ
ìò úåìöðúä íåù åì ïéà íåéä ìë úåðø÷ éáùåéî
ãâðì 'éäìà ãçô ïéà øùà ìò øåîâ òùø éø÷éîå åéàèç
åúååàú çåø ìò ìåùîìå ÷ôàúäì åì äéä éë .åéðéò
éë ì"ùîë åéùòî ìë äàåøä 'ä ãçô éðôî åáìáù

.åúãìåúá áìä ìò èéìù çåîä

àéäù úîàá äðäå
äáäì ùàë øòåáä øöéä øåáùì 'îåöòå äìåãâ äîçìî
íãà ìë êéøö êëìäå .ùîî ïåéñð åîëå 'ä ãçô éðôî
ìå÷ùì 'ä úãåáòá åúâøãîå åîå÷î àåäù äî éôì
äîçìî 'éçáå êøòá 'ä ãáåò àåä íà åîöòá ïåçáìå
úãåáòá ïåâë áåè äùòå 'éçáá äæë ïåéñðå åæë äîåöò
ùîî åçë ìëá 'ä éðôì åùôð êåôùì äðååëá äìôúä
åáù úéîäáä ùôðå åôåâ íò íçìäìå ùôðä éåöéî ãò
íúúëìå íùèáìå äîåöò äîçìîá äðååëä íéòðåîä
íâå íåéá íåé éãî úéáøòå úéøçù äìôúä íãå÷ øôòë
øùá úòéâéå ùôð úòéâéá åîöò òâééì äìôúä úòùá

.úåëéøàá ïî÷ì ù"îë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

יב.6. טו.7.פרק לד, ה.8.תהלים ו, דברים על ˘ËÈÏ"‡:9.ספרי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל "שזה
ס"א". מ"ב.10.אגה"ק בפרק



מט '` xc` f"h oey`x mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ט"ז ראשון יום
,gl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò .ì ÷øô,76 'nr cr.à"îá ù"îë 'åë

.ì ÷øtlaeq "ipepia"dy dryay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
oi` ,d"awd ly ezlecba xdxdn `ed egenay s`e ,ald mehnhn

jkl dvrd ixd - ezeqbe ezeixnega leynl ,eal lr rityn df

xeayi jk ici lry ,"xayp al"l mi`iand mixaca wnrzdl :`id

ly 'dtilw'd zeixneg z`

dcixeie ,zindad eytp

dvex `idy dzedabn

cbpk dnvr z` diabdl

eytp ly dyecwd xe`

mb owfd epax .ziwl`d

el`a - xen`d wxta xiaqd

ick ,wnrzdl eilr mipipr

."xayp al"l ribdl

,Baì ìà íéNé úàæ ãBòŸ¨¦¤¦
ì"æø øîàî íi÷ì1: §©¥©£©©©

ìk éðôa çeø ìôL éåäå"¤¡¥§©©¦§¥¨
"éåäå" ,"íãàäoeyl - ¨¨¨¤¡¥

dxen "iede" dpynd
didiy `id dpeekdy

,Bzîàì úîàa:xaqd miperh mixacd dxe`kl ,oky - ¤¡¤©£¦
zeltye - "gex lty" zeidl eilry ,o`k mixne` l"f epinkg
,envr zbixcne zlrn rcei `edy :drnyn deepr .deepr dppi`
el epzp dlrnlny ,dpzna oze` law `edy ,xaeq `edy `l`
;dbixcn dze`l ribdl lkeiy ,zecgein zeiepncfde zegek
mze` lvpn fld did - xg` edyinl dl` zegek epzip eli`e

i`n .epnn aeh xzeienvr z` wifgny :drnyn zelty ,jc
`edy ,envr jeza `vene ,ipydn ynn zegprexb- fldn

,zeevn miiwne dxez cnely inl xnel xyt` ,`eti` ,cvik
,"milway lw"n mb ,mc` lkn dzegp dbxca envr z` wifgiy
oi`y ,miyxtn yi ,okl !?zeevn miiwn epi`e dxez cnel epi`y

`l` ,ipydn zegp envr z` d`xi ok`y dpeekdbdpziy
l"f epinkg oeyl ,mxa .mc` lk ipta ,zelty ly dbdpda

xnelk ,"iede"didzyz` wifgi ok`y ,dxen - "bdpzd" `le ,
- ?in iptae ,dbixcna dhnl zn`a envr¯ "íãàä ìk éðôa"¦§¥¨¨¨¨

.íélwaL ì÷ éðôa elôà ,Lnîel xyt` ,zn`a ,cvik - ©¨£¦¦§¥©¤©©¦
zegt envr z` wifgdl ,zeevn miiwne dxez cnely inl
lk miiwny in mby owfd epax giken - ?"milway lw"dn
mixac ea eidiy xyt` ,dxiar mey lr xaer epi`e ,zeevnd
mixac mpyi :dbixcna zegp envr z` wifgdl eilr mllbay
dnglndy s`e .rxd xvid cbpk megll epnn yxcp mably
lw"dn zyxcpd dnglndn dzxnega dzegt ,epnn zyxcpy

rxd xvid cbpk megll "milwayelyleki `ed oi` z`f lka -
oi`yke ;rxd exvi cbp cenrl`edeznglna cenrl leki`ed,

lw"dy dnn daxda rexb - oldl xiaqiy itk - df ixd
dnglna cenrl leki epi` "milwayelydf oeayg iciÎlr .

."milway lw"dn mb dhnl envr z` wifgdl ,zn`a ecia didi
ì"æø øîàî ét ìò eðéäå2òébzL ãò Eøáç úà ïéãz ìà" : §©§©¦©£©©©©¨¦¤£¥§©¤©¦©

,"BîB÷îìhetyz l` - ¦§
`ly cr weqtz l`e
mewna jnvr z` cinrz
`vnp jxiagy avnae
ipy ea yi "mewn" .mda
daiaqde mewnd :miyexit
ipgexd mewnde ,zinybd
mc`d ly ipgexd eavn -
:ea `vnp rxd xvi dfi`e
wfg rxd xvi yi cg`l
xvi - ipyle ,mnegne
epi`y wfg jk lk `l rxd
.zee`z ixg` jk lk xrea
:oldl owfd epax xne` jke

BîB÷î ékinybd - ¦§
,ezaiaqeèçì Bì íøBbìk ÷eMa Cìéì Búñðøt úBéäì ,à ¥©£Ÿ¦§©§¨¨¥¥©¨

úBéäìå ,íBiä,weya aaezqn epi`y dry dze`a -éáLBiî ©§¦§¦§¥
áläå äàBø ïéòäå ,úBåàzä ìk úBàBø åéðéòå ,úBðø÷§¨§¥¨¨©©£§¨©¦¨§©¥

,ãîBçmbe .`ehgl daiq meyn ea yi inybd enewn ,xnelk - ¥
- `ed ,rxd exvi avn ,ipgexd enewnøepúk øòBa Bøöéå§¦§¥§©

,äôBàî äøòBadte` ly xrea xepzk -3xepzd xrea elv` , ¥¨¥¤
ziadÎlra lv` xy`n xzei zeaexw mizrle xzei dwfg dxeva

,mzqòLBäa áeúkL Bîk3,"'Bâå äáäì Làk øòBa àeä" : §¤¨§¥©¥§¥¤¨¨§
mxeby dfk `ed ,rxd exvi ly eavn ,ipgexd enewn mby ixd -

.`hgl `ianeáøå ,èòî ÷eMa CìBäL éî ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¦¤¥©§©§Ÿ
.Búéáa áLBé íBiäd`ex epi` `linne ,zepxw iayein epi`y - ©¥§¥

inl yiy zepeiqp mze` el oi`e ,eipir cbpl zee`zd z`
;weya meid lk jldzny÷eMa íBiä ìk CìBä íà íâå- §©¦¥¨©©

enewn zpigane ,aegxa meid lk zeidl el oncfny wqr lra
,"milway lw"l dnec `ed inybdúBéäì ìBëéenewnay - ¨¦§

,el dnec epi` ,rxd exvi avna ,ipgexdCk ìk ínçî BðéàL¤¥§ª¨¨¨
,Bòáèamze` el oi` ,aegxa meid lk zeidl eilryk mbe - §¦§

.maxwa xrea rxd mxviy dl`l yiy zepeiqpøöiä ïéà ék¦¥©¥¤
,'eë BøöiL Lé ,Lôð ìëa äåLyie ,xrea rxd exviy yi - ¨¤§¨¤¤¥¤¦§

,jk epi`yøçà íB÷îa øàaúpL Bîk4.eyexit ,recid itke - §¤¦§¨¥§¨©¥
dpynd lr ,aehÎmyÎlrad ly5z` yaekd - ?xeab edfi`"

i lr xaeb `edy ."exvimgel `edy mixac mze`a rxd exv
el oi`y okzi ,mixg` mixacl qgia ,ik .xzeia dwfgd dcna
envrl ezepridÎi`a dxeab meyn oi`e ,llk rxd xvi mdiabl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

íéøîà éèå÷éì
ãåò ì ÷øôì"æø øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé úàæ

éåäå .íãàä ìë éðôá çåø ìôù éåäå
ì÷ éðôá 'éôà ùîî íãàä ìë éðôá åúéîàì úîàá
ãò êøéáç úà ïéãú ìà ì"æøàî ô"ò åðééäå .íéì÷áù
úåéäì àåèçì åì íøåâ åîå÷î éë .åîå÷îì òéâúù
úåðø÷ éáùåéî úåéäìå íåéä ìë ÷åùá êìéì åúñðøô
åøöéå ãîåç áìäå äàåø ïéòäå úååàúä ìë úåàåø åéðéòå
øòåá àåä òùåäá ù"îë äôåàî äøòåá øåðúë øòåá
áåøå èòî ÷åùá êìåäù éî ë"àùî .'åâå äáäì ùàë
ìåëé ÷åùá íåéä ìë êìåä íà íâå åúéáá áùåé íåéä
äåù øöéä ïéà éë åòáèá ë"ë íîåçî åðéàù úåéäì

.à"îá ù"îë 'åë åøöéù ùé ùôð ìëá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

י.אבות1. משנה ד ד.2.פרק משנה ב פרק ו.3.אבות ז, ד. ז, הושע ד.4.ראה ב, ויקרא תורה לקוטי משנה 5.ראה ד פרק אבות

א.

'` xc` g"iÎf"i iyilyÎipy mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ז שני יום
יום שני ֿ שלישי י "ז ֿ י "ח אדר א ' ,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éî íâ úîàá äðäå,76 'nr cr.åúãìåúá áìä

א' אדר י"ח שלישי יום
,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéäù úîàá äðäå,76 'nr cr.úåëéøàá ïî÷ì

.mixac mze`a:iaxd xirn o`kepax `a ,oldl xn`iy dnay
lw 'wp dnl - oekp l"pd m` dxe`kle" :`iyew uxzl owfd
llba lykp mc`dy ,mixacd mipekp ok` m` - "?milway
,zeipgexae zeinyba zeaiqpde ea `vnp `edy mewnd
lw" el mi`xew ,`eti` ,recn - miyw zepeiqp eipta zecinrnd

z` yxtn owfd epaxe ?"milways`y ,oldl mixacd
ipgexde inybd enewn zpigan mby inl xzei dcak dnglndy
epi`y lr zelvpzd mey el oi` ,z`f lka - `ehgl lelr `ed
epnn repnl jixv did d"awdn cgtd ,oky .rxd exvi lr xaeb

.mda cenrl eilry zepeiqpd zexnl ,`ehgl

:owfd epax xne` jkeãàî ínçî àeäL éî íb úîàa ,äpäå§¦¥¤¡¤©¦¤§ª¨§Ÿ
àéä Búñðøôe ,Bòáèa§¦§©§¨¨¦
ìk úBðø÷ éáLBiî úBéäì¦§¦§¥§¨¨

íBiä,`ed mb -Bì ïéà ©¥
ìò úeìvðúä íeL¦§©§©

éø÷îe ,åéàèç,`xwpe - £¨¨¦§¥
øLà ìò "øeîb òLø"¨¨¨©£¤
ãâðì íéäìà ãçt ïéà¥©©¡Ÿ¦§¤¤

,åéðéòhad ilan ,oky - ¥¨
lre ezaiaqe enewn lr
did - xread rxd exvi

;miiywd lk ipta cenrl el xfer d"awdn cgtdBì äéä ék¦¨¨

'ä ãçt éðtî ,BaìaL Búåàz çeø ìò ìLîìå ÷tàúäì§¦§©¥§¦§Ÿ©©©£¨¤§¦¦§¥©©
Bîk ,åéNòî ìk äàBøä̈¤¨©£¨§

ìéòì øàaúpL6çnä ék ¤¦§¨¥§¥¦©Ÿ©
.BzãìBúa álä ìò èélL©¦©©¥§©§
yiy ,raha clep mc`d -
helyl gend geka
.ald zee`za leynle
cgtd mc`l did eli`
ixd - 'd iptn ie`xd
zenxebd zeaiqpd zexnl
rpnidl leki did - `hgl

.zexiar ziiyrn

ì ,äîeöòå äìBãb äîçìî àéäL úîàa ,äpäåøöiä øaL §¦¥¤¡¤¤¦¦§¨¨§¨©£¨¦§Ÿ©¥¤
,'ä ãçt éðtî äáäì Làk øòBaä,mixeng miiyw jka yie - ©¥§¥¤¨¨¦§¥©©

,Cëìäå .Lnî ïBéqð Bîëe,okle -éøöäî éôì ,íãà ìk C §¦¨©¨§¦§¨¨¦¨¨¨§¦©
ì ,'ä úãBáòa Búâøãîe BîB÷î àeäMíà Bîöòa ïçáìå ì÷L ¤§©§¥¨©£©¦§Ÿ§¦§Ÿ§©§¦

Cøòa 'ä ãáBò àeä¥§¤¤
äîeöò äîçìî úðéçáe§¦©¦§¨¨£¨

,äæk ïBéqðå Bæk- ¨§¦¨¨¤
dngln epnn zyxcpyk
ipta cenrl eilre ,efk
efk dnglny ,dfk oeiqp
lkn zyxcp zeidl dleki
'lde` ayei'n mb) cg`
("opev" rxdÎxvi lrae

,zeaexw mizrleúðéçáa¦§¦©
"áBè äNòå"7.zeevna - ©£¥

mixeywd mipiprae
,aeh ziiyra,ïBâk§

,äðeëa älôzä úãBáòa©£©©§¦¨§©¨¨
zxevy ,zinei mei `idy -

,didz ezlitzìLnî Bçk ìëa 'ä éðôì BLôð CtLgek lka - ¦§Ÿ©§¦§¥§¨Ÿ©¨
,ezpeekLôpä éevî ãò8,mipezp eidi eytp zegek lky - ©¦©¤¤

dlitzd zceara9mr dyw wa`n yxcp ,dfk dlitz beq lre ,
,rxd xvidíéòðBnä BaL úéîäaä Lôðå Bôeb íò íçläìe- §¦¨¥¦§¤¤©§¥¦¤©§¦
,mirixtneäðekäwa`idl eilre -íLháìe ,äîeöò äîçìîa ©©¨¨§¦§¨¨£¨§©§¨

,íBéa íBé écî úéáøòå úéøçL älôzä íã÷ øôòk íúzëìe§©§¨§¨¨Ÿ¤©§¦¨©£¦§©§¦¦¥§
dnglnd idefy -iptly

sebd z` oikdl - dlitzd
`ly zindad ytpd z`e
.dpeeka dlitzl erixti
òbéì ,älôzä úòLa íâå§©¦§©©§¦¨§©¥©

Lôð úòéâéa Bîöò- ©§¦¦©¤¤
un`l el dyw didi `ly
wnrzdl ezaygn z`
lk ,'d zlecba xdxdle

,yexcd onfdúòéâéå¦¦©
,øNaz` xiqdl - ¨¨

aepd zeripndon zer
,sebdøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥
ïn÷ì10.úeëéøàa- §©¨©£¦

zribi zeidl zekixv cvik
ldpn `ed ok` m` ,`eti` ,`p opeazi .xyad zribie ytpd

dnglnefk,dlitzd zceara
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úîàá äðäå
úåéäì àéä åúñðøôå åòáèá ãàî íîåçî àåäù éî íâ
ìò úåìöðúä íåù åì ïéà íåéä ìë úåðø÷ éáùåéî
ãâðì 'éäìà ãçô ïéà øùà ìò øåîâ òùø éø÷éîå åéàèç
åúååàú çåø ìò ìåùîìå ÷ôàúäì åì äéä éë .åéðéò
éë ì"ùîë åéùòî ìë äàåøä 'ä ãçô éðôî åáìáù

.åúãìåúá áìä ìò èéìù çåîä

àéäù úîàá äðäå
äáäì ùàë øòåáä øöéä øåáùì 'îåöòå äìåãâ äîçìî
íãà ìë êéøö êëìäå .ùîî ïåéñð åîëå 'ä ãçô éðôî
ìå÷ùì 'ä úãåáòá åúâøãîå åîå÷î àåäù äî éôì
äîçìî 'éçáå êøòá 'ä ãáåò àåä íà åîöòá ïåçáìå
úãåáòá ïåâë áåè äùòå 'éçáá äæë ïåéñðå åæë äîåöò
ùîî åçë ìëá 'ä éðôì åùôð êåôùì äðååëá äìôúä
åáù úéîäáä ùôðå åôåâ íò íçìäìå ùôðä éåöéî ãò
íúúëìå íùèáìå äîåöò äîçìîá äðååëä íéòðåîä
íâå íåéá íåé éãî úéáøòå úéøçù äìôúä íãå÷ øôòë
øùá úòéâéå ùôð úòéâéá åîöò òâééì äìôúä úòùá

.úåëéøàá ïî÷ì ù"îë
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יב.6. טו.7.פרק לד, ה.8.תהלים ו, דברים על ˘ËÈÏ"‡:9.ספרי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל "שזה
ס"א". מ"ב.10.אגה"ק בפרק



`'נ xc` 'kÎh"i iyingÎiriax mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ט רביעי יום רביעי ֿ חמישי י "ט ֿ כ 'אדר א 'יום

,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...òéâä àìù ìëå,hl 'nr cr.â"äëå ä÷ãöä

א' אדר כ' חמישי יום
,hl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåñ 'éçáá åìéôàå,hl 'nr cr.'åëå äðùå øáòù

äîçìî Bôeb íò íçläì ,Bæ äcî éãéì òébä àlL ìëå§¨¤Ÿ¦¦©¦¥¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨
øöiä úîçìî Cøòå úðéçáì òébä àì ïéãò ¯ Bæk äîeöò£¨¨£©¦Ÿ¦¦©¦§¦©§¤¤¦§¤¤©¥¤

,rxd xvid mr dnglnd -,äáäì Làk øòBaälw"a - ©¥§¥¤¨¨
,rxd xvia mglidl eilry ,zepxwd iayein "milwayúBéäì¦§

ãçt éðtî øaLðå òðëð¦§¨§¦§¨¦§¥©©
.'ä`ed m`d ,`p opeazi -

dfk sweza mgel ok`
rbepa ,rxd exvia
lry itk ,dpeeka dlitzl
megll "milway lw"d
mb jke ;ely rxd xvia
mixg` mipiprl rbepa

.oldl xaecn mdilrïëå§¥
ìëå ïBænä úkøa ïéðòa§¦§©¦§©©¨§¨
úBönäå ïéðäpä úBëøa¦§©¤¡¦§©¦§

,olek dpiidzy -,äðeëa§©¨¨
zeyxcp jk myly -
cbp dnglne zevn`zd

,rxd xvidéøö ïéàåC §¥¨¦
úBönä úðek øîBì©©¨©©¦§

ì.ïîLmyl oniiwl - ¦§¨
,d"awd ly enyle devn

xvid mr dnglne dlecb zevn`zd i`cea zyxcp jk myly
ea xqg oiicry ,envra `evnl leki `edy xacd xexae ,rxd

.zeevn miiwn `edyk dnyl dpeekaïëåepnn yxcpyk - §¥
,mglidløúBé äaøä ãîìì ,äøBzä ãenì ÷ñò ïéðòa§¦§©¥¤¦©¨¦§Ÿ©§¥¥

Búeìéâøe Bòáè éôì BðBöøe Böôçîdnk cr cenll ick ,ik - ¥¤§§§¦¦§§¦
dcnzda cenll ezelibx cvn e` ,ezcnzd rah cvn el ievxy
cenll ick ,j` .e"h wxta lirl xkfpk ,llk mglidl eilr oi` -

,wx zeidl leki df - ezelibxe erah xy`n xzeiéãé ìò©§¥
Bòáhî øúBé èòî ãîBlä ék ,Bôeb íò äîeöò äîçìî- ¦§¨¨£¨¦¦©¥§©¥¦¦§

,la` - mglidl xak eilr jk lry,äpè÷ äîçìî eæ éøä£¥¦§¨¨§©¨
,Làk øòBaä øöiä úîçìî íò ïBéîãå Cøò dì ïéàå- §¥¨¤¤§¦§¦¦§¤¤©¥¤©¥§¥

,lirl epcnly itk ,"milway lw"aéø÷îc,`xwpy -òLø" §¦§¥¨¨
.'ä éðtî øaLðå òðëð úBéäì ,Bøöé çvðî Bðéà íà "øeîb̈¦¥§©¥©¦§¦§¦§¨§¦§¨¦§¥

ezelibxe erah itkn xzei zvw cenll eznglny ixd -dpi` -
cnel `ed ok m` `l` ,fld ly dlecbd eznglnl llk dnec
xy`n xzei daxd
eilr jk myly ,epevxa
dlecb dnglna wa`idl
,envr z` `p wecai -
dngln el yi ok` m`
lw"d lv`y s`e .efk
`id dnglnd "milway
- "rxn xeq" ly mipipra
dyre"a xqg elv` eli`e
epax jk lr xne` - "aeh

:owfdúðéça él äîe©¦§¦©
él äîe ,"òøî øeñ"¥©©¦
¯ "áBè äNòå" úðéça§¦©©£¥
Cìnä úåöî àéä ìkä©Ÿ¦¦§©©¤¤
ãçéîe ãéçé LBãwä©¨¨¦§ª¨

.àeä-Ceøalcadd - ¨
dyre"l "rxn xeq" oiay
rbepa wx `ed "aeh
zeevnd meiw mvra j` ,jkn raepy dne zepeek ly mipiprl
cigi `edy ,zeevnd lr deeivy df ,deevnd cvn oi` -©
mipipra ie`xk eznigl i` ,`linn .mdipia lcad mey ,cgeine
xeq" ly mipipra fld ly ezelykidl dnec "aeh dyre" ly

."rxn,úBöî øàLa ïëåepnn yxcp ,oniiwl icky - §¥¦§¨¦§
mgel `ed oi`y envra `evnl leki `ed jka mb - mglidl

,epnn yxcpy itk rxd xvia witqn,ïBîîaL øáãa èøôáe¦§¨§¨¨¤§¨
,mitqk ipiprl zexeywd zeevn -ä÷ãvä úãBáò Bîk- §£©©§¨¨

ly ote`a dwcv zzldcearyi xy`n xzei dwcv zzl ,
,ezelibxae epevxa.àðåb éàäëeleki `ed mda ,dnecke - §©©§¨

.epnn yxcpy itk witqn mgel `ed oi`y ,envra `evnl

øeñ" úðéçáa elôàå©£¦¦§¦©
Léà ìk ìBëé ,"òøî¥©¨¨¦
BLôða àöîì ìékNî©§¦¦§Ÿ§©§
òøäî éøîâì øñ BðéàL¤¥¨§©§¥¥¨©

ìk ìkî ìka11íB÷îa , ©Ÿ¦ŸŸ§¨
éøvLäîeöò äîçìîì C ¤¨¦§¦§¨¨£¨

,ìéòì økæpä Cøòk- ¨¤¤©¦§¨§¥
lw"n zyxcpd dnglnd

,"milwayúBçt elôàå©£¦¨
,ìéòì økæpä Cøòî- ¥¤¤©¦§¨§¥

dnigl epnn zyxcpyk
yxcp xy`n xzei dlw
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åæ äãî éãéì òéâä àìù ìëå
òéâä àì ïééãò åæë äîåöò äîçìî åôåâ íò íçìäì
úåéäì äáäì ùàë øòåáä øöéä úîçìî êøòå 'éçáì
ìëå ïåæîä úëøá ïéðòá ïëå .'ä ãçô éðôî øáùðå òðëð
úåöîä úðåë ì"öàå äðåëá úåöîäå ïéðäðä úëøá
äáøä ãåîìì äøåúä ãåîéì ÷ñò ïéðòá ïëå .ïîùì
äîçìî é"ò åúåìéâøå åòáè éôì åðåöøå åöôçî øúåé
æ"ä åòáèî øúåé èòî ãîåìä éë .åôåâ íò äîåöò
øöéä úîçìî íò ïåéîãå êøò äì ïéàå äðè÷ äîçìî
åøöé çöðî åðéà íà øåîâ òùø éø÷îã ùàë øòåáä
òøî øåñ 'éçá éì äîå .'ä éðôî øáùðå òðëð úåéäì
ùåã÷ä êìîä úåöî àéä ìëä áåè äùòå 'éçá éì äîå
øáãá èøôáå úåöî øàùá ïëå .ä"á ãçåéîå ãéçé

.â"äëå ä÷ãöä úãåáò åîë ïåîîáù

øåñ 'éçáá 'éôàå
øñ åðéàù åùôðá àåöîì ìéëùî ùéà ìë ìåëé òøî
äîçìîì êéøöù íå÷îá ìë ìëî ìëá òøäî éøîâì
÷éñôäì ïåâë ì"ðä êøòî úåçô 'éôàå ì"ðä êøòë äîåöò
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כל"11. מכל "בכל הלשון ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰י"ל"Ù"‡„·צ"ל כי :˙ÂÓÈÏ˘'ל)ÏÎ(האבות) הקווין הג' בכל העבודה (
וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל שבחי' מפני כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל אמת] גנות, נאה, תומ"י: בזה שמביא [וכהדוגמא

עבודתם נדע כו' בכל שמשכרם -ÏÎ·."מהנ"ל בא' עכ"פ זה חסר ואצלו - ועוד) בחדא"ג (עיי"ש שלמות כו'

'` xc` `"k iyiy mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"א שישי יום
,hl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íà úîàá ìáà,hl 'nr cr:úåââùë

,ef dnglna cenrl leki `ed oi` - fldn÷éñôäì ïBâk§§©§¦
Bà ,äàð äçéN òöîàa,rvn`a -,Bøáç úeðâa øetñ §¤§©¦¨¨¨¦¦§£¥

elôàå ,úîà àeäL óà ,ãàî ì÷å ïè÷ éàðb elôàå- ©£¦§©¨¨§©§Ÿ©¤¡¤©£¦
z`f xtqn `edyk,Bîöò úBwðì éãkeniy`i `ly -eze` §¥§©©§

,df i`pbaòãBpk12àäî ©©¥¨
,dnn -éaø øîàc§¨©©¦

eðaø åéáàì ïBòîL¦§§¨¦©¥
:LBãwähbl xywa - ©¨

enk azkp `ly jaeqn
:jixvyàðà åàì"¨£¨

àãeäé àlà ,déáúk©§¥¤¨§¨
,"déáúk àèiç`l" - ©¨¨©§¥

ik ,hbd z` izazk ip`
- "`hiig dcedi m`
jka did mewn eze`a
jk lk `l i`pb meyn
ea ynzyd `ede ,lecb
,envr z` zewpl ick

z`f lkae:Bì øîàå:oerny iax epal yecwd epax -Clk" §¨©©¥
lî"òøä ïBL,"rxd oeyln jl jl" -Léø àøîba íL ïiò] ¦¨¨©©¥¨©§¨¨¥

,[àøúa àáác é ÷øt,envra `evnl mc`l el xyt`y ixd - ¤¤§¨¨©§¨
z` ie`xk ldpn `ed oi` ,"rxn xeq" ly mipipra mby

,rxd exvie eteb mr dnglndàðåb éàäëe,jkl dnece -änk §©©§¨©¨
.àáeè éçéëLc élî,zeaexw mizra ,miax migiky mixac - ¦¥¦§¦¥¨

witqn mgel `ed oi`y ,envra `evnl leki cg` lky ,ixd

.rxd xvid z` gvpl,Bì øzna Bîöò Lc÷ì ïéðòa èøôáe¦§¨§¦§©§©¥©§©ª¨
àúéøBàcî àeäL13,envr z` ycwl aiiegn mc`y - ¤¦§©§¨

: ,mixzend mixac mb zeyrln rpnidleáeúkL Bîk14: §¤¨
"'Bâå ízLc÷úäå" ,"'Bâå eéäz íéLã÷"15;`ed ,z`f lkae - §Ÿ¦¦§§§¦§©¦§¤§

`ed oi`y ,envra `ven
ef devn miiwn
zyxcpyk ,dzenilya
,dnevr dngln epnn

íéøôBñ éøác ,íâå- §©¦§¥§¦
eraw minkgy mixac

,mze`éøácî íéøeîç£¦¦¦§¥
äøBz16.'eëåitl mby - ¨§

jnvr ycw"y dricd
- opaxcn `ed "jl xzena
,opax erawy mipic ixd
.dxezd ipicn mixeng
àöBiëå elà ìkL àlà¤¨¤¨¥§©¥
íãàäL úBðBòî ïä ,ïää¤¥¥£¤¨¨¨

åéá÷òa Lc17,yiy al my epi`e mzxnega yg `ed oi` ik - ¨©£¥¨
,dxiar meyn jkaäðLå øáòL úîçî ,øzäk eNòð íâå§©©£§¤¥¥£©¤¨©§¨¨

.'eëåzxne` `xnbdy itk -18dpye dxiar mc` xary oeik" : §
`heg `edy ,yg epi`y meyn - "xzidk el ziyrp ...da

xzei aeh `ed oi`y ixd ,xen`l m`zda .edynalw"d xy`n
myk ,oky ,"milwayfldyeznglna gvpl wa`zn epi``ed,

mb jk`edzepeiqpa cenrl ick ,dngln ldpn epi`ely.

,"mc` lk ipta gex lty iede" mixne` ixd l"f epinkg ,mxa
`ed ,`eti` ,dna - "milway lw"d ipta elit`rexblw"dn

:owfd epax jk lr xne` - ?"milwayàeä íà ,úîàa ìáà- £¨¤¡¤¦
z` dyery mc` eze`

,oeaygd,øôñ òãBé- ¥©¥¤
,dxez cenll rcei
,'ä úøBúa ÷éæçîe©£¦§©
¯ õtçé íé÷ìà úáø÷å§¦§©¡Ÿ¦¤§¨
,àNpî BðBò ìBãb̈£¦§Ÿ

BúîLàåéìôëa äìãb §©§¨§¥¨§¦§¥
íéìôk?dnl jk lke - ¦§©¦

íçìð BðéàM äîa§©¤¥¦§¨
Cøòa Bøöé ìò øabúîe¦§©¥©¦§§¤¤
äîeöò äîçìî úðéçáe§¦©¦§¨¨£¨

ìéòì úøkæpäzyxcpd - ©¦§¤¤§¥
ezny` ."milway lw"dn

,daxda dlecb `eti` `id xtq rceid lyì÷ úîLàî¥©§©©

ïéàå .BúøBúå 'äî íé÷Bçøä ,úBðø÷ éáLBiî íélwaL¤©©¦¦§¥§¨¨§¦¥§¨§¥
øòBaä íøöé íéLáBk íðéàM äîa Ck ìk äìBãb íúîLà©§¨¨§¨¨¨§©¤¥¨§¦¦§¨©¥

,äáäì Làk,mdly rxd xvia mihley mpi`e -'ä ãçt éðtî §¥¤¨¨¦§¥©©
ìk ìà èéaîe ïéánä©¥¦©¦¤¨

,íäéNòîmzny` oi` - ©£¥¤
,jk lk dlecbúîLàk§©§©

ìà áøwä áøwä ìk19'ä ¨©¨¥©¨¥¤
,BúãBáòå BúøBz ìàå§¤¨©£¨
éab ì"æø eøîàL Bîëe§¤¨§©©©¥

:øçàoa ryil` iabl - ©¥
'iea`20,"xg`" dpeknd ,

."'eëå éãBáëa òãiL"- ¤¨©¦§¦§
`hg z`f lkae ,'d ceaka
dlecb ezny`y ixd -

,xzeiìò ì"æø eøîà ïëìå§¨¥¨§©©©
õøàä énò21úBðBãfL" : ©¥¨¨¤¤§

:"úBââLk íäì eNòðmd oi`y ori ,dbby jezn e`hg eli`k - ©£¨¤¦§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éàðâ 'éôàå åøéáç úåðâá øåôéñ åà äàð äçéù òöîàá
åîöò úå÷ðì éãë 'éôàå úîà àåäù óà ãàî ì÷å ïè÷
àðà åàì ùåã÷ä åðéáø åéáàì ù"øàã àäî òãåðë
ù"ò] ø"äìî êìë ì"àå äéáúë àèééç àãåäé àìà 'éáúë
àáåè éçéëùã éìéî äîë â"äëå .[á"áã é"ôø 'îâá
'úééøåàãî àåäù åì øúåîá åîöò ùã÷ì ïéðòá èøôáå
ñ"ã íâå .'åâå íúùã÷úäå 'åâå åéäú íéùåã÷ ù"îë
ïä ïäá àöåéëå åìà ìëù àìà .'åëå ú"ãî íéøåîç
úîçî øúéäë åùòð íâå åéá÷òá ùã íãàäù úåðååòî

.'åëå äðùå øáòù

øôñ òãåé àåä íà úîàá ìáà
àåùðî åðåò ìåãâ õôçé 'é÷ìà úáø÷å 'ä úøåúá ÷éæçîå
íçìð åðéàù äîá íééìôë éìôëá äìãâ åúîùàå
ì"ðä äîåöò äîçìî 'éçáå êøòá åøöé ìò øáâúîå
'äî íé÷åçøä úåðø÷ éáùåéî íéì÷áù ì÷ úîùàî
íéùáåë íðéàù äîá ë"ë äìåãâ íúîùà ïéàå åúøåúå
ìà èéáîå ïéáîä 'ä ãçô éðôî äáäì ùàë øòåáä íøöé
åúøåú ìàå 'ä ìà áø÷ä áø÷ä ìë úîùàë íäéùòî ìë
ïëìå 'åëå éãåáëá òãéù øçà éáâ ì"æøàùîëå åúãåáòå
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ני '` xc` 'kÎh"i iyingÎiriax mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ט רביעי יום רביעי ֿ חמישי י "ט ֿ כ 'אדר א 'יום

,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...òéâä àìù ìëå,hl 'nr cr.â"äëå ä÷ãöä

א' אדר כ' חמישי יום
,hl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåñ 'éçáá åìéôàå,hl 'nr cr.'åëå äðùå øáòù

äîçìî Bôeb íò íçläì ,Bæ äcî éãéì òébä àlL ìëå§¨¤Ÿ¦¦©¦¥¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨
øöiä úîçìî Cøòå úðéçáì òébä àì ïéãò ¯ Bæk äîeöò£¨¨£©¦Ÿ¦¦©¦§¦©§¤¤¦§¤¤©¥¤

,rxd xvid mr dnglnd -,äáäì Làk øòBaälw"a - ©¥§¥¤¨¨
,rxd xvia mglidl eilry ,zepxwd iayein "milwayúBéäì¦§

ãçt éðtî øaLðå òðëð¦§¨§¦§¨¦§¥©©
.'ä`ed m`d ,`p opeazi -

dfk sweza mgel ok`
rbepa ,rxd exvia
lry itk ,dpeeka dlitzl
megll "milway lw"d
mb jke ;ely rxd xvia
mixg` mipiprl rbepa

.oldl xaecn mdilrïëå§¥
ìëå ïBænä úkøa ïéðòa§¦§©¦§©©¨§¨
úBönäå ïéðäpä úBëøa¦§©¤¡¦§©¦§

,olek dpiidzy -,äðeëa§©¨¨
zeyxcp jk myly -
cbp dnglne zevn`zd

,rxd xvidéøö ïéàåC §¥¨¦
úBönä úðek øîBì©©¨©©¦§

ì.ïîLmyl oniiwl - ¦§¨
,d"awd ly enyle devn

xvid mr dnglne dlecb zevn`zd i`cea zyxcp jk myly
ea xqg oiicry ,envra `evnl leki `edy xacd xexae ,rxd

.zeevn miiwn `edyk dnyl dpeekaïëåepnn yxcpyk - §¥
,mglidløúBé äaøä ãîìì ,äøBzä ãenì ÷ñò ïéðòa§¦§©¥¤¦©¨¦§Ÿ©§¥¥

Búeìéâøe Bòáè éôì BðBöøe Böôçîdnk cr cenll ick ,ik - ¥¤§§§¦¦§§¦
dcnzda cenll ezelibx cvn e` ,ezcnzd rah cvn el ievxy
cenll ick ,j` .e"h wxta lirl xkfpk ,llk mglidl eilr oi` -

,wx zeidl leki df - ezelibxe erah xy`n xzeiéãé ìò©§¥
Bòáhî øúBé èòî ãîBlä ék ,Bôeb íò äîeöò äîçìî- ¦§¨¨£¨¦¦©¥§©¥¦¦§

,la` - mglidl xak eilr jk lry,äpè÷ äîçìî eæ éøä£¥¦§¨¨§©¨
,Làk øòBaä øöiä úîçìî íò ïBéîãå Cøò dì ïéàå- §¥¨¤¤§¦§¦¦§¤¤©¥¤©¥§¥

,lirl epcnly itk ,"milway lw"aéø÷îc,`xwpy -òLø" §¦§¥¨¨
.'ä éðtî øaLðå òðëð úBéäì ,Bøöé çvðî Bðéà íà "øeîb̈¦¥§©¥©¦§¦§¦§¨§¦§¨¦§¥

ezelibxe erah itkn xzei zvw cenll eznglny ixd -dpi` -
cnel `ed ok m` `l` ,fld ly dlecbd eznglnl llk dnec
xy`n xzei daxd
eilr jk myly ,epevxa
dlecb dnglna wa`idl
,envr z` `p wecai -
dngln el yi ok` m`
lw"d lv`y s`e .efk
`id dnglnd "milway
- "rxn xeq" ly mipipra
dyre"a xqg elv` eli`e
epax jk lr xne` - "aeh

:owfdúðéça él äîe©¦§¦©
él äîe ,"òøî øeñ"¥©©¦
¯ "áBè äNòå" úðéça§¦©©£¥
Cìnä úåöî àéä ìkä©Ÿ¦¦§©©¤¤
ãçéîe ãéçé LBãwä©¨¨¦§ª¨

.àeä-Ceøalcadd - ¨
dyre"l "rxn xeq" oiay
rbepa wx `ed "aeh
zeevnd meiw mvra j` ,jkn raepy dne zepeek ly mipiprl
cigi `edy ,zeevnd lr deeivy df ,deevnd cvn oi` -©
mipipra ie`xk eznigl i` ,`linn .mdipia lcad mey ,cgeine
xeq" ly mipipra fld ly ezelykidl dnec "aeh dyre" ly

."rxn,úBöî øàLa ïëåepnn yxcp ,oniiwl icky - §¥¦§¨¦§
mgel `ed oi`y envra `evnl leki `ed jka mb - mglidl

,epnn yxcpy itk rxd xvia witqn,ïBîîaL øáãa èøôáe¦§¨§¨¨¤§¨
,mitqk ipiprl zexeywd zeevn -ä÷ãvä úãBáò Bîk- §£©©§¨¨

ly ote`a dwcv zzldcearyi xy`n xzei dwcv zzl ,
,ezelibxae epevxa.àðåb éàäëeleki `ed mda ,dnecke - §©©§¨

.epnn yxcpy itk witqn mgel `ed oi`y ,envra `evnl

øeñ" úðéçáa elôàå©£¦¦§¦©
Léà ìk ìBëé ,"òøî¥©¨¨¦
BLôða àöîì ìékNî©§¦¦§Ÿ§©§
òøäî éøîâì øñ BðéàL¤¥¨§©§¥¥¨©

ìk ìkî ìka11íB÷îa , ©Ÿ¦ŸŸ§¨
éøvLäîeöò äîçìîì C ¤¨¦§¦§¨¨£¨

,ìéòì økæpä Cøòk- ¨¤¤©¦§¨§¥
lw"n zyxcpd dnglnd

,"milwayúBçt elôàå©£¦¨
,ìéòì økæpä Cøòî- ¥¤¤©¦§¨§¥

dnigl epnn zyxcpyk
yxcp xy`n xzei dlw

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åæ äãî éãéì òéâä àìù ìëå
òéâä àì ïééãò åæë äîåöò äîçìî åôåâ íò íçìäì
úåéäì äáäì ùàë øòåáä øöéä úîçìî êøòå 'éçáì
ìëå ïåæîä úëøá ïéðòá ïëå .'ä ãçô éðôî øáùðå òðëð
úåöîä úðåë ì"öàå äðåëá úåöîäå ïéðäðä úëøá
äáøä ãåîìì äøåúä ãåîéì ÷ñò ïéðòá ïëå .ïîùì
äîçìî é"ò åúåìéâøå åòáè éôì åðåöøå åöôçî øúåé
æ"ä åòáèî øúåé èòî ãîåìä éë .åôåâ íò äîåöò
øöéä úîçìî íò ïåéîãå êøò äì ïéàå äðè÷ äîçìî
åøöé çöðî åðéà íà øåîâ òùø éø÷îã ùàë øòåáä
òøî øåñ 'éçá éì äîå .'ä éðôî øáùðå òðëð úåéäì
ùåã÷ä êìîä úåöî àéä ìëä áåè äùòå 'éçá éì äîå
øáãá èøôáå úåöî øàùá ïëå .ä"á ãçåéîå ãéçé

.â"äëå ä÷ãöä úãåáò åîë ïåîîáù

øåñ 'éçáá 'éôàå
øñ åðéàù åùôðá àåöîì ìéëùî ùéà ìë ìåëé òøî
äîçìîì êéøöù íå÷îá ìë ìëî ìëá òøäî éøîâì
÷éñôäì ïåâë ì"ðä êøòî úåçô 'éôàå ì"ðä êøòë äîåöò
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כל"11. מכל "בכל הלשון ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰י"ל"Ù"‡„·צ"ל כי :˙ÂÓÈÏ˘'ל)ÏÎ(האבות) הקווין הג' בכל העבודה (
וארא) ר"פ (תו"א בכאו"א צ"ל שבחי' מפני כן ושנק' א) יז, (ב"ב באבות וכמרז"ל אמת] גנות, נאה, תומ"י: בזה שמביא [וכהדוגמא

עבודתם נדע כו' בכל שמשכרם -ÏÎ·."מהנ"ל בא' עכ"פ זה חסר ואצלו - ועוד) בחדא"ג (עיי"ש שלמות כו'

'` xc` `"k iyiy mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"א שישי יום
,hl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íà úîàá ìáà,hl 'nr cr:úåââùë

,ef dnglna cenrl leki `ed oi` - fldn÷éñôäì ïBâk§§©§¦
Bà ,äàð äçéN òöîàa,rvn`a -,Bøáç úeðâa øetñ §¤§©¦¨¨¨¦¦§£¥

elôàå ,úîà àeäL óà ,ãàî ì÷å ïè÷ éàðb elôàå- ©£¦§©¨¨§©§Ÿ©¤¡¤©£¦
z`f xtqn `edyk,Bîöò úBwðì éãkeniy`i `ly -eze` §¥§©©§

,df i`pbaòãBpk12àäî ©©¥¨
,dnn -éaø øîàc§¨©©¦

eðaø åéáàì ïBòîL¦§§¨¦©¥
:LBãwähbl xywa - ©¨

enk azkp `ly jaeqn
:jixvyàðà åàì"¨£¨

àãeäé àlà ,déáúk©§¥¤¨§¨
,"déáúk àèiç`l" - ©¨¨©§¥

ik ,hbd z` izazk ip`
- "`hiig dcedi m`
jka did mewn eze`a
jk lk `l i`pb meyn
ea ynzyd `ede ,lecb
,envr z` zewpl ick

z`f lkae:Bì øîàå:oerny iax epal yecwd epax -Clk" §¨©©¥
lî"òøä ïBL,"rxd oeyln jl jl" -Léø àøîba íL ïiò] ¦¨¨©©¥¨©§¨¨¥

,[àøúa àáác é ÷øt,envra `evnl mc`l el xyt`y ixd - ¤¤§¨¨©§¨
z` ie`xk ldpn `ed oi` ,"rxn xeq" ly mipipra mby

,rxd exvie eteb mr dnglndàðåb éàäëe,jkl dnece -änk §©©§¨©¨
.àáeè éçéëLc élî,zeaexw mizra ,miax migiky mixac - ¦¥¦§¦¥¨

witqn mgel `ed oi`y ,envra `evnl leki cg` lky ,ixd

.rxd xvid z` gvpl,Bì øzna Bîöò Lc÷ì ïéðòa èøôáe¦§¨§¦§©§©¥©§©ª¨
àúéøBàcî àeäL13,envr z` ycwl aiiegn mc`y - ¤¦§©§¨

: ,mixzend mixac mb zeyrln rpnidleáeúkL Bîk14: §¤¨
"'Bâå ízLc÷úäå" ,"'Bâå eéäz íéLã÷"15;`ed ,z`f lkae - §Ÿ¦¦§§§¦§©¦§¤§

`ed oi`y ,envra `ven
ef devn miiwn
zyxcpyk ,dzenilya
,dnevr dngln epnn

íéøôBñ éøác ,íâå- §©¦§¥§¦
eraw minkgy mixac

,mze`éøácî íéøeîç£¦¦¦§¥
äøBz16.'eëåitl mby - ¨§

jnvr ycw"y dricd
- opaxcn `ed "jl xzena
,opax erawy mipic ixd
.dxezd ipicn mixeng
àöBiëå elà ìkL àlà¤¨¤¨¥§©¥
íãàäL úBðBòî ïä ,ïää¤¥¥£¤¨¨¨

åéá÷òa Lc17,yiy al my epi`e mzxnega yg `ed oi` ik - ¨©£¥¨
,dxiar meyn jkaäðLå øáòL úîçî ,øzäk eNòð íâå§©©£§¤¥¥£©¤¨©§¨¨

.'eëåzxne` `xnbdy itk -18dpye dxiar mc` xary oeik" : §
`heg `edy ,yg epi`y meyn - "xzidk el ziyrp ...da

xzei aeh `ed oi`y ixd ,xen`l m`zda .edynalw"d xy`n
myk ,oky ,"milwayfldyeznglna gvpl wa`zn epi``ed,

mb jk`edzepeiqpa cenrl ick ,dngln ldpn epi`ely.

,"mc` lk ipta gex lty iede" mixne` ixd l"f epinkg ,mxa
`ed ,`eti` ,dna - "milway lw"d ipta elit`rexblw"dn

:owfd epax jk lr xne` - ?"milwayàeä íà ,úîàa ìáà- £¨¤¡¤¦
z` dyery mc` eze`

,oeaygd,øôñ òãBé- ¥©¥¤
,dxez cenll rcei
,'ä úøBúa ÷éæçîe©£¦§©
¯ õtçé íé÷ìà úáø÷å§¦§©¡Ÿ¦¤§¨
,àNpî BðBò ìBãb̈£¦§Ÿ

BúîLàåéìôëa äìãb §©§¨§¥¨§¦§¥
íéìôk?dnl jk lke - ¦§©¦

íçìð BðéàM äîa§©¤¥¦§¨
Cøòa Bøöé ìò øabúîe¦§©¥©¦§§¤¤
äîeöò äîçìî úðéçáe§¦©¦§¨¨£¨

ìéòì úøkæpäzyxcpd - ©¦§¤¤§¥
ezny` ."milway lw"dn

,daxda dlecb `eti` `id xtq rceid lyì÷ úîLàî¥©§©©

ïéàå .BúøBúå 'äî íé÷Bçøä ,úBðø÷ éáLBiî íélwaL¤©©¦¦§¥§¨¨§¦¥§¨§¥
øòBaä íøöé íéLáBk íðéàM äîa Ck ìk äìBãb íúîLà©§¨¨§¨¨¨§©¤¥¨§¦¦§¨©¥

,äáäì Làk,mdly rxd xvia mihley mpi`e -'ä ãçt éðtî §¥¤¨¨¦§¥©©
ìk ìà èéaîe ïéánä©¥¦©¦¤¨

,íäéNòîmzny` oi` - ©£¥¤
,jk lk dlecbúîLàk§©§©

ìà áøwä áøwä ìk19'ä ¨©¨¥©¨¥¤
,BúãBáòå BúøBz ìàå§¤¨©£¨
éab ì"æø eøîàL Bîëe§¤¨§©©©¥

:øçàoa ryil` iabl - ©¥
'iea`20,"xg`" dpeknd ,

."'eëå éãBáëa òãiL"- ¤¨©¦§¦§
`hg z`f lkae ,'d ceaka
dlecb ezny`y ixd -

,xzeiìò ì"æø eøîà ïëìå§¨¥¨§©©©
õøàä énò21úBðBãfL" : ©¥¨¨¤¤§

:"úBââLk íäì eNòðmd oi`y ori ,dbby jezn e`hg eli`k - ©£¨¤¦§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éàðâ 'éôàå åøéáç úåðâá øåôéñ åà äàð äçéù òöîàá
åîöò úå÷ðì éãë 'éôàå úîà àåäù óà ãàî ì÷å ïè÷
àðà åàì ùåã÷ä åðéáø åéáàì ù"øàã àäî òãåðë
ù"ò] ø"äìî êìë ì"àå äéáúë àèééç àãåäé àìà 'éáúë
àáåè éçéëùã éìéî äîë â"äëå .[á"áã é"ôø 'îâá
'úééøåàãî àåäù åì øúåîá åîöò ùã÷ì ïéðòá èøôáå
ñ"ã íâå .'åâå íúùã÷úäå 'åâå åéäú íéùåã÷ ù"îë
ïä ïäá àöåéëå åìà ìëù àìà .'åëå ú"ãî íéøåîç
úîçî øúéäë åùòð íâå åéá÷òá ùã íãàäù úåðååòî

.'åëå äðùå øáòù

øôñ òãåé àåä íà úîàá ìáà
àåùðî åðåò ìåãâ õôçé 'é÷ìà úáø÷å 'ä úøåúá ÷éæçîå
íçìð åðéàù äîá íééìôë éìôëá äìãâ åúîùàå
ì"ðä äîåöò äîçìî 'éçáå êøòá åøöé ìò øáâúîå
'äî íé÷åçøä úåðø÷ éáùåéî íéì÷áù ì÷ úîùàî
íéùáåë íðéàù äîá ë"ë äìåãâ íúîùà ïéàå åúøåúå
ìà èéáîå ïéáîä 'ä ãçô éðôî äáäì ùàë øòåáä íøöé
åúøåú ìàå 'ä ìà áø÷ä áø÷ä ìë úîùàë íäéùòî ìë
ïëìå 'åëå éãåáëá òãéù øçà éáâ ì"æøàùîëå åúãåáòå
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`'נב xc` a"k ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ב קודש שבת יום
,78 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óà äðäå .àì ÷øô,`n 'nr cr:áì éçîùî

,jetd xacd ,mkg cinlza eli`e .mi`hg ly mzxneg mircei
"oecf dler cenlz zbby"y22iptn `hga lykp `ed m` mby ,

.cifna `hg eli`k dxnega xacd el aygp - witqn cnl `ly
rexb `ed - rxd xvia leynl wfgzn `ed oi`y jka ,ixd

l"f epinkg xn`n miiwl el xefri df oeayg ."milway lw"dn
,"xayp al"l mb ribi jk ici lre ,"mc`d lk ipta gex lty iede"
,dnypd xe` el xi`ie - "`xg` `xhq"d gex zxiayl `iaiy

.h"k wxta xaqedy itk

.àì ÷øt;eteba hlwp eznyp xe` oi`y mc`a owfd epax oc h"k wxta ¤¤
helyl egeka oi` ,d"awd ly ezlecba wnrzne oian `ed elkyay s`e

zepeayg zeyrl - wxt eze`a z`aen - jkl dvrd .sebd zeixnega

`xhq"d gex z` xaey `ed jk ici lry ,"xayp al"l eze` e`iaiy

dnvr ddiabnd ,"`xg`

xe` lr xizqdl zlrete

.ziwl`d eytp ly dyecwd

,owfd epax xikfdy xg`l

,mipey zepeayg ,wxt eze`a

,"xayp al"l e`iadl mciay

opeazi mby ,'l wxta ,uri

oi` mipey mipipray ,dcaera

,zindad eytpa wa`p `ed

`ed - jkae :epnn yxcpy itk

epi`y "milway lw"dn rexb

lykpe rxd exvi cbpk mgel

didi jk ici lr ;zexiara

xn`n zn`a miiwl ecia

gex lty iede" l"f epinkg

,`"l wxta ."mc`d lk ipta

,cenll miligzn ep` eze`

zeidl ieyr m` s`y xiaqi

xen`d lka wnrzi xy`ky

leti ,dkex` dry jyna

.jkn cgti l` ,z`f lka - dlecb zeavra

éøàiLk íà óà ,äpäåíéøkæpä íéðéðòa ÷éîòäì äaøä C §¦¥©¦§¤©£¦©§¥§©£¦¨¦§¨¦©¦§¨¦
àáé ,øaLð áìå çeø úëéîða úBéäì ,íézLe äòLk ìéòì§¥§¨¨§©¦¦§¦§¦©©§¥¦§¨¨Ÿ

äìBãb úeáöò éãéì`le ,dgnya zeidl jixv ixd icedie - ¦¥©§§¨
,zeavra.Leçé àì.zeavra oezp `edy ,jkl -úeáöòL óàå Ÿ¨§©¤©§

äMãwä ãöa ék ,äMãwä ãvî àìå ,dâð útì÷ ãvî àéä¦¦©§¦©Ÿ©§Ÿ¦©©§ª¨¦§©©§ª¨
áéúk1àlà äøBL äðéëMä ïéà"å ,"BîB÷îa äåãçå æò" : §¦Ÿ§¤§¨¦§§¥©§¦¨¨¤¨

"äçîN CBzî2;dgny ly avna `vnp icediyk - ,ïëå" ¦¦§¨§¥
,"'eëå äëìä øáãì;dgny jezn dxezd ipic cenll eilry - ¦§©£¨¨§

,àiîLc élnî àéä úeáöòä íàL àlàeavn zngn - ¤¨¤¦¨©§¦¦¦¥¦§©¨
- zeidl jixvy itk epi`y ipgexdàéä,f` zraep zeavrd - ¦

ðéçaîdâðaL áBè úztilway ,oey`xd wxta epcnly itk - ¦§¦©¤§Ÿ©
zraep miinyb mipiprn zeavrd okl ,rx mbe aeh mb yi "dbep"

zraep miipgex mipiprn zeavrd eli`e ,dbep ztilway "rx"dn
`ed s` "dbep"ay "aeh"d mb ,mxa .dbep ztilway "aeh"dn

dyecw `le "dtilw"úâàc elôàL ,ì"æ é"øàä áúk ïëìå] .§¨¥¨©¨£¦©¤£¦§¨©
úòLa àìå ,éeceä úòLa íà ék äéeàø dðéà úBðBòä̈£¥¨§¨¦¦¦§©©¦§Ÿ¦§©
,äøBz ãeîìúå älôzä©§¦¨§©§¨

éøvLäçîNa úBéäì C ¤¨¦¦§§¦§¨
[à÷åc äMãwä ãvnL- ¤¦©©§ª¨©§¨

:epiax w"k oeylly `le"
mby ,ixd ."a"eike zelled
,miipgex mipiprn zeavrd
.dbep ztilwn zraep
eilr ,`eti` ,recn
zeavrl ribdl lczydl

?dtilwdn zraepd-óà©
àéä Ck éøä ïë-ét-ìò©¦¥£¥¨¦

,äcnä,bdepd `ed jk - ©¦¨
àøçà¯àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

,dúîâeãå dðéîa- §¦¨§§¨¨
`xhq"d z` zetkl
mdy mixaca "`xg`
zxiay ,dil` dneca
,"`xg` `xhq"d
lr xizqdl zlczynd
eytp ly dyecwd xe`
,"`xg` `xhq"dn `a `ed mby xaca zeidl dkixv ,ziwl`d
.miipgexd mipipra eavnn zeavrd idefe ,day "aeh"dn `l`

ì"æø øîàîk3ì àaà déáe dépî" :,"àbøð déa décL- §©£©©©¦¥¥©¨§©¥¥©§¨
e` .xrid z` ea zexkl ofxbl "ci"d z` migwel envr xridn

l"f epizeax iehiak4:."Ba àöBik Ba òâô"eina lwzp - ¨©©¥
.el dnecyäæ ìòåecnrn zepeaygn zraepd zeavrd lr - §©¤

,ipgexd eavneøîàð5ïBøúiäå ,"øúBî äéäé áöò ìëa" : ¤¡©§¨¤¤¦§¤¨§©¦§
.ïn÷ìãk ,áöòä øçà äàaä äçîOä àéäribi cvik - ¦©¦§¨©¨¨©©¨¤¤§¦§©¨

.avrd ixg` dgnyløaLð áì ïéà ,úîàa Càúeøéøîe ©¤¡¤¥¥¦§¨§¦
¯àøèña dúeLaìúäå 'ä éðt øBàî d÷eçø ìò ¯ Lôpä©¤¤©¦¨¥§¥§¦§©§¨§¦§¨

ìa ììk "úeáöò" íLa íéàø÷ð ¯ àøçà,Lãwä ïBL- ¨¢¨¦§¨¦§¥©§§¨¦§©Ÿ¤
enk ,"ueeik" `id ycewd oeyla "zeavr" dlnd zernyn

.llk zeig ea oi`e ,egexa letpe ueekn `edy ,"zaver dcn"ék¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå àì ÷øô÷éîòäì äáøä êéøàéùë íà óà

úåéäì 'éúùå äòùë ì"ðä 'éðééðòá
àì äìåãâ úåáöò éãéì àáé øáùð áìå çåø úëéîðá
ãöî àìå äâåð úôéì÷ ãöî àéä úåáöòù óàå ùåçé
åîå÷îá äåãçå æåò áéúë äùåã÷ä ãöá éë äùåã÷ä
äëìä øáãì ïëå äçîù êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéàå
'éçáî àéä àéîùã éìéîî àéä úåáöòä íàù àìà 'åëå
úåðåòä úâàã 'éôàù ì"æ é"øàä áúë ïëìå] äâåðáù áåè
äìôúä úòùá àìå éåãéåä úòùá à"ë äéåàø äðéà
ë"ôòà [à÷ååã äùåã÷ä ãöîù äçîùá ì"öù ú"úå
.äúîâåãå äðéîá à"ñì àéôëàì äãîä àéä êë éøä
åá òâôå àâøð äéá 'éãùì àáà äéáå äéðéî ì"æøàîë
ïåøúéäå øúåî äéäé áöò ìëá øîàð æ"òå .åá àöåéë
úîàá êà .ïî÷ìãë áöòä øçà äàáä äçîùä àéä
'ä éðô øåàî ä÷åçéø ìò ùôðä úåøéøîå øáùð áì ïéà
ïåùìá ììë úåáöò íùá íéàø÷ð à"ñá äúåùáìúäå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

יג.22. משנה ד פרק כז.1.אבות טז, א הימים ב.2.דברי ל, ב.3.שבת לט, ב.4.סנהדרין קכא, כג.5.שבת יד, משלי

'` xc` a"k ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìáà ,Baìa úeiç ïéàå ïáàk íèîèî BalL àéä úeáöò©§¦¤¦§ª§¨§¤¤§¥©§¦£¨
ìòtúäì Baìa úeiç Lé éøä ,äaøcà ,øaLð áìå úeøéøî§¦§¥¦§¨©§©¨£¥¥©§¦§¦§¨¥

úeiç àéäL ÷ø ,øîøîúäìe,zraepd -úBøeáb úðéçaî §¦§©§¥©¤¦©¦§¦©§
,úBLBã÷eli`e ,zexixn ly ote`a `id okle -äçîOäå §§©¦§¨

,íéãñç úðéçaîly - ¦§¦©£¨¦
.dyecwìeìk álä ék¦©¥¨

.ïäézMîizyn - ¦§¥¤
.micqge zexeab ,zecnd
oexay ,ixd ,mipt lk lr
,(zeig mr) ezexixne eal
ik ,dtilwn miraep mpi`

,dyecwn m`zexeabn
.dyecw ly,äpäå§¦¥
éøö íézòìøøBòì C §¦¦¨¦§¥

úBøeáb úðéça§¦©§
÷ézîäì éãk úBLBãwä©§§¥§©§¦

íäL ,íéðécä,mipicd - ©¦¦¤¥
úéîäaä Lôð úðéça§¦©¤¤©§¥¦

èìBMLk òøä øöéå- §¥¤¨©§¤¥
,rxd xvidíBìLå¯ñç©§¨
,íãàä ìò,ixd ,dfy - ©¨¨¨

,mipic ly oiprïéà ék¦¥
ïé÷zîð íéðécä- ©¦¦¦§¨¦

,"cqg"le "aeh"l miktdp
.ïLøLa àlà- ¤¨§¨§¨

jez l` "mikiynn"yk
,myxeyn - mipicd
,oky ;dyecwc zexeabn
mipicd mb ,myxeya

,rx ly oipr mpi` ,rxd xvide zindad ytpd ly zexeabde
minevnve zelylzyd ieaix ici lry ,dyecw ly zexeab `l`
okle - aehde dyecwd jtid ly mipice zexeab mdn miraep

aehle dyecwl - "rx"n ,myxey ly egeka ,md miktdp6.ïëìå§¨¥
ì"æø eøîà7,"áBhä øöé íãà æébøé íìBòì" :xvid lr - ¨§©©§¨©§¦¨¨¥¤©

jlda mrtl mrtn zeidl ziwl`d ytpd zcear lry ,rxd
ly mipicd z` jk ici lr wizndl ick .dxeabe fbex ly gex
xywda "mlerl" iehiad ,`l` .rxd xvide zindad ytpd

oaena epi` ,eppiprlcinzy.dcear ly ef dxeva weqrl eilr
lk :`id dpeekd `l` ,dgnya zeidl ezcear lr ixd llka ik

:oldl xaqeiy itke - jkl wwcfdl eilry onf lk ,mrt,eðéäå§©§
éøvL BLôða äàBøL úò ìëa.Cëì Cytpdy drya ,oebk - §¨¥¤¤§©§¤¨¦§¨

ly dyecwd xe` lr xizqdl dnvr z` ddiabn zindad

"ald mehnh" ly avna `ed mc`d jk awre ,ziwl`d ytpd
.dxeabe "dfbxd" jezn f` zeidl ezcear lr -úòL Cà©§©

,íãà éða áøì Cëì äéeàøe úãçéîä äòL àéäL ,øLkä©Ÿ¤¤¦¨¨©§ª¤¤§¨§¨§Ÿ§¥¨¨
,àîìòc élnî éëä¯åàìa áöò àeäL äòLa àéä`edyk - ¦§¨¨¤¨¥§¨¨¦¦¦¥§¨§¨

ipiprn avr jk oia
,mlerdíeL éìa Ck Bà¨§¦

,äañeipipr llba `ly - ¦¨
avr `ed `l` ,miinybd
rcei envr `edy ilan

,jkl daiqd z`àéä éæà£©¦
Ctäì øLkä úòL§©©Ÿ¤§©¥
éøn"î úBéäì áöòä̈¤¤¦§¦¨¥
,ìéòì økæpä "àðaLçc§ª§¨¨©¦§¨§¥
ilran zeidl -
oeayg zeyrl ,zepeaygd
eavne ecnrnn eytp

,ipgexdøîàî íi÷ìe§©¥©£©
æébøé íìBòì" ì"æø©©§¨©§¦

,ìéòì økæpk ,"'eëå- §©¦§¨§¥
zexixnd ewa ynzydl

fbexde8,øèté äæáe¨¤¦¨¥
élnnL úeáöòäî¥¨©§¤¦¦¥

,àîìòcxhti ,jka - §¨§¨
zraepd zeavrdn
,miinybd mipiprdn
eytp oeayg dyriyk
llba zexixnl ribie
xhtii - miipgexd eipipr
da oezp didy zeavrdn

.miinybd eipipr zngn dligzaCk øçàå`eaiy ixg` - §©©¨
,eytp oeayg iciÎlr xayp ale zexixnläçîN éãéì àáé̈Ÿ¦¥¦§¨
Baì ìà áéLé úàfL ,eðéäc .úézîà,eall dpri jky - £¦¦§©§¤Ÿ¨¦¤¦

íéøkæpä älàä úîàäå íéøácä øçà ,íéìôëa Bîçðì§©£§¦§©¦©©©§¨¦§¨¡¤¨¥¤©¦§¨¦
,ìéòìleki `ed ,`eti` ,cvik .zegpd eavna rpkzydy - §¥

- ?envr z` mgpl ,dfk avna:Baìì øîàì:opeaziy -úîà ¥Ÿ§¦¡¤
õwLîe ,úéìëúa 'äî ãàî ÷Bçø éðàL ,÷ôñ éìa ïk àeä¥§¦¨¥¤£¦¨§Ÿ¥§©§¦§ª¨
Lôð íò óebä àeä ,écáì éðà àeä äæ ìk Cà ,'eë áòúîe§Ÿ¨©¨¤£¦§©¦©¦¤¤

,BaL úéðeiçä.sebd z` dignd zindad ytpd -ìáà ©¦¦¤£¨
ì÷a elôà BðLiL ,Lnî "'ä ÷ìç" éaø÷a Lé íB÷î¯ìkî¦¨¨¥§¦§¦¥¤©¨¤¤§£¦§©

,íélwaLdwl` wlg eaxwa yi "milway lw" mb ,oky - ¤©©¦
,lrnnLnî úe÷ìà õBöéð íò úéäìàä Lôð àéäL¤¦¤¤¨¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ©¨

àéäL ÷ø ,dúBéçäì da Laìîä,ziwl`d ytpd -úðéçáa ©§ª¨¨§©£¨©¤¦¦§¦©
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íéøîà éèå÷éì
úåéç ïéàå ïáàë íèîåèî åáìù àéä úåáöò éë ùãå÷ä
úåéç ùé éøä äáøãà øáùð áìå úåøéøî ìáà åáìá
'éçáî úåéç àéäù ÷ø øîøîúäìå ìòôúäì åáìá
ìåìë áìä éë íéãñç 'éçáî äçîùäå úåùåã÷ úåøåáâ
úåøåáâ 'éçá øøåòì êéøö íéúòì äðäå .ïäéúùî
'éîäáä ùôð 'éçá íäù íéðéãä ÷éúîäì éãë úåùåã÷ä
ïé÷úîð íéðéãä ïéà éë íãàä ìò å"ç èìåùùë ø"äöéå
åðééäå èä"öé íãà æéâøé íìåòì ì"æøà ïëìå ïùøùá àìà
øùåëä úòù êà êëì êéøöù åùôðá äàåøù úò ìëá
àéä íãà éðá áåøì êëì äéåàøå úãçåéîä äòù àéäù
éìá êë åà àîìòã éìéîî ä"àìá áöò àåäù äòùá
úåéäì áöòä êôäì øùåëä úòù àéä éæà äáñ íåù
'åëå æéâøé íìåòì ì"æøàî íéé÷ìå ì"ðä àðáùåçã éøîî
àáé ë"çàå àîìòã éìéîîù úåáöòäî øèôé äæáå ì"ðë
åîçðì åáì ìà áéùé úàæù åðééäã úéúéîà äçîù éãéì
åáìì øîàì ì"ðä äìàä úîàäå 'éøáãä øçà íééìôëá
úéìëúá 'äî ãàî ÷åçø éðàù ÷ôñ éìá ïë àåä úîà
óåâä àåä éãáì éðà àåä äæ ìë êà 'åë áòåúîå õ÷åùîå
'ä ÷ìç éáø÷á ùé î"î ìáà åáù úéðåéçä ùôð íò
úéäìàä ùôð àéäù íéì÷áù ì÷á 'éôà åðùéù ùîî
àéäù ÷ø äúåéçäì äá ùáåìîä ùîî úå÷ìà õåöéð íò
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.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כיון מובן, אינו מסביר ˘·‡Ó˙"לכאורה האם וכו', המדה היא כך כתבו: מהו א"כ כו', עצבות אי"ז
בדא"פ: וי"ל - האמת? דהיפך בתכלית,Ò„¯דיעה עצמו בעיני ונבזה ובטול שפלות - וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות התוצאות

) והחיות המציאות אותה Â·ˆÚ˙העדר ועל - וכו' כ"כ נפל זה איך מתמרמר תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה שאין אלא ,(
Ú‚¯‰) כתבו ג"כ יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' המדה היא דכך מסביר, החיות זה Ê"Á‡Ïדהעדר שאין שביאר,

מהפךÂ‡„¯·‰עצבות דעי"ז ממשיך) בכ"ז ,·ˆÚ‰ העצב כו' מעלה בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא דמילי
כו'". נפשו במר כו' א.7.האמתי ה, הכושר 8.ברכות שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה



נג '` xc` a"k ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר כ"ב קודש שבת יום
,78 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óà äðäå .àì ÷øô,`n 'nr cr:áì éçîùî

,jetd xacd ,mkg cinlza eli`e .mi`hg ly mzxneg mircei
"oecf dler cenlz zbby"y22iptn `hga lykp `ed m` mby ,

.cifna `hg eli`k dxnega xacd el aygp - witqn cnl `ly
rexb `ed - rxd xvia leynl wfgzn `ed oi`y jka ,ixd

l"f epinkg xn`n miiwl el xefri df oeayg ."milway lw"dn
,"xayp al"l mb ribi jk ici lre ,"mc`d lk ipta gex lty iede"
,dnypd xe` el xi`ie - "`xg` `xhq"d gex zxiayl `iaiy

.h"k wxta xaqedy itk

.àì ÷øt;eteba hlwp eznyp xe` oi`y mc`a owfd epax oc h"k wxta ¤¤
helyl egeka oi` ,d"awd ly ezlecba wnrzne oian `ed elkyay s`e

zepeayg zeyrl - wxt eze`a z`aen - jkl dvrd .sebd zeixnega

`xhq"d gex z` xaey `ed jk ici lry ,"xayp al"l eze` e`iaiy

dnvr ddiabnd ,"`xg`

xe` lr xizqdl zlrete

.ziwl`d eytp ly dyecwd

,owfd epax xikfdy xg`l

,mipey zepeayg ,wxt eze`a

,"xayp al"l e`iadl mciay

opeazi mby ,'l wxta ,uri

oi` mipey mipipray ,dcaera

,zindad eytpa wa`p `ed

`ed - jkae :epnn yxcpy itk

epi`y "milway lw"dn rexb

lykpe rxd exvi cbpk mgel

didi jk ici lr ;zexiara

xn`n zn`a miiwl ecia

gex lty iede" l"f epinkg

,`"l wxta ."mc`d lk ipta

,cenll miligzn ep` eze`

zeidl ieyr m` s`y xiaqi

xen`d lka wnrzi xy`ky

leti ,dkex` dry jyna

.jkn cgti l` ,z`f lka - dlecb zeavra

éøàiLk íà óà ,äpäåíéøkæpä íéðéðòa ÷éîòäì äaøä C §¦¥©¦§¤©£¦©§¥§©£¦¨¦§¨¦©¦§¨¦
àáé ,øaLð áìå çeø úëéîða úBéäì ,íézLe äòLk ìéòì§¥§¨¨§©¦¦§¦§¦©©§¥¦§¨¨Ÿ

äìBãb úeáöò éãéì`le ,dgnya zeidl jixv ixd icedie - ¦¥©§§¨
,zeavra.Leçé àì.zeavra oezp `edy ,jkl -úeáöòL óàå Ÿ¨§©¤©§

äMãwä ãöa ék ,äMãwä ãvî àìå ,dâð útì÷ ãvî àéä¦¦©§¦©Ÿ©§Ÿ¦©©§ª¨¦§©©§ª¨
áéúk1àlà äøBL äðéëMä ïéà"å ,"BîB÷îa äåãçå æò" : §¦Ÿ§¤§¨¦§§¥©§¦¨¨¤¨

"äçîN CBzî2;dgny ly avna `vnp icediyk - ,ïëå" ¦¦§¨§¥
,"'eëå äëìä øáãì;dgny jezn dxezd ipic cenll eilry - ¦§©£¨¨§

,àiîLc élnî àéä úeáöòä íàL àlàeavn zngn - ¤¨¤¦¨©§¦¦¦¥¦§©¨
- zeidl jixvy itk epi`y ipgexdàéä,f` zraep zeavrd - ¦

ðéçaîdâðaL áBè úztilway ,oey`xd wxta epcnly itk - ¦§¦©¤§Ÿ©
zraep miinyb mipiprn zeavrd okl ,rx mbe aeh mb yi "dbep"

zraep miipgex mipiprn zeavrd eli`e ,dbep ztilway "rx"dn
`ed s` "dbep"ay "aeh"d mb ,mxa .dbep ztilway "aeh"dn

dyecw `le "dtilw"úâàc elôàL ,ì"æ é"øàä áúk ïëìå] .§¨¥¨©¨£¦©¤£¦§¨©
úòLa àìå ,éeceä úòLa íà ék äéeàø dðéà úBðBòä̈£¥¨§¨¦¦¦§©©¦§Ÿ¦§©
,äøBz ãeîìúå älôzä©§¦¨§©§¨

éøvLäçîNa úBéäì C ¤¨¦¦§§¦§¨
[à÷åc äMãwä ãvnL- ¤¦©©§ª¨©§¨

:epiax w"k oeylly `le"
mby ,ixd ."a"eike zelled
,miipgex mipiprn zeavrd
.dbep ztilwn zraep
eilr ,`eti` ,recn
zeavrl ribdl lczydl

?dtilwdn zraepd-óà©
àéä Ck éøä ïë-ét-ìò©¦¥£¥¨¦

,äcnä,bdepd `ed jk - ©¦¨
àøçà¯àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨¨¢¨

,dúîâeãå dðéîa- §¦¨§§¨¨
`xhq"d z` zetkl
mdy mixaca "`xg`
zxiay ,dil` dneca
,"`xg` `xhq"d
lr xizqdl zlczynd
eytp ly dyecwd xe`
,"`xg` `xhq"dn `a `ed mby xaca zeidl dkixv ,ziwl`d
.miipgexd mipipra eavnn zeavrd idefe ,day "aeh"dn `l`

ì"æø øîàîk3ì àaà déáe dépî" :,"àbøð déa décL- §©£©©©¦¥¥©¨§©¥¥©§¨
e` .xrid z` ea zexkl ofxbl "ci"d z` migwel envr xridn

l"f epizeax iehiak4:."Ba àöBik Ba òâô"eina lwzp - ¨©©¥
.el dnecyäæ ìòåecnrn zepeaygn zraepd zeavrd lr - §©¤

,ipgexd eavneøîàð5ïBøúiäå ,"øúBî äéäé áöò ìëa" : ¤¡©§¨¤¤¦§¤¨§©¦§
.ïn÷ìãk ,áöòä øçà äàaä äçîOä àéäribi cvik - ¦©¦§¨©¨¨©©¨¤¤§¦§©¨

.avrd ixg` dgnyløaLð áì ïéà ,úîàa Càúeøéøîe ©¤¡¤¥¥¦§¨§¦
¯àøèña dúeLaìúäå 'ä éðt øBàî d÷eçø ìò ¯ Lôpä©¤¤©¦¨¥§¥§¦§©§¨§¦§¨

ìa ììk "úeáöò" íLa íéàø÷ð ¯ àøçà,Lãwä ïBL- ¨¢¨¦§¨¦§¥©§§¨¦§©Ÿ¤
enk ,"ueeik" `id ycewd oeyla "zeavr" dlnd zernyn

.llk zeig ea oi`e ,egexa letpe ueekn `edy ,"zaver dcn"ék¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå àì ÷øô÷éîòäì äáøä êéøàéùë íà óà

úåéäì 'éúùå äòùë ì"ðä 'éðééðòá
àì äìåãâ úåáöò éãéì àáé øáùð áìå çåø úëéîðá
ãöî àìå äâåð úôéì÷ ãöî àéä úåáöòù óàå ùåçé
åîå÷îá äåãçå æåò áéúë äùåã÷ä ãöá éë äùåã÷ä
äëìä øáãì ïëå äçîù êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéàå
'éçáî àéä àéîùã éìéîî àéä úåáöòä íàù àìà 'åëå
úåðåòä úâàã 'éôàù ì"æ é"øàä áúë ïëìå] äâåðáù áåè
äìôúä úòùá àìå éåãéåä úòùá à"ë äéåàø äðéà
ë"ôòà [à÷ååã äùåã÷ä ãöîù äçîùá ì"öù ú"úå
.äúîâåãå äðéîá à"ñì àéôëàì äãîä àéä êë éøä
åá òâôå àâøð äéá 'éãùì àáà äéáå äéðéî ì"æøàîë
ïåøúéäå øúåî äéäé áöò ìëá øîàð æ"òå .åá àöåéë
úîàá êà .ïî÷ìãë áöòä øçà äàáä äçîùä àéä
'ä éðô øåàî ä÷åçéø ìò ùôðä úåøéøîå øáùð áì ïéà
ïåùìá ììë úåáöò íùá íéàø÷ð à"ñá äúåùáìúäå
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יג.22. משנה ד פרק כז.1.אבות טז, א הימים ב.2.דברי ל, ב.3.שבת לט, ב.4.סנהדרין קכא, כג.5.שבת יד, משלי

'` xc` a"k ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìáà ,Baìa úeiç ïéàå ïáàk íèîèî BalL àéä úeáöò©§¦¤¦§ª§¨§¤¤§¥©§¦£¨
ìòtúäì Baìa úeiç Lé éøä ,äaøcà ,øaLð áìå úeøéøî§¦§¥¦§¨©§©¨£¥¥©§¦§¦§¨¥

úeiç àéäL ÷ø ,øîøîúäìe,zraepd -úBøeáb úðéçaî §¦§©§¥©¤¦©¦§¦©§
,úBLBã÷eli`e ,zexixn ly ote`a `id okle -äçîOäå §§©¦§¨

,íéãñç úðéçaîly - ¦§¦©£¨¦
.dyecwìeìk álä ék¦©¥¨

.ïäézMîizyn - ¦§¥¤
.micqge zexeab ,zecnd
oexay ,ixd ,mipt lk lr
,(zeig mr) ezexixne eal
ik ,dtilwn miraep mpi`

,dyecwn m`zexeabn
.dyecw ly,äpäå§¦¥
éøö íézòìøøBòì C §¦¦¨¦§¥

úBøeáb úðéça§¦©§
÷ézîäì éãk úBLBãwä©§§¥§©§¦

íäL ,íéðécä,mipicd - ©¦¦¤¥
úéîäaä Lôð úðéça§¦©¤¤©§¥¦

èìBMLk òøä øöéå- §¥¤¨©§¤¥
,rxd xvidíBìLå¯ñç©§¨
,íãàä ìò,ixd ,dfy - ©¨¨¨

,mipic ly oiprïéà ék¦¥
ïé÷zîð íéðécä- ©¦¦¦§¨¦

,"cqg"le "aeh"l miktdp
.ïLøLa àlà- ¤¨§¨§¨

jez l` "mikiynn"yk
,myxeyn - mipicd
,oky ;dyecwc zexeabn
mipicd mb ,myxeya

,rx ly oipr mpi` ,rxd xvide zindad ytpd ly zexeabde
minevnve zelylzyd ieaix ici lry ,dyecw ly zexeab `l`
okle - aehde dyecwd jtid ly mipice zexeab mdn miraep

aehle dyecwl - "rx"n ,myxey ly egeka ,md miktdp6.ïëìå§¨¥
ì"æø eøîà7,"áBhä øöé íãà æébøé íìBòì" :xvid lr - ¨§©©§¨©§¦¨¨¥¤©

jlda mrtl mrtn zeidl ziwl`d ytpd zcear lry ,rxd
ly mipicd z` jk ici lr wizndl ick .dxeabe fbex ly gex
xywda "mlerl" iehiad ,`l` .rxd xvide zindad ytpd

oaena epi` ,eppiprlcinzy.dcear ly ef dxeva weqrl eilr
lk :`id dpeekd `l` ,dgnya zeidl ezcear lr ixd llka ik

:oldl xaqeiy itke - jkl wwcfdl eilry onf lk ,mrt,eðéäå§©§
éøvL BLôða äàBøL úò ìëa.Cëì Cytpdy drya ,oebk - §¨¥¤¤§©§¤¨¦§¨

ly dyecwd xe` lr xizqdl dnvr z` ddiabn zindad

"ald mehnh" ly avna `ed mc`d jk awre ,ziwl`d ytpd
.dxeabe "dfbxd" jezn f` zeidl ezcear lr -úòL Cà©§©

,íãà éða áøì Cëì äéeàøe úãçéîä äòL àéäL ,øLkä©Ÿ¤¤¦¨¨©§ª¤¤§¨§¨§Ÿ§¥¨¨
,àîìòc élnî éëä¯åàìa áöò àeäL äòLa àéä`edyk - ¦§¨¨¤¨¥§¨¨¦¦¦¥§¨§¨

ipiprn avr jk oia
,mlerdíeL éìa Ck Bà¨§¦

,äañeipipr llba `ly - ¦¨
avr `ed `l` ,miinybd
rcei envr `edy ilan

,jkl daiqd z`àéä éæà£©¦
Ctäì øLkä úòL§©©Ÿ¤§©¥
éøn"î úBéäì áöòä̈¤¤¦§¦¨¥
,ìéòì økæpä "àðaLçc§ª§¨¨©¦§¨§¥
ilran zeidl -
oeayg zeyrl ,zepeaygd
eavne ecnrnn eytp

,ipgexdøîàî íi÷ìe§©¥©£©
æébøé íìBòì" ì"æø©©§¨©§¦

,ìéòì økæpk ,"'eëå- §©¦§¨§¥
zexixnd ewa ynzydl

fbexde8,øèté äæáe¨¤¦¨¥
élnnL úeáöòäî¥¨©§¤¦¦¥

,àîìòcxhti ,jka - §¨§¨
zraepd zeavrdn
,miinybd mipiprdn
eytp oeayg dyriyk
llba zexixnl ribie
xhtii - miipgexd eipipr
da oezp didy zeavrdn

.miinybd eipipr zngn dligzaCk øçàå`eaiy ixg` - §©©¨
,eytp oeayg iciÎlr xayp ale zexixnläçîN éãéì àáé̈Ÿ¦¥¦§¨
Baì ìà áéLé úàfL ,eðéäc .úézîà,eall dpri jky - £¦¦§©§¤Ÿ¨¦¤¦

íéøkæpä älàä úîàäå íéøácä øçà ,íéìôëa Bîçðì§©£§¦§©¦©©©§¨¦§¨¡¤¨¥¤©¦§¨¦
,ìéòìleki `ed ,`eti` ,cvik .zegpd eavna rpkzydy - §¥

- ?envr z` mgpl ,dfk avna:Baìì øîàì:opeaziy -úîà ¥Ÿ§¦¡¤
õwLîe ,úéìëúa 'äî ãàî ÷Bçø éðàL ,÷ôñ éìa ïk àeä¥§¦¨¥¤£¦¨§Ÿ¥§©§¦§ª¨
Lôð íò óebä àeä ,écáì éðà àeä äæ ìk Cà ,'eë áòúîe§Ÿ¨©¨¤£¦§©¦©¦¤¤

,BaL úéðeiçä.sebd z` dignd zindad ytpd -ìáà ©¦¦¤£¨
ì÷a elôà BðLiL ,Lnî "'ä ÷ìç" éaø÷a Lé íB÷î¯ìkî¦¨¨¥§¦§¦¥¤©¨¤¤§£¦§©

,íélwaLdwl` wlg eaxwa yi "milway lw" mb ,oky - ¤©©¦
,lrnnLnî úe÷ìà õBöéð íò úéäìàä Lôð àéäL¤¦¤¤¨¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ©¨

àéäL ÷ø ,dúBéçäì da Laìîä,ziwl`d ytpd -úðéçáa ©§ª¨¨§©£¨©¤¦¦§¦©
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íéøîà éèå÷éì
úåéç ïéàå ïáàë íèîåèî åáìù àéä úåáöò éë ùãå÷ä
úåéç ùé éøä äáøãà øáùð áìå úåøéøî ìáà åáìá
'éçáî úåéç àéäù ÷ø øîøîúäìå ìòôúäì åáìá
ìåìë áìä éë íéãñç 'éçáî äçîùäå úåùåã÷ úåøåáâ
úåøåáâ 'éçá øøåòì êéøö íéúòì äðäå .ïäéúùî
'éîäáä ùôð 'éçá íäù íéðéãä ÷éúîäì éãë úåùåã÷ä
ïé÷úîð íéðéãä ïéà éë íãàä ìò å"ç èìåùùë ø"äöéå
åðééäå èä"öé íãà æéâøé íìåòì ì"æøà ïëìå ïùøùá àìà
øùåëä úòù êà êëì êéøöù åùôðá äàåøù úò ìëá
àéä íãà éðá áåøì êëì äéåàøå úãçåéîä äòù àéäù
éìá êë åà àîìòã éìéîî ä"àìá áöò àåäù äòùá
úåéäì áöòä êôäì øùåëä úòù àéä éæà äáñ íåù
'åëå æéâøé íìåòì ì"æøàî íéé÷ìå ì"ðä àðáùåçã éøîî
àáé ë"çàå àîìòã éìéîîù úåáöòäî øèôé äæáå ì"ðë
åîçðì åáì ìà áéùé úàæù åðééäã úéúéîà äçîù éãéì
åáìì øîàì ì"ðä äìàä úîàäå 'éøáãä øçà íééìôëá
úéìëúá 'äî ãàî ÷åçø éðàù ÷ôñ éìá ïë àåä úîà
óåâä àåä éãáì éðà àåä äæ ìë êà 'åë áòåúîå õ÷åùîå
'ä ÷ìç éáø÷á ùé î"î ìáà åáù úéðåéçä ùôð íò
úéäìàä ùôð àéäù íéì÷áù ì÷á 'éôà åðùéù ùîî
àéäù ÷ø äúåéçäì äá ùáåìîä ùîî úå÷ìà õåöéð íò
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.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כיון מובן, אינו מסביר ˘·‡Ó˙"לכאורה האם וכו', המדה היא כך כתבו: מהו א"כ כו', עצבות אי"ז
בדא"פ: וי"ל - האמת? דהיפך בתכלית,Ò„¯דיעה עצמו בעיני ונבזה ובטול שפלות - וכו') מקשב"ק (דגרוע הנ"ל מהתבוננות התוצאות

) והחיות המציאות אותה Â·ˆÚ˙העדר ועל - וכו' כ"כ נפל זה איך מתמרמר תומ"י כי כדבעי), התבוננותו (באם נמשך זה שאין אלא ,(
Ú‚¯‰) כתבו ג"כ יומתק עפ"ז - יחוש". "לא הרגע על דאפילו כו' המדה היא דכך מסביר, החיות זה Ê"Á‡Ïדהעדר שאין שביאר,

מהפךÂ‡„¯·‰עצבות דעי"ז ממשיך) בכ"ז ,·ˆÚ‰ העצב כו' מעלה בו אין מצ"ע העצב רפכ"ו: לעיל ועייג"כ וק"ל. דעלמא דמילי
כו'". נפשו במר כו' א.7.האמתי ה, הכושר 8.ברכות שעת הוא - הגשמיים מעניניו בעצבות כה בין הוא כשהאדם אומר, שהוא מה



`'נד xc` a"k ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,úeìbavna `vnp ip`y drya ,dtilwd ly zindad ytpa - ¨
.dfk cexi ipgexïk íàå,ixd -,äaøcà:jtidl -äî ìk §¦¥©§©¨¨©

Lôð éøä ¯ õewLå áeòzäå 'äî ÷eçøä úéìëúa éðàM¤£¦§©§¦¨¦¥§©¦§¦£¥¤¤
äìBãb äéìò úeðîçøäå ,øúBé ìBãb úeìâa éaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¦§¨¨¥§¨©£¨¨¤¨§¨

äæìå ,ãàî,okle -íéNà §Ÿ§¨¤¨¦
éöôçå éúnâî ìk̈§©¨¦§¤§¦
dúBìòäìe dàéöBäì§¦¨§©£¨
ìà dáéLäì ,äæ úeìbî¦¨¤©£¦¨¤

,äéøeòðk äéáà úéa- ¥¨¦¨¦§¤¨
enk ,dyxeyl :xnelk

dzidyäLaìúpL íã÷Ÿ¤¤¦§©§¨
äúéäL ,éôeâa,f` - §¦¤¨§¨

Cøaúé BøBàa úììëð¦§¤¤§¦§¨¥
,úéìëúa Bnò úãçéîe§ª¤¤¦§©§¦
äz ïk äzò íâåà §©©¨¥§¥

Ba úãçéîe äìeìk§¨§ª¤¤
,Cøaúé,didi dfe - ¦§¨¥

éúnâî ìk íéNàLk§¤¨¦¨§©¨¦
Léaìäì ,úBöîe äøBúa§¨¦§§©§¦

ïäa,zevnae dxeza - ¨¤
äéúBðéça øNò ìk- ¨¤¤§¦¤¨

zepiga zxyr lky
miyeal eidi ytpd zegeke
"lky"dy ,zeevne dxeza
zpada "yeal" didi
- "zecn"de ,dxezd

oda zeyealy enk ote` eze`a xeaice dyrna zeevnd meiwa
,'eke 'd z`xie 'd zad` zecnìéòì økæpk9,úåöîa èøôáe ©¦§¨§¥¦§¨§¦§©

älôzytpd z` `ivedl dnbnd cgeina zbyen da - §¦¨
:ici lr - zewl`a dyxeyl dxywle dzelbn ziwl`d÷òöì¦§Ÿ

,dlitzd zrya wrvz ytpdy -dúeìbî dì øva 'ä ìà¤©©¨¦¨¨
Bæå .Cøaúé Ba d÷áãìe ,øbñnî dàéöBäì ,õwLîä éôeâa§¦©§ª¨§¦¨¦©§¥§¨§¨¦§¨¥§
dxifgdle seba dzelbn dnypd z` `ivedl ,ef dcear -
dlitz iciÎlre llka zeevne dxez iciÎlr d"awd mr dcegiil

,hxta"íéáBè íéNòîe äáeLz" úðéça àéä10,oky - , ¦§¦©§¨©£¦¦
:mipey mipipr ipy md "miaeh miyrn"e "daeyz" dxe`kl
eli`e ,aehÎ`ld xard z` aihidle owzl ick d`a "daeyz"

miyrpd miaeh mipipre zeevnd meiw md ,"miaeh miyrn"dzr,
z` mixywn ,`eti` ,cvik - "xar"l zekiiy mey mdl oi`e
oeylk) ?miaeh miyrne daeyz :cg` xac md eli`k mdipy
,`l` .("miaeh miyrne daeyza zg` dry dti" :l"f epinkg
,o`k xaqeny itk
miaehd miyrndy
jezn zeyridl mikixv
oaei - dxen`d dpeekd

:xacdíéNòî ïäL¤¥©£¦
éãk äNBòL íéáBè¦¤¤§¥

áéLäì,ytpd z` - §¨¦
`idy"'ä ÷ìç"- ¥¤

,d"awdlàøB÷îì¦§¨
.ïéîìò ìëc àLøLå- §¨§¨§¨¨§¦

lk yxeye xewn `edy
miyrny ,ixd .zenlerd

miaehdl`mixeyw
dxewnl ytpd zxfgda
oipr dfy ,dyxeye

"daeyz"d.
ìk BúãBáò äéäz úàæå§Ÿ¦§¤£¨¨
àéä ,äaø äçîNa åéîé̈¨§¦§¨©¨¦
dúàöa Lôpä úçîN¦§©©¤¤§¥¨
äáLå ,áòúîä óebäî¥©©§Ÿ¨§¨¨
,äéøeòðk äéáà úéa ìà¤¥¨¦¨¦§¤¨
dzidy enk ,dyxeyl -

zrvazn ef dayd ,dligza,äãBáòäå äøBzä úòLa- ¦§©©¨§¨£¨
dcegiil ytpd zxfeg ,'d zceara wqere dxez cnel `edyk

.seba dyalzdy iptl ,dligzak dyxeyaì"æø øîàîëe11: §©£©©©
.äáeLúa åéîé ìk úBéäì-epiax w"k oeylepi` dxe`klc" : ¦§¨¨¨¦§¨

- "?daeyz dyri aey dn lr - daeyz dyry xg`l - oaen
mexbl ,dcearae dxeza weqri cinzy ,`id dpeekd `l`

.daeyzd oipr dfy ,dyxeye dxewnl ytpd zaydlEì ïéàå§¥§
Cìî ïa ìLîk ,äéáMäå úeìbäî úàök äìBãb äçîN¦§¨§¨§¥¥©¨§©¦§¨¦§©¤¤¤

íéøeñàä úéáa ïçBèå äéáLa äéäL12`ed ea dyw xq`n - ¤¨¨§¦§¨§¥§¥¨£¦
,zekxtne zeyw zeceara weqrl yxcp,ätLàa ìeðîe- §ª¨§©§¨

avn eze`ne.Cìnä åéáà úéa ìà éLôçì àöéåel dpzipe - §¨¨§¨§¦¤¥¨¦©¤¤
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íéøîà éèå÷éì
÷åçéøä 'éìëúá éðàù äî ìë äáøãà ë"àå úåìâ 'éçáá
úåìâá éáù úéäìàä ùôð éøä õå÷éùå áåòéúäå 'äî
ìë íéùà äæìå ãàî äìåãâ äéìò úåðîçøäå øúåé ìåãâ
äáéùäì äæ úåìâî äúåìòäìå äàéöåäì éöôçå éúîâî
äúéäù éôåâá äùáìúðù íãå÷ 'éøåòðë äéáà úéá ìà
ïë äúò íâå úéìëúá åîò úãçåéîå 'úé åøåàá úììëð
'øåúá éúîâî ìë íéùàùë 'úé åá úãçåéîå äìåìë àäú
èøôáå ì"ðë äéúåðéçá øùò ìë ïäá ùéáìäì úåöîå
éôåâá äúåìâî äì øöá 'ä ìà ÷åòöì äìôú úåöîá
'éçá àéä åæå 'úé åá ä÷áãìå øâñîî äàéöåäì õ÷åùîä
äùåòù íéáåè íéùòî ïäù íéáåè íéùòîå äáåùú
.ïéîìò ìëã àùøùå àøå÷îì 'ä ÷ìç áéùäì éãë

éäú úàæåäúçîù àéä äáø äçîùá åéîé ìë åúãåáò
äéáà úéá ìà äáùå áòåúîä óåâäî äúàöá ùôðä
ìë úåéäì ì"æøàîëå äãåáòäå äøåúä úòùá äéøåòðë
úåìâäî úàöë äìåãâ äçîù êì ïéàå äáåùúá åéîé
úéáá ïçåèå äéáùá äéäù êìî ïá ìùîë äéáùäå
åéáà úéá ìà éùôçì àöéå äôùàá ìååðîå íéøåñàä
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שעת  היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין שבהיותו בפשטות, הכוונה - הרוחני ממצבו למרירות
נתון  שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר
בתוכה  לעורר ביותר קשה שמחה של  בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך: אכן היא האמת אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל בעצבות
כמו  למרירות . להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו, מרירות; של הפכית תנועה
המקדש  בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן א): קט, (פסחים חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר
שמחה-קדושה  באה איפוא, כיצד, ישראל", בך "וישמחו מצוה, של שמחה להיות החג שמחת על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים
להיות  הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה של בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו
הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה - עצבות של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה,
נתון  שהוא בשעה זה: בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך יותר קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן,

הרוחניים. מעניניו למרירות להגיע יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה ד.9.בין יז.10.פרק ד, שבת 11.אבות ראה
א. ˘ËÈÏ"‡:12.קנג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה יא, שמות ורשב"ם כא. טז, שופטים "ראה

'` xc` a"k ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dgnyd ef ixd - izeklnd eia` zial xefgl zexyt`d
zceara ,l`xyi oa ly ezgny `dz ok ;xzeia dlecbddxezd

,jln oa `idy ,ytpd z` `iven `ed ,jk ici lr ik ,zeevnde
ly ekln - dyxeyl dxifgne ,mizegpd eipiprae seba dzelbn

.mlerãîBò óebäL óàå§©¤©¥
,oiicr -BöewLa§¦

áeúkL Bîëe ,Báeòúå§¦§¤¨
àëLî" àø÷ðc øäfa©Ÿ©§¦§¨©§¨

,"àéåçc`xwp sebdy - §¦§¨
xer" - "`iegc `kyn"

d "ygp") "ygpddpeek
ze`nhd zetilwd ylyl
icedi ly etebe ,ixnbl
`xwp ,"dbep" ztilwny
- "`iegc `kyn" ,okl

("ygpd xer"13.ék¦
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
àì úéîäaä Lôpä©¤¤©§¥¦Ÿ
ììkì áBèì Ctäð¤§©§¦¨¥

äMãwazeevnd ,oky - ©§ª¨
miaehd miyrnde
iyeal lr wx mirityn
mciÎlry zindad ytpd
.zinyb devn ziyrp
dzenvre dzedn eli`e

jk ici lr miktdp mpi` ,dizegek :xnelk ,zindad ytpd ly
drya ,dlecb dgnya zeidl leki `ed ,`eti` ,cvik ,"aeh"l
oiicr x`yp `ed zindad eytpe eteb zpigany rcei `edy

- !?zegp avn eze`a,åéðéòa BLôð ø÷éz ,íB÷î-ìkî¦¨¨¦©©§§¥¨
dúçîNa çîNì,sebd zelbn dz`ivia ,ytpd zgny - ¦§Ÿ©§¦§¨¨

,dceare dxez iciÎlr zewl`a ycgn dzecg`zdeøúBé¥
,äæápä óebäîgenyl - eipira dxwi didz ytpdy - ¥©©¦§¤

,dfapd eteb xy`n - dzgnyaúçîN ìaìáìe áaøòì àlL¤Ÿ§©§¥§©§¥¦§©
.óebä ïBáöòa Lôpäzniiw sebd zpigany had ilany - ©¤¤§¦§©

,ytpd zpigan dgnya z`f lka didi ,zeavra zeidl daiq
.daxda eipira dxwiyBæ äðéça ,äpäå,dcear ly df ote` - §¦¥§¦¨

,zindad ytpde sebd zelbn dnvr zwzpn ziwl`d ytpdy
,ezezigpa x`yp sebdy zexnl ,miaeh miyrne zeevn iciÎlr

da øîàpL ,íéøöî úàéöé úðéça àéä14,"íòä çøá ék" : ¦§¦©§¦©¦§©¦¤¤¡©¨¦¨©¨¨
.dgixa ly dxeva mixvnn `vi l`xyi mry -äøBàëìc§¦§¨

,úàæk äúéä änì ,deîz àeä,mixvnn "gexal" -éëå ¨©¨¨¨§¨¨Ÿ§¦
ì äòøôì eøîà elàçøëî äéä àì ,íìBòì éLôç íçlL ¦¨§§©§Ÿ§©§¨¨§¦§¨Ÿ¨¨ª§¨

ì?íçlLul`p drxt did ,eilr ekzipy zeknd xyr ixg` - §©§¨
ly dxeva zeidl jixv df did ,`eti` ,recn ,mglyl dk oia
okn xg`le ,cala mini dylyl mi`veiy el xnel ,dnxr

?gexalàlàdyrpd xac lk ik -zeinyba l`xyi ipa lv` ¤¨
eid l`xyi ipa .zeipgexa `edy itk xac eze`n exewn -
mdizenyp eid zeipgexay zngn ,mixvn zelba zeinyba
mixvnn mz`ivie ;mixvn ly d`nehde dtilwd zelba
z`ivin drap zeinyba
z`nehn mdizenyp
xg`ne :zeipgexa mixvn
dzid ,mixvnn mz`iviy
ziwl`d mytpy jk
on geka dxxgzyd
z`neh ly "rx"d
dwacpy mixvn ztilwe
mteb zpigan ,oky) oda
ex`yp ,zindad mytpe
ztilw mda oiicr
mb okl - (mixvn z`nehe
mzle`b dzid zeinyba
- dgixa ly dxeva

:"`ipz"d oeylaeéðtî¦§¥
úBLôðaL òøäL¤¨©¤§©§

ìàøNémteb zpigan - ¦§¨¥
,zindad mytpeïéãò£©¦

ììça Bt÷úa äéä̈¨§¨§¤¨¨
,éìàîOä,alay - ©§¨¦

ytpd ly dnewn
rxd xvid lye zindad15,ïzî ãò íúîäæ ä÷ñt àì ék¦Ÿ¨§¨ª£¨¨©©©

úéäìàä íLôð úàöì äúéä íöôçå íúnâî ÷ø ,äøBz¨©§©¨¨§¤§¨¨§¨¨¥©§¨¨¡Ÿ¦
Ba ä÷áãìe ,íéøöî úàîè àéä ,àøçà¯àøèqä úeìbî¦¨©¦§¨¨¢¨¦ª§©¦§©¦§¨§¨

áéúëãëe ,Cøaúé16,"'Bâå äøö íBéa éñeðîe éfòîe éfò 'ä" : ¦§¨¥§¦§¦ª¦¨ª¦§¦§¨¨§
ly dcear zxev dpyi :xnelk ,"dgixa" oeyl - "iqepn" -

,'d l` dgixa"'Bâå éñeðîe éabNî"17éì ñBðî àeäå" , ¦§©¦§¦§§¨¦
"'Bâå18.ziwl`d ytpd dgxa zeipgexay myk ,ixd - §

ly ote`a d`a dle`bdy ,zeinyba mb did jk okl ,"rx"dn
."mrd gxa ik",ãéúòì ,ïëìå,dcizrd dle`ba -øéáòiLk §¨¥¤¨¦§¤©£¦

,õøàä ïî äàîhä çeø 'äzeipgexa didz `l `linne - ©©ª§¨¦¨¨¤
mb okl ,ixnbl lhazi rxd ik ,"rx"d on dgixa ly ef dxev
- okly ,"dgixa" ly dxeva dle`bd didz `l zeinyba

áéúk19."'Bâå 'ä íëéðôì Cìä ék ,ïeëìú àì äñeðîáe" : §¦¦§¨Ÿ¥¥¦Ÿ¥¦§¥¤§
mb jke ,dqepn ly dxeva dzid mixvnn d`ivid ,j` -
oiicr x`yp sebdy s`y ,icedi ly zipgexd dceara
ytpae seba dzelbn ziwl`d ytpd z`f lka z`vei ,ezezigpa
z`ivi zpiga idefy ,miaeh miyrne zeevn iciÎlr ,zindad

.mixvnBæ äáeLz úðéça úBéäìådyxeyl ytpd zayd - §¦§§¦©§¨
,zeevne dxez iciÎlr,àaìc à÷îòî æò øúéå úàN øúéa- §¤¤§¥§¤¤¨¥¨§¨§¦¨

,ald wnernLôpä úçîN íâå,ef "daeyz"l deelznd - §©¦§©©¤¤
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íéøîà éèå÷éì
ù"îëå åáåòéúå åöå÷éùá ãîåò óåâäù óàå êìîä
ìù äúåîöòå äúåäî éë àéåçã àëùî àø÷ðã øäæá
î"î äùåã÷á ììëéì áåèì êôäð àì úéîäáä ùôðä
óåâäî øúåé äúçîùá çåîùì åéðéòá åùôð ø÷éú
ïåáöòá ùôðä úçîù ìáìáìå ááøòì àìù äæáðä
øîàðù íéøöî úàéöé 'éçá àéä åæ 'éçá äðäå .óåâä
úàæë äúéä äîì äåîú àåä 'øåàëìã íòä çøá éë äá
äéä àì íìåòì éùôç íçìùì äòøôì åøîà åìéà éëå
ìàøùé úåùôðáù òøäù éðôî àìà íçìùì çøëåî
íúîäåæ ä÷ñô àì éë éìàîùä ììçá åô÷úá äéä ïééãò
íùôð úàöì äúéä íöôçå íúîâî ÷ø äøåú ïúî ãò
åá ä÷áãìå íéøöî úàîåè àéä à"ñä úåìâî úéäìàä
éáâùî 'åâå äøö íåéá éñåðîå éæåòîå éæåò 'ä áéúëãëå 'úé
'ä øéáòéùë ãéúòì ïëìå 'åâå éì ñåðî àåäå 'åâå éñåðîå
éë ïåëìú àì äñåðîáå áéúë õøàä ïî äàîåèä çåø
øúéá åæ äáåùú 'éçá úåéäìå .'åâå 'ä íëéðôì êìåä
äéäú ùôðä úçîù íâå àáìã à÷îåòî æò øúéå úàù
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.13:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."136 ע' החקירה ס' - להצ"צ - ותפקחנה בד"ה בארוכה הענין ה.14."וכמבואר יד, 15.שמות

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו עין כהרף אפילו עיכבן שלא זה ג"כ מתורץ יט.16."בזה טז, יט.17.ירמי' טז, פיוט 18.ירמי'
עולם. יב.19.אדון נב, ישעי'



נה '` xc` a"k ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,úeìbavna `vnp ip`y drya ,dtilwd ly zindad ytpa - ¨
.dfk cexi ipgexïk íàå,ixd -,äaøcà:jtidl -äî ìk §¦¥©§©¨¨©

Lôð éøä ¯ õewLå áeòzäå 'äî ÷eçøä úéìëúa éðàM¤£¦§©§¦¨¦¥§©¦§¦£¥¤¤
äìBãb äéìò úeðîçøäå ,øúBé ìBãb úeìâa éaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¦§¨¨¥§¨©£¨¨¤¨§¨

äæìå ,ãàî,okle -íéNà §Ÿ§¨¤¨¦
éöôçå éúnâî ìk̈§©¨¦§¤§¦
dúBìòäìe dàéöBäì§¦¨§©£¨
ìà dáéLäì ,äæ úeìbî¦¨¤©£¦¨¤

,äéøeòðk äéáà úéa- ¥¨¦¨¦§¤¨
enk ,dyxeyl :xnelk

dzidyäLaìúpL íã÷Ÿ¤¤¦§©§¨
äúéäL ,éôeâa,f` - §¦¤¨§¨

Cøaúé BøBàa úììëð¦§¤¤§¦§¨¥
,úéìëúa Bnò úãçéîe§ª¤¤¦§©§¦
äz ïk äzò íâåà §©©¨¥§¥

Ba úãçéîe äìeìk§¨§ª¤¤
,Cøaúé,didi dfe - ¦§¨¥

éúnâî ìk íéNàLk§¤¨¦¨§©¨¦
Léaìäì ,úBöîe äøBúa§¨¦§§©§¦

ïäa,zevnae dxeza - ¨¤
äéúBðéça øNò ìk- ¨¤¤§¦¤¨

zepiga zxyr lky
miyeal eidi ytpd zegeke
"lky"dy ,zeevne dxeza
zpada "yeal" didi
- "zecn"de ,dxezd

oda zeyealy enk ote` eze`a xeaice dyrna zeevnd meiwa
,'eke 'd z`xie 'd zad` zecnìéòì økæpk9,úåöîa èøôáe ©¦§¨§¥¦§¨§¦§©

älôzytpd z` `ivedl dnbnd cgeina zbyen da - §¦¨
:ici lr - zewl`a dyxeyl dxywle dzelbn ziwl`d÷òöì¦§Ÿ

,dlitzd zrya wrvz ytpdy -dúeìbî dì øva 'ä ìà¤©©¨¦¨¨
Bæå .Cøaúé Ba d÷áãìe ,øbñnî dàéöBäì ,õwLîä éôeâa§¦©§ª¨§¦¨¦©§¥§¨§¨¦§¨¥§
dxifgdle seba dzelbn dnypd z` `ivedl ,ef dcear -
dlitz iciÎlre llka zeevne dxez iciÎlr d"awd mr dcegiil

,hxta"íéáBè íéNòîe äáeLz" úðéça àéä10,oky - , ¦§¦©§¨©£¦¦
:mipey mipipr ipy md "miaeh miyrn"e "daeyz" dxe`kl
eli`e ,aehÎ`ld xard z` aihidle owzl ick d`a "daeyz"

miyrpd miaeh mipipre zeevnd meiw md ,"miaeh miyrn"dzr,
z` mixywn ,`eti` ,cvik - "xar"l zekiiy mey mdl oi`e
oeylk) ?miaeh miyrne daeyz :cg` xac md eli`k mdipy
,`l` .("miaeh miyrne daeyza zg` dry dti" :l"f epinkg
,o`k xaqeny itk
miaehd miyrndy
jezn zeyridl mikixv
oaei - dxen`d dpeekd

:xacdíéNòî ïäL¤¥©£¦
éãk äNBòL íéáBè¦¤¤§¥

áéLäì,ytpd z` - §¨¦
`idy"'ä ÷ìç"- ¥¤

,d"awdlàøB÷îì¦§¨
.ïéîìò ìëc àLøLå- §¨§¨§¨¨§¦

lk yxeye xewn `edy
miyrny ,ixd .zenlerd

miaehdl`mixeyw
dxewnl ytpd zxfgda
oipr dfy ,dyxeye

"daeyz"d.
ìk BúãBáò äéäz úàæå§Ÿ¦§¤£¨¨
àéä ,äaø äçîNa åéîé̈¨§¦§¨©¨¦
dúàöa Lôpä úçîN¦§©©¤¤§¥¨
äáLå ,áòúîä óebäî¥©©§Ÿ¨§¨¨
,äéøeòðk äéáà úéa ìà¤¥¨¦¨¦§¤¨
dzidy enk ,dyxeyl -

zrvazn ef dayd ,dligza,äãBáòäå äøBzä úòLa- ¦§©©¨§¨£¨
dcegiil ytpd zxfeg ,'d zceara wqere dxez cnel `edyk

.seba dyalzdy iptl ,dligzak dyxeyaì"æø øîàîëe11: §©£©©©
.äáeLúa åéîé ìk úBéäì-epiax w"k oeylepi` dxe`klc" : ¦§¨¨¨¦§¨

- "?daeyz dyri aey dn lr - daeyz dyry xg`l - oaen
mexbl ,dcearae dxeza weqri cinzy ,`id dpeekd `l`

.daeyzd oipr dfy ,dyxeye dxewnl ytpd zaydlEì ïéàå§¥§
Cìî ïa ìLîk ,äéáMäå úeìbäî úàök äìBãb äçîN¦§¨§¨§¥¥©¨§©¦§¨¦§©¤¤¤

íéøeñàä úéáa ïçBèå äéáLa äéäL12`ed ea dyw xq`n - ¤¨¨§¦§¨§¥§¥¨£¦
,zekxtne zeyw zeceara weqrl yxcp,ätLàa ìeðîe- §ª¨§©§¨

avn eze`ne.Cìnä åéáà úéa ìà éLôçì àöéåel dpzipe - §¨¨§¨§¦¤¥¨¦©¤¤
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íéøîà éèå÷éì
÷åçéøä 'éìëúá éðàù äî ìë äáøãà ë"àå úåìâ 'éçáá
úåìâá éáù úéäìàä ùôð éøä õå÷éùå áåòéúäå 'äî
ìë íéùà äæìå ãàî äìåãâ äéìò úåðîçøäå øúåé ìåãâ
äáéùäì äæ úåìâî äúåìòäìå äàéöåäì éöôçå éúîâî
äúéäù éôåâá äùáìúðù íãå÷ 'éøåòðë äéáà úéá ìà
ïë äúò íâå úéìëúá åîò úãçåéîå 'úé åøåàá úììëð
'øåúá éúîâî ìë íéùàùë 'úé åá úãçåéîå äìåìë àäú
èøôáå ì"ðë äéúåðéçá øùò ìë ïäá ùéáìäì úåöîå
éôåâá äúåìâî äì øöá 'ä ìà ÷åòöì äìôú úåöîá
'éçá àéä åæå 'úé åá ä÷áãìå øâñîî äàéöåäì õ÷åùîä
äùåòù íéáåè íéùòî ïäù íéáåè íéùòîå äáåùú
.ïéîìò ìëã àùøùå àøå÷îì 'ä ÷ìç áéùäì éãë

éäú úàæåäúçîù àéä äáø äçîùá åéîé ìë åúãåáò
äéáà úéá ìà äáùå áòåúîä óåâäî äúàöá ùôðä
ìë úåéäì ì"æøàîëå äãåáòäå äøåúä úòùá äéøåòðë
úåìâäî úàöë äìåãâ äçîù êì ïéàå äáåùúá åéîé
úéáá ïçåèå äéáùá äéäù êìî ïá ìùîë äéáùäå
åéáà úéá ìà éùôçì àöéå äôùàá ìååðîå íéøåñàä
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שעת  היא לכן בשמחה, עבודתו את במרירותו, ימעט, לא בעצבות, כה בין שבהיותו בפשטות, הכוונה - הרוחני ממצבו למרירות
נתון  שהוא מה מעלה משום בכך יש עצמה המרירות שלעבודת משמע הכושר" "שעת שזו אומר שהוא ממה ברם, זו; לעבודה הכושר
בתוכה  לעורר ביותר קשה שמחה של  בתנועה נמצאת כשהנפש שכן, כך: אכן היא האמת אלא, הגשמיים?! עניניו בגלל בעצבות
כמו  למרירות . להגיע האלקית לנפש יותר קל עצבות, של במצב כה בין נתונה הבהמית כשהנפש ואילו, מרירות; של הפכית תנועה
המקדש  בית שאין ועכשיו בבשר... אלא שמחה אין קיים המקדש שבית בזמן א): קט, (פסחים חז"ל מאמר הפוך) (במקרה שמוסבר
שמחה-קדושה  באה איפוא, כיצד, ישראל", בך "וישמחו מצוה, של שמחה להיות החג שמחת על שלכאורה ביין", אלא שמחה אין קיים
להיות  הבהמית הנפש גם צריכה - שמחה של בתנועה תהיה האלקית שהנפש כדי הוא: ההסבר אלא, - גשמיים?! ויין מבשר זו
הבהמית); בנפש לבושה שהיא (יען האלקית בנפש שמחה לעורר קשה - עצבות של בתנועה תהיה הבהמית הנפש אם כי בשמחה,
נתון  שהוא בשעה זה: בענין גם כך האלקית. בנפש גם שמחה להמשיך יותר קל ויין, בשר על-ידי בשמחה הבהמית כשהנפש ולכן,

הרוחניים. מעניניו למרירות להגיע יותר קל הגשמיים, מעניניו עצבות של במצב כה ד.9.בין יז.10.פרק ד, שבת 11.אבות ראה
א. ˘ËÈÏ"‡:12.קנג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה יא, שמות ורשב"ם כא. טז, שופטים "ראה

'` xc` a"k ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dgnyd ef ixd - izeklnd eia` zial xefgl zexyt`d
zceara ,l`xyi oa ly ezgny `dz ok ;xzeia dlecbddxezd

,jln oa `idy ,ytpd z` `iven `ed ,jk ici lr ik ,zeevnde
ly ekln - dyxeyl dxifgne ,mizegpd eipiprae seba dzelbn

.mlerãîBò óebäL óàå§©¤©¥
,oiicr -BöewLa§¦

áeúkL Bîëe ,Báeòúå§¦§¤¨
àëLî" àø÷ðc øäfa©Ÿ©§¦§¨©§¨

,"àéåçc`xwp sebdy - §¦§¨
xer" - "`iegc `kyn"

d "ygp") "ygpddpeek
ze`nhd zetilwd ylyl
icedi ly etebe ,ixnbl
`xwp ,"dbep" ztilwny
- "`iegc `kyn" ,okl

("ygpd xer"13.ék¦
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
àì úéîäaä Lôpä©¤¤©§¥¦Ÿ
ììkì áBèì Ctäð¤§©§¦¨¥

äMãwazeevnd ,oky - ©§ª¨
miaehd miyrnde
iyeal lr wx mirityn
mciÎlry zindad ytpd
.zinyb devn ziyrp
dzenvre dzedn eli`e

jk ici lr miktdp mpi` ,dizegek :xnelk ,zindad ytpd ly
drya ,dlecb dgnya zeidl leki `ed ,`eti` ,cvik ,"aeh"l
oiicr x`yp `ed zindad eytpe eteb zpigany rcei `edy

- !?zegp avn eze`a,åéðéòa BLôð ø÷éz ,íB÷î-ìkî¦¨¨¦©©§§¥¨
dúçîNa çîNì,sebd zelbn dz`ivia ,ytpd zgny - ¦§Ÿ©§¦§¨¨

,dceare dxez iciÎlr zewl`a ycgn dzecg`zdeøúBé¥
,äæápä óebäîgenyl - eipira dxwi didz ytpdy - ¥©©¦§¤

,dfapd eteb xy`n - dzgnyaúçîN ìaìáìe áaøòì àlL¤Ÿ§©§¥§©§¥¦§©
.óebä ïBáöòa Lôpäzniiw sebd zpigany had ilany - ©¤¤§¦§©

,ytpd zpigan dgnya z`f lka didi ,zeavra zeidl daiq
.daxda eipira dxwiyBæ äðéça ,äpäå,dcear ly df ote` - §¦¥§¦¨

,zindad ytpde sebd zelbn dnvr zwzpn ziwl`d ytpdy
,ezezigpa x`yp sebdy zexnl ,miaeh miyrne zeevn iciÎlr

da øîàpL ,íéøöî úàéöé úðéça àéä14,"íòä çøá ék" : ¦§¦©§¦©¦§©¦¤¤¡©¨¦¨©¨¨
.dgixa ly dxeva mixvnn `vi l`xyi mry -äøBàëìc§¦§¨

,úàæk äúéä änì ,deîz àeä,mixvnn "gexal" -éëå ¨©¨¨¨§¨¨Ÿ§¦
ì äòøôì eøîà elàçøëî äéä àì ,íìBòì éLôç íçlL ¦¨§§©§Ÿ§©§¨¨§¦§¨Ÿ¨¨ª§¨

ì?íçlLul`p drxt did ,eilr ekzipy zeknd xyr ixg` - §©§¨
ly dxeva zeidl jixv df did ,`eti` ,recn ,mglyl dk oia
okn xg`le ,cala mini dylyl mi`veiy el xnel ,dnxr

?gexalàlàdyrpd xac lk ik -zeinyba l`xyi ipa lv` ¤¨
eid l`xyi ipa .zeipgexa `edy itk xac eze`n exewn -
mdizenyp eid zeipgexay zngn ,mixvn zelba zeinyba
mixvnn mz`ivie ;mixvn ly d`nehde dtilwd zelba
z`ivin drap zeinyba
z`nehn mdizenyp
xg`ne :zeipgexa mixvn
dzid ,mixvnn mz`iviy
ziwl`d mytpy jk
on geka dxxgzyd
z`neh ly "rx"d
dwacpy mixvn ztilwe
mteb zpigan ,oky) oda
ex`yp ,zindad mytpe
ztilw mda oiicr
mb okl - (mixvn z`nehe
mzle`b dzid zeinyba
- dgixa ly dxeva

:"`ipz"d oeylaeéðtî¦§¥
úBLôðaL òøäL¤¨©¤§©§

ìàøNémteb zpigan - ¦§¨¥
,zindad mytpeïéãò£©¦

ììça Bt÷úa äéä̈¨§¨§¤¨¨
,éìàîOä,alay - ©§¨¦

ytpd ly dnewn
rxd xvid lye zindad15,ïzî ãò íúîäæ ä÷ñt àì ék¦Ÿ¨§¨ª£¨¨©©©

úéäìàä íLôð úàöì äúéä íöôçå íúnâî ÷ø ,äøBz¨©§©¨¨§¤§¨¨§¨¨¥©§¨¨¡Ÿ¦
Ba ä÷áãìe ,íéøöî úàîè àéä ,àøçà¯àøèqä úeìbî¦¨©¦§¨¨¢¨¦ª§©¦§©¦§¨§¨

áéúëãëe ,Cøaúé16,"'Bâå äøö íBéa éñeðîe éfòîe éfò 'ä" : ¦§¨¥§¦§¦ª¦¨ª¦§¦§¨¨§
ly dcear zxev dpyi :xnelk ,"dgixa" oeyl - "iqepn" -

,'d l` dgixa"'Bâå éñeðîe éabNî"17éì ñBðî àeäå" , ¦§©¦§¦§§¨¦
"'Bâå18.ziwl`d ytpd dgxa zeipgexay myk ,ixd - §

ly ote`a d`a dle`bdy ,zeinyba mb did jk okl ,"rx"dn
."mrd gxa ik",ãéúòì ,ïëìå,dcizrd dle`ba -øéáòiLk §¨¥¤¨¦§¤©£¦

,õøàä ïî äàîhä çeø 'äzeipgexa didz `l `linne - ©©ª§¨¦¨¨¤
mb okl ,ixnbl lhazi rxd ik ,"rx"d on dgixa ly ef dxev
- okly ,"dgixa" ly dxeva dle`bd didz `l zeinyba

áéúk19."'Bâå 'ä íëéðôì Cìä ék ,ïeëìú àì äñeðîáe" : §¦¦§¨Ÿ¥¥¦Ÿ¥¦§¥¤§
mb jke ,dqepn ly dxeva dzid mixvnn d`ivid ,j` -
oiicr x`yp sebdy s`y ,icedi ly zipgexd dceara
ytpae seba dzelbn ziwl`d ytpd z`f lka z`vei ,ezezigpa
z`ivi zpiga idefy ,miaeh miyrne zeevn iciÎlr ,zindad

.mixvnBæ äáeLz úðéça úBéäìådyxeyl ytpd zayd - §¦§§¦©§¨
,zeevne dxez iciÎlr,àaìc à÷îòî æò øúéå úàN øúéa- §¤¤§¥§¤¤¨¥¨§¨§¦¨

,ald wnernLôpä úçîN íâå,ef "daeyz"l deelznd - §©¦§©©¤¤
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íéøîà éèå÷éì
ù"îëå åáåòéúå åöå÷éùá ãîåò óåâäù óàå êìîä
ìù äúåîöòå äúåäî éë àéåçã àëùî àø÷ðã øäæá
î"î äùåã÷á ììëéì áåèì êôäð àì úéîäáä ùôðä
óåâäî øúåé äúçîùá çåîùì åéðéòá åùôð ø÷éú
ïåáöòá ùôðä úçîù ìáìáìå ááøòì àìù äæáðä
øîàðù íéøöî úàéöé 'éçá àéä åæ 'éçá äðäå .óåâä
úàæë äúéä äîì äåîú àåä 'øåàëìã íòä çøá éë äá
äéä àì íìåòì éùôç íçìùì äòøôì åøîà åìéà éëå
ìàøùé úåùôðáù òøäù éðôî àìà íçìùì çøëåî
íúîäåæ ä÷ñô àì éë éìàîùä ììçá åô÷úá äéä ïééãò
íùôð úàöì äúéä íöôçå íúîâî ÷ø äøåú ïúî ãò
åá ä÷áãìå íéøöî úàîåè àéä à"ñä úåìâî úéäìàä
éáâùî 'åâå äøö íåéá éñåðîå éæåòîå éæåò 'ä áéúëãëå 'úé
'ä øéáòéùë ãéúòì ïëìå 'åâå éì ñåðî àåäå 'åâå éñåðîå
éë ïåëìú àì äñåðîáå áéúë õøàä ïî äàîåèä çåø
øúéá åæ äáåùú 'éçá úåéäìå .'åâå 'ä íëéðôì êìåä
äéäú ùôðä úçîù íâå àáìã à÷îåòî æò øúéå úàù
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.13:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."136 ע' החקירה ס' - להצ"צ - ותפקחנה בד"ה בארוכה הענין ה.14."וכמבואר יד, 15.שמות

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו עין כהרף אפילו עיכבן שלא זה ג"כ מתורץ יט.16."בזה טז, יט.17.ירמי' טז, פיוט 18.ירמי'
עולם. יב.19.אדון נב, ישעי'



`'נו xc` a"k ycew zay mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äçîNå äøBà úôñBza äéäzdf ixd -ìà áéLé øLàk ¦§¤§¤¤¨§¦§¨©£¤¨¦¤
äðeáúe úòc Baì,dpeazae zrca ,eala opeaziyk -Bîçðì ¦©©§¨§©£

,ald z` -,BðBâéå BðBáöòîeavn zepeaygn miraepd - ¥¤§¦
,ipgexd'eë úîà ïä :ìéòì økæpk øîàìwegx ip`y - ¥Ÿ©¦§¨§¥¥¡¤

,d"awdn zilkza
,uweyne arezneéðà Cà©£¦

,éîöò úà éúéNò àì- Ÿ¨¦¦¤©§¦
ziwl`d ytpdy dcaerd
dfk avnl `eal zlbeqn
ytpae seba zelb ly
dze` zekyend ,zindad
- xzeia milty mipiprl
z` izxvi ip` `l
lkei dfk avny zeaiqpd
d"awd `l` ,zeedzdl
ytpd z` yiald
ytpae seba ziwl`d
`idy jk ,zindad
,dfk avnl `eal zlbeqn
,úàæk 'ä äNò änìå§¨¨¨¨¨Ÿ
BøBàî ÷ìç ãéøBäì§¦¥¤¥

,Cøaúéytpd - ¦§¨¥
,ziwl`dááBñå àlîîä©§©¥§¥

ïéîìò ìklk - ¨¨§¦
,zenlerd,áéLç àìk dén÷ àlëåerl lkde -`l ezn §ª¨©¥§¨¨¦

,melkl aygpBLéaìäåyiald ,dnypd z` ,xe`d z` - §¦§¦
,d"awd"àéåçc àëLî"axer" ,xen`k ,`xwpd ,seba - §©§¨§¦§¨
"ygpd"äçeøñ ätè"å?jk d"awd dyr ,ok` ,dnl -äæ ïéà §¦¨§¨¥¤

Bæ äãéøé íà ék,ziwl`d ytpd ly -,äiìò Cøö àéä- ¦¦§¦¨¦Ÿ¤£¦¨
:dcixid ixg` `eazyúéðeiçä Lôð ìk 'äì úBìòäì§©£©¨¤¤©¦¦

äáLçî úðéça ïä ,äéLeáì ìëå dâð útìwnL úéîäaä©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©§¨§¤¨¥§¦©©£¨¨
,dlL äNòîe øeac,d"awd l` elrzi mleky -éãé ìò ¦©£¤¤¨©§¥

äøBzä úáLçîe øeac äNòîa ïúeLaìúäiciÎlr - ¦§©§¨§©£¤¦©£¤¤©¨
dxez ipipra xedxdde xeaicd iciÎlre ,dxezd zeevn ziiyr
dxeaic ,dzaygne zindad ytpd dlrzn jk ici lry -

,diyrneïn÷ì øàaúiL Bîëe]20Bæ äàìòä ïéðòly - §¤¦§¨¥§©¨¦§©©£¨¨
diyeale zindad ytpdéà ,úeëéøàaàéäL C,ef d`lrd - ©£¦¥¤¦

úàæå ,äNòà úàæ àBôà ïk íàå ,[íìBòä úàéøa úéìëz©§¦§¦©¨¨§¦¥¥Ÿ¤¡¤§Ÿ
éãìç éîé ìk éúnâî ìk äéäz,iig ini jyn lk -ïäa ìëì ¦§¤¨§©¨¦¨§¥¤§¦§¨¨¤

,dxez ly dyrne xeaic ,daygna qipkdl -éçeø éiç©¥¦
áeúkL Bîëe ,éLôðå21éìà" :eðéäc ,"àOà éLôð 'ä E13 §©§¦§¤¨¥¤©§¦¤¨§©§

éøeaãå ézáLçî øM÷ì§©¥©£©§¦§¦¦
Bøeaãå BzáLçîa§©£©§§¦
éôeb ïä ïäå ,Cøaúé¦§¨¥§¥¥¥
úBëeøòä úBëìä£¨¨£

,eðéðôì,dxezd zekld - §¨¥
exeaice ezaygn od od
iciÎlre ,d"awd ly

xedxdde xeaicdzeklda
z` mc`d xywn ,dxezd
exeaica ,ezaygne exeaic

,d"awd ly ezaygneïëå§¥
,úBönä äNòîa äNòî©£¤§©£¥©¦§
ziiyr iciÎlry -
xywzn ,dyrna zeevnd
,mc`ay dyrnd yeal
ly dyrnd zpigal

,d"awdúàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¥
äøBzä22úáéLî" ©¨§¦©

Leøt ,"Lôðdaiyn - ¤¤¥
ytpd z`døB÷îì¦§¨

øîàð äæ ìòå ,dLøLå23:`edy dryay ,epcnly dn lr - §¨§¨§©¤¤¡©
envr z` gnyi - ipgexd eavne ecnrn z`tn eala xeay
dxewnl eytp z` xifgi jk ici lre ,zeevne dxez iciÎlr

:weqta xn`p - dyxeye:"áì éçnNî íéøLé 'ä éãewt"- ¦¥§¨¦§©§¥¥
eytp mb dlrzn ,zeevne dxez iciÎlry ,oeaygd iciÎlry
dwenre dlecb ,ely "daeyz"d didz - ,zewl`l zindad
itl oky ,dgnye xe` xzei daxda didz ytpd zgnye ,xzei
zelbn `vz cala ziwl`d eytp ixd ,ok iptl xen`d oeaygd
- etweza oiicr `edy ,"rx"d on gxaze ,zindad ytpde sebd
avna x`yp oiicr `ed zindad eytpe eteb zpigan ixd f`e
zindad eytp mby opeazi m` ,z`f znerl ;cexie zegp
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íéøîà éèå÷éì
úòã åáì ìà áéùé øùàë äçîùå äøåà úôñåúá
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äéùåáì ìëå äâåð úôéì÷îù úéîäáä úéðåéçä ùôð
ïúåùáìúä é"ò äìù äùòîå øåáã äáùçî 'éçá ïä
ïéðò ïî÷ì ù"îëå] äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá
[íìåòä úàéøá úéìëú àéäù êéà úåëéøàá åæ äàìòä
éîé ìë éúîâî ìë äéäú úàæå äùòà úàæ àåôéà ë"àå
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åúáùçîá éøåáãå éúáùçî øù÷ì åðééäã àùà
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[íìåòä úàéøá úéìëú àéäù êéà úåëéøàá åæ äàìòä
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ה'תש"גטז אדר איום ראשון

חומש: כי תשא, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ל. עוד . . . 76 כמ"ש במ"א.

ְבִריק זּוַלת ַמְראֹות  ָבר ַהּמַ ת. ְולֹא ָהָיה ּדָ ן ָהיּו ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחשֶׁ ּכָ ׁשְ ְתרּוַמת ַהּמִ ֵקן ָאַמר: ּבִ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֵלי  ּכְ ָכל  ּבְ ַאֲחרֹוָנה  ּבָ ּתֹוָרה[  ]ּבַ ִאים  ַהּבָ ְוַכּנֹו ֵהם  ּיֹור  ַהּכִ ְוַכּנֹו.  ּיֹור  ַהּכִ ַנֲעׂשּו  ֶהן  ּמֵ ׁשֶ ַהצֹוְבאֹות, 

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ן, ּכִ ּכָ ׁשְ ל ֲעבֹודֹות ַהּמִ רֹאׁש ]=ַהְתָחַלת[ ּכָ ִמיׁשֹו הּוא ּבְ ְוַתׁשְ

ה'תש"גיז אדר איום שני

חומש: כי תשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה באמת . . . 76 בתולדתו.

א סך יָאהרען נָאך פַאר ּפעטערבורג )המאסר שם בשנת תקנ"ט(, איז דער אלטער 
רבי אמָאל ארויס צום עולם און הָאט געזָאגט: אין גן עדן דערהערט מען די טייערקייט 
אלץ  ווָאלטען  הראשונים  נאצלים  אפילו  השרת,  מלאכי  מיבעי  לא  הזה.  עולם  פון 
אוועקגעגעבען פאר א אמן יהא שמי' רבא פון א אידען, אז ער זָאגט בכל כחו כפירושו 

בכל כוונתו, היינו אז ער איז אינגַאנצען אין דעם.
התלהבות  אזא  געפועלט  הָאט  ער  און  מאמר,  גאנצער  דער  געווען  איז  דָאס 
והתלהטות בא די הערער, ַאז א גאנץ יָאהר הָאט מען געזָאגט איש"ר מיט א ברען.

ָהל  ֵקן ֶאל ַהּקָ נּו ַהּזָ ַעם ַרּבֵ ַנת תקנ"ט( ָיָצא ּפַ ׁשְ ֲאָסר ּבִ ם ָהָיה ַהּמַ עֶטְרּבּוְרג )ׁשָ ִנים ַרּבֹות ִלְפֵני ּפֶ ׁשָ
ם ֶנֱאָצִלים ָהִראׁשֹוִנים  א( ּגַ ֵרת, )ֶאּלָ ָ ה; לֹא ַרק ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ל עֹוָלם ַהּזֶ יָקרֹו ׁשֶ ים ּבִ ַגן ֵעֶדן ָחׁשִ ְוָאַמר: ּבְ
ָכל  ֵפרּוׁשֹו, ּבְ ָכל ּכֹחֹו, ּכְ אֹוֵמר ּבְ ל ְיהּוִדי ׁשֶ א" ׁשֶ ֵמיּה ַרּבָ ֲעבּור "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ִרים ַעל ַהּכֹל ּבַ – ָהיּו ְמַוּתְ

ֶזה. ח ּבָ ּלֹו ֻמּנָ ּכֻ לֹוַמר ׁשֶ ָנתֹו – ּכְ ּוָ ּכַ

ָאְמרּו  ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ זֹו,  ּכָ ְוִהְתַלֲהטּות  ִהְתַלֲהבּות  ׁשֹוְמָעיו  ֵאֶצל  ַעל  ּפָ ְוהּוא  ֲאָמר.  ַהּמַ ל  ּכָ ָהָיה  ֶזה 
ַלַהט. א" ּבְ ֵמיּה ַרּבָ "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ

ה'תש"גיח אדר איום שלישי

חומש: כי תשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה באמת . . . 76 באריכות.

ה  רּוְך ַאּתָ רֹות, ּבָ ֶפן ְוַעל ַהּפֵ ִרי ַהּגֶ יִנים, חֹוֵתם: ְוַעל ּפְ רֹות ִמז' ַהּמִ ָתה ַיִין ְוָאַכל ּפֵ ֹלׁש, ִאם ׁשָ ְבָרָכה ֵמֵעין ׁשָ ּבִ
רֹות( . רֹות )ְוֹלא "ְוַעל" ַהּפֵ ֶפן ְוַהּפֵ ִרי ַהּגֶ ה' ַעל ּפְ

ה'תש"גיט אדר איום רביעי

חומש: כי תשא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: וכל שלא . . . לט הצדקה וכה"ג.

ָהָיה  ר  ְמֻסּדָ ּוִמְנָהג  ּוְכתּוִבים[.  ְנִביִאים  ]=ּתֹוָרה  "ְך  ּנַ ּתַ ּבַ ִקיִאים  ּבְ ָהיּו  ינֹוִנים,  ַהּבֵ ֲאִפּלּו  ַהֲחִסיִדים, 
ין ָהיּו  ית ּוְתִפּלִ ּלִ ַעת ְקִפיַלת ַהּטַ ׁשְ ֲחִרית, ּבִ ת ׁשַ ִפּלַ ַאֲחֵרי ּתְ ָניֹות ׁשֶ עּור ִמׁשְ ר ַאַחר ִלּמּוד ׁשִ ֶאְצָלם, ֲאׁשֶ

"ְך. ּנַ ים ָהיּו ּגֹוְמִרים ֶאת ַהּתַ ה ֳחָדׁשִ לֹשָׁ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ר ּבְ ֹאֶפן ֲאׁשֶ "ְך, ּבְ ּנַ עּור ּתַ אֹוְמִרים ׁשִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . נח

ה'תש"גכ אדר איום חמישי

חומש: כי תשא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: ואפילו בבחי' . . . לט ושנה כו'.

ניט עבודה איז אז עבודה זָאל זיין באמת, נָאר אמת אליין איז אן עבודה, אז די 
נעגעל זיינען אמת. ווָאס ווערסטו נתפעל? מדת האמת ראה )סנהדרין קיא. א( ונפל 

על פניו.

ֲעבֹוָדה,  ִהיא  ַעְצָמּה  ָהֱאֶמת  א  ֶאּלָ ֱאֶמת,  ּבֶ ְהֶיה  ּתִ 'ֲעבֹוָדה'  ׁשֶ 'ֲעבֹוָדה',  ל  ׁשֶ ָמעּוָתּה  ַמׁשְ ֵאין 
ת ָהֱאֶמת ָרָאה )ַסְנֶהְדִרין קיא, א( ְוָנַפל ַעל  ֵעל? ִמּדַ ה ִמְתּפַ ֱאֶמת. ָמה ַאּתָ ן ֲחדּורֹות ּבֶ ְרַנִים ִהּנָ ּפָ ַהּצִ ׁשֶ

ָניו. ּפָ

ה'תש"גכא אדר איום ששי

חומש: כי תשא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: אבל באמת . . . בשגגות.

ם ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון )ֵעירּוִבין יח, ב(, ְוהּוא  י ַרַז"ל ּגַ ְדרּוׁשֵ ְמָצא ּבִ ם ָקדּום ַהּנִ ם "ָחִסיד" הּוא ׁשֵ ׁשֵ
"ד ּתַֹאר  תֹוַרת ֲחִסידּות ַחּבַ ו. ָאְמָנם ּבְ ֵניֶהם ַיְחּדָ ׁשְ ִמּדֹות אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֵלמּות ְוַהַהְפָלָגה, ִאם ּבְ ְ ּתַֹאר ַהּשׁ
ְצֹות.  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ בֹו  ּוַמּצָ ְוִלּמּוָדּה  ַהּתֹוָרה  יִדיַעת  ּבִ ּוַמֲעָמדֹו  ָהַעְצִמי  ַמהּותֹו  יר  ּכִ ּמַ ׁשֶ ִמי  "ָחִסיד" הּוא 

ַלת ֹעל. ֶדֶרְך ַקּבָ ַמַעת ּבְ ִמׁשְ ה ּבְ ָחֵסר לֹו, ְונֹוֵתן ֵלב ְודֹוֵאג ְלַמּלֹאת ֶאת ֶהָחֵסר, ּוַמְרּבֶ ֶ יֹוֵדַע הּוא ַמה ּשׁ

ה'תש"גכב אדר אשבת
ַלח ַאְחָאב. ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּיִ

חומש: כי תשא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק לא. והנה . . . משמחי לב.

ית ַהּיֹום לֹא ּגֹו', ַהְינּו  ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ֲאָמָריו: ָהא ּדִ ֶאָחד ִמּמַ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י יֹוֵסי ְיֵהא ֶחְלִקי ֵמאֹוְכֵלי ג' ְסעּודֹות. ָבר, ְוָאַמר ַרּבִ ת, ֲאָבל ָצִריְך ִלְטֹעם ֵאיֶזה ּדָ ֵאין ָצִריְך ּפַ ׁשֶ

ִיְתרֹון  ְנָחה".  ַהּמִ ת  ְתִפּלַ ּבִ ָזִהיר  ָאָדם  ְיֵהא  "ְלעֹוָלם  ְלִליָאְזנָא:  ּבֹואֹו  ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ּתֹוַרת 
ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ַהּיֹום,  ֶאְמַצע  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ הּוא  ְוַעְרִבית  ֲחִרית  ׁשַ ּדְ ִפּלֹות  ַהּתְ ַעל  ְנָחה  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ
עֹוָלם ִהיא,  ְנָחה. ְוֶזהּו: ְלעֹוָלם, ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבָ ת ַהּמִ ִעְנְיֵניֶהם, ּוַמְפִסיִקים ִלְתִפּלַ ֲעסּוִקים ּוְטרּוִדים ּבְ
ר  ִנּכָ ְוֶזה  ַהֹחֶמר,  ַעל  ַהּצּוָרה  רּות  ּבְ ִהְתּגַ ַהְינּו  ָיִאיר,  ָזִהיר  ּדֹות,  ּמִ ּבַ ּופֹוֵעל  ִאיר  ַהּמֵ ֶכל  ׂשֵ ָאָדם  ֵהא  ּיְ ׁשֶ

ְנָחה. ת ַהּמִ ִפּלַ ִעְנַין ּתְ ּבְ
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המשך ביאור למס' סוכה ליום שישי עמ' א

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  א' אדר ט"ז ראשון יום שבת  לצורך שלא שהודלק נר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰íéLð ãçàå íéLðà ãçà¤¨£¨¦§¤¨¨¦
.úaLa ÷eìc øð ïäézáa úBéäì ïéáiç©¨¦¦§§¨¥¤¥¨§©¨

שבת. נר הדלקת מצות על מברכים האם ראשונים נחלקו
אם  שכן מצוה' 'הכשר רק היא הנר שהדלקת אומרים יש
ולהדליקו  לכבותו צריך אין אחרת, למטרה דלוק נר היה
נר  של במציאותו מתקיימת המצוה כי מצוה, לשם שוב
עליה  לברך אין ולכן ההדלקה, בפעולת ולא בשבת דלוק

חובה) ד"ה ב כה, שבת תוספות .(ראה
תם רבינו ראשית,(שם)אך טעמים: משני כך על חולק

מאחר  אחרת, למטרה שהודלק בנר חובה ידי יוצאים אם אף
מתקיימת  שבהדלקה נמצא להדליק, צריך דולק נר ובהעדר
מצות  על שמברכים לדבר, וראיה עליה. לברך ויש מצוה
צריך  ואין הרוח ידי על התכסה הדם אם גם הדם, כיסוי
דלוק  נר היה אם לדעתו ושנית, בידיים. ולכסותו לגלותו
שבת, לכבוד ולהדליקו ולחזור לכבותו צריך אחרת, למטרה

המצוה. שהיא ההדלקה על לברך יש בוודאי זה ולפי
נר  בבתיהם להיות "חייבים הרמב"ם מלשון שדייקו ויש

רק  אלא ההדלקה במעשה מצוה אין שלדעתו בשבת", דלוק
אחרת  למטרה דלוק נר היה ואם דלוק, נר שיהא – בתוצאה
הרמב"ם  שכתב ומה לשבת. ולהדליקו לכבותו צריך אין
אם  אף שלדעתו משום זה הרי ההדלקה על לברך שיש
המעשה  על לברך יש מקום מכל בתוצאה, היא המצוה

תם רבנו קמ)כדעת סי' או"ח צבי הר יא. כ, ח"א אליעזר ציץ .(ראה
גם  שכן הרמב"ם, מלשון ההוכחה את שדחו ויש
נר  בבתיהם להיות "חייבים זו: בלשון כתב חיים' ה'ארחות
המצוה, היא ההדלקה עצם לדעתו זאת ועם בשבת", דלוק
לכבותו  יש מצוה לצורך שלא דלוק נר היה שאם פסק שהרי

להדליקו. ולחזור
חיים  והארחות הרמב"ם שכוונת לפרש יש זה ולפי
הנר  כבה שאם להורות היא בשבת" דלוק נר "להיות בלשון
ולהדליקו  לחזור יש השבת כניסת קודם שהדליקוהו לאחר
כבה  שאם חנוכה מנר בשונה בשבת, דלוק הנר שיהא כדי
הנס  פרסום כי ולהדליקו לחזור צריך אין ההדלקה לאחר

ההדלקה בעצם יז)נעשה ב, אומר .(יביע

ה'תשע"ד  א' אדר י"ז שני יום בשבת  חליבה

:Ê ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰Z äîäaä úà áìBçä©¥¤©§¥¨
.÷øôî íeMî áiç©¨¦§¨¥

הרשב"א ב)לדעת צה, שהחולב (שבת סובר אליעזר ר'
משום  אלא חייב שאינו סוברים וחכמים חטאת חייב בשבת

הרמב"ם לדעת אך ראשונים)שבות, סוברים (ועוד חכמים גם
מפרק  משום חטאת חייב בשבת משנה)שהחולב ומפרק (מגיד .

כן  גם והדש מהדד... החלב "מפרק כי הדש, תולדת הוא
מהשיבולת" התבואה סכ"ח)מפרק ש"ה סי' או"ח אדה"ז .(שו"ע

רק  היינו אך קרקע", בגידולי אלא דישה "אין ואמנם
צריך  אינו 'תולדה', שהוא מפרק אבל ה'אב' שהוא דש לגבי
לגידולי  במקצת דומים חיים ובעלי בכל, לאב דומה להיות

הקרקע על הגדלים מצמחים שניזונים כיון טל,קרקע (אגלי

בֿו) ס"ק כ"ד .דש,
לנכרי  לומר מותר התורה מן הוא חליבה שאיסור ואף
מותר  דרבנן באיסור רק ואמנם בשבת. הבהמה את לחלוב
מרובה  הפסד או גדול צורך יש אם לעשותו לנכרי לומר

סי"ב) שז סי' אדה"ז התירו (שו"ע לא דאורייתא באיסור אבל
שהבהמה  מכיון אך - גדול לצורך אפילו לנכרי אמירה
התורה, מן הוא חיים בעלי צער ואיסור חלב, מרוב מצטערת

על  חכמים גזרו לנכרי'לא סי''אמירה אדה"ז סכ"ט,(שו"ע ש"ה

א) ס"ק בדה"ש קלב סי' .קצוה"ש
לחלוב  שהתירו היו הבהמה, את שיחלוב נכרי אין ואם
בסיס  על וזאת לקרקע. נשפך שהחלב היינו לאיבוד,
עליה  המכביד חלבה את להוציא יכולה שהאשה ההלכה,
מפרק  משום בו אין לאיבוד הולך שהחלב כיון כי ומצערה

גזרו לא צערה ומשום סופרים, מדברי שם אלא אדה"ז (שו"ע

הבהמהס"ט) צער לגבי וכן ה). ס"ק ג סי' ח"ב אליעזר .(ציץ
השלחן' ה'קצות צער (שם)אך משום התירו שמא מסתפק

דרבנן. איסורי שאר ולא לעכו"ם' 'אמירה רק חיים בעלי
כיון  זהו צערה משום חלב להוציא לאשה שהתירו ומה
ודרך  למשקין שדומה בהמה חלב אבל לסחטו, הדרך שאין

מדרבנן. אסור – בהן סחיטה

ה'תשע"ד  א' אדר י"ח שלישי יום בשבת  לח במגבון שימוש

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ãò ãâaä úà èçBqäå§©¥¤©¤¤©
éëøvî äèéçqäL ;áiçå ,ñaëî äæ éøä Z BaL íénä àéöBiL¤¦©©¦¤£¥¤§©¥§©¨¤©§¦¨¦¨§¥

.àéä ñeak¦¦
התוספות מסוכרייא),לדעת ד"ה א ו, כתובות האי. ד"ה קיא,ב (שבת

סחיטה: סוגי שני בהם יש משקים בהם שנבלעו בגדים
'מלבן' משום הוא הסחיטה איסור מים, בהם נבלעו אם א.
הם  אם ב. לאיבוד). הולכים המים כי 'מפרק' משום (ולא

'מפרק' משום הוא האיסור - וכד' שמן או ביין בלועים
למשקה  צריך שהוא בתנאי וזאת 'דש', תולדת שהוא

הנסחט.
כיבוס" "מצרכי היא הסחיטה הרמב"ם לדעת אבל

'מפרק' איסור בו ואין 'מלבן', תולדת הוא (מגיד והכיבוס

סקי"ג)מ  מה"ש חנוך מנחת וראה משנה. כסף .שנה,
פרנק הגרצ"פ קצ)ונשאל סי' א"ח צבי מותר (הר האם
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מתקיימת  שבהדלקה נמצא להדליק, צריך דולק נר ובהעדר
מצות  על שמברכים לדבר, וראיה עליה. לברך ויש מצוה
צריך  ואין הרוח ידי על התכסה הדם אם גם הדם, כיסוי
דלוק  נר היה אם לדעתו ושנית, בידיים. ולכסותו לגלותו
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המצוה. שהיא ההדלקה על לברך יש בוודאי זה ולפי
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רק  אלא ההדלקה במעשה מצוה אין שלדעתו בשבת", דלוק
אחרת  למטרה דלוק נר היה ואם דלוק, נר שיהא – בתוצאה
הרמב"ם  שכתב ומה לשבת. ולהדליקו לכבותו צריך אין
אם  אף שלדעתו משום זה הרי ההדלקה על לברך שיש
המעשה  על לברך יש מקום מכל בתוצאה, היא המצוה

תם רבנו קמ)כדעת סי' או"ח צבי הר יא. כ, ח"א אליעזר ציץ .(ראה
גם  שכן הרמב"ם, מלשון ההוכחה את שדחו ויש
נר  בבתיהם להיות "חייבים זו: בלשון כתב חיים' ה'ארחות
המצוה, היא ההדלקה עצם לדעתו זאת ועם בשבת", דלוק
לכבותו  יש מצוה לצורך שלא דלוק נר היה שאם פסק שהרי

להדליקו. ולחזור
חיים  והארחות הרמב"ם שכוונת לפרש יש זה ולפי
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מפרק  משום חטאת חייב בשבת משנה)שהחולב ומפרק (מגיד .
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רק  היינו אך קרקע", בגידולי אלא דישה "אין ואמנם
צריך  אינו 'תולדה', שהוא מפרק אבל ה'אב' שהוא דש לגבי
לגידולי  במקצת דומים חיים ובעלי בכל, לאב דומה להיות

הקרקע על הגדלים מצמחים שניזונים כיון טל,קרקע (אגלי
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לנכרי  לומר מותר התורה מן הוא חליבה שאיסור ואף
מותר  דרבנן באיסור רק ואמנם בשבת. הבהמה את לחלוב
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סי"ב) שז סי' אדה"ז התירו (שו"ע לא דאורייתא באיסור אבל
שהבהמה  מכיון אך - גדול לצורך אפילו לנכרי אמירה
התורה, מן הוא חיים בעלי צער ואיסור חלב, מרוב מצטערת

על  חכמים גזרו לנכרי'לא סי''אמירה אדה"ז סכ"ט,(שו"ע ש"ה

א) ס"ק בדה"ש קלב סי' .קצוה"ש
לחלוב  שהתירו היו הבהמה, את שיחלוב נכרי אין ואם
בסיס  על וזאת לקרקע. נשפך שהחלב היינו לאיבוד,
עליה  המכביד חלבה את להוציא יכולה שהאשה ההלכה,
מפרק  משום בו אין לאיבוד הולך שהחלב כיון כי ומצערה

גזרו לא צערה ומשום סופרים, מדברי שם אלא אדה"ז (שו"ע

הבהמהס"ט) צער לגבי וכן ה). ס"ק ג סי' ח"ב אליעזר .(ציץ
השלחן' ה'קצות צער (שם)אך משום התירו שמא מסתפק

דרבנן. איסורי שאר ולא לעכו"ם' 'אמירה רק חיים בעלי
כיון  זהו צערה משום חלב להוציא לאשה שהתירו ומה
ודרך  למשקין שדומה בהמה חלב אבל לסחטו, הדרך שאין

מדרבנן. אסור – בהן סחיטה

ה'תשע"ד  א' אדר י"ח שלישי יום בשבת  לח במגבון שימוש

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ãò ãâaä úà èçBqäå§©¥¤©¤¤©
éëøvî äèéçqäL ;áiçå ,ñaëî äæ éøä Z BaL íénä àéöBiL¤¦©©¦¤£¥¤§©¥§©¨¤©§¦¨¦¨§¥

.àéä ñeak¦¦
התוספות מסוכרייא),לדעת ד"ה א ו, כתובות האי. ד"ה קיא,ב (שבת

סחיטה: סוגי שני בהם יש משקים בהם שנבלעו בגדים
'מלבן' משום הוא הסחיטה איסור מים, בהם נבלעו אם א.
הם  אם ב. לאיבוד). הולכים המים כי 'מפרק' משום (ולא

'מפרק' משום הוא האיסור - וכד' שמן או ביין בלועים
למשקה  צריך שהוא בתנאי וזאת 'דש', תולדת שהוא

הנסחט.
כיבוס" "מצרכי היא הסחיטה הרמב"ם לדעת אבל

'מפרק' איסור בו ואין 'מלבן', תולדת הוא (מגיד והכיבוס

סקי"ג)מ  מה"ש חנוך מנחת וראה משנה. כסף .שנה,
פרנק הגרצ"פ קצ)ונשאל סי' א"ח צבי מותר (הר האם
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כי  להתיר מקום שיש והשיב בשבת לח במגבון להשתמש
הניגוב  בעת אדרבה כי אסור, שאינו מסתבר 'מלבן' משום
להסתפק  יש 'מפרק' ומשום מתכבס, ולא מתלכלך המגבון
'מפרק', דין אין לאיבוד הולך הנסחט שכשהנוזל אף כי
יותר. יעיל הניקוי באמצעותו כי בנוזל מעוניינים כאן אבל

כהן הגר"י הספר)אך שבסוף מילואים בשדה', ראיה ('הרר"י הביא
א)מהגמרא קמה, הרי (שבת נשמר, אינו הנסחט הנוזל שכאשר

לאיבוד. שהולך כמשקה נחשב הסחיטה, בעת שמועיל אף
אוירבך הגרש"ז בשם הובא לפרק וכן מילואים כהלכתה, שבת (שמירת

( צד הע' הספוגה יד נייר במטפחת תינוק ניגוב להתיר שיש
נשאר  ולא לאיבוד הולך הכל והנסחט שהנייר "כיון בנוזל

ממש". בו שאין בלבד ריח אם כי

להוסיף: ויש
התוספות מ"מ לדעת בשם סקכ"ג שכ סי' המג"א הביא שם,וכן (כתובות

איסור ורשב"א) "אין לאיבוד הולך הנסחט הנוזל כאשר ,
כל  אבל לסחוט, כשמתכוין אלא סופרים, מדברי אפילו

רישיה פסיק שהוא פי על אף לכך מכוין (שו"ע "xzenשאינו

סכ"ד) שכ סי' הר"ןאדה"ז לדעת פי"ד)אבל סוף ידי (שבת על אם
אסור  רישיה'), ('פסיק בוודאות הנוזל ייסחט פעולתו

הזקן אדמו"ר וכתב כדעת (שם)מדרבנן. להלכה שהעיקר
הר"ן.

אין  אם רק הוא לח במגבון השימוש היתר זה, ולפי
ייסחט. שהנוזל וודאות

ה'תשע"ד  א' אדר י"ט רביעי יום מפסיד' אינו המכבה 'כל

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰Z úBaëì àaL éøëð̈§¦¤¨§©
ìk :øîBì eøézä ä÷ìãáe ...'äaëz ìà'å 'äak' Bì íéøîBà ïéà¥§¦©¥§©§©¤¦§¥¨¦¦©¨

.ãéñôî Bðéà äaëîä©§©¤¥©§¦
לעיל גם הרמב"ם הביא זה ה"ד)דין דיני (פ"ו שאר בין

אין  לכבות, גוי ובא בשבת דליקה "נפלה לנכרי: אמירה
הרמ"ך והקשה תכבה...". ואל כבה לו בכס"מ אומרים (מובא

'כל שם) לומר ההיתר את גם הרמב"ם שם הזכיר לא מדוע :
מפסיד'? אינו המכבה

בגמרא אמרו לבאר: ב)ויש ע, 'כל (כתובות לומר שההיתר
איסורי  בשאר ולא בדליקה רק נאמר מפסיד' אינו המכבה
שההיתר  אומרים יש ראשונים. נחלקו הדבר ובטעם שבת,
אם  ממונו על בהול שאדם מתוך כי בדליקה, דווקא הוא

בעצמו לכבות עלול הוא לנכרי, לרמוז לו יתירו (רש"י לא

בכל שם). ואכן ממונו הפסד משום הוא שההיתר אומרים ויש
הגמרא  וכוונת מותר, הפסד לידי לבוא שיוכל מקרה
שלא  אמירה לאסור היא בדליקה רק אמורים שהדברים

הפסד סכ"ו)במקום שלד סי' שו"ע שם. .(רא"ש
הדעה  לפי ההיתר: בגדר חלוקות שהדעות ונראה

אינו הפסד במקום הרמיזה היתר האיסור diigcהשנייה, של
על  גזרו שלא כשם כך, על גזרו לא שמלכתחילה אלא
יש  הראשונה הדעה לפי אך מצוה; במקום לנכרי אמירה
מדרבנן  זה איסור שהתירו אלא לנכרי, אמירה איסור בכך

מהתורה. כיבוי איסור על עבירה למנוע כדי
הרמ"ך, לדעת והרמ"ך: הרמב"ם גם נחלקו ובכך
לדעתו  ולכן הגזירה, בכלל היתה לא הפסד במקום הרמיזה
ללמד  לנכרי, אמירה דיני בין לעיל זה דין הרמב"ם על היה
סובר  עצמו הרמב"ם אך קיים. האיסור אין זה שבאופן
בדליקה  ורק מצב, בכל הוא לנכרי אמירה איסור שביסודו
הביא  ולכן מהתורה, כיבוי איסור על יעבור שלא כדי התירו

כיבוי. בדיני כאן זאת
(dn 'iq zay miig zpyn)

ה'תשע"ד  א' אדר כ' חמישי יום הרבים  ברשות לשתות ורוצה היחיד ברשות העומד

:· ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úeLøa íãà ãîòé àìŸ©£Ÿ¨¨¦§
Baøå BLàø ñéðëä ïk-íà àlà ...íéaøä úeLøa äzLéå ãéçiä©¨¦§¦§¤¦§¨©¦¤¨¦¥¦§¦Ÿ§ª
äúBL äéäLk ?íéøeîà íéøác äna .äúBL àeäL íB÷nì©¨¤¤©¤§¨¦£¦§¤¨¨¤

éøö àeäL ,íéàð íéìëa.íàéöBé ànL äøæb ,ïäì C §¥¦¨¦¤¨¦¨¤§¥¨¤¨¦¥
לרשות  ראשו להושיט לו אסור אחת ברשות העומד
לרשות  הכלי את יביא שמא גזירה מכלי, שם ולשתות אחרת
לשם  היטה אם אך 'הוצאה', איסור על ויעבור בה שנמצא

לרשותו הכלי את שיביא חשש אין גופו רוב צט,את (עירובין

.א)
לו' הצריכים 'בחפצים רק כן שגזרו בגמרא ומבואר
חשוב  שאינו ובכלי נאים" "כלים שהיינו הרמב"ם ומפרש

לרשותו. שיביאנו חששו לא לו
מותר הרמב"ם, לדעת משנה': ה'מגיד lhlhlומוסיף

ורק בה, שעומד מזו אחרת ברשות אסור,zezylחפץ שם
אליו  שיביא לחשוש ויש לפיו המשקה את מקרב בשתיה כי

ברשות  לטלטל התיר הקודמת בהלכה ולכן הכלי. את
הכלים. בין חילק ולא אחרת,

רש"י בחפיצין)אבל ד"ה לו'(שם, הצריכים ש'חפצים פירש
שיעבירם  חששו ובהם עכשיו, לשתות שרוצה למים הכוונה

לרשות. מרשות
אמרו  למה כן, אם רוקח': ה'מעשה זה על והקשה

"mivtg" ולא לו" ותירץ:minהצריכים בהם"? רוצה שהוא
שג  להשמיענו הגמרא בהם כוונת לו שיש במים רק לא זרו

גם  אחרת ברשות לטלטל אסרו אלא עכשיו, גדול צורך
אותו. המשמשים חפצים

ערוך' ס"א)וה'שלחן שנ סי' רש"י (א"ח דעת את גם הביא
דעת  וגם לו, הצריך דבר כל אחרת ברשות לטלטל האוסר

הזקן ואדמו"ר נאים'. ב'כלים שתיה רק האוסר (שם הרמב"ם

רוב ס"ב) דעת ש"היא הראשונה הדעה את רק להלכה הביא
אותם  צריך שהוא דבר כל לטלטל שאסור הפוסקים",
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לאלו  צריך שהוא "שכיון המים, שתיית וכדוגמת במקומו,
אליו, ויביאם ישכח שמא לחוש יש dfaהמים `veik lk oke"

סק"א) שם בקו"א ברורה'(ועיין ה'משנה כתב וכן סק"ח). בשם (שם
הראשונה. כסברא שהעיקר רבה', ה'אליה

ה'תשע"ד  א' אדר כ"א שישי יום תושב  גר שביתת

:„È ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰äNBò áLBz øâå ìéàBä¦§¥¨¤
øác ìëì ìàøNék àeä éøä ÷ãö øâå ,úaLa Bîöòì äëàìî§¨¨§©§§©¨§¥¤¤£¥§¦§¨¥§¨¨¨
àeäL áLBz øb äæ ?"øbäå Eúîà ïa Lôpéå" øîàð éîa Z§¦¤¡©§¦¨¥¤£¨§§©¥¤¥¨¤
äëàìî äNòé àlL ;Búîà ïa Bîk ,ìàøNé ìL BøéëNe Bèé÷ì§¦§¦¤¦§¨¥§¤£¨¤Ÿ©£¤§¨¨

.úaLa Baø ìàøNéì§¦§¨¥©§©¨
כאן)הרשב"א במ"מ מובא בסופו, הקודש דברי (עבודת על משיג

ישראל  של (פועל) ושכירו' ב'לקיטו שמדובר הרמב"ם
במלאכת  אסור ישראל של שכיר שאינו תושב גר גם ולדעתו

ישראל.
ביאר  משנה' ה'מגיד המפרשים: נחלק הרמב"ם ובדעת
תושב  לגר אסור אופן שבכל לרשב"א מודה שהרמב"ם
מצויה, שהיא פועל של דוגמא ונתן לישראל מלאכה לעשות

הזקן אדמו"ר דש)אך וסי' רנב לסי' להוכיח (מהדו"ב האריך
ישראל. של בפועל רק לאסור הרמב"ם שכוונת

לרשב"א  הרמב"ם בין הפוכה מחלוקת מצאנו אמנם,
הרשב"א זו: נט)בהלכה סי' ח"א עושה (שו"ת הגוי שאם כתב

אך  להפרישו, צריך אין מיוזמתו ישראל בשביל מלאכה
לצורך  מלאכה שהעושה משמע הרמב"ם לשון מפשטות

מדעתו. שלא ובין רבו מדעת עושה אם בין אסור רבו

המחלוקת: וביאור
יכול  לישראל תושב גר ידי על מלאכה עשיית איסור
הישראל, בשביתת כפרט א) אופנים: בשני להתפרש
ב) בשביתתו. פוגע זה הרי עבורו מלאכה עושים שכאשר
שייכות  לו ויש שמאחר עצמו, תושב לגר שייכת השביתה
אלא  שביתה של במצב להיות חיוב עליו חל לישראל

הישראל. על מוטל זה על שהציווי
והרשב"א: הרמב"ם נחלקו ובכך

כותב ב)הרשב"א מח, "(יבמות הזהירה ly`שהתורה
epzk`ln zeyrl היינו תושב", גר ידי על ולא עבדינו ידי על

הישראל  בשביתת פרט היא תושב והגר העבד ששביתת
לישראל  שייכות לו שיש בכך תלוי האיסור אין זה ולפי
בציווי  מלאכה כשעושה אופן בכל אלא ולקיטו), (כשכירו
עושה  כאשר ורק הישראל בשביתת פגיעה זו הרי הישראל

מהתורה. איסור בכך אין מיוזמתו זאת
בגלל  לשבות צריך עצמו תושב הגר הרמב"ם לדעת אך
גם  הוא והאיסור ולקיטו), (שכירו לישראל שייכותו

עצמו. מצד לשבות חייב כי רבו, מדעת שלא כשעושה
(jli`e 121 'r ,`l zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ב קודש שבת בשבת  חמים במים טבילה

:· ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ñðkì íéîëç eøñà̈§£¨¦¦¨¥
elôàå ,ïénça Bôeb ìk óhzLé àlL eøæâå ...úaLa õçøîa§¤§¨§©¨§¨§¤Ÿ¦§©¥¨§©¦©£¦

.úaL áøòî ençeäL ïénça§©¦¤©¥¤¤©¨
יוסף  סק"ו)'וה'ברכי שכו סי' גאון (או"ח האי רב בשם הביא

צבי' ה''חכם דעת וכן בשבת. חמים במים לטבול שאסור
יא) .(סי'

ביהודה' ה'נודע כדֿכה)גם סי' רק (מהדו"ת לטבול התיר
נתנאל' ה'קרבן דברי את והביא בחמים, ולא פושרים במים

כד) סי' פ"ב לא (שבת בשבת בחמין רחיצה על חכמים שגזירת ,
זאת  ובכל עמו, מסכים אינו אך במקוה, טבילה  על היתה
אני  ותמיד חמין, של מקוה להם יש קהילתנו פה "גם כתב:
שעות  שתי עכ"פ החמין יזילו קודש שבת שבערב מזהיר
חמין. יהיו ולא שבת בליל פושרין שיהיו כדי הלילה קודם
ואני  בזה... נזהר אינו המרחץ שבעל חושש אני ואמנם
בחמין  בטבילה ברור האיסור אין הדין לגוף כי עין, מעלים

בשבת".
לדוד' סק"ג)[וה'תהלה שכו 'מים (סי' הגדרת מהי מסתפק

מדברי  כי בהם, לטבול ביהדה' ה'נודע שהתיר פושרים'
א)התוספות מח, ס"י)והרא"ש(שבת פ"ג שמים (שם משמע

חמים  מים זה ולפי בהם סולדת היד שאין היינו פושרים
שאין  הרשב"א כתב שהרי כן לומר וקשה בהם, סולדת היד

הסיק  ולכן בהם. סולדת שהיד במים להתרחץ יכול אדם
גם  אסור". חמימות בו שמרגישין כל הנראה "כפי כי

השלחן' ס"ג)ה'ערוך שכו מים (סי' של השיעור מה מתלבט
העולם, בפי חם שנקרא ש"כל לו שנראה וכותב, חמים,

אסור"]
יהודה' 'בני בשו"ת שם)אך יוסף בברכי הובא לב, הצדיק (סי'

א. טעמים: מכמה בשבת חמים במים לטבול המנהג את
לא  אבל גופו לנקות כשמתכוין במים רחיצה אסרו חכמים

מטומאה לטהרה הבאה טבילה נתנאל)אסרו הקרבן דברי ב.(כעין
ולא  יזהרו בוודאי הרבים, לשימוש נועד שהמקוה כיון

המים. את לחמם יבואו
חיים' 'דברי בספרו כתב מצאנז כו)והרה"ק סי' ח"ב :(שו"ת

טהרה' ה'סדרי אך אסור, דין פי על בחמין סי'"טבילה (יו"ד

להם קסז) והנח בזה היתר דורינו גדולי נהגו וכן בזה, מיקל
מלכו' ה'ישועות וכן יט)לישראל". סי' שבכמה (א"ח הביא

אך  הרבנים, הוראות פי על חם במקוה לטבול נהגו קהילות
ממוזג". רק ביותר חם יהא "שלא להקפיד יש

נזר' ה'אבני סק"א)והוסיף תקכו סי' במקוה (א"ח שהטובלים
אך  להתיר", מקום יש "בזה מיד ויוצאים בשבת חם
קודם... או הטבילה אחר שם עוד "ויושבין במים השוהים

שאסור". ודאי
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כי  להתיר מקום שיש והשיב בשבת לח במגבון להשתמש
הניגוב  בעת אדרבה כי אסור, שאינו מסתבר 'מלבן' משום
להסתפק  יש 'מפרק' ומשום מתכבס, ולא מתלכלך המגבון
'מפרק', דין אין לאיבוד הולך הנסחט שכשהנוזל אף כי
יותר. יעיל הניקוי באמצעותו כי בנוזל מעוניינים כאן אבל

כהן הגר"י הספר)אך שבסוף מילואים בשדה', ראיה ('הרר"י הביא
א)מהגמרא קמה, הרי (שבת נשמר, אינו הנסחט הנוזל שכאשר

לאיבוד. שהולך כמשקה נחשב הסחיטה, בעת שמועיל אף
אוירבך הגרש"ז בשם הובא לפרק וכן מילואים כהלכתה, שבת (שמירת

( צד הע' הספוגה יד נייר במטפחת תינוק ניגוב להתיר שיש
נשאר  ולא לאיבוד הולך הכל והנסחט שהנייר "כיון בנוזל

ממש". בו שאין בלבד ריח אם כי

להוסיף: ויש
התוספות מ"מ לדעת בשם סקכ"ג שכ סי' המג"א הביא שם,וכן (כתובות

איסור ורשב"א) "אין לאיבוד הולך הנסחט הנוזל כאשר ,
כל  אבל לסחוט, כשמתכוין אלא סופרים, מדברי אפילו

רישיה פסיק שהוא פי על אף לכך מכוין (שו"ע "xzenשאינו

סכ"ד) שכ סי' הר"ןאדה"ז לדעת פי"ד)אבל סוף ידי (שבת על אם
אסור  רישיה'), ('פסיק בוודאות הנוזל ייסחט פעולתו

הזקן אדמו"ר וכתב כדעת (שם)מדרבנן. להלכה שהעיקר
הר"ן.

אין  אם רק הוא לח במגבון השימוש היתר זה, ולפי
ייסחט. שהנוזל וודאות

ה'תשע"ד  א' אדר י"ט רביעי יום מפסיד' אינו המכבה 'כל

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰Z úBaëì àaL éøëð̈§¦¤¨§©
ìk :øîBì eøézä ä÷ìãáe ...'äaëz ìà'å 'äak' Bì íéøîBà ïéà¥§¦©¥§©§©¤¦§¥¨¦¦©¨

.ãéñôî Bðéà äaëîä©§©¤¥©§¦
לעיל גם הרמב"ם הביא זה ה"ד)דין דיני (פ"ו שאר בין

אין  לכבות, גוי ובא בשבת דליקה "נפלה לנכרי: אמירה
הרמ"ך והקשה תכבה...". ואל כבה לו בכס"מ אומרים (מובא

'כל שם) לומר ההיתר את גם הרמב"ם שם הזכיר לא מדוע :
מפסיד'? אינו המכבה

בגמרא אמרו לבאר: ב)ויש ע, 'כל (כתובות לומר שההיתר
איסורי  בשאר ולא בדליקה רק נאמר מפסיד' אינו המכבה
שההיתר  אומרים יש ראשונים. נחלקו הדבר ובטעם שבת,
אם  ממונו על בהול שאדם מתוך כי בדליקה, דווקא הוא

בעצמו לכבות עלול הוא לנכרי, לרמוז לו יתירו (רש"י לא

בכל שם). ואכן ממונו הפסד משום הוא שההיתר אומרים ויש
הגמרא  וכוונת מותר, הפסד לידי לבוא שיוכל מקרה
שלא  אמירה לאסור היא בדליקה רק אמורים שהדברים

הפסד סכ"ו)במקום שלד סי' שו"ע שם. .(רא"ש
הדעה  לפי ההיתר: בגדר חלוקות שהדעות ונראה

אינו הפסד במקום הרמיזה היתר האיסור diigcהשנייה, של
על  גזרו שלא כשם כך, על גזרו לא שמלכתחילה אלא
יש  הראשונה הדעה לפי אך מצוה; במקום לנכרי אמירה
מדרבנן  זה איסור שהתירו אלא לנכרי, אמירה איסור בכך

מהתורה. כיבוי איסור על עבירה למנוע כדי
הרמ"ך, לדעת והרמ"ך: הרמב"ם גם נחלקו ובכך
לדעתו  ולכן הגזירה, בכלל היתה לא הפסד במקום הרמיזה
ללמד  לנכרי, אמירה דיני בין לעיל זה דין הרמב"ם על היה
סובר  עצמו הרמב"ם אך קיים. האיסור אין זה שבאופן
בדליקה  ורק מצב, בכל הוא לנכרי אמירה איסור שביסודו
הביא  ולכן מהתורה, כיבוי איסור על יעבור שלא כדי התירו

כיבוי. בדיני כאן זאת
(dn 'iq zay miig zpyn)

ה'תשע"ד  א' אדר כ' חמישי יום הרבים  ברשות לשתות ורוצה היחיד ברשות העומד

:· ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úeLøa íãà ãîòé àìŸ©£Ÿ¨¨¦§
Baøå BLàø ñéðëä ïk-íà àlà ...íéaøä úeLøa äzLéå ãéçiä©¨¦§¦§¤¦§¨©¦¤¨¦¥¦§¦Ÿ§ª
äúBL äéäLk ?íéøeîà íéøác äna .äúBL àeäL íB÷nì©¨¤¤©¤§¨¦£¦§¤¨¨¤

éøö àeäL ,íéàð íéìëa.íàéöBé ànL äøæb ,ïäì C §¥¦¨¦¤¨¦¨¤§¥¨¤¨¦¥
לרשות  ראשו להושיט לו אסור אחת ברשות העומד
לרשות  הכלי את יביא שמא גזירה מכלי, שם ולשתות אחרת
לשם  היטה אם אך 'הוצאה', איסור על ויעבור בה שנמצא

לרשותו הכלי את שיביא חשש אין גופו רוב צט,את (עירובין

.א)
לו' הצריכים 'בחפצים רק כן שגזרו בגמרא ומבואר
חשוב  שאינו ובכלי נאים" "כלים שהיינו הרמב"ם ומפרש

לרשותו. שיביאנו חששו לא לו
מותר הרמב"ם, לדעת משנה': ה'מגיד lhlhlומוסיף

ורק בה, שעומד מזו אחרת ברשות אסור,zezylחפץ שם
אליו  שיביא לחשוש ויש לפיו המשקה את מקרב בשתיה כי

ברשות  לטלטל התיר הקודמת בהלכה ולכן הכלי. את
הכלים. בין חילק ולא אחרת,

רש"י בחפיצין)אבל ד"ה לו'(שם, הצריכים ש'חפצים פירש
שיעבירם  חששו ובהם עכשיו, לשתות שרוצה למים הכוונה

לרשות. מרשות
אמרו  למה כן, אם רוקח': ה'מעשה זה על והקשה

"mivtg" ולא לו" ותירץ:minהצריכים בהם"? רוצה שהוא
שג  להשמיענו הגמרא בהם כוונת לו שיש במים רק לא זרו

גם  אחרת ברשות לטלטל אסרו אלא עכשיו, גדול צורך
אותו. המשמשים חפצים

ערוך' ס"א)וה'שלחן שנ סי' רש"י (א"ח דעת את גם הביא
דעת  וגם לו, הצריך דבר כל אחרת ברשות לטלטל האוסר

הזקן ואדמו"ר נאים'. ב'כלים שתיה רק האוסר (שם הרמב"ם

רוב ס"ב) דעת ש"היא הראשונה הדעה את רק להלכה הביא
אותם  צריך שהוא דבר כל לטלטל שאסור הפוסקים",
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לאלו  צריך שהוא "שכיון המים, שתיית וכדוגמת במקומו,
אליו, ויביאם ישכח שמא לחוש יש dfaהמים `veik lk oke"

סק"א) שם בקו"א ברורה'(ועיין ה'משנה כתב וכן סק"ח). בשם (שם
הראשונה. כסברא שהעיקר רבה', ה'אליה

ה'תשע"ד  א' אדר כ"א שישי יום תושב  גר שביתת

:„È ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰äNBò áLBz øâå ìéàBä¦§¥¨¤
øác ìëì ìàøNék àeä éøä ÷ãö øâå ,úaLa Bîöòì äëàìî§¨¨§©§§©¨§¥¤¤£¥§¦§¨¥§¨¨¨
àeäL áLBz øb äæ ?"øbäå Eúîà ïa Lôpéå" øîàð éîa Z§¦¤¡©§¦¨¥¤£¨§§©¥¤¥¨¤
äëàìî äNòé àlL ;Búîà ïa Bîk ,ìàøNé ìL BøéëNe Bèé÷ì§¦§¦¤¦§¨¥§¤£¨¤Ÿ©£¤§¨¨

.úaLa Baø ìàøNéì§¦§¨¥©§©¨
כאן)הרשב"א במ"מ מובא בסופו, הקודש דברי (עבודת על משיג

ישראל  של (פועל) ושכירו' ב'לקיטו שמדובר הרמב"ם
במלאכת  אסור ישראל של שכיר שאינו תושב גר גם ולדעתו

ישראל.
ביאר  משנה' ה'מגיד המפרשים: נחלק הרמב"ם ובדעת
תושב  לגר אסור אופן שבכל לרשב"א מודה שהרמב"ם
מצויה, שהיא פועל של דוגמא ונתן לישראל מלאכה לעשות

הזקן אדמו"ר דש)אך וסי' רנב לסי' להוכיח (מהדו"ב האריך
ישראל. של בפועל רק לאסור הרמב"ם שכוונת

לרשב"א  הרמב"ם בין הפוכה מחלוקת מצאנו אמנם,
הרשב"א זו: נט)בהלכה סי' ח"א עושה (שו"ת הגוי שאם כתב

אך  להפרישו, צריך אין מיוזמתו ישראל בשביל מלאכה
לצורך  מלאכה שהעושה משמע הרמב"ם לשון מפשטות

מדעתו. שלא ובין רבו מדעת עושה אם בין אסור רבו

המחלוקת: וביאור
יכול  לישראל תושב גר ידי על מלאכה עשיית איסור
הישראל, בשביתת כפרט א) אופנים: בשני להתפרש
ב) בשביתתו. פוגע זה הרי עבורו מלאכה עושים שכאשר
שייכות  לו ויש שמאחר עצמו, תושב לגר שייכת השביתה
אלא  שביתה של במצב להיות חיוב עליו חל לישראל

הישראל. על מוטל זה על שהציווי
והרשב"א: הרמב"ם נחלקו ובכך

כותב ב)הרשב"א מח, "(יבמות הזהירה ly`שהתורה
epzk`ln zeyrl היינו תושב", גר ידי על ולא עבדינו ידי על

הישראל  בשביתת פרט היא תושב והגר העבד ששביתת
לישראל  שייכות לו שיש בכך תלוי האיסור אין זה ולפי
בציווי  מלאכה כשעושה אופן בכל אלא ולקיטו), (כשכירו
עושה  כאשר ורק הישראל בשביתת פגיעה זו הרי הישראל

מהתורה. איסור בכך אין מיוזמתו זאת
בגלל  לשבות צריך עצמו תושב הגר הרמב"ם לדעת אך
גם  הוא והאיסור ולקיטו), (שכירו לישראל שייכותו

עצמו. מצד לשבות חייב כי רבו, מדעת שלא כשעושה
(jli`e 121 'r ,`l zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ב קודש שבת בשבת  חמים במים טבילה

:· ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ñðkì íéîëç eøñà̈§£¨¦¦¨¥
elôàå ,ïénça Bôeb ìk óhzLé àlL eøæâå ...úaLa õçøîa§¤§¨§©¨§¨§¤Ÿ¦§©¥¨§©¦©£¦

.úaL áøòî ençeäL ïénça§©¦¤©¥¤¤©¨
יוסף  סק"ו)'וה'ברכי שכו סי' גאון (או"ח האי רב בשם הביא

צבי' ה''חכם דעת וכן בשבת. חמים במים לטבול שאסור
יא) .(סי'

ביהודה' ה'נודע כדֿכה)גם סי' רק (מהדו"ת לטבול התיר
נתנאל' ה'קרבן דברי את והביא בחמים, ולא פושרים במים

כד) סי' פ"ב לא (שבת בשבת בחמין רחיצה על חכמים שגזירת ,
זאת  ובכל עמו, מסכים אינו אך במקוה, טבילה  על היתה
אני  ותמיד חמין, של מקוה להם יש קהילתנו פה "גם כתב:
שעות  שתי עכ"פ החמין יזילו קודש שבת שבערב מזהיר
חמין. יהיו ולא שבת בליל פושרין שיהיו כדי הלילה קודם
ואני  בזה... נזהר אינו המרחץ שבעל חושש אני ואמנם
בחמין  בטבילה ברור האיסור אין הדין לגוף כי עין, מעלים

בשבת".
לדוד' סק"ג)[וה'תהלה שכו 'מים (סי' הגדרת מהי מסתפק

מדברי  כי בהם, לטבול ביהדה' ה'נודע שהתיר פושרים'
א)התוספות מח, ס"י)והרא"ש(שבת פ"ג שמים (שם משמע

חמים  מים זה ולפי בהם סולדת היד שאין היינו פושרים
שאין  הרשב"א כתב שהרי כן לומר וקשה בהם, סולדת היד

הסיק  ולכן בהם. סולדת שהיד במים להתרחץ יכול אדם
גם  אסור". חמימות בו שמרגישין כל הנראה "כפי כי

השלחן' ס"ג)ה'ערוך שכו מים (סי' של השיעור מה מתלבט
העולם, בפי חם שנקרא ש"כל לו שנראה וכותב, חמים,

אסור"]
יהודה' 'בני בשו"ת שם)אך יוסף בברכי הובא לב, הצדיק (סי'

א. טעמים: מכמה בשבת חמים במים לטבול המנהג את
לא  אבל גופו לנקות כשמתכוין במים רחיצה אסרו חכמים

מטומאה לטהרה הבאה טבילה נתנאל)אסרו הקרבן דברי ב.(כעין
ולא  יזהרו בוודאי הרבים, לשימוש נועד שהמקוה כיון

המים. את לחמם יבואו
חיים' 'דברי בספרו כתב מצאנז כו)והרה"ק סי' ח"ב :(שו"ת

טהרה' ה'סדרי אך אסור, דין פי על בחמין סי'"טבילה (יו"ד

להם קסז) והנח בזה היתר דורינו גדולי נהגו וכן בזה, מיקל
מלכו' ה'ישועות וכן יט)לישראל". סי' שבכמה (א"ח הביא

אך  הרבנים, הוראות פי על חם במקוה לטבול נהגו קהילות
ממוזג". רק ביותר חם יהא "שלא להקפיד יש

נזר' ה'אבני סק"א)והוסיף תקכו סי' במקוה (א"ח שהטובלים
אך  להתיר", מקום יש "בזה מיד ויוצאים בשבת חם
קודם... או הטבילה אחר שם עוד "ויושבין במים השוהים

שאסור". ודאי
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ה'תשע"ד  א' אדר ט"ז ראשון יום
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ג  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. ּפי על אף ׁשּבת, ּבערב ּבמלאכה להתחיל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמּתר

לעׂשֹות  אּלא עלינּו, נאסר ׁשּלא ּבׁשּבת; מאליה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנגמרת
מעצמּה הּמלאכה ׁשּתעׂשה אבל יֹום; ׁשל ּבעצמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמלאכה

מאליו  ּבׁשּבת ּׁשּנעׂשה ּבמה להנֹות לנּו מּתר .ּבׁשּבת, ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּפֹותקין·. ׁשּבת [מצינור]מים[פותחים]ּכיצד? ערב לגּנה ְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכּלֹו.[לפני]עם הּיֹום ּכל והֹולכת מתמּלאה והיא חׁשכה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

מגמר הּכלים[בשמים]ּומּניחין והן [בגדים]ּתחת , ְְִִִֵֵַַַַָֻ
ּומּניחים [נספגים]מתּגמרין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין ְְְְִִִִִַַַַָָָֻ

ואסּפלנית[משחה]קילֹור העין, ּגּבי ּגּבי [תחבושת]על על ְְְִִִִֵֵַַַַַָָ
ּדיֹו וׁשֹורין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין ּומתרּפין ְְְְְִִִִַַַַַָָָָֻהּמּכה,

הּׁשּבת [צבע]וסממנין ּכל והֹולכין נׁשרין והן חׁשכה, עם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
לּיֹורה צמר ונֹותנין וצבע]ּכּלּה. מים עם ואּונין [דוד , ְְְִִֶֶַָָֻ

ּכל [אגודות] והֹולכין מׁשּתּנין והם לּתּנּור, ּפׁשּתן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשל
עם  ּולדגים ּולעֹופֹות לחּיה מצֹודֹות ּופֹורׂשין ּכּלּה. ְְְְְִִִַַַָָָָֻהּׁשּבת
וטֹוענין  ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין צדין והן ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻחׁשכה,

הּבד[משאות] ּבית הזיתים]ּבקֹורת על ּובעּגּולי [להכביד ְְִֵֵַַַ
היין]הּגת הסוחטות זבין [אבנים והּמׁשקין חׁשכה, עם ְְֲִִִֵַַַַָָ

הּמדּורה  את אֹו הּנר את ּומדליקין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻוהֹולכין
ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכת ּדֹולקת והיא ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּבערב,

ּגּבי ‚. על אֹו ּבּתּנּור ּבׂשר אֹו האׁש, ּגּבי על קדרה ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָמּניחין
מתּבּׁש והן ואֹוכלין גחלים, ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל והֹולכין לין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻ

ּגזרה, - אסּורין ׁשהן ּדרכים זה ּבדבר ויׁש ּבׁשּבת. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן
יחּתה ּבׁשּבת.[יגרוף]ׁשּמא ּבּגחלים ְְִֶֶֶַַַָָָ

ׁשּלא„. וחּמין צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל הּוחּמּוּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּמצטּמק  זמן וכל צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ּתבׁשיל אֹו צרּכן, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכל

יפה האׁש[משובח]הּוא ּגּבי על אֹותֹו מׁשהין אין - לֹו ְִֵֵֵֶַַַָָ
יחּתה  ׁשּמא ּגזרה, יֹום; מּבעֹוד ׁשהּנח ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבׁשּבת,
אם  ,לפיכ לצּמקֹו. ּכדי אֹו ּבּׁשּולֹו, להׁשלים ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבּגחלים

ּבנערת אֹו ּבאפר הּכירה אׁש ׁשּכּסה אֹו האׁש, [פירורי]ּגרף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּגחלים ׁשעממּו אֹו הּדּקה, האש]ּפׁשּתן הן [ונפסק ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבגבבה אֹו ּבקׁש ׁשהּסיקּוה אֹו ּבאפר, [ענפים ּכמכּסֹות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ
ּבֹוערֹות דקים] ּגחלים ׁשם אין ׁשהרי דּקה בהמה ּבגללי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו

מּזה  ּדעּתֹו הּסיח ׁשהרי עליה; לׁשהֹות מּתר זה הרי -ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
ּבאׁש. יחּתה ׁשּמא ּגֹוזרין ואין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָהּתבׁשיל,

מּועט ‰. ׁשהבלּה ּבכירה, אמּורים? ּדברים אבל ּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ
אֹו ּבאפר, חּפה אֹו האׁש, ׁשּגרף ּפי על אף - ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
על  ולא ּבתֹוכֹו, מׁשהין אין - ּבגבבה אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשהּסיקּוהּו

לֹו סֹומכין ולא לו]ּגּביו, ּכל [צמוד ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל ְְְִִֶַַַָָָֹֹ

והבלֹו הֹואיל לֹו; ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָצרּכֹו,
ּבזֹו יחּתה ׁשּמא וחֹוׁשׁשים ּדעּתֹו, מּסיח אינֹו ּביֹותר, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָחם
אֹו ּוגבבה קׁש אׁש ׁשהיא ּפי על אף הּמעּוטה, ְְִִֵֵֶַַַַָָָָהאׁש

ְָֻמכּסה.
.Â מּפני ׁשּגרף? ּפי על אף ּבּתּנּור, לׁשהֹות אסרּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָולּמה

אפׁשר  ואי ועצמּה, האׁש רב אּלא ּגֹורף אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּגֹורף
ּומּפני  אחת; ניצֹוצה ּתּׁשאר ׁשּלא עד האׁש ּכל ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלגרף

לנער ּכדי יחּתה ׁשּמא חם, הּניצֹוצֹות [ולהבעיר]ׁשהבלֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ְִַָהּנׁשארֹות.

.Êקטנה]הּכּפח כירה ּומּועט [- הּכירה, מהבל רב הבלֹו - ְִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּבגפת הּסיקֹו אם ,לפיכ הּתּנּור. זיתים]מהבל אֹו[פסולת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

על  ולא ּבתֹוכֹו מׁשהין ואין ּכתּנּור, הּוא הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַֹּבעצים
אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל לֹו סֹומכין ולא ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹּגּביו,
ואם  ּבאפר. ּכּסה אֹו ׁשּגרף ּפי על אף לֹו, ויפה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמצטּמק
ּבקׁש ׁשהּסקה ּככירה הּוא הרי - ּבגבבה אֹו ּבקׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻהּסיקּוהּו
אף  מּבערב, לּכירה לסמ ּומּתר עליו. ּומׁשהין ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּובגבבה,

ּכּפח?על הּוא ואיזה ּכירה, היא ואיזֹו ּגרּופה. ׁשאינּה ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
ׁשפיתת מקֹום הנחת]ּכירה, מקֹום [- וכּפח, קדרֹות; ׁשּתי ְְְְְְִִֵֵַָָֻ

אחת. קדרה ְְִֵַַַָׁשפיתת
.Áצרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל אֹו ּכלל, ּבׁשל ׁשּלא חי ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹּתבׁשיל

לֹו ורע לטעמו]ּומצטּמק מזיקה מּתר [ההצטמקות - ְְִֵַַָֻ
וכן  ּבתּנּור. ּבין וכּפח ּבכירה ּבין האׁש, ּגּבי על ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻלׁשהֹותֹו
צרּכֹו ּכל ּבׁשל אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ולא ׁשּבׁשל ְְְְִֶַַַַָָָָָָָֹּתבׁשיל
לבין  סמּו חי אבר לתֹוכֹו הׁשלי אם - לֹו ויפה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּומצטּמק
על  לׁשהֹותֹו ּומּתר חי, ּכתבׁשיל הּכל נעׂשה ְְְְֲִַַַַַַַָָָֹֻהּׁשמׁשֹות,
הּסיח  ׁשּכבר מּפני ּכּסה; ולא גרף ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהאׁש

ּבּגחלים. לחּתֹות ּבא ואינֹו מּמּנּו, ְְְִִֵֶֶַַַָָּדעּתֹו
.Ë- אֹותֹו וׁשהה עבר אם - לׁשהֹותֹו ׁשאסּור ּתבׁשיל ְְְִִִֶַַַָָָָּכל

ׁשּבת  מֹוצאי עד לאכלֹו ׁשּיעׂשה אסּור ּבכדי וימּתין , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
בישול] אותו לבשל שיוכל זמן אם [שיעור - ׁשכחֹו ואם .ְְִִָ

ׁשּבת; מֹוצאי עד אסּור הּוא, צרּכֹו ּכל ּבׁשל ׁשּלא ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹּתבׁשיל
ׁשּבׁשל  ּתבׁשיל מּתר ואם לֹו, ויפה ּומצטּמק הּוא צרּכֹו ּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּבׁשּבת. ְְְַָָלאכלֹו
.Èׁשּמּת אֹותֹוּכל ּכׁשּנֹוטלין - האׁש ּגּבי על לׁשהֹותֹו ר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻ

למקֹומֹו להחזירֹו אסּור אּלא ּבׁשּבת, לעֹולם, מחזירין ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשהּסקּו וכּפח ּבכירה אֹו מכּסה, אֹו ּגרּופה ּכירה ּגּבי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻעל
קרקע; ּגּבי על הּקדרה הּניח ׁשּלא והּוא, ּוגבבה; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּבקׁש
ואפּלּו אֹותּה, מחזירין אין הּקרקע, ּגּבי על מּׁשהּניחּה ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאבל
לכּפח  ולא לתּנּור מחזירין ואין מכּסה. אֹו ּגרּופה, ּגּבי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֻֻעל
מּפני  ּכּסה, אֹו ׁשּגרף ּפי על אף ּבעצים, אֹו ּבגפת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּסקּו
סֹומכין  אין עליו, מחזירין ׁשאין וכל ּביֹותר. חם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהבלן

לו]לֹו ְַָּבׁשּבת.[צמוד
.‡Èמגרפה להכניס האׁש,[כף]אסּור על והיא לקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּמגיס מּפני ּבׁשּבת; מּמּנה וזה [מערבב]להֹוציא ּבּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
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להחזיר  ּומּתר ּבׁשּבת. ּכמבּׁשל ונמצא הּוא, הּבּׁשּול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻמּצרכי
ׁשהבלּה לכירה מּועט ׁשהבלּה מּכירה אפּלּו לכירה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמּכירה

לטמינה מּכירה לא אבל חומה]מרּבה; לשמור ,[בתנור ְְֲִִִִֶָָָֹֻ
לכירה. מּטמינה ְְְִִִָָֹולא

.·Èעססּיֹות קדרה אדם ימּלא תבואה לא [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ
קטנית]ותרמֹוסיןכתושים] ויּתן [מין מים, ׁשל חבית אֹו , ְְְִִִִֵֶַָֻ

ויׁש חׁשכה, עם ׁשּבת ערב הּתּנּור ׁשאּלּולתֹו - אֹותן הה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכתבׁשיל  עּקר, ּכל ּבׁשלּו ׁשּלא ּפי על אף ּבהן, ּכּיֹוצא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹוכל
הרּבה, ּבּׁשּול צריכין ׁשאינן מּפני הן, צרּכֹו ּכל ּבׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
לׁשהֹותן  אסּור ּולפיכ לאלּתר, לאכלן עליהן ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָודעּתֹו
וימּתין  ׁשּבת, מֹוצאי עד אסּורין - וׁשהה עבר ואם ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּבתּנּור.

ׁשּיעׂשּו. ְִֵֵֶָּבכדי
.‚Èאֹותֹו וׁשהה יֹום, מּבעֹוד ּבׂשר לתֹוכֹו ׁשּנתן ְְְִִֶַַָָָָּתּנּור

יחּתה  ׁשאם מּתר; ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּגדי ּבׂשר אם - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻּבׁשּבת
יתחר מעט]ּבּגחלים, אּלא [ישרף צרי ׁשאינֹו הּבׂשר, ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

אסּור, הּוא, ׁשֹור אֹו עז ּבׂשר ואם ּבלבד; האׁש ְְְֲִִִֵֵַַָָחמימּות
- ּבטיט הּתּנּור ּפי טח ואם לבּׁשלֹו. ּבּגחלים יחּתה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּמא
הרּוח, ּתּכנס ולחּתֹות, הּתּנּור לפּתח ּבא ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻמּתר,

הּתּנּור. ויצטּנן ויּפסד, הּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָויתקּׁשה
.„È עליו ּגֹוזרין אין אֹותֹו, מפסדת ׁשהרּוח ּדבר ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

ויחּתה  יגּלהּו ּפׁשּתן ׁשּמא ׁשל אּונין נֹותנין זה ּומּפני ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
יּפסד. - ּגּלהּו ׁשאם חׁשכה, עם הּתּנּור ְֲִִִִֵֵֶַַָָָלתֹו

.ÂËאֹו העז ּכבׂשר הּוא הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשלם ּגדי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנתן
אם  אּלא ּבּגחלים, יחּתה ׁשּמא לׁשהֹותֹו, ואסּור ׁשֹור, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבׂשר

הּתּנּור  טח עם ּכן לּתּנּור הּפסח ּכבׂש לׁשלׁשל ּומּתר . ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
זריזין  חבּורה ׁשּבני מּפני טח, ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָחׁשכה,

ֵהן.[זהירים]
.ÊËּב צֹולין ּכדי אין אּלא האׁש, ּגּבי על ּוביצה ּבצל ׂשר ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

יֹום  מּבעֹוד אחר ׁשּיּצלּו נׁשארּו ואם לאכילה. ראּויין ויהיּו , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ
ׁשהן  מּפני מּתר, - הרּבה ׁשּיּצלּו עד ּבׁשּבת האׁש על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכן

יחר - חתה ׁשאם לֹו; ורע מעט]ּכמצטּמק אֹותן,[ישרוף ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
הּמגמר מּניחין זה ּומּפני הם. האׁש ּגּוף [בשמים]ׁשעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

הּכלים -חׁשכה,עם[בגדים]ּתחת ּבּגחלים חתה ׁשאם ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּכלים ויעּׁשן הּמגמר בבגדים]יּׂשרף עשן .[יעלה ְִִִֵֵֵַַַָָֻ

.ÊÈאינֹו זה, ּבענין אֹוסרין ׁשאנּו ּדבר ׁשּכל למדּת, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהא
יחּתה  ׁשּמא - ּגזרה אּלא ּבׁשּבת, נעׂשה ׁשהּוא מּׁשּום ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור

לּיֹורה צמר נֹותנין אין ,לפיכ אּלא [לצובעו]ּבּגחלים. , ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עקּורה היתה ּכן יחּתה [מוגבהת]אם ׁשּמא - האׁש מעל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

טּוח ּפיה ׁשּיהיה והּוא יגיס [סגור]ּבּגחלים; ׁשּמא - ּבטיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
מּׁשחׁשכה. ֲִֵֶָָּבּה

.ÁÈ הררה ולא חׁשכה, עם ּבּתּנּור הּפת את נֹותנין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹאין
דקה] ׁשּיקרמּו[עוגה ּכדי אּלא - הּגחלים ּגּבי [ישחימו]על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבאׁש אֹו ּבּתּנּור מדּבקים ׁשאינן העליון]ּפנים ואם [חלקה . ְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ
יחּתה, ׁשאם מּתר; - אפּיתן ׁשּיגמר עד כן אחרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻנׁשארּו
לא  ועדין וחׁשכה לחׁשכה, סמּו נתן ואם אֹותן. ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹיפסיד
מֹוצאי  עד מהן לאכל אסּור - ּבמזיד אם - פניה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרמּו
לרּדֹות  לֹו מּתר - ּבׁשֹוגג ואם ׁשּיעׂשּו. ּבכדי וימּתין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשּבת,

התנור] מן להוציא ּבׁשּבת;[- סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְִֶַָָָֹמּמּנה
ּבמרּדה ירּדה לא - רֹודה לכך]ּוכׁשהּוא מיוחד כלי -]ּכדר ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ

ּבּה. וכּיֹוצא ּבסּכין אּלא ּבחל, עֹוׂשה ְְְִֵֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
.ËÈ ׁשּירצה ּדבר מּכל מדּורה אדם ּגּבי עֹוׂשה על ּבין , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּומׁשּתּמׁש יֹום, מּבעֹוד ּומדליקּה מנֹורה, ּגּבי על ּבין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָקרקע
רב  ׁשּידליק וצרי ּבׁשּבת. ּכנגּדּה מתחּמם אֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלאֹורּה
מאליה  עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד חׁשכה, קדם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמדּורה
ּבׁשּבת  ּבּה להנֹות אסּור רּבּה, הדליק לא ואם הּׁשּבת; ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻקדם
ׁשּתעלה  ּכדי העצים ויניד ּבּה יחּתה ׁשּמא ּגזרה , -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עביֹו רב להדליק צרי יחידי, עץ הדליק ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשלהבת.

יֹום. מּבעֹוד הּקפֹו ְְִֵֶֹורב
.Îּבּגבּולין אמּורים? ּדברים מקומות]ּבּמה אבל [בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ

הּמֹוקד  ּבית ּבמדּורת ּבעצים האּור את מאחיזין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמקּדׁש,
לפני]עם חֹוׁשׁשין [- ואין ׁשהּכהנים חׁשכה, יחּתה, ׁשּמא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

הן.[זהירים]זריזין ְִִֵ
.‡Î ּגרעינים ׁשל אֹו קנים ׁשל מדּורה צריהיתה אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

הּׁשּבת, קדם האׁש ּבּה ׁשהתחיל ּכיון אּלא הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
ּבמהרה, ּבהן נתלית ׁשהאׁש מּפני ּבּה, להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
הּניח  אֹו קנים, אגד אם ,לפיכ לחּתֹות.  צרי ְְְִִִִִִֵַַַָָָָואינֹו

ּבחֹותלֹות וצרי[סלים]הּגרעינין ּכעצים, הן הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
הּׁשּבת. קדם מאליה הּׁשלהבת ּבהן ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּתעלה

.·Îרבב ׁשל אֹו ּגפרית, ׁשל אֹו זפת, ׁשל דבר מדּורה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ
קירהשמנוני] ׁשל אֹו ּגבבה [שעוה], ׁשל אֹו קׁש, ׁשל אֹו , ְִֶֶֶַָָָ

דקים] מּפני [עצים הּׁשּבת, קדם רּבּה להדליק צרי אינֹו -ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
ּבמהרה. אֹותם מדלקת ְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהאׁש

ד  ¤¤ּפרק
מתחּמם,‡. הּוא - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש

ּגפת ּכגֹון: האׁש, ּכעין ּבבּׁשּולֹו זיתים]ּומֹוסיפין ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ
זּוגין[שדות]וזבל אֹו וחל, וסיד, ּומלח, ענבים], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ

צמר]ּומּוכין ׁשּׁשלׁשּתן[אגודות ּבזמן [האחרונים]ועׂשבים ְְְֲִִִֶַַָָָ
הּמֹוסיף'. 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים עצמן; מחמת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָלחין
ּבחמימּותֹו יּׁשאר - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
אֹותֹו מֹונעין אּלא ּבּׁשּול, לֹו מֹוסיפין ואינן ְְְִִִִִֵֶַָָּבלבד,
ּוכסּות, יבׁשים, ועׂשבים ּומּוכין זּוגין ּכגֹון: ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָמּלהצטּנן,

וכנפי נוצות]ּופרֹות, ּונערת[- פירורי]יֹונה, הּפׁשּתן,[- ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
חרׁשים ּוׁשלחין[נגרים]ּונסרת בשערותיה], בהמה ,[עור ְְִִֶָָָֹ

מֹוסיף'. ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים צמר; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָוגּזי
יֹום,·. מּבעֹוד הּמֹוסיף ּבדבר ׁשּטֹומנין היה, הּדין ְְְִִִִִֶַַָָָָמן

האׁש ּגּבי על מׁשהין ׁשהרי ּבׁשּבת, טמּון הּתבׁשיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָויּׁשאר
מּבעֹוד  הּמֹוסיף, ּבדבר להטמין חכמים אסרּו אבל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָּבׁשּבת;
עד  לגּלֹותּה ויצטר ּבׁשּבת, הּקדרה ּתרּתח ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיֹום,
ּבדבר  טֹומן ונמצא ּבׁשּבת, ויכּסה ויחזר הרתיחה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּתנּוח
ּבדבר  להטמין מּתר ,לפיכ אסּור. ׁשהּוא ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻהּמֹוסיף

הּׁשמׁשֹות ּבין לילה]הּמֹוסיף, ספק יום ׁשּסתם [ספק - ְְִֵֶַַָָ
וכיון  מּבעּבּוען, ונחּו רתחּו ּכבר הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָקדרֹות

רֹותחין. אינן ׁשּוב ְִֵֶָָׁשּנחּו,
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ג  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. ּפי על אף ׁשּבת, ּבערב ּבמלאכה להתחיל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמּתר

לעׂשֹות  אּלא עלינּו, נאסר ׁשּלא ּבׁשּבת; מאליה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנגמרת
מעצמּה הּמלאכה ׁשּתעׂשה אבל יֹום; ׁשל ּבעצמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמלאכה

מאליו  ּבׁשּבת ּׁשּנעׂשה ּבמה להנֹות לנּו מּתר .ּבׁשּבת, ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּפֹותקין·. ׁשּבת [מצינור]מים[פותחים]ּכיצד? ערב לגּנה ְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכּלֹו.[לפני]עם הּיֹום ּכל והֹולכת מתמּלאה והיא חׁשכה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

מגמר הּכלים[בשמים]ּומּניחין והן [בגדים]ּתחת , ְְִִִֵֵַַַַָֻ
ּומּניחים [נספגים]מתּגמרין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין ְְְְִִִִִַַַַָָָֻ

ואסּפלנית[משחה]קילֹור העין, ּגּבי ּגּבי [תחבושת]על על ְְְִִִִֵֵַַַַַָָ
ּדיֹו וׁשֹורין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין ּומתרּפין ְְְְְִִִִַַַַַָָָָֻהּמּכה,

הּׁשּבת [צבע]וסממנין ּכל והֹולכין נׁשרין והן חׁשכה, עם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
לּיֹורה צמר ונֹותנין וצבע]ּכּלּה. מים עם ואּונין [דוד , ְְְִִֶֶַָָֻ

ּכל [אגודות] והֹולכין מׁשּתּנין והם לּתּנּור, ּפׁשּתן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשל
עם  ּולדגים ּולעֹופֹות לחּיה מצֹודֹות ּופֹורׂשין ּכּלּה. ְְְְְִִִַַַָָָָֻהּׁשּבת
וטֹוענין  ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין צדין והן ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻחׁשכה,

הּבד[משאות] ּבית הזיתים]ּבקֹורת על ּובעּגּולי [להכביד ְְִֵֵַַַ
היין]הּגת הסוחטות זבין [אבנים והּמׁשקין חׁשכה, עם ְְֲִִִֵַַַַָָ

הּמדּורה  את אֹו הּנר את ּומדליקין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻוהֹולכין
ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכת ּדֹולקת והיא ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּבערב,

ּגּבי ‚. על אֹו ּבּתּנּור ּבׂשר אֹו האׁש, ּגּבי על קדרה ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָמּניחין
מתּבּׁש והן ואֹוכלין גחלים, ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל והֹולכין לין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻ

ּגזרה, - אסּורין ׁשהן ּדרכים זה ּבדבר ויׁש ּבׁשּבת. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן
יחּתה ּבׁשּבת.[יגרוף]ׁשּמא ּבּגחלים ְְִֶֶֶַַַָָָ

ׁשּלא„. וחּמין צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל הּוחּמּוּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּמצטּמק  זמן וכל צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ּתבׁשיל אֹו צרּכן, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכל

יפה האׁש[משובח]הּוא ּגּבי על אֹותֹו מׁשהין אין - לֹו ְִֵֵֵֶַַַָָ
יחּתה  ׁשּמא ּגזרה, יֹום; מּבעֹוד ׁשהּנח ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבׁשּבת,
אם  ,לפיכ לצּמקֹו. ּכדי אֹו ּבּׁשּולֹו, להׁשלים ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבּגחלים

ּבנערת אֹו ּבאפר הּכירה אׁש ׁשּכּסה אֹו האׁש, [פירורי]ּגרף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּגחלים ׁשעממּו אֹו הּדּקה, האש]ּפׁשּתן הן [ונפסק ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבגבבה אֹו ּבקׁש ׁשהּסיקּוה אֹו ּבאפר, [ענפים ּכמכּסֹות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ
ּבֹוערֹות דקים] ּגחלים ׁשם אין ׁשהרי דּקה בהמה ּבגללי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו

מּזה  ּדעּתֹו הּסיח ׁשהרי עליה; לׁשהֹות מּתר זה הרי -ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
ּבאׁש. יחּתה ׁשּמא ּגֹוזרין ואין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָהּתבׁשיל,

מּועט ‰. ׁשהבלּה ּבכירה, אמּורים? ּדברים אבל ּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ
אֹו ּבאפר, חּפה אֹו האׁש, ׁשּגרף ּפי על אף - ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
על  ולא ּבתֹוכֹו, מׁשהין אין - ּבגבבה אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשהּסיקּוהּו

לֹו סֹומכין ולא לו]ּגּביו, ּכל [צמוד ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל ְְְִִֶַַַָָָֹֹ

והבלֹו הֹואיל לֹו; ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָצרּכֹו,
ּבזֹו יחּתה ׁשּמא וחֹוׁשׁשים ּדעּתֹו, מּסיח אינֹו ּביֹותר, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָחם
אֹו ּוגבבה קׁש אׁש ׁשהיא ּפי על אף הּמעּוטה, ְְִִֵֵֶַַַַָָָָהאׁש

ְָֻמכּסה.
.Â מּפני ׁשּגרף? ּפי על אף ּבּתּנּור, לׁשהֹות אסרּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָולּמה

אפׁשר  ואי ועצמּה, האׁש רב אּלא ּגֹורף אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּגֹורף
ּומּפני  אחת; ניצֹוצה ּתּׁשאר ׁשּלא עד האׁש ּכל ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלגרף

לנער ּכדי יחּתה ׁשּמא חם, הּניצֹוצֹות [ולהבעיר]ׁשהבלֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ְִַָהּנׁשארֹות.

.Êקטנה]הּכּפח כירה ּומּועט [- הּכירה, מהבל רב הבלֹו - ְִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּבגפת הּסיקֹו אם ,לפיכ הּתּנּור. זיתים]מהבל אֹו[פסולת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

על  ולא ּבתֹוכֹו מׁשהין ואין ּכתּנּור, הּוא הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַֹּבעצים
אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל לֹו סֹומכין ולא ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹּגּביו,
ואם  ּבאפר. ּכּסה אֹו ׁשּגרף ּפי על אף לֹו, ויפה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמצטּמק
ּבקׁש ׁשהּסקה ּככירה הּוא הרי - ּבגבבה אֹו ּבקׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻהּסיקּוהּו
אף  מּבערב, לּכירה לסמ ּומּתר עליו. ּומׁשהין ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּובגבבה,

ּכּפח?על הּוא ואיזה ּכירה, היא ואיזֹו ּגרּופה. ׁשאינּה ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
ׁשפיתת מקֹום הנחת]ּכירה, מקֹום [- וכּפח, קדרֹות; ׁשּתי ְְְְְְִִֵֵַָָֻ

אחת. קדרה ְְִֵַַַָׁשפיתת
.Áצרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל אֹו ּכלל, ּבׁשל ׁשּלא חי ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹּתבׁשיל

לֹו ורע לטעמו]ּומצטּמק מזיקה מּתר [ההצטמקות - ְְִֵַַָֻ
וכן  ּבתּנּור. ּבין וכּפח ּבכירה ּבין האׁש, ּגּבי על ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻלׁשהֹותֹו
צרּכֹו ּכל ּבׁשל אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ולא ׁשּבׁשל ְְְְִֶַַַַָָָָָָָֹּתבׁשיל
לבין  סמּו חי אבר לתֹוכֹו הׁשלי אם - לֹו ויפה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּומצטּמק
על  לׁשהֹותֹו ּומּתר חי, ּכתבׁשיל הּכל נעׂשה ְְְְֲִַַַַַַַָָָֹֻהּׁשמׁשֹות,
הּסיח  ׁשּכבר מּפני ּכּסה; ולא גרף ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהאׁש

ּבּגחלים. לחּתֹות ּבא ואינֹו מּמּנּו, ְְְִִֵֶֶַַַָָּדעּתֹו
.Ë- אֹותֹו וׁשהה עבר אם - לׁשהֹותֹו ׁשאסּור ּתבׁשיל ְְְִִִֶַַַָָָָּכל

ׁשּבת  מֹוצאי עד לאכלֹו ׁשּיעׂשה אסּור ּבכדי וימּתין , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
בישול] אותו לבשל שיוכל זמן אם [שיעור - ׁשכחֹו ואם .ְְִִָ

ׁשּבת; מֹוצאי עד אסּור הּוא, צרּכֹו ּכל ּבׁשל ׁשּלא ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹּתבׁשיל
ׁשּבׁשל  ּתבׁשיל מּתר ואם לֹו, ויפה ּומצטּמק הּוא צרּכֹו ּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּבׁשּבת. ְְְַָָלאכלֹו
.Èׁשּמּת אֹותֹוּכל ּכׁשּנֹוטלין - האׁש ּגּבי על לׁשהֹותֹו ר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻ

למקֹומֹו להחזירֹו אסּור אּלא ּבׁשּבת, לעֹולם, מחזירין ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשהּסקּו וכּפח ּבכירה אֹו מכּסה, אֹו ּגרּופה ּכירה ּגּבי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻעל
קרקע; ּגּבי על הּקדרה הּניח ׁשּלא והּוא, ּוגבבה; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּבקׁש
ואפּלּו אֹותּה, מחזירין אין הּקרקע, ּגּבי על מּׁשהּניחּה ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאבל
לכּפח  ולא לתּנּור מחזירין ואין מכּסה. אֹו ּגרּופה, ּגּבי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֻֻעל
מּפני  ּכּסה, אֹו ׁשּגרף ּפי על אף ּבעצים, אֹו ּבגפת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּסקּו
סֹומכין  אין עליו, מחזירין ׁשאין וכל ּביֹותר. חם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהבלן

לו]לֹו ְַָּבׁשּבת.[צמוד
.‡Èמגרפה להכניס האׁש,[כף]אסּור על והיא לקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּמגיס מּפני ּבׁשּבת; מּמּנה וזה [מערבב]להֹוציא ּבּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
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להחזיר  ּומּתר ּבׁשּבת. ּכמבּׁשל ונמצא הּוא, הּבּׁשּול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻמּצרכי
ׁשהבלּה לכירה מּועט ׁשהבלּה מּכירה אפּלּו לכירה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמּכירה

לטמינה מּכירה לא אבל חומה]מרּבה; לשמור ,[בתנור ְְֲִִִִֶָָָֹֻ
לכירה. מּטמינה ְְְִִִָָֹולא

.·Èעססּיֹות קדרה אדם ימּלא תבואה לא [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ
קטנית]ותרמֹוסיןכתושים] ויּתן [מין מים, ׁשל חבית אֹו , ְְְִִִִֵֶַָֻ

ויׁש חׁשכה, עם ׁשּבת ערב הּתּנּור ׁשאּלּולתֹו - אֹותן הה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכתבׁשיל  עּקר, ּכל ּבׁשלּו ׁשּלא ּפי על אף ּבהן, ּכּיֹוצא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹוכל
הרּבה, ּבּׁשּול צריכין ׁשאינן מּפני הן, צרּכֹו ּכל ּבׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
לׁשהֹותן  אסּור ּולפיכ לאלּתר, לאכלן עליהן ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָודעּתֹו
וימּתין  ׁשּבת, מֹוצאי עד אסּורין - וׁשהה עבר ואם ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָּבתּנּור.

ׁשּיעׂשּו. ְִֵֵֶָּבכדי
.‚Èאֹותֹו וׁשהה יֹום, מּבעֹוד ּבׂשר לתֹוכֹו ׁשּנתן ְְְִִֶַַָָָָּתּנּור

יחּתה  ׁשאם מּתר; ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּגדי ּבׂשר אם - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻּבׁשּבת
יתחר מעט]ּבּגחלים, אּלא [ישרף צרי ׁשאינֹו הּבׂשר, ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

אסּור, הּוא, ׁשֹור אֹו עז ּבׂשר ואם ּבלבד; האׁש ְְְֲִִִֵֵַַָָחמימּות
- ּבטיט הּתּנּור ּפי טח ואם לבּׁשלֹו. ּבּגחלים יחּתה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּמא
הרּוח, ּתּכנס ולחּתֹות, הּתּנּור לפּתח ּבא ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻמּתר,

הּתּנּור. ויצטּנן ויּפסד, הּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָויתקּׁשה
.„È עליו ּגֹוזרין אין אֹותֹו, מפסדת ׁשהרּוח ּדבר ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

ויחּתה  יגּלהּו ּפׁשּתן ׁשּמא ׁשל אּונין נֹותנין זה ּומּפני ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
יּפסד. - ּגּלהּו ׁשאם חׁשכה, עם הּתּנּור ְֲִִִִֵֵֶַַָָָלתֹו

.ÂËאֹו העז ּכבׂשר הּוא הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשלם ּגדי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנתן
אם  אּלא ּבּגחלים, יחּתה ׁשּמא לׁשהֹותֹו, ואסּור ׁשֹור, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבׂשר

הּתּנּור  טח עם ּכן לּתּנּור הּפסח ּכבׂש לׁשלׁשל ּומּתר . ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
זריזין  חבּורה ׁשּבני מּפני טח, ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָחׁשכה,

ֵהן.[זהירים]
.ÊËּב צֹולין ּכדי אין אּלא האׁש, ּגּבי על ּוביצה ּבצל ׂשר ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

יֹום  מּבעֹוד אחר ׁשּיּצלּו נׁשארּו ואם לאכילה. ראּויין ויהיּו , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ
ׁשהן  מּפני מּתר, - הרּבה ׁשּיּצלּו עד ּבׁשּבת האׁש על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכן

יחר - חתה ׁשאם לֹו; ורע מעט]ּכמצטּמק אֹותן,[ישרוף ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
הּמגמר מּניחין זה ּומּפני הם. האׁש ּגּוף [בשמים]ׁשעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

הּכלים -חׁשכה,עם[בגדים]ּתחת ּבּגחלים חתה ׁשאם ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּכלים ויעּׁשן הּמגמר בבגדים]יּׂשרף עשן .[יעלה ְִִִֵֵֵַַַָָֻ

.ÊÈאינֹו זה, ּבענין אֹוסרין ׁשאנּו ּדבר ׁשּכל למדּת, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהא
יחּתה  ׁשּמא - ּגזרה אּלא ּבׁשּבת, נעׂשה ׁשהּוא מּׁשּום ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור

לּיֹורה צמר נֹותנין אין ,לפיכ אּלא [לצובעו]ּבּגחלים. , ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עקּורה היתה ּכן יחּתה [מוגבהת]אם ׁשּמא - האׁש מעל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

טּוח ּפיה ׁשּיהיה והּוא יגיס [סגור]ּבּגחלים; ׁשּמא - ּבטיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
מּׁשחׁשכה. ֲִֵֶָָּבּה

.ÁÈ הררה ולא חׁשכה, עם ּבּתּנּור הּפת את נֹותנין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹאין
דקה] ׁשּיקרמּו[עוגה ּכדי אּלא - הּגחלים ּגּבי [ישחימו]על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבאׁש אֹו ּבּתּנּור מדּבקים ׁשאינן העליון]ּפנים ואם [חלקה . ְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ
יחּתה, ׁשאם מּתר; - אפּיתן ׁשּיגמר עד כן אחרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻנׁשארּו
לא  ועדין וחׁשכה לחׁשכה, סמּו נתן ואם אֹותן. ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹיפסיד
מֹוצאי  עד מהן לאכל אסּור - ּבמזיד אם - פניה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרמּו
לרּדֹות  לֹו מּתר - ּבׁשֹוגג ואם ׁשּיעׂשּו. ּבכדי וימּתין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשּבת,

התנור] מן להוציא ּבׁשּבת;[- סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְִֶַָָָֹמּמּנה
ּבמרּדה ירּדה לא - רֹודה לכך]ּוכׁשהּוא מיוחד כלי -]ּכדר ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ

ּבּה. וכּיֹוצא ּבסּכין אּלא ּבחל, עֹוׂשה ְְְִֵֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
.ËÈ ׁשּירצה ּדבר מּכל מדּורה אדם ּגּבי עֹוׂשה על ּבין , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּומׁשּתּמׁש יֹום, מּבעֹוד ּומדליקּה מנֹורה, ּגּבי על ּבין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָקרקע
רב  ׁשּידליק וצרי ּבׁשּבת. ּכנגּדּה מתחּמם אֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלאֹורּה
מאליה  עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד חׁשכה, קדם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמדּורה
ּבׁשּבת  ּבּה להנֹות אסּור רּבּה, הדליק לא ואם הּׁשּבת; ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻקדם
ׁשּתעלה  ּכדי העצים ויניד ּבּה יחּתה ׁשּמא ּגזרה , -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עביֹו רב להדליק צרי יחידי, עץ הדליק ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשלהבת.

יֹום. מּבעֹוד הּקפֹו ְְִֵֶֹורב
.Îּבּגבּולין אמּורים? ּדברים מקומות]ּבּמה אבל [בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ

הּמֹוקד  ּבית ּבמדּורת ּבעצים האּור את מאחיזין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמקּדׁש,
לפני]עם חֹוׁשׁשין [- ואין ׁשהּכהנים חׁשכה, יחּתה, ׁשּמא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

הן.[זהירים]זריזין ְִִֵ
.‡Î ּגרעינים ׁשל אֹו קנים ׁשל מדּורה צריהיתה אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

הּׁשּבת, קדם האׁש ּבּה ׁשהתחיל ּכיון אּלא הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
ּבמהרה, ּבהן נתלית ׁשהאׁש מּפני ּבּה, להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
הּניח  אֹו קנים, אגד אם ,לפיכ לחּתֹות.  צרי ְְְִִִִִִֵַַַָָָָואינֹו

ּבחֹותלֹות וצרי[סלים]הּגרעינין ּכעצים, הן הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
הּׁשּבת. קדם מאליה הּׁשלהבת ּבהן ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּתעלה

.·Îרבב ׁשל אֹו ּגפרית, ׁשל אֹו זפת, ׁשל דבר מדּורה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ
קירהשמנוני] ׁשל אֹו ּגבבה [שעוה], ׁשל אֹו קׁש, ׁשל אֹו , ְִֶֶֶַָָָ

דקים] מּפני [עצים הּׁשּבת, קדם רּבּה להדליק צרי אינֹו -ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
ּבמהרה. אֹותם מדלקת ְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהאׁש

ד  ¤¤ּפרק
מתחּמם,‡. הּוא - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש

ּגפת ּכגֹון: האׁש, ּכעין ּבבּׁשּולֹו זיתים]ּומֹוסיפין ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ
זּוגין[שדות]וזבל אֹו וחל, וסיד, ּומלח, ענבים], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ

צמר]ּומּוכין ׁשּׁשלׁשּתן[אגודות ּבזמן [האחרונים]ועׂשבים ְְְֲִִִֶַַָָָ
הּמֹוסיף'. 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים עצמן; מחמת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָלחין
ּבחמימּותֹו יּׁשאר - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
אֹותֹו מֹונעין אּלא ּבּׁשּול, לֹו מֹוסיפין ואינן ְְְִִִִִֵֶַָָּבלבד,
ּוכסּות, יבׁשים, ועׂשבים ּומּוכין זּוגין ּכגֹון: ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָמּלהצטּנן,

וכנפי נוצות]ּופרֹות, ּונערת[- פירורי]יֹונה, הּפׁשּתן,[- ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
חרׁשים ּוׁשלחין[נגרים]ּונסרת בשערותיה], בהמה ,[עור ְְִִֶָָָֹ

מֹוסיף'. ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים צמר; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָוגּזי
יֹום,·. מּבעֹוד הּמֹוסיף ּבדבר ׁשּטֹומנין היה, הּדין ְְְִִִִִֶַַָָָָמן

האׁש ּגּבי על מׁשהין ׁשהרי ּבׁשּבת, טמּון הּתבׁשיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָויּׁשאר
מּבעֹוד  הּמֹוסיף, ּבדבר להטמין חכמים אסרּו אבל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָּבׁשּבת;
עד  לגּלֹותּה ויצטר ּבׁשּבת, הּקדרה ּתרּתח ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיֹום,
ּבדבר  טֹומן ונמצא ּבׁשּבת, ויכּסה ויחזר הרתיחה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּתנּוח
ּבדבר  להטמין מּתר ,לפיכ אסּור. ׁשהּוא ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻהּמֹוסיף

הּׁשמׁשֹות ּבין לילה]הּמֹוסיף, ספק יום ׁשּסתם [ספק - ְְִֵֶַַָָ
וכיון  מּבעּבּוען, ונחּו רתחּו ּכבר הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָקדרֹות

רֹותחין. אינן ׁשּוב ְִֵֶָָׁשּנחּו,
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מֹוסיף,‚. ׁשאינֹו ּבדבר הּתבׁשיל לטמן היה, הּדין מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן
ּג - זה ּדבר חכמים אסרּו אבל עצמּה; ׁשּמא ּבׁשּבת זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּברמץ חם]יטמין ונמצא [אפר אׁש, ׁשל ניצֹוצֹות ּבֹו ויהיה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ
חם [גורף]חֹותה ּדבר להטמין אסרּו ,לפיכ ּבּגחלים; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

מֹוסיף. ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו ְְֲִִֵֶַַָָָּבׁשּבת,
חׁשכה„. לא ספק חׁשכה השמשות]ספק בין מּתר [- , ֲֲֵֵֵֵָָָָָֹֻ

ּבדבר  ּבׁשּבת, הּצֹונן ּדבר לטמן ּומּתר חם. ּדבר את ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֻלטמן
ׁשּתפּוג ּכדי אֹו ּביֹותר, יצטּנן ׁשּלא מֹוסיף, [תחלש]ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

מּתר  - ּבׁשּבת ונתּגּלּו ׁשּבת, מערב ׁשּטמנן חּמין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻצּנתֹו.
ּבׁשּבת. הּכּסּוי להחליף ּומּתר מֹוסיף; אינֹו ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻלכּסֹותן,
יֹונה  ּכנפי נֹוטל אֹו יֹונה, ּכנפי ּומּניח ּכסּות נֹוטל ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָּכיצד?

הּכסּות. ְִַַַּומּניח
מּתר ‰. - אחר לכלי מּכלי החּמין, הּמים אֹו הּתבׁשיל ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָֻּפּנה

ּכמֹו מֹוסיף, ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת האחר הּכלי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלהטמין
חם  ּדבר אּלא ּבׁשּבת, להטמין אסרּו ׁשּלא הּצֹונן ; ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּדבר

מּתר  ּפּנהּו, אם אבל ּבֹו; ׁשּנתּבּׁשל ראׁשֹון ּבכלי .ׁשהּוא ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֻ
.Âמחם מים]מּניחין על [דוד ּוקדרה ּבׁשּבת, מחם ּגּבי על ְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ

קד  ּגּבי על ּומחם מחם, ּגּבי על ּוקדרה קדרה, -ּגּבי רה ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָ
אּלא [סותם]וטח ׁשּיּוחּמּו, ּבׁשביל לא ּבבצק; ּפיהם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ

להטמין  אּלא אסרּו ׁשּלא חּמם; על ׁשּיעמדּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻּבׁשביל
ׁשּיהיּו ּכדי חם, ּכלי ּגּבי על חם ּכלי להּניח אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּבׁשּבת,
ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי מּניחין אין אבל מּתר. - ּבחמימּותן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻעֹומדין
חם  ּבֹו מֹוליד ׁשהרי ּבׁשּבת, חם ּכלי ּגּבי על צֹונן ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּדבר

הּניחֹו ואם יום]ּבׁשּבת; בעוד ואינֹו[- מּתר, - מּבערב ְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ
הּמֹוסיף. ּבדבר ְְִֵַָָּכטֹומן

ה  ¤¤ּפרק
ואם ‡. מדליק רצה אם רׁשּות, אינּה ּבׁשּבת נר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהדלקת

מדליק  אינֹו עד רצה אחריה לרּדף חּיב ׁשאינֹו מצוה ולא ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
לאכילה; ידים נטילת אֹו חצרֹות ערּובי ּכגֹון ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיעׂשּנה,
להיֹות  חּיבין נׁשים, ואחד אנׁשים ואחד חֹובה. ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ׁשֹואל  - ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו ּבׁשּבת. ּדלּוק נר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבבּתיהן
ענג  ּבכלל ׁשּזה הּנר; את ּומדליק ׁשמן ולֹוקח הּפתחים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעל
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הדלקה: קדם לבר וחּיב ְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּבת.
ׁשל  נר להדליק וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר הע ֹולם, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמל
ּבהם  חּיב ׁשהּוא הּדברים ּכל על ׁשּמבר ּכדר - ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבת'

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
הּׁשּבת·. לנר להׁשּתּמׁש יהיה [באורו]מּתר ׁשּלא והּוא , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

ּבראּיתֹו, לדקּדק ׁשּצרי ּדבר אבל הרּבה; עּיּון צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּדבר
יּטה ׁשּמא ּגזרה - הּנר לאֹור להבחינֹו לקרב אסּור [הנר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

לפתילה] .השמן
ׁשקיעת ‚. קדם יֹום, מּבעֹוד להדליק צרי ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹהּמדליק

לפי החּמה  האנׁשים, מן יֹותר זה ּדבר על מצּוֹות ונׁשים . ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ואף  הּבית; ּבמלאכת העסּוקֹות והן ּבּבּתים, מצּויֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהן
ולֹומר  ,ּכ על אֹותן ולבּדק להזהירן האיׁש צרי כן, ּפי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹעל
הּנר'. את 'הדליקּו :ׁשּתחׁש קדם ׁשּבת ערב ביתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלאנׁשי
מדליקין. אין - נכנס לא ספק הּׁשּבת, ונכנס חׁשכה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹספק

.„- ּבינֹונּיים ּכֹוכבים ׁשלׁשה ׁשּיראּו עד החּמה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּתׁשקע
ספק  והּוא מקֹום, ּבכל הּׁשמׁשֹות' 'ּבין הּנקרא הּזמן ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּוא
מקֹום  ּבכל להחמיר ּבֹו ודנין הּלילה; מן ספק הּיֹום, .מן ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

הּׁשמׁשֹות  ּבין מלאכה והעֹוׂשה ּבֹו, מדליקין אין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּולפיכ
חּיב  - ּבׁשֹוגג ׁשּבת, ּבמֹוצאי הּׁשמׁשֹות ּובין ׁשּבת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָערב

ּגד  לא - אּלּו וכֹוכבים מקֹום. מּכל הּנראים חּטאת ֹולים ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ
ּומּׁשּיראּו ּבּלילה; אּלא נראין ׁשאינן קטּנים ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּיֹום,

וּדאי. לילה זה הרי הּבינֹונּיים, אּלּו ּכֹוכבים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשלׁשה
מּדבר ‰. אֹותּה עֹוׂשין אין לׁשּבת, ּבּה ׁשּמדליקין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּפתילה

מסכסכת ּומׁשי,[קופצת]ׁשהאּור וׂשער, צמר, ּכגֹון - ּבֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
נּפץ ׁשּלא ּופׁשּתן הארז, ּומיני [נוקה]וצמר ּדקל, ׁשל וסיב , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻ

ּבֹו נתלית ׁשהאּור מּדבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא הרּכים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעץ
נפּוצה ּפׁשּתה ּכגֹון וכּיֹוצא [נקיה]- ּגפן, וצמר ׁשׁש, ּובגדי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ׁשּידליק  צרי - והּמדליק ּבֹו. נתלית ׁשהאּור מּדבר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבהן
הּפתילה. מן הּיֹוצא ְְִִֵַַָֹּברב

.Â- ּבֹו מדליקין ׁשאין ּדבר על ּבֹו ׁשּמדליקין ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכֹור
אסּור  אֹורה, להֹוסיף ּכדי הּפתילה להעבֹות ואם אם ; ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּתׁשּתלׁשל  ולא עֹומדת ׁשּתהא ּכדי הּפתילה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהקׁשֹות
מּתר.[תיפול] ְַָָֻלמּטה,

.Êּוגריס מלח ׁשל ּגרּגר הּנר [גרגר]נֹותנין ּפי על ּפֹול ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּדֹולק ׁשּיהא ּכדי ׁשּבת, רב]ּבערב ׁשּבת [זמן וכל ּבלילי . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבין  - מדּורה מהן עֹוׂשין ּבהן, מדליקין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּפתילֹות
ּגּבי  על ּבין לאֹורּה, להׁשּתּמׁש ּבין ּכנגּדּה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלהתחּמם
ּפתילה  לעׂשֹותן אּלא אסרּו ולא קרקע; ּגּבי על ּבין ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמנֹורה,

ּבלבד. ְְִֵַלנר,
.Á אחר נמׁש ׁשּיהא צרי לׁשּבת, ּבֹו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמן

ּכגֹון הּפתילה  - הּפתילה אחר נמׁשכין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
קיק וׁשמן וׁשעוה, הקקיון]זפת, ואליה[מעץ הכבש], ,[זנב ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָ

ּבפתילֹות  מדליקין אין זה ּומּפני ּבהן. מדליקין אין - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב
אחר  נמׁשכים ׁשאין ּבׁשמנים ולא ּבהן, נתלית האּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאין

אפל הּנר אֹור יהיה ׁשּמא ּגזרה, - ויּטה [חלש]הּפתילה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לאֹורּה. ׁשּיׁשּתּמׁש ּבׁשעה ְְְִֵֶַָָָָאֹותּה

.Ë ׁשמן לתֹוכן נֹותן - ׁשּנּמֹוחּו דגים וקרבי ׁשהּתיכֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָחלב
ּומדליק  ׁשהּוא, -ּכל ּבהן מדליקין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

מּפני  ידליק, לא - ּבהן ׁשּמדליקין ּבׁשמנים ערבן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאפּלּו
דליקים]ׁשאין הלא הפתילה]נמׁשכין[השמנים .[אחר ְִִֵֶָ

.Èּבעטרן מדליקין הזפת]אין -[פסולת רע ׁשריחֹו מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ּבצרי  ולא הּנר. לאֹור ליׁשב עליו וחֹובה ויצא, יּניחּנּו ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

עץ] הּנר;[שרף מן מּמּנּו יּקח ׁשּמא - טֹוב ׁשריחֹו מּפני ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
עף ׁשהּוא מּפני דליקה]ועֹוד, לגרום ויכול ולא [באויר . ְְְִֵֶָֹ

לידי  ויבֹוא עף, ׁשהּוא מּפני - ּבחל ואפּלּו לבן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹּבנפט
ַָָסּכנה.

.‡È ׁשמן ּכגֹון - ׁשמנים ּבׁשאר לכּתחּלה להדליק ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר
אּלא  אסּור אין ּבהן; ּכּיֹוצא וכל ולפת, וׁשמׁשמין, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻצנֹון,

ּבלבד  חכמים ׁשּמנּו .אּלּו ְֲִִֵֶַָָ
.·È ּבׁשביל הּנר, ּפי על ׁשמן מלא מנּקב ּכלי אדם יּתן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלא

מנּטף  ויּתן ׁשּיהא הּנר ּבצד ויּתנּנה ׁשמן קערה ימּלא ולא , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

zay zekld - mipnf xtq - '` xc` f"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגזרה, - ׁשֹואבת ׁשּתהא ּבׁשביל לתֹוכּה, הּפתילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹראׁש
ואסּור  ּבּנר, נמאס לא ׁשהרי ׁשּבּכלי, הּׁשמן מן יּקח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא
הּנר, ּכבתה ואפּלּו ּבֹו, ׁשהדלק הּׁשמן מן ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻלהנֹות

אּסּור מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני - הּנר מן נטף [-ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ
איסור] למלאכת ומיוחד ּבֹומיועד ׁשּיׁש הּכלי חּבר ואם .ְְִִִֵֵֶַ

מּתר. - ּבהן וכּיֹוצא ּובחרׂשית ּבסיד הּנר אל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשמן
.‚È ּבׁשּבת ׁשמן ּבֹו לקּבל הּנר ּתחת ּכלי נֹותנין ׁשהרי אין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מהכנֹו הּכלי בו]מבּטל להעשות מוכן שהיה ואם [ממה ; ְְְֲִִֵֵֵַַ
לקּבל  ּבׁשּבת הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין מּתר. יֹום, מּבעֹוד ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻנתנֹו

מהאש]ניצֹוצֹות והרי [המינתזין מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני - ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
מערב  ואפּלּו מים, לתֹוכֹו לּתן ואסּור מּלטלטלֹו; ּבּטלֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלא

הּניצֹוצֹות. ּכּבּוי את מקרב ׁשהּוא מּפני - ְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּבת
.„Èּפֹולין מכינים]אין בגד קֹורין [-בדיקת ולא הּנר, לאֹור ְְִִֵֵַֹ

ּבּתים  עׂשרה ואפּלּו קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה ואפּלּו הּנר, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָלאֹור
לאֹורֹו יפלה ולא יקרא לא - ּבעליֹונה והּנר זה, ּגב על ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
ּבענין  קֹורין ׁשנים היּו ואם ויּטה. יׁשּכח ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּתחּתֹונה,
מזּכיר  מהן אחד ׁשּכל הּנר; לפני לקרֹות מּתרין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
מהן  אחד ׁשּכל ענינֹות, ּבׁשני לא אבל ׁשכח; אם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹחברֹו

ּבענינֹו. ְְִָָטרּוד
.ÂË ׁשהרב מּפני הּנר, לאֹור רּבן לפני קֹורין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתינ ֹוקֹות

עליו  אימתן ׁשאין מּפני יקרא, לא הּוא אבל ויׁשמׁשּמרן; . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
הּפרׁשה  ראׁש ׁשּיראה עד הּנר, לאֹור ּבספר לראֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו
והן  ּבידן, הּספר נֹותן ּכ ואחר להקרֹותן, צרי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא

לפניו. ְְִָָקֹוראין
.ÊË הרּבה ּבעּיּון אּלא נּכרין ואינן לזה, זה הּדֹומין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלים

יׁשּכח, ׁשּמא ּביניהן; ּולהבחין הּנר לאֹור להקריבן אס ּור -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹוסֹות ויּטה  לבּדק לֹו אסּור - קבּוע ׁשאינֹו ׁשּמׁש ,לפיכ . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשמן, ׁשל ּבנר ּבין מּכירן, ׁשאינֹו מּפני הּנר, לאֹור ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוקערֹות
לֹו מּתר - קבּוע ׁשּמׁש אבל רב; ׁשאֹורֹו נפט ׁשל ּבנר ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
עּיּון  צרי ׁשאינֹו מּפני ּוקערֹות, ּכֹוסֹות הּנר לאֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלבּדק
לבּדק, לֹו מֹורין אין - זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהרּבה.

יסּתּפק ׁשּמא ּגזרה, מּתר; ׁשהּוא ּפי על מּמּנּו.[יקח]ואף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
.ÊÈ,ּכדרּכֹו ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר

ּובׁשעה  ׁשּפֹותח ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ּכדי ׁשּנֹועל  ּבׁשּבת הּמדּורה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

רּוח  אּלא ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתהא
המחּבר  אילן ּגּבי על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמצּויה.

חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְֵֵַַַלּקרקע,
.ÁÈׁשׁש ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל, ׁשל ועירֹות מדינֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ׁשּבת  ּבערב ּכדי ּתקיעֹות ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשּלּה[העיר]להׁשמיע הּמגרׁש אנׁשי וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

.[סביבותיה]
.ËÈמּלחרׁש ּבּׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּתקיעה

הּקרֹובין ואין ׁשּבּׂשדה; מלאכה ּומּלעׂשֹות [לעיר]ּומּלעדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּבבת  ּכּלם ויּכנסּו רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר, לּכנס ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻרּׁשאין

והּתריסין ּפתּוחֹות, החנּיֹות ועדין גם אחת; [המשמשים ְְְֲֲִִִַַַַַַֻ
הּתריסין,כדוכן] נסּתּלקּו - ׁשנּיה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹֻמּנחין.

ּגּבי  על מּנחֹות והּקדרֹות החּמין ועדין החנּיֹות; ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻוננעלּו
המסּלק סּלק - ׁשליׁשית ּתקיעה לתקע התחיל [את ּכירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ

מהכירה] הּנרֹות.הקדרות את והדליקּו הּמטמין, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמין
להדּביק ּכדי אֹו ּדג, לצלֹות ּכדי ּפת [להכניס]ו ׁשֹוהה ְְְְְְִִֵֵֶַַָ

וׁשֹובת. ותֹוקע, ּומריע ותֹוקע ְְְִֵֵֵֵַַַַַּבּתּנּור,
.Î קדם והּׁשליׁשית, ּבמנחה; אֹותּה ּתֹוקע ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּתקיעה

החּמה  צאת לׁשקיעת אחר ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתֹוקעין וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
למעׂשיהן. העם להּתיר ְְֲִִֵֶַַַָָָהּכֹוכבים,

.‡Îהיּו לא ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַָָָֹיֹום
ולא  ּתֹוקעין לא ׁשּבת, ּבמֹוצאי להיֹות חל ְְְְְִִִֵַָָָֹֹּתֹוקעין;

ולא מבּדילין  ּתֹוקעין ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
לאח  להיֹות חל ּתֹוקעין.מבּדילין; ולא מבּדילין הּׁשּבת, ר ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָֹ

ה'תשע"ד  א' אדר י"ז שני יום

ו  ¤¤ּפרק
אף ‡. - ּבׁשּבת מלאכה לנּו לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲַַַַָָָָָָאסּור

הּׁשּבת  על מצּוה ׁשאינֹו ּפי לֹועל ׁשאמר ּפי על ואף , ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
מלאכה  לאֹותּה צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף הּׁשּבת, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמּקדם
ּכדי  סֹופרים, מּדברי אּסּורֹו - זה ודבר הּׁשּבת; לאחר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ּבעצמן. לעׂשֹות ויבֹואּו ּבעיניהן, קּלה ׁשּבת תהיה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

יׂשראל ·. ּבׁשביל אם - ּבׁשּבת מעצמֹו מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּגֹוי
מֹוצאי  עד מלאכה ּבאֹותּה להנֹות אסּור - אֹות ּה ְְֵֵַָָָָָָָָָעׂשה

ׁשּתעׂשהׁשּבת  ּבכדי וימּתין לעשות , שיוכל זמן [שיעור ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
ּבֹוהמלאכה] ׁשּידעּו עד ּבפרהסיא, הּדבר יהא ׁשּלא והּוא ;ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ואם  ּבׁשּבת. נעׂשה הּוא ּפלֹוני ּבׁשביל זה ׁשּדבר ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָרּבים
ּבׁשּבת. ּבּה להנֹות מּתר עׂשה, ּבלבד עצמֹו ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻּבׁשביל

יׂשראל;‚. לאֹורֹו מׁשּתּמׁש הּנר, את ׁשהדליק ּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
מן  ּבֹו לירד ּכבׁש עׂשה אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָואם
אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ואם יׂשראל; אחריו ירד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּספינה,

אח  מׁשקה ּבהמּתֹו, להׁשקֹות מים לּקט מּלא יׂשראל; ריו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לאכל  ּבהמּתֹו יׂשראל מּניח לבהמּתֹו, להאכיל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעׂשבים

-מהן  יׂשראל לאֹותֹו מּכיר הּגֹוי אֹותֹו יהא ׁשּלא והּוא, ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּבׁשביל  עֹוׂשה ונמצא ּבׁשבילֹו, ּבמלאכּתֹו ירּבה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָׁשּמא
ּבֹו יהנה לא - ּבֹו להרּבֹות ׁשאפׁשר ּדבר ּכל וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיׂשראל.

מּכירֹו. אינֹו ּכן אם אּלא ְִִֵֵֶַַָָּבׁשּבת,
.„- וכבׁש נר ּכגֹון ּולמעט, להרּבֹות ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּבׁשּבת, יׂשראל אחריו נהנה עצמֹו, ּבׁשביל ועׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹואיל
מּכירֹו ׁשהּוא ּפי על אם ואף - ּבׁשּבת ּבמסּבה הּדלּוק נר . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּדעת  על ׁשהּמדליק, לאֹורּה; להׁשּתּמׁש אסּור יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרב
מחצה  לאֹורּה. להׁשּתּמׁש מּתר ּגֹוים, רב ואם מדליק. ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻהרב
אין  - לכּבֹות ּגֹוי ּובא ּבׁשּבת, ּדלקה נפלה אסּור. ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָָָָלמחצה,
עלינּו; ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני ּתכּבה', ו'אל 'ּכּבה' לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹומרין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
קבר [יהודי]מת‰. לֹו וחפרּו ארֹון, ּגֹוים לֹו ׁשעׂשּו ְְִֵֶֶֶָָָ

- ּבצנעה אם - ּבהן לסּפד חלילין לֹו הביאּו אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּבׁשּבת,
היה  ואם ּבֹו. ויּקבר ׁשּבת, למֹוצאי ׁשּיעׂשּו ּבכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָימּתין
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מֹוסיף,‚. ׁשאינֹו ּבדבר הּתבׁשיל לטמן היה, הּדין מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן
ּג - זה ּדבר חכמים אסרּו אבל עצמּה; ׁשּמא ּבׁשּבת זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּברמץ חם]יטמין ונמצא [אפר אׁש, ׁשל ניצֹוצֹות ּבֹו ויהיה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ
חם [גורף]חֹותה ּדבר להטמין אסרּו ,לפיכ ּבּגחלים; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

מֹוסיף. ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו ְְֲִִֵֶַַָָָּבׁשּבת,
חׁשכה„. לא ספק חׁשכה השמשות]ספק בין מּתר [- , ֲֲֵֵֵֵָָָָָֹֻ

ּבדבר  ּבׁשּבת, הּצֹונן ּדבר לטמן ּומּתר חם. ּדבר את ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֻלטמן
ׁשּתפּוג ּכדי אֹו ּביֹותר, יצטּנן ׁשּלא מֹוסיף, [תחלש]ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

מּתר  - ּבׁשּבת ונתּגּלּו ׁשּבת, מערב ׁשּטמנן חּמין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻצּנתֹו.
ּבׁשּבת. הּכּסּוי להחליף ּומּתר מֹוסיף; אינֹו ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻלכּסֹותן,
יֹונה  ּכנפי נֹוטל אֹו יֹונה, ּכנפי ּומּניח ּכסּות נֹוטל ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָּכיצד?

הּכסּות. ְִַַַּומּניח
מּתר ‰. - אחר לכלי מּכלי החּמין, הּמים אֹו הּתבׁשיל ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָֻּפּנה

ּכמֹו מֹוסיף, ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת האחר הּכלי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלהטמין
חם  ּדבר אּלא ּבׁשּבת, להטמין אסרּו ׁשּלא הּצֹונן ; ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּדבר

מּתר  ּפּנהּו, אם אבל ּבֹו; ׁשּנתּבּׁשל ראׁשֹון ּבכלי .ׁשהּוא ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֻ
.Âמחם מים]מּניחין על [דוד ּוקדרה ּבׁשּבת, מחם ּגּבי על ְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ

קד  ּגּבי על ּומחם מחם, ּגּבי על ּוקדרה קדרה, -ּגּבי רה ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָ
אּלא [סותם]וטח ׁשּיּוחּמּו, ּבׁשביל לא ּבבצק; ּפיהם ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ

להטמין  אּלא אסרּו ׁשּלא חּמם; על ׁשּיעמדּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻּבׁשביל
ׁשּיהיּו ּכדי חם, ּכלי ּגּבי על חם ּכלי להּניח אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּבׁשּבת,
ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי מּניחין אין אבל מּתר. - ּבחמימּותן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֻעֹומדין
חם  ּבֹו מֹוליד ׁשהרי ּבׁשּבת, חם ּכלי ּגּבי על צֹונן ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּדבר

הּניחֹו ואם יום]ּבׁשּבת; בעוד ואינֹו[- מּתר, - מּבערב ְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ
הּמֹוסיף. ּבדבר ְְִֵַָָּכטֹומן

ה  ¤¤ּפרק
ואם ‡. מדליק רצה אם רׁשּות, אינּה ּבׁשּבת נר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהדלקת

מדליק  אינֹו עד רצה אחריה לרּדף חּיב ׁשאינֹו מצוה ולא ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
לאכילה; ידים נטילת אֹו חצרֹות ערּובי ּכגֹון ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיעׂשּנה,
להיֹות  חּיבין נׁשים, ואחד אנׁשים ואחד חֹובה. ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ׁשֹואל  - ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו ּבׁשּבת. ּדלּוק נר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבבּתיהן
ענג  ּבכלל ׁשּזה הּנר; את ּומדליק ׁשמן ולֹוקח הּפתחים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעל
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הדלקה: קדם לבר וחּיב ְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּבת.
ׁשל  נר להדליק וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר הע ֹולם, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמל
ּבהם  חּיב ׁשהּוא הּדברים ּכל על ׁשּמבר ּכדר - ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבת'

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
הּׁשּבת·. לנר להׁשּתּמׁש יהיה [באורו]מּתר ׁשּלא והּוא , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

ּבראּיתֹו, לדקּדק ׁשּצרי ּדבר אבל הרּבה; עּיּון צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּדבר
יּטה ׁשּמא ּגזרה - הּנר לאֹור להבחינֹו לקרב אסּור [הנר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

לפתילה] .השמן
ׁשקיעת ‚. קדם יֹום, מּבעֹוד להדליק צרי ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹהּמדליק

לפי החּמה  האנׁשים, מן יֹותר זה ּדבר על מצּוֹות ונׁשים . ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ואף  הּבית; ּבמלאכת העסּוקֹות והן ּבּבּתים, מצּויֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהן
ולֹומר  ,ּכ על אֹותן ולבּדק להזהירן האיׁש צרי כן, ּפי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹעל
הּנר'. את 'הדליקּו :ׁשּתחׁש קדם ׁשּבת ערב ביתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלאנׁשי
מדליקין. אין - נכנס לא ספק הּׁשּבת, ונכנס חׁשכה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹספק

.„- ּבינֹונּיים ּכֹוכבים ׁשלׁשה ׁשּיראּו עד החּמה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשּתׁשקע
ספק  והּוא מקֹום, ּבכל הּׁשמׁשֹות' 'ּבין הּנקרא הּזמן ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּוא
מקֹום  ּבכל להחמיר ּבֹו ודנין הּלילה; מן ספק הּיֹום, .מן ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

הּׁשמׁשֹות  ּבין מלאכה והעֹוׂשה ּבֹו, מדליקין אין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּולפיכ
חּיב  - ּבׁשֹוגג ׁשּבת, ּבמֹוצאי הּׁשמׁשֹות ּובין ׁשּבת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָערב

ּגד  לא - אּלּו וכֹוכבים מקֹום. מּכל הּנראים חּטאת ֹולים ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ
ּומּׁשּיראּו ּבּלילה; אּלא נראין ׁשאינן קטּנים ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּיֹום,

וּדאי. לילה זה הרי הּבינֹונּיים, אּלּו ּכֹוכבים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשלׁשה
מּדבר ‰. אֹותּה עֹוׂשין אין לׁשּבת, ּבּה ׁשּמדליקין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּפתילה

מסכסכת ּומׁשי,[קופצת]ׁשהאּור וׂשער, צמר, ּכגֹון - ּבֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
נּפץ ׁשּלא ּופׁשּתן הארז, ּומיני [נוקה]וצמר ּדקל, ׁשל וסיב , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻ

ּבֹו נתלית ׁשהאּור מּדבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא הרּכים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעץ
נפּוצה ּפׁשּתה ּכגֹון וכּיֹוצא [נקיה]- ּגפן, וצמר ׁשׁש, ּובגדי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ׁשּידליק  צרי - והּמדליק ּבֹו. נתלית ׁשהאּור מּדבר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבהן
הּפתילה. מן הּיֹוצא ְְִִֵַַָֹּברב

.Â- ּבֹו מדליקין ׁשאין ּדבר על ּבֹו ׁשּמדליקין ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכֹור
אסּור  אֹורה, להֹוסיף ּכדי הּפתילה להעבֹות ואם אם ; ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּתׁשּתלׁשל  ולא עֹומדת ׁשּתהא ּכדי הּפתילה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהקׁשֹות
מּתר.[תיפול] ְַָָֻלמּטה,

.Êּוגריס מלח ׁשל ּגרּגר הּנר [גרגר]נֹותנין ּפי על ּפֹול ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּדֹולק ׁשּיהא ּכדי ׁשּבת, רב]ּבערב ׁשּבת [זמן וכל ּבלילי . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבין  - מדּורה מהן עֹוׂשין ּבהן, מדליקין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּפתילֹות
ּגּבי  על ּבין לאֹורּה, להׁשּתּמׁש ּבין ּכנגּדּה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלהתחּמם
ּפתילה  לעׂשֹותן אּלא אסרּו ולא קרקע; ּגּבי על ּבין ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמנֹורה,

ּבלבד. ְְִֵַלנר,
.Á אחר נמׁש ׁשּיהא צרי לׁשּבת, ּבֹו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמן

ּכגֹון הּפתילה  - הּפתילה אחר נמׁשכין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
קיק וׁשמן וׁשעוה, הקקיון]זפת, ואליה[מעץ הכבש], ,[זנב ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָ

ּבפתילֹות  מדליקין אין זה ּומּפני ּבהן. מדליקין אין - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב
אחר  נמׁשכים ׁשאין ּבׁשמנים ולא ּבהן, נתלית האּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאין

אפל הּנר אֹור יהיה ׁשּמא ּגזרה, - ויּטה [חלש]הּפתילה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לאֹורּה. ׁשּיׁשּתּמׁש ּבׁשעה ְְְִֵֶַָָָָאֹותּה

.Ë ׁשמן לתֹוכן נֹותן - ׁשּנּמֹוחּו דגים וקרבי ׁשהּתיכֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָחלב
ּומדליק  ׁשהּוא, -ּכל ּבהן מדליקין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

מּפני  ידליק, לא - ּבהן ׁשּמדליקין ּבׁשמנים ערבן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאפּלּו
דליקים]ׁשאין הלא הפתילה]נמׁשכין[השמנים .[אחר ְִִֵֶָ

.Èּבעטרן מדליקין הזפת]אין -[פסולת רע ׁשריחֹו מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ּבצרי  ולא הּנר. לאֹור ליׁשב עליו וחֹובה ויצא, יּניחּנּו ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

עץ] הּנר;[שרף מן מּמּנּו יּקח ׁשּמא - טֹוב ׁשריחֹו מּפני ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
עף ׁשהּוא מּפני דליקה]ועֹוד, לגרום ויכול ולא [באויר . ְְְִֵֶָֹ

לידי  ויבֹוא עף, ׁשהּוא מּפני - ּבחל ואפּלּו לבן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹּבנפט
ַָָסּכנה.

.‡È ׁשמן ּכגֹון - ׁשמנים ּבׁשאר לכּתחּלה להדליק ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר
אּלא  אסּור אין ּבהן; ּכּיֹוצא וכל ולפת, וׁשמׁשמין, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻצנֹון,

ּבלבד  חכמים ׁשּמנּו .אּלּו ְֲִִֵֶַָָ
.·È ּבׁשביל הּנר, ּפי על ׁשמן מלא מנּקב ּכלי אדם יּתן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלא

מנּטף  ויּתן ׁשּיהא הּנר ּבצד ויּתנּנה ׁשמן קערה ימּלא ולא , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
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ּגזרה, - ׁשֹואבת ׁשּתהא ּבׁשביל לתֹוכּה, הּפתילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹראׁש
ואסּור  ּבּנר, נמאס לא ׁשהרי ׁשּבּכלי, הּׁשמן מן יּקח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא
הּנר, ּכבתה ואפּלּו ּבֹו, ׁשהדלק הּׁשמן מן ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻלהנֹות

אּסּור מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני - הּנר מן נטף [-ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ
איסור] למלאכת ומיוחד ּבֹומיועד ׁשּיׁש הּכלי חּבר ואם .ְְִִִֵֵֶַ

מּתר. - ּבהן וכּיֹוצא ּובחרׂשית ּבסיד הּנר אל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשמן
.‚È ּבׁשּבת ׁשמן ּבֹו לקּבל הּנר ּתחת ּכלי נֹותנין ׁשהרי אין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מהכנֹו הּכלי בו]מבּטל להעשות מוכן שהיה ואם [ממה ; ְְְֲִִֵֵֵַַ
לקּבל  ּבׁשּבת הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין מּתר. יֹום, מּבעֹוד ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻנתנֹו

מהאש]ניצֹוצֹות והרי [המינתזין מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני - ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
מערב  ואפּלּו מים, לתֹוכֹו לּתן ואסּור מּלטלטלֹו; ּבּטלֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלא

הּניצֹוצֹות. ּכּבּוי את מקרב ׁשהּוא מּפני - ְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּבת
.„Èּפֹולין מכינים]אין בגד קֹורין [-בדיקת ולא הּנר, לאֹור ְְִִֵֵַֹ

ּבּתים  עׂשרה ואפּלּו קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה ואפּלּו הּנר, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָלאֹור
לאֹורֹו יפלה ולא יקרא לא - ּבעליֹונה והּנר זה, ּגב על ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
ּבענין  קֹורין ׁשנים היּו ואם ויּטה. יׁשּכח ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּתחּתֹונה,
מזּכיר  מהן אחד ׁשּכל הּנר; לפני לקרֹות מּתרין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
מהן  אחד ׁשּכל ענינֹות, ּבׁשני לא אבל ׁשכח; אם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹחברֹו

ּבענינֹו. ְְִָָטרּוד
.ÂË ׁשהרב מּפני הּנר, לאֹור רּבן לפני קֹורין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתינ ֹוקֹות

עליו  אימתן ׁשאין מּפני יקרא, לא הּוא אבל ויׁשמׁשּמרן; . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
הּפרׁשה  ראׁש ׁשּיראה עד הּנר, לאֹור ּבספר לראֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו
והן  ּבידן, הּספר נֹותן ּכ ואחר להקרֹותן, צרי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא

לפניו. ְְִָָקֹוראין
.ÊË הרּבה ּבעּיּון אּלא נּכרין ואינן לזה, זה הּדֹומין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלים

יׁשּכח, ׁשּמא ּביניהן; ּולהבחין הּנר לאֹור להקריבן אס ּור -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹוסֹות ויּטה  לבּדק לֹו אסּור - קבּוע ׁשאינֹו ׁשּמׁש ,לפיכ . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשמן, ׁשל ּבנר ּבין מּכירן, ׁשאינֹו מּפני הּנר, לאֹור ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוקערֹות
לֹו מּתר - קבּוע ׁשּמׁש אבל רב; ׁשאֹורֹו נפט ׁשל ּבנר ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
עּיּון  צרי ׁשאינֹו מּפני ּוקערֹות, ּכֹוסֹות הּנר לאֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלבּדק
לבּדק, לֹו מֹורין אין - זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהרּבה.

יסּתּפק ׁשּמא ּגזרה, מּתר; ׁשהּוא ּפי על מּמּנּו.[יקח]ואף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
.ÊÈ,ּכדרּכֹו ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר

ּובׁשעה  ׁשּפֹותח ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ּכדי ׁשּנֹועל  ּבׁשּבת הּמדּורה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

רּוח  אּלא ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתהא
המחּבר  אילן ּגּבי על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמצּויה.

חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְֵֵַַַלּקרקע,
.ÁÈׁשׁש ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל, ׁשל ועירֹות מדינֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ׁשּבת  ּבערב ּכדי ּתקיעֹות ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשּלּה[העיר]להׁשמיע הּמגרׁש אנׁשי וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

.[סביבותיה]
.ËÈמּלחרׁש ּבּׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּתקיעה

הּקרֹובין ואין ׁשּבּׂשדה; מלאכה ּומּלעׂשֹות [לעיר]ּומּלעדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּבבת  ּכּלם ויּכנסּו רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר, לּכנס ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻרּׁשאין

והּתריסין ּפתּוחֹות, החנּיֹות ועדין גם אחת; [המשמשים ְְְֲֲִִִַַַַַַֻ
הּתריסין,כדוכן] נסּתּלקּו - ׁשנּיה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹֻמּנחין.

ּגּבי  על מּנחֹות והּקדרֹות החּמין ועדין החנּיֹות; ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻוננעלּו
המסּלק סּלק - ׁשליׁשית ּתקיעה לתקע התחיל [את ּכירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ

מהכירה] הּנרֹות.הקדרות את והדליקּו הּמטמין, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמין
להדּביק ּכדי אֹו ּדג, לצלֹות ּכדי ּפת [להכניס]ו ׁשֹוהה ְְְְְְִִֵֵֶַַָ

וׁשֹובת. ותֹוקע, ּומריע ותֹוקע ְְְִֵֵֵֵַַַַַּבּתּנּור,
.Î קדם והּׁשליׁשית, ּבמנחה; אֹותּה ּתֹוקע ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּתקיעה

החּמה  צאת לׁשקיעת אחר ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתֹוקעין וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
למעׂשיהן. העם להּתיר ְְֲִִֵֶַַַָָָהּכֹוכבים,

.‡Îהיּו לא ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַָָָֹיֹום
ולא  ּתֹוקעין לא ׁשּבת, ּבמֹוצאי להיֹות חל ְְְְְִִִֵַָָָֹֹּתֹוקעין;

ולא מבּדילין  ּתֹוקעין ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
לאח  להיֹות חל ּתֹוקעין.מבּדילין; ולא מבּדילין הּׁשּבת, ר ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָֹ

ה'תשע"ד  א' אדר י"ז שני יום

ו  ¤¤ּפרק
אף ‡. - ּבׁשּבת מלאכה לנּו לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲַַַַָָָָָָאסּור

הּׁשּבת  על מצּוה ׁשאינֹו ּפי לֹועל ׁשאמר ּפי על ואף , ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
מלאכה  לאֹותּה צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף הּׁשּבת, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמּקדם
ּכדי  סֹופרים, מּדברי אּסּורֹו - זה ודבר הּׁשּבת; לאחר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ּבעצמן. לעׂשֹות ויבֹואּו ּבעיניהן, קּלה ׁשּבת תהיה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

יׂשראל ·. ּבׁשביל אם - ּבׁשּבת מעצמֹו מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּגֹוי
מֹוצאי  עד מלאכה ּבאֹותּה להנֹות אסּור - אֹות ּה ְְֵֵַָָָָָָָָָעׂשה

ׁשּתעׂשהׁשּבת  ּבכדי וימּתין לעשות , שיוכל זמן [שיעור ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
ּבֹוהמלאכה] ׁשּידעּו עד ּבפרהסיא, הּדבר יהא ׁשּלא והּוא ;ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ואם  ּבׁשּבת. נעׂשה הּוא ּפלֹוני ּבׁשביל זה ׁשּדבר ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָרּבים
ּבׁשּבת. ּבּה להנֹות מּתר עׂשה, ּבלבד עצמֹו ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻּבׁשביל

יׂשראל;‚. לאֹורֹו מׁשּתּמׁש הּנר, את ׁשהדליק ּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
מן  ּבֹו לירד ּכבׁש עׂשה אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָואם
אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ואם יׂשראל; אחריו ירד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּספינה,

אח  מׁשקה ּבהמּתֹו, להׁשקֹות מים לּקט מּלא יׂשראל; ריו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לאכל  ּבהמּתֹו יׂשראל מּניח לבהמּתֹו, להאכיל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעׂשבים

-מהן  יׂשראל לאֹותֹו מּכיר הּגֹוי אֹותֹו יהא ׁשּלא והּוא, ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּבׁשביל  עֹוׂשה ונמצא ּבׁשבילֹו, ּבמלאכּתֹו ירּבה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָׁשּמא
ּבֹו יהנה לא - ּבֹו להרּבֹות ׁשאפׁשר ּדבר ּכל וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיׂשראל.

מּכירֹו. אינֹו ּכן אם אּלא ְִִֵֵֶַַָָּבׁשּבת,
.„- וכבׁש נר ּכגֹון ּולמעט, להרּבֹות ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּבׁשּבת, יׂשראל אחריו נהנה עצמֹו, ּבׁשביל ועׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹואיל
מּכירֹו ׁשהּוא ּפי על אם ואף - ּבׁשּבת ּבמסּבה הּדלּוק נר . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּדעת  על ׁשהּמדליק, לאֹורּה; להׁשּתּמׁש אסּור יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרב
מחצה  לאֹורּה. להׁשּתּמׁש מּתר ּגֹוים, רב ואם מדליק. ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻהרב
אין  - לכּבֹות ּגֹוי ּובא ּבׁשּבת, ּדלקה נפלה אסּור. ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָָָָלמחצה,
עלינּו; ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני ּתכּבה', ו'אל 'ּכּבה' לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹומרין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
קבר [יהודי]מת‰. לֹו וחפרּו ארֹון, ּגֹוים לֹו ׁשעׂשּו ְְִֵֶֶֶָָָ

- ּבצנעה אם - ּבהן לסּפד חלילין לֹו הביאּו אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹּבׁשּבת,
היה  ואם ּבֹו. ויּקבר ׁשּבת, למֹוצאי ׁשּיעׂשּו ּבכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָימּתין
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ּבסרטיא וכל [רחוב]הּקבר ּגּביו, על והארֹון ּגדֹולה, ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ
עכׁשו  עֹוׂשין ׁשהּגֹוים ׁשּזה אֹומרים והּׁשבין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהעֹוברין

יׂשראל ּב אֹותֹו ּבֹו יּקבר לא זה הרי - הּוא לפלֹוני ׁשּבת, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
יׂשראל  ּבֹו לקּבר ּומּתר ּבפרהסיא. ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻעֹולמית,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיעׂשה. ּבכדי ׁשּימּתין והּוא, - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאחר

.Â ׁשהביאן ּפי על אף - למת ּבׁשּבת חלילין ׁשהביא ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי
מּמקֹום  ׁשּיבֹואּו ּבכדי ׁשּבת למֹוצאי ימּתין - החֹומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּצד
מּמקֹום  הביאּום ּבּלילה ׁשּמא ּבהן; יּספד ּכ ואחר ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָקרֹוב,

ּבהן  נכנסּו ּובּבקר החֹומה, עד ּבוּדאי אחר ידע ואם . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
מאֹותֹו ׁשּיבֹואּו ּכדי ימּתין ּבׁשּבת, הביאּום ּפלֹוני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמּמקֹום
ּבפרהסיא  הּדבר יהיה ׁשּלא והּוא - הּׁשּבת אחר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמקֹום

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ְְְֶַָָּגדֹולה,
.Ê מרחץ ּבּה והיתה ּבתֹוכּה, ּדרין וגֹוים ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעיר

למֹוצאי  ּבּה לרחץ מּתר ּגֹוים, רב אם - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּמרחצת
חּמין; ׁשּיחּמּו ּבכדי ימּתין יׂשראל, רב ואם מּיד; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּבת

הּוחּמּו הרב ׁשּיחּמּוׁשּבׁשביל ּבכדי ימּתין למחצה, מחצה . ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַַָֹחּמין.

.Á אף - ּבׁשּבת זֹו מלאכה לֹו לעׂשֹות לגֹוי ׁשאמר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָיׂשראל
ׁשעבר  ּפי מרּדּותעל מּכת אֹותֹו מדרבנן]ּומּכין -[מלקות ְִִֶַַַַַַָ

לערב מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אחר [במוצ"ש]מּתר , ְְֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּתעׂשה  ּבכדי ׁשּימּתין ׁשּימּתין עד מקֹום ּבכל אסרּו ולא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּתר  יהא ּתאמר ׁשאם זה, ּדבר מּפני אּלא ׁשּיעׂשּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבכדי
מּוכן  הּדבר וימצא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי יאמר ׁשּמא - ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹמּיד
יאמר  לא ׁשּיעׂשּו, ּבכדי ׁשּימּתין עד ׁשאסרּו וכיון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמּיד;

מׂשּתּכר אינֹו ׁשהרי לֹו, לעׂשֹות מּפני [מרויח]לגֹוי ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַ
ׁשּנעׂשה  זה ּדבר ׁשּיעׂשה ּבכדי לערב מתעּכב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ְַָּבׁשּבת.
.Ë אּלא ּבׁשּבת לעׂשֹותֹו אסּור ואין מלאכה, ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּדבר

ׁשבּות  השביתה]מּׁשּום להרבות מדרבנן מּתר [איסור - ְִָֻ
ׁשם  ׁשּיהיה והּוא ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו לגֹוי לֹומר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָליׂשראל
מּפני  אֹו הרּבה, צר לּדבר צרי יהיה אֹו חלי, ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמקצת

ְִָמצוה.
.Èאֹו ּבׁשּבת ּבאילן לעלֹות לגֹוי יׂשראל אֹומר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכיצד?

סּכין  אֹו ׁשֹופר, לֹו להביא ּכדי הּמים, ּפני על ְְְִִִֵֵַַַַָָָלׁשּוט
ערּוב  ּביניהן ׁשאין לחצר מחצר לֹו מביא אֹו מים למילה; , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

אֹו קטן ּבהם להרחיץ ּכּיֹוצא [אדם]חּמין ּכל וכן מצטער. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ֶָּבזה.

.‡Èלגֹוי [קונה]הּלֹוקח לֹומר לֹו מּתר יׂשראל, ּבארץ ּבית ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
מּדברי לכּת אסּורה לגֹוי ׁשאמירה - ּבׁשּבת הּׁשטר לֹו ב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

וכן  זה. ּבדבר ּגזרּו לא יׂשראל ארץ יּׁשּוב ּומּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹסֹופרים,
זה. לדבר יׂשראל ּכארץ ׁשּסּוריא ּבסּוריא, ּבית מהן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח

.·Èוקֹוצץ[מסכם]ּפֹוסק הּמלאכה על הּגֹוי עם [-אדם ְְִֵֵַַַָָָָ
עֹוׂשה קוצב] ׁשהּוא ּפי על ואף לעצמֹו; עֹוׂשה והּגֹוי ְְְְִִֶֶֶַַַַָּדמים,

מּתר, - הרּבה לימים הּגֹוי את הּׂשֹוכר וכן מּתר. ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻּבׁשּבת,
הּגֹוי  ׁשּׂשכר ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשּבת. עֹוׂשה ׁשהּוא ּפי על ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָאף

לֹו ׁשּיכּתב לׁשּתים, אֹו לֹו[ספר]לׁשנה ׁשּיארג -[בגד]אֹו ְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּיכּתב  עּמֹו קצץ ּכאּלּו ּומּתר, ּבׁשּבת, ואֹורג ּכֹותב זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי

ׁשּירצה. עת ּבכל עֹוׂשה ׁשהּוא ּבגד, לֹו ׁשּיארג אֹו ספר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹלֹו
יחׁשב ׁשּלא יֹום.[יחשבן]והּוא יֹום עּמֹו ְְִֶַֹֹ

.‚Èׁשּזֹו מּכירין הּכל ׁשאין ּבצנעה, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבּמה
היא  יׂשראל ׁשל ּבׁשּבת הּנעׂשית היתה הּמלאכה אם אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

הּגֹוי  את ׁשהרֹואה אסּורה; - ּומפרסמת ּוגלּויה ְְְְֲֶֶֶֶֶַָָָָֻידּועה
ׁשּקצץ יֹודע אינֹו מראש]עֹוׂשה, דמיו ׁשּפלֹוני [קצב ואֹומר , ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבׁשּבת. לֹו לעׂשֹות הּגֹוי ְֲַַַַָָׂשכר
.„Èאֹו ּכתלֹו, אֹו חצרֹו, לֹו לבנֹות הּגֹוי עם הּפֹוסק ,ְְְֲִִִֵֵַַָָלפיכ

חצר, לֹו לבנֹות ׁשּתים אֹו ׁשנה ׁשּׂשכרֹו אֹו ׂשדהּו, את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלקצר
ּבּמד  הּמלאכה היתה אם - ּכרם לֹו לּטע אֹו[בעיר]ינהאֹו , ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

הּתחּום אמה]ּבתֹו לעׂשֹות [אלפיים להּניחֹו לֹו אסּור - ְְְֲִַַַָ
היתה  ואם ׁשּפסק; יֹודעים ׁשאינם הרֹואים מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשּבת,
ׁשּיראה  יׂשראל ׁשם ׁשאין מּתר, - לּתחּום חּוץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּמלאכה

ּבׁשּבת. עֹוׂשין ּכׁשהן הּפֹועלין ְְֲִִֵֶֶַַָאת
.ÂË על אף לגֹוי, ׂשדהּו אֹו ּכרמֹו להׂשּכיר לאדם מּתר ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֻוכן

ׁשּׂשכּורין  יֹודע ׁשהרֹואה ּבׁשּבת; ונֹוטען זֹורען ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָּפי
להן ירד ּבאריסּות אֹו יבול]הן, תמורת ודבר [לעבוד . ְֲִֵֶַַָָָָ

אֹותֹו אנׁשי רב ּדר ואין עליו, קרּוי ּבעליו יׂשראל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּׁשם
להׂשּכירֹו אסּור - ּבאריסּות לּתנֹו אֹו להׂשּכירֹו ְְְְְֲִִִִַַַַָָהּמקֹום
ּבׁשּבת, מלאכה הּמקֹום ּבאֹותֹו עֹוׂשה ׁשהּגֹוי מּפני ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָלגֹוי;

ּבעליו. הּיׂשראלי ׁשם על נקרא ְְְְְִִִֵֵַַָָָוהּוא
.ÊË לגֹוי ּולהׂשּכירן ּכלים להׁשאיל ּפי מּתר על ואף , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֻ

מצּוים  אנּו ׁשאין מּפני - ּבׁשּבת מלאכה ּבהן עֹוׂשה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
ועבּדֹו ּבהמּתֹו אבל הּכלים; ׁשביתת יהודי]על -[של ְְְְְֲִִֵֶַַַַָ

ועבד. ּבהמה ׁשביתת על מצּוין ׁשאנּו מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאסּור,
.ÊÈ ּבחנּות אֹו ּבסחֹורה, אֹו ּבמלאכה, הּגֹוי עם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמׁשּתּתף

אם  לבּדֹו לּגֹוי הּׁשּבת ׂשכר ׁשּיהיה ּבּתחּלה התנּו אם -ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ
ליׂשראל  הּׁשּבת יֹום ּכנגד אחר יֹום ּוׂשכר הרּבה, ואם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמעט
לחלק, ּכׁשּיבֹואּו - מּבּתחּלה התנּו לא ואם מּתר. - ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹֻלבּדֹו
אֹותֹו; חֹולקין והּׁשאר לבּדֹו, ּכּלן הּׁשּבתֹות ׂשכר הּגֹוי ְְְְְִֵַַַַַַָָָֻנֹוטל
התנה  ּכן אם אּלא הּׁשּבת, יֹום ּכנגד ּכלּום לֹו מֹוציא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו

הּוא. אחד ּדין ּבׁשּתפּות, ׂשדה קּבלּו אם וכן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּבּתחּלה.
.ÁÈ ׁשּבת ׂשכר היה ולא הּׂשכר, לחלק ּובא התנּו, לא ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹֹואם

והּׁשאר  הּׂשכר, ׁשביע לבּדֹו נֹוטל ׁשהּגֹוי לי יראה - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידּוע
ּבהן להתעּסק לגֹוי מעֹות הּנֹותן בהם חֹולקין. [לעשות ְְְְִִֵֵֶַַָָ

עּמֹועסק] חֹולק ּבׁשּבת, ונֹותן נֹוׂשא ׁשהּגֹוי ּפי על אף -ְְִִֵֵֵֶַַַַָ
הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ּבׁשוה; ְְְִֵֶַָָָָׂשכר

.ËÈ אף לעׂשֹותן, ּגֹוי לאּמן ּכלים ׁשּבת ּבערב אדם יּתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלא
עּמֹו ׁשּפסק ּפי ּבכדי[מראש]על אּלא זמן]- שיעור -] ְִִִֵֶֶַַָָ

ּבהן היהודי]מּביתֹו[הגוי]ׁשּיצא וכן [של ׁשחׁשכה; קדם ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
ולא  ילוּנּו, ולא יׁשאילּנּו, ולא לגֹוי, חפצֹו אדם ימּכר ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֹלא
ּבאֹותֹו ׁשּיצא ּבכדי אּלא - ּבמּתנה לֹו יּתן ולא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹימׁשּכנּנּו,
ּבביתֹו, ׁשהּוא זמן ׁשּכל הּׁשּבת; קדם ּביתֹו, מּפתח ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹחפץ
ּבׁשּבת  מּביתֹו הּגֹוי ּוכׁשּיצא לֹו, נתן אימתי יֹודע אדם ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאין
אֹו מׁשּכנֹו אֹו לּגֹוי ׁשהלוהּו ּכמי יראה ּבידֹו, יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוחפץ

ּבׁשּבת  לֹו מכר אֹו עּמֹו .ּפסק ְִַַַָָָ
.Îעּמֹו קצץ אם - אחרת לעיר להֹוליכּה לגֹוי אּגרת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּנֹותן
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ׁשּבת [מראש] ערב לֹו נתנּה ואפּלּו מּתר, - הֹולכה ְְֲִֶֶַַַָָָָָָֻׂשכר
ואם  הּׁשּבת. קדם ּביתֹו מּפתח ּבּה ׁשּיצא והּוא חׁשכה; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעם
מקּבץ  ׁשהּוא קבּוע אדם ּבּמדינה יׁש אם - קצץ ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלא
ׁשלּוחיו, עם ּומדינה מדינה לכל אֹותן וׁשֹולח ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָהאּגרֹות
ּכדי  ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהיה והּוא האּגרת; לּגֹוי לּתן  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻמּתר
זה  ׁשּמא - הּׁשּבת קדם לחֹומה הּסמּו ל ּבית ִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּיּגיע
ואם  הּוא. לחֹומה סמּו ּביתֹו וׁשֹולחן, האּגרֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשּמקּבץ
האּגרת, לֹו ׁשּנֹותנין הּגֹוי אּלא ,לכ קבּוע אדם ׁשם ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאין
האּגרת  ּגֹוי ּביד לׁשלח אסּור - אחרת לעיר ׁשּמֹוליכּה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּוא

ּדמים. לֹו קצץ ּכן אם אּלא ְִִֵֶַָָָָלעֹולם,
.‡Î- יׂשראל לבית והכניסן ּבׁשּבת, חפציו ׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּגֹוי

מּתר  זה הרי זֹו', ּבזוית 'הּניחן לֹו: אמר ואפּלּו .מּתר; ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ
לאכלן; מזֹונֹות לפניו ונֹותנין ּבׁשּבת, הּגֹוי את ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָּומזּמנין
ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין אין - ויצא נטלן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָואם
נטלן  ואם ּבחצר; הּכלב לפני מזֹונֹות נֹותנין וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעלינּו.

לֹו. נזקקין אין ְְִִֵָָָויצא,
.·Îוקדׁש ,ּבּדר ּבא ׁשהיה עּמֹומי והיּו הּיֹום, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּבת  ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן - ְְְְִִִֵֵַָָָָמעֹות
ואף  זה, על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ואף מּמּנּו. ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹלֹוקחֹו

מּתר  - מּׁשחׁשכה לֹו ׁשּנתנֹו ּפי על על ּבהּול ׁשאדם מּפני ; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
זה  ּדבר לֹו ּתּתיר לא ואם ׁשּיׁשליכֹו; אפׁשר ואי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹממֹונֹו,
ּבידֹו, להביאֹו יבֹוא - סֹופרים מּדברי אּלא אּסּורֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹורה. ׁשל מלאכה על ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָועֹובר
ּפחֹות  מֹוליכּה אּלא לנכרי, יּתן לא מציאה, אבל ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֹּבכיסֹו;

אּמֹות. מארּבע ְֵַַַָּפחֹות
.‚Î ועׂשה עבר אם - ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָיׂשראל

ּוׁשאר  לעֹולם; מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אסּור ְְְְְֵָָָָָָָָּבזדֹון,
מּיד  ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות להם מּתר ׁשּנאמר:יׂשראל, , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

ואין  קדׁש, היא - הוא" קדׁש ּכי הּׁשּבת, את ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ"ּוׁשמרּתם
קדׁש אסורין]מעׂשיה ּבׁשּבת [- ׁשּבּׁשל יׂשראל ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

יאכל  לא לֹו, אבל לאחרים; יאכל ׁשּבת למֹוצאי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּבמזיד,
הּוא  ּבין יאכל ׁשּבת למֹוצאי - ּבׁשגגה ּבּׁשל ואם ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹעֹולמית.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּיד. אחרים ְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹּבין
.„Îיאכלּו ּבׁשֹוגג, - וחזרּו לּתחּום חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֵֵֵֶַָָָּפרֹות

ּבמזיד, נׁשּתּנּו; ולא מעׂשה, ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,
ׁשּבת  מֹוצאי עד יאכלּו .לא ְֵֵַַָָָֹ

.‰Î,הּתינֹוק ואת הּפרה את לֹו לׁשמר הּפֹועל את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׂשֹוכר
אחריּות אין לפיכ - ׁשּבת ׁשל ׂשכרֹו לֹו יּתן [הפרה לא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ב-] ׁשּבת והתינוק ׂשכיר הּׂשכיר היה ואם עליו; ְְִִִַַַָָָָָָָׁשּבת
לפיכ[שבוע] - מּׁשלם ׂשכרֹו לֹו נֹותן ׁשנה, ׂשכיר ְְְִִִֵֵָָָָָאֹו

ׁשּבת', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: יאמר ולא עליו. ׁשּבת ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹאחריּות
עׂשרה  'ׁשל אֹו ׁשנה', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: אֹומר ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאּלא

ִָימים'.

ז  ¤¤ּפרק
סקילה ‡. עליהן ׁשחּיבין קרּבן מלאכֹות אֹו ּבמזיד, וכרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מהן - ּבׁשגגה המשכן]חּטאת במלאכת שהיו אבֹות [אלו ְִֵֶַָָָָ

קבוצות] ּתֹולדֹות[=ראשי ּומהן לאבות], ּומנין [הדומות ; ְִֵֶַָ
הן: ואּלּו אחת. חסר ארּבעים - מלאכֹות אבֹות ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָּכל

והעּמּור והּקצירה, והּזריעה, תבואה]החריׁשה, ,[איסוף ְְְְְֲִִִִַַַָָָָ
הקרקע]והּדיׁשה בגידולי קליפה והּזרּיה[הפרדת [זריקה , ְְְִִַַָָ

הפסולת] וההרקדהלסילוק והּטחינה, והּברירה, ,[בנפה], ְְְְְְִִַַַַָָָָ
והּלּבּון והּגזיזה, והאפּיה, הצמר]והּליׁשה, והּנּפּוץ [ניקוי , ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָ

הצמר] וניעור הּנירין [סירוק ועׂשּית והּטוּיה, והּצביעה, ,ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ
השתי] חוטי הּמּסכה[פריסת והנסכת מסרק , [העמדת ְְֵַַַַָָ

והּבציעההאריגה] והאריגה, אריג], והּקׁשירה,[התרת , ְְְְְֲִִִַַָָָָ
וההּכיה  והּסתירה, והּבנין, והּקריעה, והּתפירה, ְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָוההּתרה,

מלאכה]ּבּפּטיׁש גמר של מעשה והּׁשחיטה,[=כל והּצידה, , ְְְִִִַַַַָָ
חי]וההפׁשטה מבעל וההעבדה[עור עורות], ,[עיבוד ְְְֲַַַַָָָָ

והּמחיקה,[החלקת]ּומחיקת והּכתיבה, וחּתּוכֹו, העֹור, ְְְְְְִִִִַַַָָָ
לרׁשּות. מרׁשּות וההֹוצאה והּכּבּוי, וההבערה, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוהּׂשרטּוט,

מענינן·. ׁשהּוא וכל הּמלאכֹות אּלּו להם]ּכל הן [הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ
החֹורׁש, אחד ענינן? הּוא ּכיצד מלאכֹות'. 'אבֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין
ׁשּכל  מלאכה; אב זה הרי - חריץ העֹוׂשה אֹו החֹופר, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

הּוא. אחד וענין ּבּקרקע, חפירה - מהן ואחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחת
.‚הּמברי אֹו אילנֹות, הּנֹוטע אֹו זרעים, הּזֹורע אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן

באדמה]אילנֹות ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף אֹו [אילן , ְִִַַָ
מלאכֹות,באילן] מאבֹות הן אחד אב אּלּו ּכל - הּזֹומר אֹו ,ְֲֵֵֵֵֶַָָָָ

הּו ּדבר לצּמח - מהן אחת ׁשּכל הּוא; אחד מתּכּון.וענין א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ענבים,„. הּבֹוצר אֹו קטנית, אֹו ּתבּואה הּקֹוצר אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכן

האֹורה אֹו זיתים, הּמֹוסק אֹו ּתמרים, הּגֹודר [קוטף]אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָ
- מהן אחת ׁשּכל הן; אחת מלאכה אב אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתאנים

האבֹות. ׁשאר זֹו, ּדר ועל מתּכּון. מּגּדּוליו ּדבר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעקר
האבֹות.‰. מאּלּו לאב הּדֹומה הּמלאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָהּתֹולדה,

מעט מעט הּירק את המחּת דק]ּכיצד? הרי [דק לבּׁשלֹו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּגּוף  לֹוקח ׁשהּטֹוחן טחינה, ּתֹולדת הּמלאכה ׁשּזֹו - חּיב ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
הּדֹומה  ּדבר העֹוׂשה וכל הרּבה; לגּופים ּומחּלקֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאחד
מּתכת, ׁשל לׁשֹון הּלֹוקח וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָלזה,

צֹורפי [שייף]וׁשף ׁשעֹוׂשין ּכדר מעפרֹו לּקח ּכדי אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
טחינה. ּתֹולדת זה הרי - ְֲִֵֶֶֶַָָָהּזהב

.Âלחּבצֹו ּכדי קבה ּבֹו ונתן חלב, הּלֹוקח [לעשותו וכן ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפריׁשחמאה] ׁשהרי ּבֹורר, ּתֹולדת מּׁשּום חּיב זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

חּיב [החמוץ]הּקֹוס ּגבינה, ועׂשהּו ּגּבנֹו ואם החלב; מן ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ
עד  הּכל ודּבק חלק אל חלק המקּבץ ׁשּכל - ּבֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמּׁשּום

וכ  לבנין. ּדֹומה זה הרי אחד, ּגּוף מלאכה ׁשּיעׂשּו לכל ן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
זֹו ּדר על ּתֹולדֹות להן יׁש האבֹות, מאּלּו ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומלאכה
מעין  ּתדע ּבׁשּבת, הּנעׂשית הּמלאכה ּומּגּוף ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאמרנּו;

היא. אב איזה ותֹולדת היא, אב ְִִֵֵֶֶֶֶָָאיזה
.Ê מן ּתֹולדה אֹו מלאכֹות, מאבֹות אב העֹוׂשה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד

נסקל; עדים, ּבאּו ואם ּכרת, חּיב ּבמזיד, - ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָהּתֹולדֹות
קבּועה חּטאת חּיב בקרבן ּבׁשֹוגג, חייב עשיר בין עני [בין ְְֵַַָָָ

אין בהמה] והּתֹולדֹות? האבֹות ּבין יׁש הפרׁש מה ּכן, אם .ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבׁשֹוגג  ׁשהעֹוׂשה - ּבלבד הּקרּבן לענין אּלא הפרׁש, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּביניהן

ּבהעלם הרּבה אבֹות עׂשה אם חּטאת [בשוגג]- חּיב אחד, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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ּבסרטיא וכל [רחוב]הּקבר ּגּביו, על והארֹון ּגדֹולה, ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ
עכׁשו  עֹוׂשין ׁשהּגֹוים ׁשּזה אֹומרים והּׁשבין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהעֹוברין

יׂשראל ּב אֹותֹו ּבֹו יּקבר לא זה הרי - הּוא לפלֹוני ׁשּבת, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
יׂשראל  ּבֹו לקּבר ּומּתר ּבפרהסיא. ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻעֹולמית,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיעׂשה. ּבכדי ׁשּימּתין והּוא, - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאחר

.Â ׁשהביאן ּפי על אף - למת ּבׁשּבת חלילין ׁשהביא ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי
מּמקֹום  ׁשּיבֹואּו ּבכדי ׁשּבת למֹוצאי ימּתין - החֹומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּצד
מּמקֹום  הביאּום ּבּלילה ׁשּמא ּבהן; יּספד ּכ ואחר ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָקרֹוב,

ּבהן  נכנסּו ּובּבקר החֹומה, עד ּבוּדאי אחר ידע ואם . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
מאֹותֹו ׁשּיבֹואּו ּכדי ימּתין ּבׁשּבת, הביאּום ּפלֹוני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמּמקֹום
ּבפרהסיא  הּדבר יהיה ׁשּלא והּוא - הּׁשּבת אחר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמקֹום

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ְְְֶַָָּגדֹולה,
.Ê מרחץ ּבּה והיתה ּבתֹוכּה, ּדרין וגֹוים ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעיר

למֹוצאי  ּבּה לרחץ מּתר ּגֹוים, רב אם - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּמרחצת
חּמין; ׁשּיחּמּו ּבכדי ימּתין יׂשראל, רב ואם מּיד; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּבת

הּוחּמּו הרב ׁשּיחּמּוׁשּבׁשביל ּבכדי ימּתין למחצה, מחצה . ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַַָֹחּמין.

.Á אף - ּבׁשּבת זֹו מלאכה לֹו לעׂשֹות לגֹוי ׁשאמר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָיׂשראל
ׁשעבר  ּפי מרּדּותעל מּכת אֹותֹו מדרבנן]ּומּכין -[מלקות ְִִֶַַַַַַָ

לערב מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אחר [במוצ"ש]מּתר , ְְֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּתעׂשה  ּבכדי ׁשּימּתין ׁשּימּתין עד מקֹום ּבכל אסרּו ולא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּתר  יהא ּתאמר ׁשאם זה, ּדבר מּפני אּלא ׁשּיעׂשּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבכדי
מּוכן  הּדבר וימצא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי יאמר ׁשּמא - ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹמּיד
יאמר  לא ׁשּיעׂשּו, ּבכדי ׁשּימּתין עד ׁשאסרּו וכיון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמּיד;

מׂשּתּכר אינֹו ׁשהרי לֹו, לעׂשֹות מּפני [מרויח]לגֹוי ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַ
ׁשּנעׂשה  זה ּדבר ׁשּיעׂשה ּבכדי לערב מתעּכב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ְַָּבׁשּבת.
.Ë אּלא ּבׁשּבת לעׂשֹותֹו אסּור ואין מלאכה, ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּדבר

ׁשבּות  השביתה]מּׁשּום להרבות מדרבנן מּתר [איסור - ְִָֻ
ׁשם  ׁשּיהיה והּוא ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו לגֹוי לֹומר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָליׂשראל
מּפני  אֹו הרּבה, צר לּדבר צרי יהיה אֹו חלי, ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמקצת

ְִָמצוה.
.Èאֹו ּבׁשּבת ּבאילן לעלֹות לגֹוי יׂשראל אֹומר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכיצד?

סּכין  אֹו ׁשֹופר, לֹו להביא ּכדי הּמים, ּפני על ְְְִִִֵֵַַַַָָָלׁשּוט
ערּוב  ּביניהן ׁשאין לחצר מחצר לֹו מביא אֹו מים למילה; , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

אֹו קטן ּבהם להרחיץ ּכּיֹוצא [אדם]חּמין ּכל וכן מצטער. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ֶָּבזה.

.‡Èלגֹוי [קונה]הּלֹוקח לֹומר לֹו מּתר יׂשראל, ּבארץ ּבית ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
מּדברי לכּת אסּורה לגֹוי ׁשאמירה - ּבׁשּבת הּׁשטר לֹו ב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

וכן  זה. ּבדבר ּגזרּו לא יׂשראל ארץ יּׁשּוב ּומּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹסֹופרים,
זה. לדבר יׂשראל ּכארץ ׁשּסּוריא ּבסּוריא, ּבית מהן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח

.·Èוקֹוצץ[מסכם]ּפֹוסק הּמלאכה על הּגֹוי עם [-אדם ְְִֵֵַַַָָָָ
עֹוׂשה קוצב] ׁשהּוא ּפי על ואף לעצמֹו; עֹוׂשה והּגֹוי ְְְְִִֶֶֶַַַַָּדמים,

מּתר, - הרּבה לימים הּגֹוי את הּׂשֹוכר וכן מּתר. ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻּבׁשּבת,
הּגֹוי  ׁשּׂשכר ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשּבת. עֹוׂשה ׁשהּוא ּפי על ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָאף

לֹו ׁשּיכּתב לׁשּתים, אֹו לֹו[ספר]לׁשנה ׁשּיארג -[בגד]אֹו ְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּיכּתב  עּמֹו קצץ ּכאּלּו ּומּתר, ּבׁשּבת, ואֹורג ּכֹותב זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי

ׁשּירצה. עת ּבכל עֹוׂשה ׁשהּוא ּבגד, לֹו ׁשּיארג אֹו ספר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹלֹו
יחׁשב ׁשּלא יֹום.[יחשבן]והּוא יֹום עּמֹו ְְִֶַֹֹ

.‚Èׁשּזֹו מּכירין הּכל ׁשאין ּבצנעה, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבּמה
היא  יׂשראל ׁשל ּבׁשּבת הּנעׂשית היתה הּמלאכה אם אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

הּגֹוי  את ׁשהרֹואה אסּורה; - ּומפרסמת ּוגלּויה ְְְְֲֶֶֶֶֶַָָָָֻידּועה
ׁשּקצץ יֹודע אינֹו מראש]עֹוׂשה, דמיו ׁשּפלֹוני [קצב ואֹומר , ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבׁשּבת. לֹו לעׂשֹות הּגֹוי ְֲַַַַָָׂשכר
.„Èאֹו ּכתלֹו, אֹו חצרֹו, לֹו לבנֹות הּגֹוי עם הּפֹוסק ,ְְְֲִִִֵֵַַָָלפיכ

חצר, לֹו לבנֹות ׁשּתים אֹו ׁשנה ׁשּׂשכרֹו אֹו ׂשדהּו, את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלקצר
ּבּמד  הּמלאכה היתה אם - ּכרם לֹו לּטע אֹו[בעיר]ינהאֹו , ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

הּתחּום אמה]ּבתֹו לעׂשֹות [אלפיים להּניחֹו לֹו אסּור - ְְְֲִַַַָ
היתה  ואם ׁשּפסק; יֹודעים ׁשאינם הרֹואים מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשּבת,
ׁשּיראה  יׂשראל ׁשם ׁשאין מּתר, - לּתחּום חּוץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּמלאכה

ּבׁשּבת. עֹוׂשין ּכׁשהן הּפֹועלין ְְֲִִֵֶֶַַָאת
.ÂË על אף לגֹוי, ׂשדהּו אֹו ּכרמֹו להׂשּכיר לאדם מּתר ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֻוכן

ׁשּׂשכּורין  יֹודע ׁשהרֹואה ּבׁשּבת; ונֹוטען זֹורען ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָּפי
להן ירד ּבאריסּות אֹו יבול]הן, תמורת ודבר [לעבוד . ְֲִֵֶַַָָָָ

אֹותֹו אנׁשי רב ּדר ואין עליו, קרּוי ּבעליו יׂשראל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּׁשם
להׂשּכירֹו אסּור - ּבאריסּות לּתנֹו אֹו להׂשּכירֹו ְְְְְֲִִִִַַַַָָהּמקֹום
ּבׁשּבת, מלאכה הּמקֹום ּבאֹותֹו עֹוׂשה ׁשהּגֹוי מּפני ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָלגֹוי;

ּבעליו. הּיׂשראלי ׁשם על נקרא ְְְְְִִִֵֵַַָָָוהּוא
.ÊË לגֹוי ּולהׂשּכירן ּכלים להׁשאיל ּפי מּתר על ואף , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֻ

מצּוים  אנּו ׁשאין מּפני - ּבׁשּבת מלאכה ּבהן עֹוׂשה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
ועבּדֹו ּבהמּתֹו אבל הּכלים; ׁשביתת יהודי]על -[של ְְְְְֲִִֵֶַַַַָ

ועבד. ּבהמה ׁשביתת על מצּוין ׁשאנּו מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאסּור,
.ÊÈ ּבחנּות אֹו ּבסחֹורה, אֹו ּבמלאכה, הּגֹוי עם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמׁשּתּתף

אם  לבּדֹו לּגֹוי הּׁשּבת ׂשכר ׁשּיהיה ּבּתחּלה התנּו אם -ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ
ליׂשראל  הּׁשּבת יֹום ּכנגד אחר יֹום ּוׂשכר הרּבה, ואם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמעט
לחלק, ּכׁשּיבֹואּו - מּבּתחּלה התנּו לא ואם מּתר. - ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹֻלבּדֹו
אֹותֹו; חֹולקין והּׁשאר לבּדֹו, ּכּלן הּׁשּבתֹות ׂשכר הּגֹוי ְְְְְִֵַַַַַַָָָֻנֹוטל
התנה  ּכן אם אּלא הּׁשּבת, יֹום ּכנגד ּכלּום לֹו מֹוציא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו

הּוא. אחד ּדין ּבׁשּתפּות, ׂשדה קּבלּו אם וכן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּבּתחּלה.
.ÁÈ ׁשּבת ׂשכר היה ולא הּׂשכר, לחלק ּובא התנּו, לא ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹֹואם

והּׁשאר  הּׂשכר, ׁשביע לבּדֹו נֹוטל ׁשהּגֹוי לי יראה - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידּוע
ּבהן להתעּסק לגֹוי מעֹות הּנֹותן בהם חֹולקין. [לעשות ְְְְִִֵֵֶַַָָ

עּמֹועסק] חֹולק ּבׁשּבת, ונֹותן נֹוׂשא ׁשהּגֹוי ּפי על אף -ְְִִֵֵֵֶַַַַָ
הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ּבׁשוה; ְְְִֵֶַָָָָׂשכר

.ËÈ אף לעׂשֹותן, ּגֹוי לאּמן ּכלים ׁשּבת ּבערב אדם יּתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלא
עּמֹו ׁשּפסק ּפי ּבכדי[מראש]על אּלא זמן]- שיעור -] ְִִִֵֶֶַַָָ

ּבהן היהודי]מּביתֹו[הגוי]ׁשּיצא וכן [של ׁשחׁשכה; קדם ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
ולא  ילוּנּו, ולא יׁשאילּנּו, ולא לגֹוי, חפצֹו אדם ימּכר ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֹלא
ּבאֹותֹו ׁשּיצא ּבכדי אּלא - ּבמּתנה לֹו יּתן ולא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹימׁשּכנּנּו,
ּבביתֹו, ׁשהּוא זמן ׁשּכל הּׁשּבת; קדם ּביתֹו, מּפתח ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹחפץ
ּבׁשּבת  מּביתֹו הּגֹוי ּוכׁשּיצא לֹו, נתן אימתי יֹודע אדם ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאין
אֹו מׁשּכנֹו אֹו לּגֹוי ׁשהלוהּו ּכמי יראה ּבידֹו, יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוחפץ

ּבׁשּבת  לֹו מכר אֹו עּמֹו .ּפסק ְִַַַָָָ
.Îעּמֹו קצץ אם - אחרת לעיר להֹוליכּה לגֹוי אּגרת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּנֹותן
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ׁשּבת [מראש] ערב לֹו נתנּה ואפּלּו מּתר, - הֹולכה ְְֲִֶֶַַַָָָָָָֻׂשכר
ואם  הּׁשּבת. קדם ּביתֹו מּפתח ּבּה ׁשּיצא והּוא חׁשכה; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעם
מקּבץ  ׁשהּוא קבּוע אדם ּבּמדינה יׁש אם - קצץ ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלא
ׁשלּוחיו, עם ּומדינה מדינה לכל אֹותן וׁשֹולח ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָהאּגרֹות
ּכדי  ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהיה והּוא האּגרת; לּגֹוי לּתן  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻמּתר
זה  ׁשּמא - הּׁשּבת קדם לחֹומה הּסמּו ל ּבית ִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּיּגיע
ואם  הּוא. לחֹומה סמּו ּביתֹו וׁשֹולחן, האּגרֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשּמקּבץ
האּגרת, לֹו ׁשּנֹותנין הּגֹוי אּלא ,לכ קבּוע אדם ׁשם ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאין
האּגרת  ּגֹוי ּביד לׁשלח אסּור - אחרת לעיר ׁשּמֹוליכּה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּוא

ּדמים. לֹו קצץ ּכן אם אּלא ְִִֵֶַָָָָלעֹולם,
.‡Î- יׂשראל לבית והכניסן ּבׁשּבת, חפציו ׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּגֹוי

מּתר  זה הרי זֹו', ּבזוית 'הּניחן לֹו: אמר ואפּלּו .מּתר; ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ
לאכלן; מזֹונֹות לפניו ונֹותנין ּבׁשּבת, הּגֹוי את ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָּומזּמנין
ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין אין - ויצא נטלן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָואם
נטלן  ואם ּבחצר; הּכלב לפני מזֹונֹות נֹותנין וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעלינּו.

לֹו. נזקקין אין ְְִִֵָָָויצא,
.·Îוקדׁש ,ּבּדר ּבא ׁשהיה עּמֹומי והיּו הּיֹום, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּבת  ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן - ְְְְִִִֵֵַָָָָמעֹות
ואף  זה, על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ואף מּמּנּו. ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹלֹוקחֹו

מּתר  - מּׁשחׁשכה לֹו ׁשּנתנֹו ּפי על על ּבהּול ׁשאדם מּפני ; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
זה  ּדבר לֹו ּתּתיר לא ואם ׁשּיׁשליכֹו; אפׁשר ואי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹממֹונֹו,
ּבידֹו, להביאֹו יבֹוא - סֹופרים מּדברי אּלא אּסּורֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹורה. ׁשל מלאכה על ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָועֹובר
ּפחֹות  מֹוליכּה אּלא לנכרי, יּתן לא מציאה, אבל ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֹּבכיסֹו;

אּמֹות. מארּבע ְֵַַַָּפחֹות
.‚Î ועׂשה עבר אם - ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָיׂשראל

ּוׁשאר  לעֹולם; מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אסּור ְְְְְֵָָָָָָָָּבזדֹון,
מּיד  ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות להם מּתר ׁשּנאמר:יׂשראל, , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

ואין  קדׁש, היא - הוא" קדׁש ּכי הּׁשּבת, את ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ"ּוׁשמרּתם
קדׁש אסורין]מעׂשיה ּבׁשּבת [- ׁשּבּׁשל יׂשראל ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

יאכל  לא לֹו, אבל לאחרים; יאכל ׁשּבת למֹוצאי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּבמזיד,
הּוא  ּבין יאכל ׁשּבת למֹוצאי - ּבׁשגגה ּבּׁשל ואם ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹעֹולמית.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּיד. אחרים ְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹּבין
.„Îיאכלּו ּבׁשֹוגג, - וחזרּו לּתחּום חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֵֵֵֶַָָָּפרֹות

ּבמזיד, נׁשּתּנּו; ולא מעׂשה, ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,
ׁשּבת  מֹוצאי עד יאכלּו .לא ְֵֵַַָָָֹ

.‰Î,הּתינֹוק ואת הּפרה את לֹו לׁשמר הּפֹועל את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׂשֹוכר
אחריּות אין לפיכ - ׁשּבת ׁשל ׂשכרֹו לֹו יּתן [הפרה לא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ב-] ׁשּבת והתינוק ׂשכיר הּׂשכיר היה ואם עליו; ְְִִִַַַָָָָָָָׁשּבת
לפיכ[שבוע] - מּׁשלם ׂשכרֹו לֹו נֹותן ׁשנה, ׂשכיר ְְְִִִֵֵָָָָָאֹו

ׁשּבת', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: יאמר ולא עליו. ׁשּבת ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹאחריּות
עׂשרה  'ׁשל אֹו ׁשנה', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: אֹומר ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאּלא

ִָימים'.

ז  ¤¤ּפרק
סקילה ‡. עליהן ׁשחּיבין קרּבן מלאכֹות אֹו ּבמזיד, וכרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מהן - ּבׁשגגה המשכן]חּטאת במלאכת שהיו אבֹות [אלו ְִֵֶַָָָָ

קבוצות] ּתֹולדֹות[=ראשי ּומהן לאבות], ּומנין [הדומות ; ְִֵֶַָ
הן: ואּלּו אחת. חסר ארּבעים - מלאכֹות אבֹות ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָּכל

והעּמּור והּקצירה, והּזריעה, תבואה]החריׁשה, ,[איסוף ְְְְְֲִִִִַַַָָָָ
הקרקע]והּדיׁשה בגידולי קליפה והּזרּיה[הפרדת [זריקה , ְְְִִַַָָ

הפסולת] וההרקדהלסילוק והּטחינה, והּברירה, ,[בנפה], ְְְְְְִִַַַַָָָָ
והּלּבּון והּגזיזה, והאפּיה, הצמר]והּליׁשה, והּנּפּוץ [ניקוי , ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָ

הצמר] וניעור הּנירין [סירוק ועׂשּית והּטוּיה, והּצביעה, ,ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ
השתי] חוטי הּמּסכה[פריסת והנסכת מסרק , [העמדת ְְֵַַַַָָ

והּבציעההאריגה] והאריגה, אריג], והּקׁשירה,[התרת , ְְְְְֲִִִַַָָָָ
וההּכיה  והּסתירה, והּבנין, והּקריעה, והּתפירה, ְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָוההּתרה,

מלאכה]ּבּפּטיׁש גמר של מעשה והּׁשחיטה,[=כל והּצידה, , ְְְִִִַַַַָָ
חי]וההפׁשטה מבעל וההעבדה[עור עורות], ,[עיבוד ְְְֲַַַַָָָָ

והּמחיקה,[החלקת]ּומחיקת והּכתיבה, וחּתּוכֹו, העֹור, ְְְְְְִִִִַַַָָָ
לרׁשּות. מרׁשּות וההֹוצאה והּכּבּוי, וההבערה, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוהּׂשרטּוט,

מענינן·. ׁשהּוא וכל הּמלאכֹות אּלּו להם]ּכל הן [הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ
החֹורׁש, אחד ענינן? הּוא ּכיצד מלאכֹות'. 'אבֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין
ׁשּכל  מלאכה; אב זה הרי - חריץ העֹוׂשה אֹו החֹופר, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

הּוא. אחד וענין ּבּקרקע, חפירה - מהן ואחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחת
.‚הּמברי אֹו אילנֹות, הּנֹוטע אֹו זרעים, הּזֹורע אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן

באדמה]אילנֹות ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף אֹו [אילן , ְִִַַָ
מלאכֹות,באילן] מאבֹות הן אחד אב אּלּו ּכל - הּזֹומר אֹו ,ְֲֵֵֵֵֶַָָָָ

הּו ּדבר לצּמח - מהן אחת ׁשּכל הּוא; אחד מתּכּון.וענין א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ענבים,„. הּבֹוצר אֹו קטנית, אֹו ּתבּואה הּקֹוצר אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכן

האֹורה אֹו זיתים, הּמֹוסק אֹו ּתמרים, הּגֹודר [קוטף]אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָ
- מהן אחת ׁשּכל הן; אחת מלאכה אב אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתאנים

האבֹות. ׁשאר זֹו, ּדר ועל מתּכּון. מּגּדּוליו ּדבר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעקר
האבֹות.‰. מאּלּו לאב הּדֹומה הּמלאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָהּתֹולדה,

מעט מעט הּירק את המחּת דק]ּכיצד? הרי [דק לבּׁשלֹו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּגּוף  לֹוקח ׁשהּטֹוחן טחינה, ּתֹולדת הּמלאכה ׁשּזֹו - חּיב ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
הּדֹומה  ּדבר העֹוׂשה וכל הרּבה; לגּופים ּומחּלקֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאחד
מּתכת, ׁשל לׁשֹון הּלֹוקח וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָלזה,

צֹורפי [שייף]וׁשף ׁשעֹוׂשין ּכדר מעפרֹו לּקח ּכדי אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
טחינה. ּתֹולדת זה הרי - ְֲִֵֶֶֶַָָָהּזהב

.Âלחּבצֹו ּכדי קבה ּבֹו ונתן חלב, הּלֹוקח [לעשותו וכן ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפריׁשחמאה] ׁשהרי ּבֹורר, ּתֹולדת מּׁשּום חּיב זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

חּיב [החמוץ]הּקֹוס ּגבינה, ועׂשהּו ּגּבנֹו ואם החלב; מן ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ
עד  הּכל ודּבק חלק אל חלק המקּבץ ׁשּכל - ּבֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמּׁשּום

וכ  לבנין. ּדֹומה זה הרי אחד, ּגּוף מלאכה ׁשּיעׂשּו לכל ן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
זֹו ּדר על ּתֹולדֹות להן יׁש האבֹות, מאּלּו ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומלאכה
מעין  ּתדע ּבׁשּבת, הּנעׂשית הּמלאכה ּומּגּוף ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאמרנּו;

היא. אב איזה ותֹולדת היא, אב ְִִֵֵֶֶֶֶָָאיזה
.Ê מן ּתֹולדה אֹו מלאכֹות, מאבֹות אב העֹוׂשה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד

נסקל; עדים, ּבאּו ואם ּכרת, חּיב ּבמזיד, - ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָהּתֹולדֹות
קבּועה חּטאת חּיב בקרבן ּבׁשֹוגג, חייב עשיר בין עני [בין ְְֵַַָָָ

אין בהמה] והּתֹולדֹות? האבֹות ּבין יׁש הפרׁש מה ּכן, אם .ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבׁשֹוגג  ׁשהעֹוׂשה - ּבלבד הּקרּבן לענין אּלא הפרׁש, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּביניהן

ּבהעלם הרּבה אבֹות עׂשה אם חּטאת [בשוגג]- חּיב אחד, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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אחד, ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב עׂשה ואם ואב; אב ּכל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָעל
אחת. חּטאת אּלא חּיב ֵֶַַַַָָָאינֹו

.Á- אחד ּבהעלם ּבׁשּבת וקצר וזרע, ׁשחרׁש, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?
חּטאֹות  ׁשלׁש אחת חּיב חסר הארּבעים עׂשה ואפּלּו ; ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

לעׂשֹות  אסּורֹות הּמלאכֹות ׁשאּלּו ׁשּׁשכח ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָּבׁשגגה,
אבל  אחת. חּטאת ּומלאכה מלאכה ּכל על חּיב - ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת
אחד  ּבהעלם מּתכת ׁשל לׁשֹון וׁשף הּירק, וחת טחן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאם
אב  אּלא עׂשה לא ׁשהרי אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ותֹולדֹותיו. ְְְֵֵֶֶַָָָֹאחד
.Ë ּבהעלם אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעֹוׂשה

ונטע, ׁשּזרע, הרי ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחד,
אּלא  חּיב אינֹו - אחד ּבהעלם וזמר והרּכיב, ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהברי

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. אחד אב ׁשּכּלן אחת, .חּטאת ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ח  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. ׁשהּוא, ּכל המנּכׁשהחֹורׁש שוטים]. עשבים [עוקר ְֵֵֶַַַַָָ

לשורש]ּבעּקרי והמקרסם[סמוך עׂשבים,[כורת]האילנֹות, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
המזרד הּׂשריגים[חותך]אֹו הגפן]את ליּפֹות [של ּכדי , ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ׁשהּוא, ּכל ּומּׁשּיעׂשה חֹורׁש; ּתֹולדת זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּקרקע
ורּדדֹו הּתל ׁשהׁשּפיל ּכגֹון - הּׂשדה ּפני הּמׁשוה וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָחּיב.

הקרקע] לפני הּגיא[השווהו מּלא אֹו מּׁשּום [גומא], חּיב - ְִִֵַַַָ
ׁשעּורֹו ּגּמֹות, הּמׁשוה ּכל וכן ׁשהּוא. ּכל וׁשעּורן, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻחֹורׁש;

ׁשהּוא. ֶָּכל
חּיב ·. ׁשהּוא, ּכל ׁשּיצמח הּזֹורע ּכדי האילן את הּזֹומר . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבׁשּבת  ואילנֹות צמחין הּמׁשקה אבל זֹורע. מעין זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
חּטין  הּׁשֹורה וכן ׁשהּוא; ּבכל וחּיב זֹורע, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וחּיב. זֹורע, ּתֹולדת זה הרי - ּבּמים ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּוׂשעֹורין

ּכגרֹוגרת‚. ביצה]הּקֹוצר כשליש והּתֹולׁש,[- חּיב. , ְְִֵֵֶֶַַַָ
מּׁשּום  חּיב מּגּדּוליו, ּדבר העֹוקר וכל הּוא; קֹוצר ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתֹולדת

צרֹור ,לפיכ אדמה]קֹוצר. ּוכׁשּות [רגב עׂשבים, ּבֹו ׁשעלּו ְְְֲִִֵֶָָָ
עשב] -[מין החבית ּגב על ׁשּצמחּו ועׂשבים ּבסנה, ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעלה

הּתֹולׁש אבל ּגּדּולֹו. מקֹום הּוא ׁשּזה חּיב; מהן, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹולׁש
ּגּדּולֹו. מקֹום זה ׁשאין מּפני ּפטּור, - נקּוב ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמעציץ
והּתֹולׁש ּכארץ; הּוא הרי קטן, ׁשרׁש ּבכדי נקּוב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹועציץ

חּיב. ִֶַָמּמּנּו,
ּכגֹון „. ּומגּדלּתֹו, אֹותֹו מצּמחת ׁשּקצירתֹו זרע ְְְְְִֶֶַַַַַַָָּכל

חּיב [סלק]וסלקא[חציר]אסּפסּתא ּבׁשגגה, הּקֹוצרֹו - ְְְְְְִִַַַַָָָָָ
ׁשהּוא  מּפני ואחת קֹוצר, ׁשהּוא מּפני אחת חּטאֹות: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּתי
קֹוצר, מּׁשּום חּיב - לעצים צרי והּוא הּזֹומר, וכן ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָנֹוטע.
- עׂשבים ּבּה ׁשעלּו עפר ׁשל ּגבׁשּוׁשית נֹוטע. ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּומּׁשּום
מּׁשּום  חּיב יתדֹות, ּגּבי על והּניחּה הארץ מעל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהגּביהּה
מּׁשּום  חּיב הארץ, על והּניחּה יתדֹות ּגּבי על היתה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתֹולׁש;

ּבאּביהן ׁשּיבׁשּו ּתאנים העץ]זֹורע. על בעודן אילן [- וכן , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּפי  על אף חּיב, ּבׁשּבת מהן הּתֹולׁש - ּבֹו ּפרֹותיו ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיבׁשּו

לענין ּכעקּורין טמאה.[קבלת]ׁשהן ְְְֲִִֵֶַַָֻ
עלׁשים‰. צמח]הּתֹולׁש זרדין[מין והמזרד לחים], [ענפים ְְְְִִֵֵַַָָֻ

ׁשעּורֹו לבהמה, ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, אם -ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָ

ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ּפי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹּכמלא
עּמר [אוסף]המעּמר ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו אכלין, ְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָ

ּכדי  ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹלבהמה,
ּביצה  היא מקֹום, ּבכל האמּורה ּוביצה ּביצה. ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָלבּׁשל
לבּׁשל  'ּכדי ׁשּנאמר מקֹום וכל ּתרנגֹולין; ׁשל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבינֹונית
אחד  ּוגרֹוגרת, מּביצה; ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּביצה',
קרקע. ּבגּדּולי אּלא עּמּור, ואין ּבביצה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹמּׁשלׁשה

.Âּדבלה יבשות]המקּבץ עּגּול[תאנים מּמּנה ,[גוש]ועׂשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
אחד  ּגּוף ׁשּנתקּבצּו עד ּבהן החבל והכניס ּתאנים ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן וחּיב. מעּמר, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
.Êקרקע]הּדׁש גידולי קליפת ואין [מפריד חּיב; ּכגרֹוגרת, ְְִֵֶֶַַָָ

והמפרק קרקע. ּבגּדּולי אּלא משבליו]ּדיׁשה, הרי [דגן , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשהּוא  מּפני חּיב, - הּבהמה את החֹולב הּדׁש. ּתֹולדת ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּוא
- מפרק מּׁשּום חּיב עֹור, לֹו ׁשּיׁש ּבחי החֹובל וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמפרק.
נתּכּון  אם אבל החּבּורה; מן ׁשּיצא לּדם צרי ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא,
עד  חּיב, ואינֹו מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ּבלבד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלהּזיק

ּכגרֹוגרת. ׁשהֹוציא, ּבחלב אֹו ּבּדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיהיה
.Á וכּיֹוצא וחּיה ּבבהמה ּבחֹובל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּמה

- להּזיק ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ּבחברֹו החֹובל אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבהן.
נתקררה ׁשהרי רּוחֹו; נחת מּפני ּדעּתֹו[נתיישבה]חּיב, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף ּכמתּקן; הּוא והרי חמתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוׁשככה
חּיב. מּמּנּו, ׁשהֹוציא ִִֶֶַַָָלּדם

.Ë עֹורֹות להן ׁשּיׁש הן ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשמֹונה
הפיך] בלתי ּובהמה [לדיני]לענין[שנזקם חּיה ּכמֹו ׁשּבת ְְְְִֵַַַָָָ

,לפיכ עֹור; להן אין ּורמׂשים, ׁשקצים ׁשאר אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָועֹוף.
ו  ּפטּור. - ּבהן אֹוהחֹובל ועֹוף, חּיה ּבבהמה החֹובל אחד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּנצרר  אֹו ּדם, ויצא חּבּורה ועׂשה ׁשרצים, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּבׁשמֹונה
העור]הּדם[נאסף] חּיב.[תחת - יצא ׁשּלא ּפי על אף ִֶַַַַָָָָֹ

.È עד חּיב, ואינֹו מפרק; מּׁשּום חּיב הּפרֹות, את ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּסֹוחט
ּכגרֹוגרת  ׁשּסחט ּבּמׁשקין הּתֹורה,ׁשּיהיה מן חּיבים ואין . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זיתים ּדריכת על לסחט [סחיטת]אּלא ּומּתר ּבלבד. וענבים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻ
אכל  - לאכל הּבא ׁשּמׁשקה האכל, לתֹו ענבים ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשּכֹול
ׁשאין  לכלי סחט אם אבל מאכל; אכל ּכמפרק ונמצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּוא,
אֹו האכל, לתֹו והחֹולב וחּיב. ,ּדֹור זה הרי - אכל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבֹו
הּכלי. לתֹו ׁשּיחלב עד חּיב ואינֹו ּפטּור, - ּבפיו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהּיֹונק

.‡È הּבֹורר אֹו והמחּבץהּזֹורה חּיב; [עושה ּכגרֹוגרת, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הממחהחמאה] וכן הּבֹורר. ּתֹולדת הּוא הרי [מוציא], ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַ

ּתֹולדת  אֹו ּבֹורר ּתֹולדת זה הרי - הּמׁשקין מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשמרים
זה  עניניהם ּדֹומין והמרּקד, והּבֹורר ׁשהּזֹורה וחּיב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמרּקד,
מלאכה  ׁשּכל מּפני ּבׁשלׁשה? אֹותן מנּו מה ּומּפני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹלזה;

עצמּה. ּבפני אֹותּה מֹונין ּבּמׁשּכן, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהיתה
.·È מיני ׁשני לפניו ׁשהיּו אֹו ּפסלת, מּתֹו אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהּבֹורר

ּובכברהאכלין  ּבנפה - אחר מּמין מין גדולה]ּוברר ,[נפה ְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבקנֹון לברירה]חּיב; המשמש [קערה ּובתמחּוי[צינור ְְְַַָָ

מּתר.גדולה] לאלּתר, לאכל ּבידֹו ּברר ואם ּפטּור; ,ְְְְֱִֵֵֶַַָָָֹֻ
.‚È חּיב - ּבידיו אפּלּו האכל, מּתֹו ּפסלת והּבֹורר והּבֹורר . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

קטנית]ּתּורמּוסין מּפני [מין חּיב, - ׁשּלהן ּפסלת מּתֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ
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ּכׁשּיּׁשלקּו אֹותן ממּתקת ׁשּלהן עּמּה,[יתבשלו]ׁשהּפסלת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מּתֹו אכל הּבֹורר וחּיב. אכל, מּתֹו ּפסלת ּכבֹורר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹונמצא

להּניחֹו ּבידֹו זמן]ּפסלת נעׂשה [לאחר - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו , ְְְְֲֲִִֶֶַַַָֹ
לאֹוצר אכלין [לאחסון]ּכבֹורר מיני ׁשני לפניו היּו וחּיב. , ְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָָָ

ּברר  ואם מּיד; לאכל ּומּניח מאחד, אחד ּבֹורר - ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמערבין
ּבׁשחרית  ׁשּברר ּכגֹון - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו זמן, לאחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַוהּניח

חּיב. - הערּבים ּבין ְֱִֵֶַַַָָֹלאכל
.„Èמים[מסנן]המׁשּמר אֹו ׁשמן אֹו וכן [משמרים]יין , ְְִִֵֵֶֶַַַַ

ּבמׁשּמרת הּמׁשקין, והּוא,[מסננת]ׁשאר חּיב; - ׁשּלהן ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
מים  אֹו ׁשמרים, ּבֹו ׁשאין יין מסּננין אבל ּכגרֹוגרת. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיׁשּמר

מצרית ּובכפיפה ּבסּודרין סל]צלּולין, צלּול [- ׁשּיהא ּכדי , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָ
ׁשמרים ּגּבי על מים ונֹותנין ּבׁשביל [שבמסננת]ּביֹותר. ְְְְְִִִִִֵֵַַַָ

ונקיים]ׁשּיּצּלּו צלולים טרּופה [יהיו ּביצה ונֹותנין . ְְְִִֵֶַָָ
ׁשל[מעורבת] ׁשּיּצל[גרעיני]למסּננת ּכדי ;[החרדל]חרּדל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

ממחֹו למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו נוזל]וחרּדל ּבין [עושהו , ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
טֹורף  - ּתֹוסס ׁשהּוא זמן ּכל מּגּתֹו, יין וכן ּבכלי. ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּיד

לא [מערבב] ׁשעדין הּסּודרין; לתֹו ונֹותן ּבׁשמריה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹחבית
אחד  ּכגּוף הּיין וכל יפה, יפה הּיין מן הּׁשמרים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנפרׁשּו

ּבֹו. ּכּיֹוצא וכל החרּדל, וכן ְְְֵֵַַַָֹהּוא.
.ÂË חּיב ּכגרֹוגרת, הּׁשֹוחקהּטֹוחן וכל ּתבלין [כותש]. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ּבמכּתׁשת [דק וסּמנין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּנֹוסרדק] וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי להנֹות ּתלּוׁש, עצים ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

אֹו ׁשּלהן, חּיב [גרד]ׁשּׁשףּבּנסרת - מּתכת ׁשל לׁשֹון ְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
עד  חּיב אינֹו עצים, המחּת אבל ׁשהּוא; ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיׁשּוף

דק]ׁשּידּקק מּביצה.[יחתוך ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
.ÊËחּיב.[מנפה]והמרּקד ּכגרֹוגרת, הּלׁש חּיב. ּכגרֹוגרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

וכּמה [מערבב]והמּגּבל לׁש; ּתֹולדת זה הרי העפר, את ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפי לעׂשֹות ּכדי ואין [שפת]ׁשעּורֹו? זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ְְְֲִִֵֵֵֶַָָ

ּבמרסן ולא הּגס, ּבחֹול ולא ּבאפר, תבואה ּגּבּול [קליפות ְְְְְְִֵֶַַָֹֹֻ
זרע עבות] אֹו ׁשמׁשמין זרע והּנֹותן ּבהן. ּבכּיֹוצא ולא ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

ׁשהן  מּפני לׁש, מּׁשּום חּיב - ּבמים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפׁשּתן
ונתלין ּבזה.[נדבקין]מתערבין זה ְְְְִִִִֶֶָָ
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ּכגרֹוגרת‡. ביצה]האֹופה כשליש חּיב [- האֹופה , אחד . ְִֶֶֶֶֶַָָָָ

הּסּמנין את אֹו הּמאכל את המבּׁשל אֹו הּפת, ,[צבע]את ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מעין הּכל - הּמים את המחּמם ׁשעּור [ענין]אֹו הּוא. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

וׁשעּור  קטן; אבר ּבהן לרחץ ּכדי הּמים, את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהמחּמם
לֹו. אֹותן ׁשּמבּׁשלין לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי סּמנין, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמבּׁשל

הּמחם·. ּבצד ּביצה ׁשּתתּגלּגל [דוד]הּנֹותן ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מעט] ּבתֹולדת [תתבשל ׁשהמבּׁשל חּיב; - ונתּגלּגלה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבחּמין הּמדיח וכן עצמּה. ּבאּור ּכמבּׁשל מליח [דג]האּור, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
שנה]הּיׁשן לפני ּדק [שנמלח ּדג והּוא האסּפנֹון קֹוליס אֹו , ְְְַַַָָָָָָ

ּגמר  הּוא זה ּבחּמין, ׁשהדחתן חּיב; זה הרי - ּביֹותר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָור
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָָֹּבּׁשּולן.

ּובאבק [שובר]הּמפקיע‚. ּבחֹול אֹו חם, ּבבגד הּביצה את ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּפטּור; ׁשּנצלת, ּפי על אף - הּׁשמׁש מּפני חּמין ׁשהן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדרכים
מּפני  עליהן ּגזרּו אבל האׁש, ּכתֹולדֹות אינן חּמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתֹולדֹות
ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי המבּׁשל וכן האּור. ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתֹולדֹות

אֹוּפטּור  צרּכֹו, ּכל מבּׁשל ׁשהיה ּדבר האּור על המבּׁשל . ְְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻ
ּפטּור. - ּכלל ּבּׁשּול צרי ׁשאינֹו ְִִֵֶָָָָָּדבר

נתן „. ואחד העצים, את נתן ואחד האּור, את נתן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
הּבׂשר, את נתן ואחד הּמים, את נתן ואחד הּקדרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת

והגיס אחד ּובא הּתבלין, את נתן ּכּלם [ערבב]ואחד - ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּבּׁשּול, מּצרכי ּדבר העֹוׂשה ׁשּכל מבּׁשל; מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָחּיבים

ׁשפת אם אבל מבּׁשל. זה הניח]הרי הּקדרה [- את אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את  ונתן אחר ּובא הּמים, את ונתן אחר ּובא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּתחּלה,
את  ונתן אחר ּובא הּתבלין, את ונתן אחר ּובא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבׂשר,
- והגיס אחר ּובא האּור, על עצים ונתן אחר ּובא ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאּור,

מבּׁשל. מּׁשּום חּיבין ּבלבד האחרֹונים ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָׁשנים
ּכגרֹוגרת,‰. ּבֹו נצלה אם - גחלים ּגּבי על ּבׂשר ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּניח

ּבֹו נצלה לא חּיב; - מקֹומֹות ּוׁשלׁשה ּבׁשנים ְְְְֲִִִִַַָָָֹֹאפּלּו
חצי  נתּבּׁשל חּיב. - ּבּׁשּול חצי ּכּלֹו נתּבּׁשל אבל ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּכגרֹוגרת,
חצי  ויתּבּׁשל ּבֹו ׁשּיהפ עד ּפטּור, - אחד מּצד ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבּׁשּול

צדדין  מּׁשני והדּביקּבּׁשּול ׁשכח ּבׁשּבת,[הניח]. ּבּתּנּור ּפת ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
לרּדֹותּה לֹו מּתר - ויבֹוא [להוציאה]ונזּכר ׁשּתאפה קדם , ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ

מלאכה. ְִֵָָלידי
.Âׁשהּוא [ממיס]הּמּתי ּכל מּתכֹות מּמיני אֹואחד , ִִִֵֶֶַַַָָָ

ּתֹולדת  זה הרי - ּגחלת ׁשּתעׂשה עד הּמּתכת את ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהמחּמם
הּדֹונג את הממסמס וכן החלב,[שעוה]מבּׁשל. את אֹו , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

והּכפר הּזפת, את זפת]אֹו והּגפרית[מעין דליק , [חומר ְְְִֶֶֶֶַַַָֹ
האדמה] וכן מעמקי מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּבהם וכּיֹוצא ,ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

מבּׁשל. מּׁשּום חּיב חרׂש, ׁשּיעׂשּו עד אדמה ּכלי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהמבּׁשל
ׁשהקׁשה  אֹו ּבאׁש, קׁשה ּגּוף ׁשרּפה ּבין ּדבר: ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּכללֹו

מבּׁשל. מּׁשּום חּיב זה הרי - ר ְֲִֵֵֶַַַָּגּוף
.Ê,החּיה מן ּבין הּבהמה מן ּבין - ׂשער אֹו צמר ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוזז

הּמת  מן ּבין החי מן ׁשּלהןּבין הּׁשלח מן אפּלּו [עור , ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
מהם] חּוט שנפשט מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשע ּורֹו? ּכּמה חּיב. -ְְִִִֵֶַַָָ

הּסיט ּכרחב מדה]ׁשארּכֹו שם הּסיט?[- רחב וכּמה ּכפּול; ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹ
ּכׁשּיפּתח  הראׁשֹונה, האצּבע עד יד ׁשל ּבהן מן למּתח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכדי
הּתֹולׁש זרת. ׁשליׁשי לׁשני קרֹוב והּוא ּכחֹו, ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּביניהן
מן  הּצמר את הּטֹווה ּגֹוזז. ּתֹולדת זה הרי  העֹוף, מן ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכנף

על] נּפּוץ [- ּדר ואין ,ּבכ ּגזיזה ּדר ׁשאין ּפטּור, - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהחי
ּבכ.[סירוק] טוּיה ּדר ואין ,ְְְְִֵֶֶָָָּבכ

.Á זה הרי - זקנֹו אֹו ׂשפמֹו, אֹו ׂשערֹו, אֹו צּפרניו, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָהּנֹוטל
וחּיב  ּגֹוזז, נטלן ּתֹולדת אם אבל ּבכלי; ׁשּיּטל והּוא, ; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

מּגּופֹו, יּבלת החֹות וכן ּפטּור. - לאחר ּבין לֹו ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּבידֹו,
ּבין לֹו ּבין ּפטּור, - ּבכלי ּבין ּבּיד לחּתּבין ּומּתר לאחר. ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֻ

- יבׁשה היתה ואם ּבכלי; לא אבל ּביד, ּבּמקּדׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיּבלת
ועֹובד ּבכלי, אף הכהן]חֹותכּה .[עבודתו, ְְְִִֵַָ

.Ëׁשּתי [גוזר]הּנֹוטל חּיב? ויהיה יּטל ּכּמה ּבכלי, ׂשערֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
אחת, אפּלּו - ׁשחרֹות מּתֹו לבנֹות לּקט ואם ְְְְֲִִִִֵַַָָֹׂשערֹות;
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אחד, ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב עׂשה ואם ואב; אב ּכל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָעל
אחת. חּטאת אּלא חּיב ֵֶַַַַָָָאינֹו

.Á- אחד ּבהעלם ּבׁשּבת וקצר וזרע, ׁשחרׁש, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?
חּטאֹות  ׁשלׁש אחת חּיב חסר הארּבעים עׂשה ואפּלּו ; ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

לעׂשֹות  אסּורֹות הּמלאכֹות ׁשאּלּו ׁשּׁשכח ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָּבׁשגגה,
אבל  אחת. חּטאת ּומלאכה מלאכה ּכל על חּיב - ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת
אחד  ּבהעלם מּתכת ׁשל לׁשֹון וׁשף הּירק, וחת טחן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאם
אב  אּלא עׂשה לא ׁשהרי אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ותֹולדֹותיו. ְְְֵֵֶֶַָָָֹאחד
.Ë ּבהעלם אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעֹוׂשה

ונטע, ׁשּזרע, הרי ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחד,
אּלא  חּיב אינֹו - אחד ּבהעלם וזמר והרּכיב, ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהברי

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. אחד אב ׁשּכּלן אחת, .חּטאת ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ח  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. ׁשהּוא, ּכל המנּכׁשהחֹורׁש שוטים]. עשבים [עוקר ְֵֵֶַַַַָָ

לשורש]ּבעּקרי והמקרסם[סמוך עׂשבים,[כורת]האילנֹות, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
המזרד הּׂשריגים[חותך]אֹו הגפן]את ליּפֹות [של ּכדי , ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ׁשהּוא, ּכל ּומּׁשּיעׂשה חֹורׁש; ּתֹולדת זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּקרקע
ורּדדֹו הּתל ׁשהׁשּפיל ּכגֹון - הּׂשדה ּפני הּמׁשוה וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָחּיב.

הקרקע] לפני הּגיא[השווהו מּלא אֹו מּׁשּום [גומא], חּיב - ְִִֵַַַָ
ׁשעּורֹו ּגּמֹות, הּמׁשוה ּכל וכן ׁשהּוא. ּכל וׁשעּורן, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻחֹורׁש;

ׁשהּוא. ֶָּכל
חּיב ·. ׁשהּוא, ּכל ׁשּיצמח הּזֹורע ּכדי האילן את הּזֹומר . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבׁשּבת  ואילנֹות צמחין הּמׁשקה אבל זֹורע. מעין זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
חּטין  הּׁשֹורה וכן ׁשהּוא; ּבכל וחּיב זֹורע, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וחּיב. זֹורע, ּתֹולדת זה הרי - ּבּמים ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּוׂשעֹורין

ּכגרֹוגרת‚. ביצה]הּקֹוצר כשליש והּתֹולׁש,[- חּיב. , ְְִֵֵֶֶַַַָ
מּׁשּום  חּיב מּגּדּוליו, ּדבר העֹוקר וכל הּוא; קֹוצר ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָּתֹולדת

צרֹור ,לפיכ אדמה]קֹוצר. ּוכׁשּות [רגב עׂשבים, ּבֹו ׁשעלּו ְְְֲִִֵֶָָָ
עשב] -[מין החבית ּגב על ׁשּצמחּו ועׂשבים ּבסנה, ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעלה

הּתֹולׁש אבל ּגּדּולֹו. מקֹום הּוא ׁשּזה חּיב; מהן, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹולׁש
ּגּדּולֹו. מקֹום זה ׁשאין מּפני ּפטּור, - נקּוב ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמעציץ
והּתֹולׁש ּכארץ; הּוא הרי קטן, ׁשרׁש ּבכדי נקּוב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹועציץ

חּיב. ִֶַָמּמּנּו,
ּכגֹון „. ּומגּדלּתֹו, אֹותֹו מצּמחת ׁשּקצירתֹו זרע ְְְְְִֶֶַַַַַַָָּכל

חּיב [סלק]וסלקא[חציר]אסּפסּתא ּבׁשגגה, הּקֹוצרֹו - ְְְְְְִִַַַַָָָָָ
ׁשהּוא  מּפני ואחת קֹוצר, ׁשהּוא מּפני אחת חּטאֹות: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּתי
קֹוצר, מּׁשּום חּיב - לעצים צרי והּוא הּזֹומר, וכן ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָנֹוטע.
- עׂשבים ּבּה ׁשעלּו עפר ׁשל ּגבׁשּוׁשית נֹוטע. ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּומּׁשּום
מּׁשּום  חּיב יתדֹות, ּגּבי על והּניחּה הארץ מעל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהגּביהּה
מּׁשּום  חּיב הארץ, על והּניחּה יתדֹות ּגּבי על היתה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתֹולׁש;

ּבאּביהן ׁשּיבׁשּו ּתאנים העץ]זֹורע. על בעודן אילן [- וכן , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּפי  על אף חּיב, ּבׁשּבת מהן הּתֹולׁש - ּבֹו ּפרֹותיו ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיבׁשּו

לענין ּכעקּורין טמאה.[קבלת]ׁשהן ְְְֲִִֵֶַַָֻ
עלׁשים‰. צמח]הּתֹולׁש זרדין[מין והמזרד לחים], [ענפים ְְְְִִֵֵַַָָֻ

ׁשעּורֹו לבהמה, ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, אם -ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָ

ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ּפי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹּכמלא
עּמר [אוסף]המעּמר ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו אכלין, ְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָ

ּכדי  ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹלבהמה,
ּביצה  היא מקֹום, ּבכל האמּורה ּוביצה ּביצה. ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָלבּׁשל
לבּׁשל  'ּכדי ׁשּנאמר מקֹום וכל ּתרנגֹולין; ׁשל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבינֹונית
אחד  ּוגרֹוגרת, מּביצה; ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּביצה',
קרקע. ּבגּדּולי אּלא עּמּור, ואין ּבביצה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹמּׁשלׁשה

.Âּדבלה יבשות]המקּבץ עּגּול[תאנים מּמּנה ,[גוש]ועׂשה ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
אחד  ּגּוף ׁשּנתקּבצּו עד ּבהן החבל והכניס ּתאנים ׁשּנּקב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן וחּיב. מעּמר, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
.Êקרקע]הּדׁש גידולי קליפת ואין [מפריד חּיב; ּכגרֹוגרת, ְְִֵֶֶַַָָ

והמפרק קרקע. ּבגּדּולי אּלא משבליו]ּדיׁשה, הרי [דגן , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשהּוא  מּפני חּיב, - הּבהמה את החֹולב הּדׁש. ּתֹולדת ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּוא
- מפרק מּׁשּום חּיב עֹור, לֹו ׁשּיׁש ּבחי החֹובל וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמפרק.
נתּכּון  אם אבל החּבּורה; מן ׁשּיצא לּדם צרי ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא,
עד  חּיב, ואינֹו מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ּבלבד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלהּזיק

ּכגרֹוגרת. ׁשהֹוציא, ּבחלב אֹו ּבּדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיהיה
.Á וכּיֹוצא וחּיה ּבבהמה ּבחֹובל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּמה

- להּזיק ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ּבחברֹו החֹובל אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבהן.
נתקררה ׁשהרי רּוחֹו; נחת מּפני ּדעּתֹו[נתיישבה]חּיב, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף ּכמתּקן; הּוא והרי חמתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוׁשככה
חּיב. מּמּנּו, ׁשהֹוציא ִִֶֶַַָָלּדם

.Ë עֹורֹות להן ׁשּיׁש הן ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשמֹונה
הפיך] בלתי ּובהמה [לדיני]לענין[שנזקם חּיה ּכמֹו ׁשּבת ְְְְִֵַַַָָָ

,לפיכ עֹור; להן אין ּורמׂשים, ׁשקצים ׁשאר אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָועֹוף.
ו  ּפטּור. - ּבהן אֹוהחֹובל ועֹוף, חּיה ּבבהמה החֹובל אחד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּנצרר  אֹו ּדם, ויצא חּבּורה ועׂשה ׁשרצים, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָּבׁשמֹונה
העור]הּדם[נאסף] חּיב.[תחת - יצא ׁשּלא ּפי על אף ִֶַַַַָָָָֹ

.È עד חּיב, ואינֹו מפרק; מּׁשּום חּיב הּפרֹות, את ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּסֹוחט
ּכגרֹוגרת  ׁשּסחט ּבּמׁשקין הּתֹורה,ׁשּיהיה מן חּיבים ואין . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זיתים ּדריכת על לסחט [סחיטת]אּלא ּומּתר ּבלבד. וענבים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻ
אכל  - לאכל הּבא ׁשּמׁשקה האכל, לתֹו ענבים ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשּכֹול
ׁשאין  לכלי סחט אם אבל מאכל; אכל ּכמפרק ונמצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּוא,
אֹו האכל, לתֹו והחֹולב וחּיב. ,ּדֹור זה הרי - אכל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבֹו
הּכלי. לתֹו ׁשּיחלב עד חּיב ואינֹו ּפטּור, - ּבפיו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהּיֹונק

.‡È הּבֹורר אֹו והמחּבץהּזֹורה חּיב; [עושה ּכגרֹוגרת, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הממחהחמאה] וכן הּבֹורר. ּתֹולדת הּוא הרי [מוציא], ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַ

ּתֹולדת  אֹו ּבֹורר ּתֹולדת זה הרי - הּמׁשקין מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשמרים
זה  עניניהם ּדֹומין והמרּקד, והּבֹורר ׁשהּזֹורה וחּיב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמרּקד,
מלאכה  ׁשּכל מּפני ּבׁשלׁשה? אֹותן מנּו מה ּומּפני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹלזה;

עצמּה. ּבפני אֹותּה מֹונין ּבּמׁשּכן, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהיתה
.·È מיני ׁשני לפניו ׁשהיּו אֹו ּפסלת, מּתֹו אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהּבֹורר

ּובכברהאכלין  ּבנפה - אחר מּמין מין גדולה]ּוברר ,[נפה ְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבקנֹון לברירה]חּיב; המשמש [קערה ּובתמחּוי[צינור ְְְַַָָ

מּתר.גדולה] לאלּתר, לאכל ּבידֹו ּברר ואם ּפטּור; ,ְְְְֱִֵֵֶַַָָָֹֻ
.‚È חּיב - ּבידיו אפּלּו האכל, מּתֹו ּפסלת והּבֹורר והּבֹורר . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

קטנית]ּתּורמּוסין מּפני [מין חּיב, - ׁשּלהן ּפסלת מּתֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ
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ּכׁשּיּׁשלקּו אֹותן ממּתקת ׁשּלהן עּמּה,[יתבשלו]ׁשהּפסלת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מּתֹו אכל הּבֹורר וחּיב. אכל, מּתֹו ּפסלת ּכבֹורר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹונמצא

להּניחֹו ּבידֹו זמן]ּפסלת נעׂשה [לאחר - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו , ְְְְֲֲִִֶֶַַַָֹ
לאֹוצר אכלין [לאחסון]ּכבֹורר מיני ׁשני לפניו היּו וחּיב. , ְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָָָ

ּברר  ואם מּיד; לאכל ּומּניח מאחד, אחד ּבֹורר - ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמערבין
ּבׁשחרית  ׁשּברר ּכגֹון - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו זמן, לאחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַוהּניח

חּיב. - הערּבים ּבין ְֱִֵֶַַַָָֹלאכל
.„Èמים[מסנן]המׁשּמר אֹו ׁשמן אֹו וכן [משמרים]יין , ְְִִֵֵֶֶַַַַ

ּבמׁשּמרת הּמׁשקין, והּוא,[מסננת]ׁשאר חּיב; - ׁשּלהן ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
מים  אֹו ׁשמרים, ּבֹו ׁשאין יין מסּננין אבל ּכגרֹוגרת. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיׁשּמר

מצרית ּובכפיפה ּבסּודרין סל]צלּולין, צלּול [- ׁשּיהא ּכדי , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָ
ׁשמרים ּגּבי על מים ונֹותנין ּבׁשביל [שבמסננת]ּביֹותר. ְְְְְִִִִִֵֵַַַָ

ונקיים]ׁשּיּצּלּו צלולים טרּופה [יהיו ּביצה ונֹותנין . ְְְִִֵֶַָָ
ׁשל[מעורבת] ׁשּיּצל[גרעיני]למסּננת ּכדי ;[החרדל]חרּדל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

ממחֹו למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו נוזל]וחרּדל ּבין [עושהו , ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
טֹורף  - ּתֹוסס ׁשהּוא זמן ּכל מּגּתֹו, יין וכן ּבכלי. ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּיד

לא [מערבב] ׁשעדין הּסּודרין; לתֹו ונֹותן ּבׁשמריה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹחבית
אחד  ּכגּוף הּיין וכל יפה, יפה הּיין מן הּׁשמרים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנפרׁשּו

ּבֹו. ּכּיֹוצא וכל החרּדל, וכן ְְְֵֵַַַָֹהּוא.
.ÂË חּיב ּכגרֹוגרת, הּׁשֹוחקהּטֹוחן וכל ּתבלין [כותש]. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ּבמכּתׁשת [דק וסּמנין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּנֹוסרדק] וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי להנֹות ּתלּוׁש, עצים ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

אֹו ׁשּלהן, חּיב [גרד]ׁשּׁשףּבּנסרת - מּתכת ׁשל לׁשֹון ְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
עד  חּיב אינֹו עצים, המחּת אבל ׁשהּוא; ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיׁשּוף

דק]ׁשּידּקק מּביצה.[יחתוך ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
.ÊËחּיב.[מנפה]והמרּקד ּכגרֹוגרת, הּלׁש חּיב. ּכגרֹוגרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

וכּמה [מערבב]והמּגּבל לׁש; ּתֹולדת זה הרי העפר, את ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפי לעׂשֹות ּכדי ואין [שפת]ׁשעּורֹו? זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ְְְֲִִֵֵֵֶַָָ

ּבמרסן ולא הּגס, ּבחֹול ולא ּבאפר, תבואה ּגּבּול [קליפות ְְְְְְִֵֶַַָֹֹֻ
זרע עבות] אֹו ׁשמׁשמין זרע והּנֹותן ּבהן. ּבכּיֹוצא ולא ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

ׁשהן  מּפני לׁש, מּׁשּום חּיב - ּבמים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפׁשּתן
ונתלין ּבזה.[נדבקין]מתערבין זה ְְְְִִִִֶֶָָ

ה'תשע"ד  א' אדר י"ח שלישי יום
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ּכגרֹוגרת‡. ביצה]האֹופה כשליש חּיב [- האֹופה , אחד . ְִֶֶֶֶֶַָָָָ

הּסּמנין את אֹו הּמאכל את המבּׁשל אֹו הּפת, ,[צבע]את ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מעין הּכל - הּמים את המחּמם ׁשעּור [ענין]אֹו הּוא. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

וׁשעּור  קטן; אבר ּבהן לרחץ ּכדי הּמים, את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהמחּמם
לֹו. אֹותן ׁשּמבּׁשלין לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי סּמנין, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמבּׁשל

הּמחם·. ּבצד ּביצה ׁשּתתּגלּגל [דוד]הּנֹותן ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מעט] ּבתֹולדת [תתבשל ׁשהמבּׁשל חּיב; - ונתּגלּגלה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבחּמין הּמדיח וכן עצמּה. ּבאּור ּכמבּׁשל מליח [דג]האּור, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
שנה]הּיׁשן לפני ּדק [שנמלח ּדג והּוא האסּפנֹון קֹוליס אֹו , ְְְַַַָָָָָָ

ּגמר  הּוא זה ּבחּמין, ׁשהדחתן חּיב; זה הרי - ּביֹותר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָור
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָָֹּבּׁשּולן.

ּובאבק [שובר]הּמפקיע‚. ּבחֹול אֹו חם, ּבבגד הּביצה את ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּפטּור; ׁשּנצלת, ּפי על אף - הּׁשמׁש מּפני חּמין ׁשהן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדרכים
מּפני  עליהן ּגזרּו אבל האׁש, ּכתֹולדֹות אינן חּמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתֹולדֹות
ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי המבּׁשל וכן האּור. ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתֹולדֹות

אֹוּפטּור  צרּכֹו, ּכל מבּׁשל ׁשהיה ּדבר האּור על המבּׁשל . ְְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻ
ּפטּור. - ּכלל ּבּׁשּול צרי ׁשאינֹו ְִִֵֶָָָָָּדבר

נתן „. ואחד העצים, את נתן ואחד האּור, את נתן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
הּבׂשר, את נתן ואחד הּמים, את נתן ואחד הּקדרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת

והגיס אחד ּובא הּתבלין, את נתן ּכּלם [ערבב]ואחד - ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּבּׁשּול, מּצרכי ּדבר העֹוׂשה ׁשּכל מבּׁשל; מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָחּיבים

ׁשפת אם אבל מבּׁשל. זה הניח]הרי הּקדרה [- את אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
את  ונתן אחר ּובא הּמים, את ונתן אחר ּובא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּתחּלה,
את  ונתן אחר ּובא הּתבלין, את ונתן אחר ּובא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבׂשר,
- והגיס אחר ּובא האּור, על עצים ונתן אחר ּובא ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאּור,

מבּׁשל. מּׁשּום חּיבין ּבלבד האחרֹונים ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָׁשנים
ּכגרֹוגרת,‰. ּבֹו נצלה אם - גחלים ּגּבי על ּבׂשר ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּניח

ּבֹו נצלה לא חּיב; - מקֹומֹות ּוׁשלׁשה ּבׁשנים ְְְְֲִִִִַַָָָֹֹאפּלּו
חצי  נתּבּׁשל חּיב. - ּבּׁשּול חצי ּכּלֹו נתּבּׁשל אבל ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּכגרֹוגרת,
חצי  ויתּבּׁשל ּבֹו ׁשּיהפ עד ּפטּור, - אחד מּצד ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבּׁשּול

צדדין  מּׁשני והדּביקּבּׁשּול ׁשכח ּבׁשּבת,[הניח]. ּבּתּנּור ּפת ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
לרּדֹותּה לֹו מּתר - ויבֹוא [להוציאה]ונזּכר ׁשּתאפה קדם , ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ

מלאכה. ְִֵָָלידי
.Âׁשהּוא [ממיס]הּמּתי ּכל מּתכֹות מּמיני אֹואחד , ִִִֵֶֶַַַָָָ

ּתֹולדת  זה הרי - ּגחלת ׁשּתעׂשה עד הּמּתכת את ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהמחּמם
הּדֹונג את הממסמס וכן החלב,[שעוה]מבּׁשל. את אֹו , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

והּכפר הּזפת, את זפת]אֹו והּגפרית[מעין דליק , [חומר ְְְִֶֶֶֶַַַָֹ
האדמה] וכן מעמקי מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּבהם וכּיֹוצא ,ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

מבּׁשל. מּׁשּום חּיב חרׂש, ׁשּיעׂשּו עד אדמה ּכלי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהמבּׁשל
ׁשהקׁשה  אֹו ּבאׁש, קׁשה ּגּוף ׁשרּפה ּבין ּדבר: ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּכללֹו

מבּׁשל. מּׁשּום חּיב זה הרי - ר ְֲִֵֵֶַַַָּגּוף
.Ê,החּיה מן ּבין הּבהמה מן ּבין - ׂשער אֹו צמר ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוזז

הּמת  מן ּבין החי מן ׁשּלהןּבין הּׁשלח מן אפּלּו [עור , ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
מהם] חּוט שנפשט מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשע ּורֹו? ּכּמה חּיב. -ְְִִִֵֶַַָָ

הּסיט ּכרחב מדה]ׁשארּכֹו שם הּסיט?[- רחב וכּמה ּכפּול; ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹ
ּכׁשּיפּתח  הראׁשֹונה, האצּבע עד יד ׁשל ּבהן מן למּתח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכדי
הּתֹולׁש זרת. ׁשליׁשי לׁשני קרֹוב והּוא ּכחֹו, ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּביניהן
מן  הּצמר את הּטֹווה ּגֹוזז. ּתֹולדת זה הרי  העֹוף, מן ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכנף

על] נּפּוץ [- ּדר ואין ,ּבכ ּגזיזה ּדר ׁשאין ּפטּור, - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהחי
ּבכ.[סירוק] טוּיה ּדר ואין ,ְְְְִֵֶֶָָָּבכ

.Á זה הרי - זקנֹו אֹו ׂשפמֹו, אֹו ׂשערֹו, אֹו צּפרניו, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָהּנֹוטל
וחּיב  ּגֹוזז, נטלן ּתֹולדת אם אבל ּבכלי; ׁשּיּטל והּוא, ; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

מּגּופֹו, יּבלת החֹות וכן ּפטּור. - לאחר ּבין לֹו ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּבידֹו,
ּבין לֹו ּבין ּפטּור, - ּבכלי ּבין ּבּיד לחּתּבין ּומּתר לאחר. ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֻ

- יבׁשה היתה ואם ּבכלי; לא אבל ּביד, ּבּמקּדׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיּבלת
ועֹובד ּבכלי, אף הכהן]חֹותכּה .[עבודתו, ְְְִִֵַָ

.Ëׁשּתי [גוזר]הּנֹוטל חּיב? ויהיה יּטל ּכּמה ּבכלי, ׂשערֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
אחת, אפּלּו - ׁשחרֹות מּתֹו לבנֹות לּקט ואם ְְְְֲִִִִֵַַָָֹׂשערֹות;
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ע ֹור ׁשל וציצין רּבּה, ׁשּפרׁש צּפרן עור]חּיב. קילופי -] ְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ
רּבן להיתלש]ׁשּפרׁשּו מעלה,[וקרובים ּכלּפי ּפרׁשּו אם - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻ

ּבכלי; לא אבל ּבידֹו, אֹותן לּטל מּתר - אֹותֹו ְְְֲֲִִִַָָָָֹֹֻּומצערֹות
אפּלּו אֹותֹו, מצערֹות אינן ואם ּפטּור. ּבכלי, נטלן ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָואם
אֹותֹו, מצערֹות אפּלּו - רּבן ּפרׁש לא ואם אסּור. ְְְֲֲִִֵֵַָָָֹֻּבידֹו

חּיב. ּבכלי, נטלן ואם ּבידֹו; ל ּטלן ְְְְְִִִִַָָָָָָאסּור
.Èהּׁשני [מכבס]המלּבן את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

צביעתו] לפני אותו ּכל [מלבנים וכן מּמה , ּבהן ּכּיֹוצא ְִֵֵֶַַָֹ
מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - להתלּבן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּׁשּדרּכן
אר ׁשהּוא ּכפּול, הּסיט רחב ּכמלא ארּכֹו אחד, ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹחּוט

טפחים. ְְִַָָָארּבעה
.‡È וחּיב המלּבן, ּתֹולדת הּוא הרי - ּבגדים .והמכּבס ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

- ׁשּבֹו הּמים ׁשּיֹוציא עד הּבגד את ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַוהּסֹוחט
ּכמֹו היא, ּכּבּוס מּצרכי ׁשהּסחיטה וחּיב; מכּבסֹו, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

ּבׂשער;[ערבוב]ׁשההגסה סחיטה ואין הּבּׁשּול. מּצרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
סחיטתֹו. על חּיבין ׁשאין לעֹור, הּדין ְְְִִִֵֶַַַָָוהּוא

.·Èומנער]המנּפץ אֹו[מסרק הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ
לטוֹות  ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - ּבהן וכּיֹוצא הּׁשני, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאת
את  והמנּפץ טפחים. ארּבעה ארּכֹו אחד, חּוט ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
זה  הרי - אֹותן לטוֹות ּכדי ּכצמר, ׁשּיעׂשּו עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּגידים

וחּיב. מנּפץ, ְְֵֶֶַַָּתֹולדת
.‚È טפחים ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ׁשאפׁשר הּצֹובע ּדבר אֹו , ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכזה חּוט מּמּנּו צמר]לטוֹות כגון הּצֹובע[- ואין חּיב. - ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
הּמתקּים צבע ׁשּיהיה עד קיימא]חּיב, צבע [בר אבל ; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

סרק ׁשהעביר ּכגֹון ּכלל, מתקּים צהוב]ׁשאינֹו אֹו[צבע ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָ
אדום]ׁשׁשר ּפטּור;[צבע - ּוצבעֹו נחׁשת אֹו ברזל ּגּבי על ְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשאין  וכל ּכלּום; צֹובע ואינֹו לׁשעּתֹו, מעבירֹו אּתה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשהרי
ּפטּור. ּבּׁשּבת, מתקּימת ְְְִֶֶַַַַָָמלאכּתֹו

.„Èהּצבע עין צבע]העֹוׂשה של מראה ּתֹולדת [- זה הרי - ֲֵֵֶֶֶֶֶַַָ
עפצא  מי לתֹו קלקנּתֹוס ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? וחּיב. ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָצֹובע,

דיו] מיני -]לתֹו איסטיס ׁשּנתן אֹו ׁשחר; הּכל ׁשּנעׂשה ,ְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹ
כרּכם צבעים]מי מיני ּכּיֹוצא [- ּכל וכן ירק; הּכל ׁשּנעׂשה , ְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹֹ

ארּבעה  ׁשארּכֹו חּוט ּבֹו לצּבע ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבזה.
ְִָטפחים.

.ÂË טפחים ארּבעה אר חּיב;הּטֹווה הּנטוה, ּדבר מּכל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
אֹו הּׂשער, את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את הּטֹווה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
העֹוׂשה  ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּגידין, את אֹו הּנֹוצה, ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת

הּלבד אריגה]את ללא צמר מכבישת עשוי זה [בגד הרי - ֲֵֶֶֶֶַ
לטוֹות  ׁשאפׁשר ּדבר ׁשּילּבד והּוא, וחּיב; טֹווה, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּתֹולדת

אר  אר ּבינֹוני.מּמּנּו ּבעבי טפחים ּבעה ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹ
.ÊËנירין בּתי ׁשני למקומם העֹוׂשה השתי חוטי [מכניס ְִִֵֵֶָָ

האריגה] סל,במכשיר אֹו ּכברה, אֹו נפה, העֹוׂשה חּיב. ,ְֶַַָָָָָָ
סבכה לראש]אֹו הרי [כיסוי - ּבחבלים מּטה ׁשּסרג אֹו , ְֲֲִִֵֶַַָָָָָ

בּתים ׁשני ּומּׁשּיעׂשה נירין; עֹוׂשה ּתֹולדת וערב]זה שתי -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָ
ּבדבר  בּתים ׁשני העֹוׂשה ּכל וכן חּיב. אּלּו, מּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבאחד

חּיב. אּלּו, ּכגֹון ּבּתים ּבּתים אֹותֹו ְִִִֵֶַָָָׁשעֹוׂשין
.ÊÈ הּיריעה ּבאר ּתחּלה החּוטין ׁשּמֹותחין האֹורגין, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּדר

ׁשֹובט  ואחד מּכאן, וזה מּכאן זה אֹוחזין ּוׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּוברחּבּה,
החּוטין על מקל]ּבׁשבט באמצעות ומותח ּומתּקן [מפריד ְְִֵֵֶַַַ

ערב. ּבלא ׁשתי ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד זה, ּבצד זה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאֹותן
וזה  הּמּסכה; הנסכת היא האֹורגין, ּכדר החּוטין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּומתיחת
להכניס  ּומתחיל אֹותּה ּוכׁשּכֹופלין .'מס' נקרא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמֹותח,

'אֹורג'. נקרא ּבּׁשתי, ְְִִֵֵֶַָָהערב
.ÁÈ מלאכֹות מאבֹות מלאכה והיא חּיב, והּׁשֹובט הּמס . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָ

מותח] ׁשּיתּפרקּו[- עד החּוטין ויתּקנם,[מסבכיהם]על ְְְִִִֵֶַַַַָ
מס ּתֹולדת זה ׁשּתי הרי רחב מּׁשּיתּקן ׁשעּורן? וכּמה . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

חּיב. אצּבעֹות, ׁשּתי ּברחב חּוטין ׁשני האֹורג וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאצּבעֹות.
וארג  ארּוג הּבגד מקצת ׁשהיה ּבין ּבּתחּלה, ׁשארגן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבין
אחד, חּוט ארג ואם חּוטין; ׁשני ׁשעּורֹו - האריג ְְִִִִֵֶַַָָָָעל

ּבׂשפת [מלאכת]ּבֹו[סיים]והׁשלים ארג חּיב. - הּבגד ְְְִִִֶֶַַַַָָ
הא  חּיב; - נירין בּתי ׁשלׁשה ּברחב חּוטין ׁשני ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹהיריעה

קטן צלצּול לאֹורג ּדֹומה? זה חגורה]למה ּברחב [- ְְְְִֵֶֶַָָָֹ
נירין. בּתי ְִִֵָָֹׁשלׁשה

.ËÈו'מחליק']המדקּדק החּוטין[משווה והּמפרידן את ְְְְִִֵֶַַַַַָ
הּקֹולע וכן אֹורג. ּתֹולדת זה הרי - האריגה [-ּבעת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּנימיןקליעה] הבגד]את מן הבולטים זה [חוטים הרי , ֲִִֵֶֶַ
ׁשּתי  ּבאר קליעה מּׁשּיעׂשה וׁשעּורֹו, אֹורג; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹּתֹולדת

ְֶָאצּבעֹות.
.Îהּמפריד [פורם]הּבֹוצע הּוא ּובֹוצע, חּיב; חּוטין, ׁשני ְְִִֵֵֵַַַַַַָ

האריגה]האריג[שארית]את[סותר] שבמכונת ּבין [- . ִֵֶָָ
ׁשהעב  אֹו הּׁשתי, מן הערב הערב,ׁשהֹוציא מעל הּׁשתי יר ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

יתּכּון  אּלא מקלקל, יהיה ׁשּלא והּוא, וחּיב; ּבֹוצע זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
ׁשּמאחין אּלּו ׁשעֹוׂשין ּכדר הּבגדים [תופרים]לתּקן, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

וחֹוזרין  מאחין, ּכ ואחר ׁשּבֹוצעין, - ּביֹותר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּקּלים
ׁשני  אֹו הּבגדים ׁשני ׁשּיעׂשּו עד ׁשּבצעּו, חּוטין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָואֹורגין
ּתֹולדת  זה הרי לתּקן, הּקליעה את והּסֹותר אחד. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּקרעים

הּבֹוצע. ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, ְְִִֵֵַַַּבֹוצע;

י  ¤¤ּפרק
אּמן‡. מעׂשה והּוא קּימה, ׁשל קׁשר חזק]הּקֹוׁשר קשר -] ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

רצּועֹות  וקׁשרי הּסּפנין, וקׁשר הּגּמלין, קׁשר ּכגֹון חּיב; -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכל  וכן עׂשּיתן, ּבׁשעת הרצענין ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמנעל
מעׂשה  ואינֹו קּימה, ׁשל קׁשר הּקֹוׁשר אבל ּבזה. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכּיֹוצא
- אּמן מעׂשה ואינֹו קּימה, ׁשל ׁשאינֹו וקׁשר ּפטּור; - ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻאּמן

לכּתחּלה. לקׁשרֹו ְְְְִַָָָֻמּתר
נפסקה·. רצּועה[נקרעה]ּכיצד? נעלו]לֹו ּוקׁשרּה,[של ְְְְִֵַָָָָ

רסן  ׁשּקׁשר אֹו ּבדלי, חבל ׁשּקׁשר אֹו ּוקׁשרֹו, החבל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנפסק
ׁשהן  הּקׁשרים, ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור; זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבהמה
קׁשר  וכל לקּימה. אֹותן קֹוׁשר אדם וכל הדיֹוט ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמעׂשה
אסּור. זה הרי אּמן, קׁשר קׁשרֹו אם - קּימה ׁשל ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשאינֹו

ׁשני ‚. לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף החלּוק, מפּתחי אּׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹוׁשרת
אחד]ּפתחים  קשר בהתרת לפושטה סבכה [ויכולה וחּוטי ; ְְְִֵָָָ

עבה] רפּוי[כיפה ׁשהּוא ּפי על אף וניתן , צמוד [אינו ִֶַַָ
הקשר] התרת ללא וסנּדל להסירו מנעל ּורצּועֹות ;ְְְְִַָָ
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וׁשמן, יין ונֹודֹות מלּבּוׁש; ּבׁשעת הרגל על אֹותן ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּקֹוׁשרין
אזנים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּפי על המשקה]אף יציאת ;[פתחי ְְִִֵֵֶַַַָ

ולא  הּבׂשר להֹוציא ׁשּיכֹולה ּפי על אף ּבׂשר, ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּוקדרה
ּבמׁשיחה ּדלי וקֹוׁשרין הּקׁשר. דק]ּתּתיר ּבאבנט [חבל אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

ּבחבל לא אבל - ּבֹו הּבהמה [עבה]וכּיֹוצא לפני וקֹוׁשרין . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשני  לּה ׁשּיׁש ּפי על אף ּתצא, ׁשּלא ּבׁשביל ּברגלּה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאֹו

ּבאבּוס [קשרים]אּסרֹות קֹוׁשרֹו ּבּפרה, קׁשּור ׁשהיה וחבל . ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ
הבהמה] להאכלת ּבּפרה.[כלי קֹוׁשרֹו ּבאבּוס, קׁשּור היה ;ְֵַָָָָָָ

ּובאבּוס; ּבּפרה ויקׁשר ּביתֹו, מּתֹו חבל יביא לא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹאבל
ּגרּדי חבל היה אורג]ואם לטלטלֹו[- מביא ׁשּמּתר זה הרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

מעׂשה  הּקׁשרים, אּלּו ׁשּכל מּפני ּובאבּוס. ּבּפרה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוקֹוׁשר
מּתיר, ּופעם קֹוׁשר ּפעם אּלא לקּימה, ואינן הן, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהדיֹוט

חֹותלֹות לכּתחּלה. אֹותן לקׁשר מּתר ׁשל [סלים]ּולפיכ ְְְְִִִֶַָָָָָֹֻ
ּגרֹוגרֹות וׁשל יבשים]ּתמרים מּתיר[תאנים [קשירת - ְְְִִֶַָָ

ּומפקיעהסל] התאנים], וחֹות[קשרי ונֹוטל [התאנים], , ְְְִֵֵַַ
ְֵואֹוכל.

ּבׁשּבת;„. אֹותֹו לקׁשר מּתר ּבהמה, למאכל ׁשראּוי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכל
ּבכרמלית סנּדלֹו רצּועֹות נפסקה אם ,שאינו לפיכ [מקום ְְְְְְְְִִִִַַָָָ

רה"י] ואינו ּבהמה,רה"ר למאכל הראּוי לח ּגמי נֹוטל -ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
וסנּדל, מנעל רצּועֹות לֹו נׁשמטה הּגמי. וקֹוׁשר עליו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוכֹור

הרגל רב ׁשּנׁשמט הרצּועֹות [מהם]אֹו להחזיר מּתר - ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻ
יקׁשר. ׁשּלא ּובלבד ְְְִִִֶַָֹֹלמקֹומן,

ּבקׁשירה‰. מתחּלפת ׁשאינּה לפי מּתרת, - [ואין העניבה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ
עליה] לגזור ׁשני צורך מקּבץ - ׁשּנפסק החבל ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

מׁשיחה עליו  וכֹור דק]קצֹותיו, עניבה.[חבל ועֹונב , ְְְְֲִִֵֵָָָָָ
.Â ּכגֹון מצוה, לדבר קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר לקׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר

הּתֹורה  מּׁשעּורי ׁשעּור למּדד נימתׁשּיקׁשר ּכּנֹור [מיתר]. ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ
ּבּמדינה לא אבל ּבּמקּדׁש, אֹותּה קֹוׁשרין - [שאר ׁשּנפסקה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ

ּבּמקּדׁש.המקומות] אפּלּו לכּתחּלה, נימא יקׁשר ולא ;ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹ
.Ê וכל הּתרֹו; על חּיבין ּכ קּׁשּורֹו, על ׁשחּיבין קׁשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

וכל  ּפטּור; אֹותֹו הּמּתיר ּכ ּפטּור, אֹותֹו ׁשהּקֹוׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָָָקׁשר
להּתירֹו מּתר ּכ לקׁשרֹו, ׁשּמּתר .קׁשר ְְְִֶֶֶַָָָָֻֻ

.Áההּוצין[שוזר]הּפֹותל מן התמר]חבלים ּומן [עלי , ֲִִִִֵַַָ
עשב]החלף צמח ּפׁשּתן,[מין מחּוטי אֹו צמר, מחּוטי אֹו , ְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

וחּיב. קֹוׁשר, ּתֹולדת זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ׂשער, חּוטי ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
- קׁשירה ּבלא ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹוׁשעּורֹו,

מתקּימת מלאכּתֹו את [בת-קיום]ׁשּנמצאת הּמפריד וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
יתּכּון  ׁשּלא והּוא, וחּיב; מּתיר, ּתֹולדת זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּפתיל

הּפֹותל. ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, ּבלבד. ְְְְְִִִֵֵַַַלקלקל
.Ë חּיב תפירֹות, ׁשּתי החּוט הּתֹופר ראׁשי ׁשּקׁשר והּוא, ; ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

אם  אבל תּׁשמט. ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמּכאן
חּיב; קׁשר, ׁשּלא ּפי על אף - תפירֹות ׁשּתי על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּתפר

הּתפירה  מתקּימת ּבׁשּבת ׁשהרי ּתפירה ׁשל חּוט והּמֹותח . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּתפירה. מּצרכי ׁשהּוא מּפני חּיב, -ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

.Èּכדי -]הּקֹורע ממנה שאפשר קריעה ׁשּתי [שיעור לתּפר ְְְִֵֵֵַַֹ
הּקֹורע אבל חּיב; - תפירֹות ׁשּתי לתּפר מנת על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹתפירֹות
ּבחמתֹו הּקֹורע מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהפסידּה

מּפני [בכעסו] חּיב; - עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
וחמתֹו והֹואיל יצרֹו, וינּוח זה, ּבדבר ּדעּתֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמיּׁשב
ּבית  והּפֹותח וחּיב. ּכמתּקן, הּוא הרי זה, ּבדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹוככת

חּיב. ּבׁשּבת, ְַַַַָָָהּצּואר
.‡Èּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות סֹופרים [דבק]המדּבק ׁשל ְְְְִֵֶַַָָ

נירֹות  המפרק וכן וחּיב. ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי - ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הרי  - ּבלבד לקלקל נתּכּון ולא ּדבּוקין, עֹורֹות אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹּדבּוקין

קֹורע. ּתֹולדת ֵֶֶֶַזה
.·È חּיב ׁשהּוא, ּכל ּבּבית,הּבֹונה הּקרקע ּפני הּמׁשוה . ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּגיא מּלא אֹו הּתל, ׁשהׁשּפיל ּבֹונה,[גומא]ּכגֹון זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ
הּנֹותן וחּיב  - הּטיט את נתן ואחד האבן, את נתן אחד . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּובּנדּב חּיב; הּטיט אבנים]את אפּלּו[שורת העליֹון, ְְֲִִִֶֶַַַָָָ
אין  ׁשהרי חּיב, - הּטיט ּגּבי על והּניחּה האבן את ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעלה

ּפטּור. ּכלים, ּגּבי על והּבֹונה טיט. עליה ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּניחין
.‚È וחּיב ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - קבּוע אהל וכן העֹוׂשה . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיּׂשרפּו קדם וחבית ּתּנּור ּכגֹון אדמה, ּכלי ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹהעֹוׂשה
מלאכתן] לסיום וכן [בכבשן וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי -ְְֲֵֵֶֶֶֶַָ

עד  חּיב, ואינֹו ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי הּגבינה, את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהמגּבן
יד הּמכניס  ּכגרֹוגרת. ּבתֹו[הגרזן]הּקרּדם[קת]ׁשּיגּבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַֹ

ּבֹו.[החור]העין ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי ׁשּלֹו, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ׁשּתקע  ּבין ּבמסמר, ׁשּתקע ּבין - ּבעץ עץ הּתֹוקע ּכל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוכן

עצמֹו בחברתה]ּבעץ עץ זה [חתיכת הרי - ׁשּנתאחד עד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ
וחּיב. ּבֹונה, ְֶֶֶַָּתֹולדת

.„È ׁשּיּכנס ּכדי ּתרנגֹולין, ׁשל ּבלּול ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹוׂשה
ּבֹונה  מּׁשּום חּיב - האֹור וׁשל להם ּבֹור, ׁשל ּדלת הּמחזיר . ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הקרקע]ּדּות מעל הבנוי יציע[בור וׁשל שלפני , [חדרון ְִֶַָ
ּבֹונה הבית] מּׁשּום חּיב -. ִֶַָ

.ÂË חּיב ׁשהּוא, ּכל מנת הּסֹותר על ׁשּיסּתר והּוא, ; ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ
אהל  הּסֹותר ּפטּור. הׁשחתה, ּדר סתר אם אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבנֹות;
וחּיב; סֹותר, ּתֹולדת זה הרי - ּתקּוע עץ ׁשּפרק אֹו ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקבּוע,

לתּקן. ׁשּיתּכּון ְְְִֵֵֶַַוהּוא,
.ÊË חּיב אחת, הּכיה ּבּפּטיׁש ּדבר הּמּכה העֹוׂשה וכל . ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - מלאכה  ּגמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
אפּלּו צּורה ּבכלי והּצר זכּוכית, ּבכלי המנּפח ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָּכיצד?

והמגרד הּצּורה, הבליטות]מקצת ׁשהּוא,[מיישר ּכל ְְְִֵֶַַָָָָ
ּבמּתכת  ּבין ּבבנין ּבין ּבעץ ּבין ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוהעֹוׂשה
ּפתח  וכל וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - ּבכלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבין

עׂשּיתֹו. על חּיבין אין ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשאינֹו
.ÊÈמוגלה]ׁשחין[מבקע]הּמפיׂש להרחיב [ובו ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְִִִֵֵַַַָ

ּברפּואה  מתּכּונין ׁשהן עֹוׂשין, ׁשהרֹופאין ּכדר הּמּכה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי
מּכ מּׁשּום חּיב זה הרי - הּמּכה ּפי ׁשּזֹולהרחיב ּבּפּטיׁש, ה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּלחה  מּמּנה להֹוציא הפיׂשּה ואם הרֹופא; מלאכת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא
מּתר. זה הרי ֲֵֶֶָָֻׁשּבּה,

.ÁÈ מּכה מּׁשּום חּיב ׁשהּוא, ּכל האבן את ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהמסּתת
המצּדדּבּפּטיׁש ותּקנּה[מסדר]. הּבנין, ּביסֹוד האבן את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מּכה  מּׁשּום חּיב - לּה הראּוי ּבּמקֹום והֹוׁשיבּה ְְִִֶַַַָָָָָָָּבידֹו
הּבגדים ׁשעל יבלת הּלֹוקח שנתערבה ּבּפּטיׁש. עץ [נסורת ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹ
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ע ֹור ׁשל וציצין רּבּה, ׁשּפרׁש צּפרן עור]חּיב. קילופי -] ְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ
רּבן להיתלש]ׁשּפרׁשּו מעלה,[וקרובים ּכלּפי ּפרׁשּו אם - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻ

ּבכלי; לא אבל ּבידֹו, אֹותן לּטל מּתר - אֹותֹו ְְְֲֲִִִַָָָָֹֹֻּומצערֹות
אפּלּו אֹותֹו, מצערֹות אינן ואם ּפטּור. ּבכלי, נטלן ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָואם
אֹותֹו, מצערֹות אפּלּו - רּבן ּפרׁש לא ואם אסּור. ְְְֲֲִִֵֵַָָָֹֻּבידֹו

חּיב. ּבכלי, נטלן ואם ּבידֹו; ל ּטלן ְְְְְִִִִַָָָָָָאסּור
.Èהּׁשני [מכבס]המלּבן את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

צביעתו] לפני אותו ּכל [מלבנים וכן מּמה , ּבהן ּכּיֹוצא ְִֵֵֶַַָֹ
מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - להתלּבן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּׁשּדרּכן
אר ׁשהּוא ּכפּול, הּסיט רחב ּכמלא ארּכֹו אחד, ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹחּוט

טפחים. ְְִַָָָארּבעה
.‡È וחּיב המלּבן, ּתֹולדת הּוא הרי - ּבגדים .והמכּבס ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

- ׁשּבֹו הּמים ׁשּיֹוציא עד הּבגד את ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַוהּסֹוחט
ּכמֹו היא, ּכּבּוס מּצרכי ׁשהּסחיטה וחּיב; מכּבסֹו, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

ּבׂשער;[ערבוב]ׁשההגסה סחיטה ואין הּבּׁשּול. מּצרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
סחיטתֹו. על חּיבין ׁשאין לעֹור, הּדין ְְְִִִֵֶַַַָָוהּוא

.·Èומנער]המנּפץ אֹו[מסרק הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ
לטוֹות  ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - ּבהן וכּיֹוצא הּׁשני, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאת
את  והמנּפץ טפחים. ארּבעה ארּכֹו אחד, חּוט ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
זה  הרי - אֹותן לטוֹות ּכדי ּכצמר, ׁשּיעׂשּו עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּגידים

וחּיב. מנּפץ, ְְֵֶֶַַָּתֹולדת
.‚È טפחים ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ׁשאפׁשר הּצֹובע ּדבר אֹו , ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכזה חּוט מּמּנּו צמר]לטוֹות כגון הּצֹובע[- ואין חּיב. - ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
הּמתקּים צבע ׁשּיהיה עד קיימא]חּיב, צבע [בר אבל ; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

סרק ׁשהעביר ּכגֹון ּכלל, מתקּים צהוב]ׁשאינֹו אֹו[צבע ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָ
אדום]ׁשׁשר ּפטּור;[צבע - ּוצבעֹו נחׁשת אֹו ברזל ּגּבי על ְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשאין  וכל ּכלּום; צֹובע ואינֹו לׁשעּתֹו, מעבירֹו אּתה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשהרי
ּפטּור. ּבּׁשּבת, מתקּימת ְְְִֶֶַַַַָָמלאכּתֹו

.„Èהּצבע עין צבע]העֹוׂשה של מראה ּתֹולדת [- זה הרי - ֲֵֵֶֶֶֶֶַַָ
עפצא  מי לתֹו קלקנּתֹוס ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? וחּיב. ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָצֹובע,

דיו] מיני -]לתֹו איסטיס ׁשּנתן אֹו ׁשחר; הּכל ׁשּנעׂשה ,ְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹ
כרּכם צבעים]מי מיני ּכּיֹוצא [- ּכל וכן ירק; הּכל ׁשּנעׂשה , ְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹֹ

ארּבעה  ׁשארּכֹו חּוט ּבֹו לצּבע ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבזה.
ְִָטפחים.

.ÂË טפחים ארּבעה אר חּיב;הּטֹווה הּנטוה, ּדבר מּכל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
אֹו הּׂשער, את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את הּטֹווה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
העֹוׂשה  ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּגידין, את אֹו הּנֹוצה, ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת

הּלבד אריגה]את ללא צמר מכבישת עשוי זה [בגד הרי - ֲֵֶֶֶֶַ
לטוֹות  ׁשאפׁשר ּדבר ׁשּילּבד והּוא, וחּיב; טֹווה, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּתֹולדת

אר  אר ּבינֹוני.מּמּנּו ּבעבי טפחים ּבעה ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹ
.ÊËנירין בּתי ׁשני למקומם העֹוׂשה השתי חוטי [מכניס ְִִֵֵֶָָ

האריגה] סל,במכשיר אֹו ּכברה, אֹו נפה, העֹוׂשה חּיב. ,ְֶַַָָָָָָ
סבכה לראש]אֹו הרי [כיסוי - ּבחבלים מּטה ׁשּסרג אֹו , ְֲֲִִֵֶַַָָָָָ

בּתים ׁשני ּומּׁשּיעׂשה נירין; עֹוׂשה ּתֹולדת וערב]זה שתי -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָ
ּבדבר  בּתים ׁשני העֹוׂשה ּכל וכן חּיב. אּלּו, מּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבאחד

חּיב. אּלּו, ּכגֹון ּבּתים ּבּתים אֹותֹו ְִִִֵֶַָָָׁשעֹוׂשין
.ÊÈ הּיריעה ּבאר ּתחּלה החּוטין ׁשּמֹותחין האֹורגין, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּדר

ׁשֹובט  ואחד מּכאן, וזה מּכאן זה אֹוחזין ּוׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּוברחּבּה,
החּוטין על מקל]ּבׁשבט באמצעות ומותח ּומתּקן [מפריד ְְִֵֵֶַַַ

ערב. ּבלא ׁשתי ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד זה, ּבצד זה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאֹותן
וזה  הּמּסכה; הנסכת היא האֹורגין, ּכדר החּוטין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּומתיחת
להכניס  ּומתחיל אֹותּה ּוכׁשּכֹופלין .'מס' נקרא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמֹותח,

'אֹורג'. נקרא ּבּׁשתי, ְְִִֵֵֶַָָהערב
.ÁÈ מלאכֹות מאבֹות מלאכה והיא חּיב, והּׁשֹובט הּמס . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָ

מותח] ׁשּיתּפרקּו[- עד החּוטין ויתּקנם,[מסבכיהם]על ְְְִִִֵֶַַַַָ
מס ּתֹולדת זה ׁשּתי הרי רחב מּׁשּיתּקן ׁשעּורן? וכּמה . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

חּיב. אצּבעֹות, ׁשּתי ּברחב חּוטין ׁשני האֹורג וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאצּבעֹות.
וארג  ארּוג הּבגד מקצת ׁשהיה ּבין ּבּתחּלה, ׁשארגן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבין
אחד, חּוט ארג ואם חּוטין; ׁשני ׁשעּורֹו - האריג ְְִִִִֵֶַַָָָָעל

ּבׂשפת [מלאכת]ּבֹו[סיים]והׁשלים ארג חּיב. - הּבגד ְְְִִִֶֶַַַַָָ
הא  חּיב; - נירין בּתי ׁשלׁשה ּברחב חּוטין ׁשני ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹהיריעה

קטן צלצּול לאֹורג ּדֹומה? זה חגורה]למה ּברחב [- ְְְְִֵֶֶַָָָֹ
נירין. בּתי ְִִֵָָֹׁשלׁשה

.ËÈו'מחליק']המדקּדק החּוטין[משווה והּמפרידן את ְְְְִִֵֶַַַַַָ
הּקֹולע וכן אֹורג. ּתֹולדת זה הרי - האריגה [-ּבעת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּנימיןקליעה] הבגד]את מן הבולטים זה [חוטים הרי , ֲִִֵֶֶַ
ׁשּתי  ּבאר קליעה מּׁשּיעׂשה וׁשעּורֹו, אֹורג; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹּתֹולדת

ְֶָאצּבעֹות.
.Îהּמפריד [פורם]הּבֹוצע הּוא ּובֹוצע, חּיב; חּוטין, ׁשני ְְִִֵֵֵַַַַַַָ

האריגה]האריג[שארית]את[סותר] שבמכונת ּבין [- . ִֵֶָָ
ׁשהעב  אֹו הּׁשתי, מן הערב הערב,ׁשהֹוציא מעל הּׁשתי יר ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

יתּכּון  אּלא מקלקל, יהיה ׁשּלא והּוא, וחּיב; ּבֹוצע זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
ׁשּמאחין אּלּו ׁשעֹוׂשין ּכדר הּבגדים [תופרים]לתּקן, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

וחֹוזרין  מאחין, ּכ ואחר ׁשּבֹוצעין, - ּביֹותר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּקּלים
ׁשני  אֹו הּבגדים ׁשני ׁשּיעׂשּו עד ׁשּבצעּו, חּוטין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָואֹורגין
ּתֹולדת  זה הרי לתּקן, הּקליעה את והּסֹותר אחד. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּקרעים

הּבֹוצע. ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, ְְִִֵֵַַַּבֹוצע;

י  ¤¤ּפרק
אּמן‡. מעׂשה והּוא קּימה, ׁשל קׁשר חזק]הּקֹוׁשר קשר -] ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

רצּועֹות  וקׁשרי הּסּפנין, וקׁשר הּגּמלין, קׁשר ּכגֹון חּיב; -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכל  וכן עׂשּיתן, ּבׁשעת הרצענין ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמנעל
מעׂשה  ואינֹו קּימה, ׁשל קׁשר הּקֹוׁשר אבל ּבזה. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכּיֹוצא
- אּמן מעׂשה ואינֹו קּימה, ׁשל ׁשאינֹו וקׁשר ּפטּור; - ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻאּמן

לכּתחּלה. לקׁשרֹו ְְְְִַָָָֻמּתר
נפסקה·. רצּועה[נקרעה]ּכיצד? נעלו]לֹו ּוקׁשרּה,[של ְְְְִֵַָָָָ

רסן  ׁשּקׁשר אֹו ּבדלי, חבל ׁשּקׁשר אֹו ּוקׁשרֹו, החבל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנפסק
ׁשהן  הּקׁשרים, ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור; זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבהמה
קׁשר  וכל לקּימה. אֹותן קֹוׁשר אדם וכל הדיֹוט ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמעׂשה
אסּור. זה הרי אּמן, קׁשר קׁשרֹו אם - קּימה ׁשל ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשאינֹו

ׁשני ‚. לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף החלּוק, מפּתחי אּׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹוׁשרת
אחד]ּפתחים  קשר בהתרת לפושטה סבכה [ויכולה וחּוטי ; ְְְִֵָָָ

עבה] רפּוי[כיפה ׁשהּוא ּפי על אף וניתן , צמוד [אינו ִֶַַָ
הקשר] התרת ללא וסנּדל להסירו מנעל ּורצּועֹות ;ְְְְִַָָ
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וׁשמן, יין ונֹודֹות מלּבּוׁש; ּבׁשעת הרגל על אֹותן ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּקֹוׁשרין
אזנים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּפי על המשקה]אף יציאת ;[פתחי ְְִִֵֵֶַַַָ

ולא  הּבׂשר להֹוציא ׁשּיכֹולה ּפי על אף ּבׂשר, ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּוקדרה
ּבמׁשיחה ּדלי וקֹוׁשרין הּקׁשר. דק]ּתּתיר ּבאבנט [חבל אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

ּבחבל לא אבל - ּבֹו הּבהמה [עבה]וכּיֹוצא לפני וקֹוׁשרין . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשני  לּה ׁשּיׁש ּפי על אף ּתצא, ׁשּלא ּבׁשביל ּברגלּה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאֹו

ּבאבּוס [קשרים]אּסרֹות קֹוׁשרֹו ּבּפרה, קׁשּור ׁשהיה וחבל . ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ
הבהמה] להאכלת ּבּפרה.[כלי קֹוׁשרֹו ּבאבּוס, קׁשּור היה ;ְֵַָָָָָָ

ּובאבּוס; ּבּפרה ויקׁשר ּביתֹו, מּתֹו חבל יביא לא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹאבל
ּגרּדי חבל היה אורג]ואם לטלטלֹו[- מביא ׁשּמּתר זה הרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

מעׂשה  הּקׁשרים, אּלּו ׁשּכל מּפני ּובאבּוס. ּבּפרה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוקֹוׁשר
מּתיר, ּופעם קֹוׁשר ּפעם אּלא לקּימה, ואינן הן, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהדיֹוט

חֹותלֹות לכּתחּלה. אֹותן לקׁשר מּתר ׁשל [סלים]ּולפיכ ְְְְִִִֶַָָָָָֹֻ
ּגרֹוגרֹות וׁשל יבשים]ּתמרים מּתיר[תאנים [קשירת - ְְְִִֶַָָ

ּומפקיעהסל] התאנים], וחֹות[קשרי ונֹוטל [התאנים], , ְְְִֵֵַַ
ְֵואֹוכל.

ּבׁשּבת;„. אֹותֹו לקׁשר מּתר ּבהמה, למאכל ׁשראּוי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכל
ּבכרמלית סנּדלֹו רצּועֹות נפסקה אם ,שאינו לפיכ [מקום ְְְְְְְְִִִִַַָָָ

רה"י] ואינו ּבהמה,רה"ר למאכל הראּוי לח ּגמי נֹוטל -ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
וסנּדל, מנעל רצּועֹות לֹו נׁשמטה הּגמי. וקֹוׁשר עליו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוכֹור

הרגל רב ׁשּנׁשמט הרצּועֹות [מהם]אֹו להחזיר מּתר - ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻ
יקׁשר. ׁשּלא ּובלבד ְְְִִִֶַָֹֹלמקֹומן,

ּבקׁשירה‰. מתחּלפת ׁשאינּה לפי מּתרת, - [ואין העניבה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ
עליה] לגזור ׁשני צורך מקּבץ - ׁשּנפסק החבל ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

מׁשיחה עליו  וכֹור דק]קצֹותיו, עניבה.[חבל ועֹונב , ְְְְֲִִֵֵָָָָָ
.Â ּכגֹון מצוה, לדבר קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר לקׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר

הּתֹורה  מּׁשעּורי ׁשעּור למּדד נימתׁשּיקׁשר ּכּנֹור [מיתר]. ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ
ּבּמדינה לא אבל ּבּמקּדׁש, אֹותּה קֹוׁשרין - [שאר ׁשּנפסקה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ

ּבּמקּדׁש.המקומות] אפּלּו לכּתחּלה, נימא יקׁשר ולא ;ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹ
.Ê וכל הּתרֹו; על חּיבין ּכ קּׁשּורֹו, על ׁשחּיבין קׁשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

וכל  ּפטּור; אֹותֹו הּמּתיר ּכ ּפטּור, אֹותֹו ׁשהּקֹוׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָָָקׁשר
להּתירֹו מּתר ּכ לקׁשרֹו, ׁשּמּתר .קׁשר ְְְִֶֶֶַָָָָֻֻ

.Áההּוצין[שוזר]הּפֹותל מן התמר]חבלים ּומן [עלי , ֲִִִִֵַַָ
עשב]החלף צמח ּפׁשּתן,[מין מחּוטי אֹו צמר, מחּוטי אֹו , ְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

וחּיב. קֹוׁשר, ּתֹולדת זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ׂשער, חּוטי ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
- קׁשירה ּבלא ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹוׁשעּורֹו,

מתקּימת מלאכּתֹו את [בת-קיום]ׁשּנמצאת הּמפריד וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
יתּכּון  ׁשּלא והּוא, וחּיב; מּתיר, ּתֹולדת זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּפתיל

הּפֹותל. ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, ּבלבד. ְְְְְִִִֵֵַַַלקלקל
.Ë חּיב תפירֹות, ׁשּתי החּוט הּתֹופר ראׁשי ׁשּקׁשר והּוא, ; ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

אם  אבל תּׁשמט. ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמּכאן
חּיב; קׁשר, ׁשּלא ּפי על אף - תפירֹות ׁשּתי על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּתפר

הּתפירה  מתקּימת ּבׁשּבת ׁשהרי ּתפירה ׁשל חּוט והּמֹותח . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּתפירה. מּצרכי ׁשהּוא מּפני חּיב, -ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

.Èּכדי -]הּקֹורע ממנה שאפשר קריעה ׁשּתי [שיעור לתּפר ְְְִֵֵֵַַֹ
הּקֹורע אבל חּיב; - תפירֹות ׁשּתי לתּפר מנת על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹתפירֹות
ּבחמתֹו הּקֹורע מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהפסידּה

מּפני [בכעסו] חּיב; - עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
וחמתֹו והֹואיל יצרֹו, וינּוח זה, ּבדבר ּדעּתֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמיּׁשב
ּבית  והּפֹותח וחּיב. ּכמתּקן, הּוא הרי זה, ּבדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹוככת

חּיב. ּבׁשּבת, ְַַַַָָָהּצּואר
.‡Èּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות סֹופרים [דבק]המדּבק ׁשל ְְְְִֵֶַַָָ

נירֹות  המפרק וכן וחּיב. ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי - ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הרי  - ּבלבד לקלקל נתּכּון ולא ּדבּוקין, עֹורֹות אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹּדבּוקין

קֹורע. ּתֹולדת ֵֶֶֶַזה
.·È חּיב ׁשהּוא, ּכל ּבּבית,הּבֹונה הּקרקע ּפני הּמׁשוה . ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּגיא מּלא אֹו הּתל, ׁשהׁשּפיל ּבֹונה,[גומא]ּכגֹון זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ
הּנֹותן וחּיב  - הּטיט את נתן ואחד האבן, את נתן אחד . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּובּנדּב חּיב; הּטיט אבנים]את אפּלּו[שורת העליֹון, ְְֲִִִֶֶַַַָָָ
אין  ׁשהרי חּיב, - הּטיט ּגּבי על והּניחּה האבן את ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעלה

ּפטּור. ּכלים, ּגּבי על והּבֹונה טיט. עליה ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּניחין
.‚È וחּיב ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - קבּוע אהל וכן העֹוׂשה . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיּׂשרפּו קדם וחבית ּתּנּור ּכגֹון אדמה, ּכלי ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹהעֹוׂשה
מלאכתן] לסיום וכן [בכבשן וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי -ְְֲֵֵֶֶֶֶַָ

עד  חּיב, ואינֹו ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי הּגבינה, את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהמגּבן
יד הּמכניס  ּכגרֹוגרת. ּבתֹו[הגרזן]הּקרּדם[קת]ׁשּיגּבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַֹ

ּבֹו.[החור]העין ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי ׁשּלֹו, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ׁשּתקע  ּבין ּבמסמר, ׁשּתקע ּבין - ּבעץ עץ הּתֹוקע ּכל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוכן

עצמֹו בחברתה]ּבעץ עץ זה [חתיכת הרי - ׁשּנתאחד עד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ
וחּיב. ּבֹונה, ְֶֶֶַָּתֹולדת

.„È ׁשּיּכנס ּכדי ּתרנגֹולין, ׁשל ּבלּול ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹוׂשה
ּבֹונה  מּׁשּום חּיב - האֹור וׁשל להם ּבֹור, ׁשל ּדלת הּמחזיר . ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הקרקע]ּדּות מעל הבנוי יציע[בור וׁשל שלפני , [חדרון ְִֶַָ
ּבֹונה הבית] מּׁשּום חּיב -. ִֶַָ

.ÂË חּיב ׁשהּוא, ּכל מנת הּסֹותר על ׁשּיסּתר והּוא, ; ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ
אהל  הּסֹותר ּפטּור. הׁשחתה, ּדר סתר אם אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבנֹות;
וחּיב; סֹותר, ּתֹולדת זה הרי - ּתקּוע עץ ׁשּפרק אֹו ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקבּוע,

לתּקן. ׁשּיתּכּון ְְְִֵֵֶַַוהּוא,
.ÊË חּיב אחת, הּכיה ּבּפּטיׁש ּדבר הּמּכה העֹוׂשה וכל . ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - מלאכה  ּגמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
אפּלּו צּורה ּבכלי והּצר זכּוכית, ּבכלי המנּפח ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָּכיצד?

והמגרד הּצּורה, הבליטות]מקצת ׁשהּוא,[מיישר ּכל ְְְִֵֶַַָָָָ
ּבמּתכת  ּבין ּבבנין ּבין ּבעץ ּבין ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוהעֹוׂשה
ּפתח  וכל וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - ּבכלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבין

עׂשּיתֹו. על חּיבין אין ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשאינֹו
.ÊÈמוגלה]ׁשחין[מבקע]הּמפיׂש להרחיב [ובו ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְִִִֵֵַַַָ

ּברפּואה  מתּכּונין ׁשהן עֹוׂשין, ׁשהרֹופאין ּכדר הּמּכה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי
מּכ מּׁשּום חּיב זה הרי - הּמּכה ּפי ׁשּזֹולהרחיב ּבּפּטיׁש, ה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּלחה  מּמּנה להֹוציא הפיׂשּה ואם הרֹופא; מלאכת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא
מּתר. זה הרי ֲֵֶֶָָֻׁשּבּה,

.ÁÈ מּכה מּׁשּום חּיב ׁשהּוא, ּכל האבן את ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהמסּתת
המצּדדּבּפּטיׁש ותּקנּה[מסדר]. הּבנין, ּביסֹוד האבן את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מּכה  מּׁשּום חּיב - לּה הראּוי ּבּמקֹום והֹוׁשיבּה ְְִִֶַַַָָָָָָָּבידֹו
הּבגדים ׁשעל יבלת הּלֹוקח שנתערבה ּבּפּטיׁש. עץ [נסורת ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹ
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מּׁשּום בבגד] חּיב - צמר ׁשּבכלי היבֹולֹות אּלּו ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבידֹו,
ּדר הסירן אם אבל עליהן; ׁשּיקּפיד והּוא, ּבּפּטיׁש; ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּכה

כוונה]עסק חדׁשה [בלי טּלית המנער ּפטּור. זה הרי , ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבּה, הּנתלה הּלבן הּצהּוב ּולהסיר לנאֹותּה ּכדי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשחרה,
מקּפיד, אינֹו ואם חּטאת; חּיב - עֹוׂשין ׁשהאּמנין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכדר

ָֻמּתר.
.ËÈ חּיה ּכגֹון חּיב, - אֹותֹו לצּוד מינֹו ׁשּדר ּדבר ְִֶֶֶַַַָָָָָָהּצד

ודגים  מחּסר ועֹופֹות ׁשאינֹו למקֹום אֹותן ׁשּיצּוד והּוא, ; ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ
אֹו לבית ׁשהכניסֹו עד צבי אחר ׁשרדף ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָצידה.
עד  העֹוף את ׁשהפריח אֹו עליו, ונעל לחצר, אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלגּנה
ּבתֹו הּים, מן ּדג ׁשּׁשלה אֹו עליו, ונעל למגּדל, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהכניסֹו
לבית, צּפֹור הפריח אם אבל חּיב. זה הרי - מים ׁשל ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָספל

ׁשהבר  אֹו עליו, מים,ונעל ׁשל לברכה הּים מן ועקרֹו ּדג יח ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
עליו  ונעל רחב, לטרקלין ׁשּנכנס עד צבי אחר ׁשרדף ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָאֹו
יבֹוא  ׁשאם - ּגמּורה צידה זֹו ׁשאין ּפטּור; זה הרי -ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ
הּצד  ,לפיכ מּׁשם. אֹותֹו ולצּוד אחריו לרּדף צרי ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹלקחּתֹו,

לּכּפה ׁשּיכניסּנּו עד חּיב אינֹו - קטן]ארי ׁשהּוא [חדר ׁשּלֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבּה. ֱֶָָנאסר

.Îּבׁשחּיה לחּיה יּגיע ּבֹו ירּוץ ׁשאם מקֹום [תנועה]ּכל ְִִִִֶַַַַָָָָָ
צל  ׁשּיּפל עד לזה זה קרֹובין הּכתלים ׁשהיּו אֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת,
הבריח  ואם קטן; מקֹום זה הרי - ּכאחד לאמצע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשניהם
- מּזה ּגדֹול ׁשהּוא ּומקֹום חּיב. לתֹוכֹו, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֶֶַַַָָָהּצבי

ּפטּור. לתֹוכֹו, חּיה ְְִַַַַָָהּמבריח
.‡Î ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ׁשמֹונה ׁשאר אחד ואחד , ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָ

ּבין  מּכּלן, אחד הּצד - צידה למינם ׁשּיׁש ּורמׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשקצים
הֹואיל  חּיב, - ּבהם לׂשחק אּלא לצר ׁשּלא ּבין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלצר
חּיב  לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה וצד; לצּוד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָונתּכּון

חּיב. - הּסּומה ואת הּיׁשן את הּצד ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָעליה.
.·Î וכּיֹוצא וארנבים צביים ׁשּיצּודּו ּכדי ּכלבים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

הּצבי  אחר רֹודף הּוא והיה הּכלב, מּפני הּצבי ּוברח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבהן,
ׁש הרי אֹו - ותפׂש הּכלב ׁשהּגיע עד והבהילֹו, ּבפניו עמד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבעֹופֹות  הּזֹו ּכּדר העֹוׂשה וכן וחּיב. הּצד, ּתֹולדת .זה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.‚Îנעלּוהּו חּיב. - ּבפניו אחד ונעל לבית, ׁשּנכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָצבי

- ׁשנים ּונעלּוהּו לנעל, יכֹול אחד אין ואם ּפטּורין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹׁשנים,
מּלהּוחּיבין  ולא הּפתח על אחד יׁשב סתמו]. לא ויׁשב [- , ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּׁשני  ּובא ּומּלהּו, הראׁשֹון יׁשב חּיב; הּׁשני - ּומּלהּו ִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשני
הראׁשֹון  לֹו, והל הראׁשֹון ׁשעמד ּפי על אף - ּבצּדֹו ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָויׁשב
עד  ּבמקֹומֹו ליׁשב לֹו ּומּתר ּכלּום, עׂשה לא והּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻחּיב;
לׁשמרֹו ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הּצבי. ולּקח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהערב
צּפֹור  לֹו נכנסה ּכלּום. עׂשה ׁשּלא ּבתֹוכֹו, ׁשמּור צבי ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹונמצא

ּכנפיו בגדו]ּתחת ּומּתר.[- ,ׁשּתחׁש עד ּומׁשּמרּה יֹוׁשב - ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֻ
.„Î חֹולה אֹו חּגר, אֹו זקן, צבי ּפטּור.הּצד - קטן אֹו , ְִִֵֵֶַָָָָָ

הּמצֹודה מן ועֹוף חּיה ּבהמה ּפטּור.[מלכודת]המפרק , ְְְִֵֵַַַָָָָָָ
עלּיה  ויֹוני ותרנגֹולין אּוזין ּכגֹון ׁשּברׁשּותֹו, ועֹוף חּיה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהּצד

הּצד ּפטּור. חזיזין - חגבים ּכגֹון צידה, ּבמינֹו ׁשאין ּדבר  ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
דבורים] הרי [מין - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּופרעֹוׁשין ויּתּוׁשין ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָצֹורעין

ּפטּור. ֶָזה

.‰Î ּבהן וכּיֹוצא ועקרּבים נחׁשים ּכגֹון הּמּזיקין, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָרמׂשים
לצּוד  מּתר ונֹוׁשכין, הֹואיל - ממיתין ׁשאינן ּפי על אף -ְְְִִִִִֵֶַַָָָֻ

ּבׁשּבת  הּוא ;אֹותן ּכיצד מּנׁשיכתן. להּנצל ׁשּיתּכּון והּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
עליהן מּקיף אֹו ּכלי, עליהן ּכֹופה דרכם]עֹוׂשה? ,[חוסם ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַ
יּזיקּו. ׁשּלא ּכדי - קֹוׁשרן ְְִֵֶַָֹאֹו

יא  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. נׁשמה הּׁשֹוחט, הּנֹוטל ּכל אּלא ּבלבד, ׁשֹוחט ולא . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּבין  - וׁשרץ ודג ועֹוף ּובהמה חּיה מיני מּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאחד
ּבנחירה ּבין החֹונק [דקירה]ּבׁשחיטה, חּיב. - ּבהּכיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

אם  ,לפיכ ׁשֹוחט; ּתֹולדת זה הרי ׁשּימּות, עד החי ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
מּׁשּום  חּיב - ׁשּמת עד והּניחֹו מים, ׁשל מּספל ּדג ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעלה
ּבין  ּכסלע ּבֹו ׁשּיבׁש ּכיון אּלא ׁשּימּות, עד ולא ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחֹונק;
למעי  ידֹו הֹוׁשיט לחיֹות. יכֹול אינֹו ׁשעדין חּיב, - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָסנּפיריו

ׁשּבמעיה עּבר ודלּדל מחיבורו]הּבהמה, חּיב.[ניתקו - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
אֹו·. ּונקבה, מּזכר ורבין ּפרין ׁשהן מן רמׂשים נהוין ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

הּפרעֹוׁשין  ּכמֹו ּבהמה העפר ּכהֹורג חּיב אֹותן, ההֹורג - ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּפרֹות  ּומן הּגללים מן ׁשהויתן רמׂשים אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָוחּיה;
ותֹולעים  ּבׂשר ׁשל ּתֹולעים ּכגֹון - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהבאיׁשּו

ּפטּור. ההֹורגן, - הּקטנּיֹות ְְְִִֶַַָָׁשּבתֹו
כליו‚. מכינים]הּמפלה בגדיו מֹולל [מנכה - ּבׁשּבת ְְֵֵֶַַַָָ

באצבעותיו] את [משפשף להרג ּומּתר וזֹורקן; הּכּנים, ְְֲִִֶֶַַָָֹֻאת
הּזעה. מן ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּכּנים

זבּוב „. ּכגֹון - וּדאי ּוממיתין נֹוׁשכין ׁשהם ורמׂש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָחּיה
ונחׁש ׁשּבחדיב, ועקרב ׁשּבנינוה, וצרעה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבמצרים,
להרגן  מּתר - מקֹום ּבכל ׁשֹוטה וכלב יׂשראל, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻׁשּבארץ
אחריו, רצין היּו אם - הּמּזיקין ּכל ּוׁשאר ּכׁשּיראּו. ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבׁשּבת,
מּלפניו, ּבֹורחין אֹו ּבמקֹומן יֹוׁשבין היּו ואם להרגן; ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָֻמּתר
והרגן, הּלּוכֹו ּבׁשעת ּתּמֹו לפי ּדרסן ואם להרגן; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻאסּור

.מּתר  ָֻ
לעׂשֹות‰. ּכדי העֹור מן [קלף קמיע[לכסות]הּמפׁשיט ְְֲִִֵֵַַַַָָ

ורפואה] לסגולה הקודש שמות מן עם המעּבד וכן חּיב. ,ְְִֵֵַַַָ
הּמֹולח  ואחד המעּבד, ואחד חּיב. קמיע, לעׂשֹות ּכדי ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהעֹור
וכן  ּבאכלין. עּבּוד ואין הּוא. עּבּוד מין ׁשהּמליחה, -ְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָ
הּוא  ואיזה חּיב. קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור מן ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמֹוחק

אֹו ׂשער הּמעביר זה מיתה,מֹוחק? אחר העֹור מעל הּצמר ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
העֹור. ּפני ׁשּיחליק ְְִֵֶַַָעד

.Âהחיצוני]ּדּוכסּוסטֹוס[מפריד]המפרק העור מעל [- ְְְֵֵַַָ
הפנימי]הּקלף העור וחּיב.[- מפׁשיט, ּתֹולדת זה הרי - ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

ּבידֹו המרּככֹו אֹו ׁשּיתקּׁשה, עד ּברגלֹו העֹור על ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָהּדֹורס
זה  הרי - עֹוׂשין ׁשהרצענין ּכדר אֹותֹו ּומׁשוה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָּומֹוׁשכֹו

האברה מן נֹוצה הּמֹורט וחּיב. מעּבד, העוף]ּתֹולדת [כנף ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
רטּיה  הממרח וכן וחּיב. מֹוחק, ּתֹולדת זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבהן [תחבושת] וכּיֹוצא זפת, אֹו ׁשעוה, אֹו ׁשהּוא, ְֲֵֶֶֶֶַַָָָּכל
ּפנים ׁשּיחליק עד הּמתמרחין, פניהם]מּדברים חּיב [- - ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

ּבין  הּמתּוח העֹור על ּבידֹו הּׁשף וכן מֹוחק. ְְִֵֵֵַַַַָָָָמּׁשּום
מֹוחק. מּׁשּום חּיב ִִֵַַָָהעּמּודים,
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.Ê ׁשּיתּכּון והּוא חּיב; קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהמחּת
ׁשהיא  הּוא - ּבכּונה ויחּת רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלמידת

הפסד ּדר חת אם אבל ּבלא [השחתה]מלאכה; אֹו , ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכמתעּסק אּלא למידתֹו, כוונה]כּונה -[בלי ּכמׂשחק אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

את  והּקֹומט ּפטּור. זה הקשה]הּכנףהרי ראשו -[חותך ְֲֵֵֶֶַַָָָ
ּכלֹונסֹות  ראׁשי המגרד וכן וחּיב. ,מחּת ּתֹולדת זה ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

חתיכה [קרשים] ּכל וכן .מחּת מּׁשּום חּיב ארז, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשל
חרׁש העצים[נגר]ׁשּיחּת מן לחתוך]העץ אֹו[שדרכו , ְִִֵֵֶַַָָָֹ

קיסם  הּנֹוטל .מחּת מּׁשּום חּיב - הּמּתכֹות מן מּתכת ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָחרׁש
ּוקטמֹו מּלפניו, עץ חד]ׁשל אֹו[עשאו ׁשּניו ּבֹו לחצֹות ְְְִִֵֶַָָָָ

חּיב. - הּדלת את ּבֹו ְִֶֶֶַַַָֹלפּתח
.Á,ּתבן ּכגֹון - ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ּדבר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָּכל

והּוצין לחים, התמר]ועׂשבים מּתר [עלי - ּבהן וכּיֹוצא , ְְֲִִִֵֶַַַָָָֻ
אֹותן ביד]לקטם ּתּקּון [לחותכם ּבהן ׁשאין מּפני ּבׁשּבת, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּפי  על ואף ּבהן, להריח בׂשמים עצי לקטם ּומּתר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּכלים.
ּומפּׁשח ויבׁשין; קׁשים ּבין [שובר]ׁשהן ׁשּירצה, ּכל מהן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

קטן. עץ ׁשּפּׁשח ּבין ּגדֹול, עץ ִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּפּׁשח
.Ëאֹותֹות ׁשּתי על [אותיות]הּכֹותב ּכתב והּמֹוחק חּיב. , ְְְֵֵֵַַַַָָ

א  הּכֹותב חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי הּמחק ּבמקֹום לכּתב  ֹות מנת ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ
ויׁש ּגדֹולה, אחת אֹות מחק ּפטּור; ּכׁשּתים, ּגדֹולה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָאחת
והׁשלים  אחת אֹות ּכתב חּיב. - ׁשּתים לכּתב ּכדי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּבמקֹומּה

העֹור [סיים] לקלקל מנת על הּכֹותב חּיב. הּספר, את ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּה
אבל  הּכתב; על אּלא הּכתב, מקֹום על חּיּובֹו ׁשאין חּיב; -ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ספר  ּגּבי על ּדיֹו נפלה ּפטּור. לקלקל, מנת על ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוחק

הּפנקס ּגּבי על ׁשעוה נפלה אֹותּה, רשימות]ּומחק [לוח ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
אֹותֹות, ׁשּתי לכּתב ּכדי ּבמקֹומּה יׁש אם - אֹותּה ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹּומחק

ַָחּיב.
.Èאחד ׁשם והּוא ּפעמים ּכפּולה אֹות בעל הּכֹותב -] ְְֲִֵֵֶַַַָָ

ּכמֹומשמעות] ּגג {, ּתת חח)}רר סס שש רר גג תת (דד ְֵַָ
מּׁשני  ואפּלּו חּיב, - לׁשֹון ּובכל ּכתב ּבכל והּכֹותב חּיב. -ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

דיו]סמיֹונֹות סוגי .[ב' ְִ
.‡È לּכתב סמּו אחת אֹות ּכתב הּכֹותב ּגּבי על ּכתב אֹו , ְְְֵֵַַַַַַָָָָ

כתובות] שכבר אותיות על חית [כותב לכּתב הּמתּכּון ,ְְִִֵֵַַֹ
הּכֹותב  אֹותּיֹות, מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן זינין, ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכתב
נהּגין  אין ׁשהרי ּבּקֹורה אחת ואֹות ּבארץ אחת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹות

ּדּפי [נקראים] ּבׁשני אֹותּיֹות ׁשּתי ׁשּכתב אֹו זה, עם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָזה
זוית, ּכתלי ּבׁשני ּכתבן ּפטּור; - זה עם זה נהּגין ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּפנקס

ּפנקס ּדּפי ּבׁשני חּיב.[הסמוכים]אֹו - זה עם זה נהּגין והן , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
.·Èּגויל מעובד]לקח אֹות [עור עליו וכתב ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְִֵַַַָָָָ

ׁשנּיה  אֹות וכתב הּיֹום, ּבאֹותֹו והל זֹו, ּבמדינה ְְְְְִִִַַַַַָָָָאחת
ׁשּמקרבן, ׁשּבזמן חּיב; - אחרת ּבמגּלה אחרת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבמדינה

לקריבתן. מעׂשה מחּסרין ואינן זה, עם זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻנהּגין
.‚È ּתבה מּמּנה ׁשּקֹורין ּפי על אף - אחת אֹות ִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכֹותב

ּפטּור  אֹותּהׁשלמה, קֹורין והּכל מם, ׁשּכתב ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מנין ּבמקֹום ׁשּכתבּה אֹו ּכמי [מספר]מעׂשר, היא ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ועׂשה  אחת, אֹות הּמּגיּה ּפטּור. זה הרי - ארּבעים ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּכתב

- זינין ׁשני ונעׂשה החית, ּגג ׁשחּלק ּכגֹון - ׁשּתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאֹותּה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.

.„È,ּבפיו ּברגלֹו, ידֹו, לאחר אֹו ּבׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵַַַַָֹהּכֹותב
ּכׂשמאל  לֹו ׁשהיא ּבימינֹו, ׁשּכתב אּטר ּפטּור. - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּובמרּפקֹו
ּבׁשּתי  והּׁשֹולט חּיב. ּבׂשמאלֹו, ּכתב ואם ּפטּור; - אדם ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכל

חּיב  - ּבׂשמאלֹו ּבין ּבימינֹו ּבין וכתב ּבׁשוה, קטן ידיו . ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
אֹוחז  ּגדֹול חּיב; - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז וגדֹול ּבּקלמֹוס, ְְְְֵֵֵֵַַָָָָֻאֹוחז

ּפטּור. - וכתב ּבידֹו אֹוחז וקטן ְְְְֵַַָָָָָֻּבּקלמֹוס,
.ÂËע - חּיב הּכֹותב ׁשּיכּתבאין ועֹומדד הרֹוׁשם [-ּבדבר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

וקלקנּתֹוס,מתקיים] וקּמֹוס, וסקרה, ּוׁשחֹור, ּדיֹו, ּכגֹון ,ְְְְְְְְְִַַָֻ
ּכגֹון  עליו, הּכתב ׁשּמתקּים ּדבר על ויכּתב ּבהם; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבדבר  הּכֹותב אבל ּבהן. וכּיֹוצא ועץ, ּוניר, ּוקלף, ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָעֹור,
ּבדיֹו ׁשּכתב אֹו ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, רּׁשּומֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשאין
- עֹומד ׁשאינֹו ּדבר ּכל ועל ירקֹות עלי על ּבֹו ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָוכּיֹוצא
ּדבר  על העֹומד, ּבדבר ׁשּיכּתב עד - חּיב אינֹו ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּפטּור.
העֹומד, ּכתב ׁשּימחק עד - חּיב הּמֹוחק אין וכן ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהעֹומד;

העֹומד. ּדבר ֵֵַָָָמעל
.ÊË ּפי על אף עֹור; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ּבׂשרֹו על ְְִִֵֵֶַַַַַָָהּכֹותב

ּדֹומה  זה הרי זמן, לאחר הּכתב מעברת ּבׂשרֹו ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשחמימּות
ׁשּנמחק  ּפטּור.לכתב ּכתב, צּורת ּבׂשרֹו על המׂשרט אבל . ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

הרֹוׁשם  ּכֹותב; מּׁשּום חּיב ּכתב, ּכתבנית העֹור על ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּקֹורע
ּדיֹו הּמעביר ּפטּור. ּכתב, ּכתבנית העֹור ּגּבי [שחור]על על ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ

אדום]סקרא ואחת [דיו ּכֹותב, מּׁשּום אחת ׁשּתים; חּיב - ְְְִִִֵַַַַַַָָ
סקרא, ּגּבי על וסקרא ּדיֹו, ּגּבי על ּדיֹו העביר מֹוחק. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּׁשּום

ּפטּור. - ּדיֹו ּגּבי על סקרא ְְִֵַַָָאֹו
.ÊÈ הּוא ּכֹותב ּתֹולדת רׁשמין רֹוׁשם, הרֹוׁשם ּכיצד? . ְִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבכחל העין]וצּורֹות אדום]ּובׁשׁשר[מכחול וכּיֹוצא [צבע ְְְְֵַַַָֹ
ּכֹותב; מּׁשּום חּיב זה הרי - רֹוׁשמין ׁשהּצּירין ּכדר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבהן,

הרׁשּום את הּמֹוחק מנת]וכן ּתֹולדת [על זה הרי - לתּקן ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
המׂשרטט וחּיב. ּתחת [קו]מֹוחק, אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָֹ

חרׁשי חּיב. ׂשרטּוט, נגרי]אֹותֹו חּוט [- ׁשּמעבירין העצים ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
סקרא אדום]ׁשל -[פס ּבׁשוה ׁשּינסר ּכדי הּקֹורה ּגּבי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּגּבלים וכן מׂשרטט; ּתֹולדת זה אבנים]הרי [מסתתי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ואחד  ּבׁשוה. האבן ׁשּיפּצל ּכדי ּבאבנים ּכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשעֹוׂשין

חּיב. זה הרי - צבע ּבלא אֹו ּבצבע, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹהמׂשרטט

ה'תשע"ד  א' אדר י"ט רביעי יום

יב  ¤¤ּפרק
לאפר ‡. צרי ׁשּיהא והּוא חּיב; ׁשהּוא, ּכל ;הּמבעיר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשהּוא  מּפני ּפטּור, - הׁשחתה ּדר הבעיר אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָאבל
- ּדירתֹו הּׂשֹורף אֹו חברֹו, ׁשל ּגדיׁשֹו והּמבעיר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָמקלקל.
להּנקם  ׁשּכּונתֹו מּפני מׁשחית; ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחּיב,

נתקררה והרי חמתֹו,[נתיישבה]מּׂשֹונאֹו, וׁשככה ּדעּתֹו ְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָ
ּוכחֹובל  חּיב, ׁשהּוא ּבחמתֹו, אֹו מתֹו על ּכקֹורע ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָונעׂשה

ׁש - מריבה ּבׁשעת יצרן ּבחברֹו אצל הן מתּקנין אּלּו ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
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מּׁשּום בבגד] חּיב - צמר ׁשּבכלי היבֹולֹות אּלּו ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבידֹו,
ּדר הסירן אם אבל עליהן; ׁשּיקּפיד והּוא, ּבּפּטיׁש; ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּכה

כוונה]עסק חדׁשה [בלי טּלית המנער ּפטּור. זה הרי , ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבּה, הּנתלה הּלבן הּצהּוב ּולהסיר לנאֹותּה ּכדי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשחרה,
מקּפיד, אינֹו ואם חּטאת; חּיב - עֹוׂשין ׁשהאּמנין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכדר

ָֻמּתר.
.ËÈ חּיה ּכגֹון חּיב, - אֹותֹו לצּוד מינֹו ׁשּדר ּדבר ְִֶֶֶַַַָָָָָָהּצד

ודגים  מחּסר ועֹופֹות ׁשאינֹו למקֹום אֹותן ׁשּיצּוד והּוא, ; ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ
אֹו לבית ׁשהכניסֹו עד צבי אחר ׁשרדף ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָצידה.
עד  העֹוף את ׁשהפריח אֹו עליו, ונעל לחצר, אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלגּנה
ּבתֹו הּים, מן ּדג ׁשּׁשלה אֹו עליו, ונעל למגּדל, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהכניסֹו
לבית, צּפֹור הפריח אם אבל חּיב. זה הרי - מים ׁשל ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָספל

ׁשהבר  אֹו עליו, מים,ונעל ׁשל לברכה הּים מן ועקרֹו ּדג יח ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
עליו  ונעל רחב, לטרקלין ׁשּנכנס עד צבי אחר ׁשרדף ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָאֹו
יבֹוא  ׁשאם - ּגמּורה צידה זֹו ׁשאין ּפטּור; זה הרי -ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ
הּצד  ,לפיכ מּׁשם. אֹותֹו ולצּוד אחריו לרּדף צרי ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹלקחּתֹו,

לּכּפה ׁשּיכניסּנּו עד חּיב אינֹו - קטן]ארי ׁשהּוא [חדר ׁשּלֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבּה. ֱֶָָנאסר

.Îּבׁשחּיה לחּיה יּגיע ּבֹו ירּוץ ׁשאם מקֹום [תנועה]ּכל ְִִִִֶַַַַָָָָָ
צל  ׁשּיּפל עד לזה זה קרֹובין הּכתלים ׁשהיּו אֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת,
הבריח  ואם קטן; מקֹום זה הרי - ּכאחד לאמצע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשניהם
- מּזה ּגדֹול ׁשהּוא ּומקֹום חּיב. לתֹוכֹו, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֶֶַַַָָָהּצבי

ּפטּור. לתֹוכֹו, חּיה ְְִַַַַָָהּמבריח
.‡Î ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ׁשמֹונה ׁשאר אחד ואחד , ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָ

ּבין  מּכּלן, אחד הּצד - צידה למינם ׁשּיׁש ּורמׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשקצים
הֹואיל  חּיב, - ּבהם לׂשחק אּלא לצר ׁשּלא ּבין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלצר
חּיב  לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה וצד; לצּוד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָונתּכּון

חּיב. - הּסּומה ואת הּיׁשן את הּצד ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָעליה.
.·Î וכּיֹוצא וארנבים צביים ׁשּיצּודּו ּכדי ּכלבים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

הּצבי  אחר רֹודף הּוא והיה הּכלב, מּפני הּצבי ּוברח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבהן,
ׁש הרי אֹו - ותפׂש הּכלב ׁשהּגיע עד והבהילֹו, ּבפניו עמד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבעֹופֹות  הּזֹו ּכּדר העֹוׂשה וכן וחּיב. הּצד, ּתֹולדת .זה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.‚Îנעלּוהּו חּיב. - ּבפניו אחד ונעל לבית, ׁשּנכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָצבי

- ׁשנים ּונעלּוהּו לנעל, יכֹול אחד אין ואם ּפטּורין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹׁשנים,
מּלהּוחּיבין  ולא הּפתח על אחד יׁשב סתמו]. לא ויׁשב [- , ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּׁשני  ּובא ּומּלהּו, הראׁשֹון יׁשב חּיב; הּׁשני - ּומּלהּו ִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשני
הראׁשֹון  לֹו, והל הראׁשֹון ׁשעמד ּפי על אף - ּבצּדֹו ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָויׁשב
עד  ּבמקֹומֹו ליׁשב לֹו ּומּתר ּכלּום, עׂשה לא והּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻחּיב;
לׁשמרֹו ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הּצבי. ולּקח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהערב
צּפֹור  לֹו נכנסה ּכלּום. עׂשה ׁשּלא ּבתֹוכֹו, ׁשמּור צבי ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹונמצא

ּכנפיו בגדו]ּתחת ּומּתר.[- ,ׁשּתחׁש עד ּומׁשּמרּה יֹוׁשב - ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֻ
.„Î חֹולה אֹו חּגר, אֹו זקן, צבי ּפטּור.הּצד - קטן אֹו , ְִִֵֵֶַָָָָָ

הּמצֹודה מן ועֹוף חּיה ּבהמה ּפטּור.[מלכודת]המפרק , ְְְִֵֵַַַָָָָָָ
עלּיה  ויֹוני ותרנגֹולין אּוזין ּכגֹון ׁשּברׁשּותֹו, ועֹוף חּיה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהּצד

הּצד ּפטּור. חזיזין - חגבים ּכגֹון צידה, ּבמינֹו ׁשאין ּדבר  ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
דבורים] הרי [מין - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּופרעֹוׁשין ויּתּוׁשין ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָצֹורעין

ּפטּור. ֶָזה

.‰Î ּבהן וכּיֹוצא ועקרּבים נחׁשים ּכגֹון הּמּזיקין, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָרמׂשים
לצּוד  מּתר ונֹוׁשכין, הֹואיל - ממיתין ׁשאינן ּפי על אף -ְְְִִִִִֵֶַַָָָֻ

ּבׁשּבת  הּוא ;אֹותן ּכיצד מּנׁשיכתן. להּנצל ׁשּיתּכּון והּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
עליהן מּקיף אֹו ּכלי, עליהן ּכֹופה דרכם]עֹוׂשה? ,[חוסם ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַ
יּזיקּו. ׁשּלא ּכדי - קֹוׁשרן ְְִֵֶַָֹאֹו

יא  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. נׁשמה הּׁשֹוחט, הּנֹוטל ּכל אּלא ּבלבד, ׁשֹוחט ולא . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּבין  - וׁשרץ ודג ועֹוף ּובהמה חּיה מיני מּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאחד
ּבנחירה ּבין החֹונק [דקירה]ּבׁשחיטה, חּיב. - ּבהּכיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

אם  ,לפיכ ׁשֹוחט; ּתֹולדת זה הרי ׁשּימּות, עד החי ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
מּׁשּום  חּיב - ׁשּמת עד והּניחֹו מים, ׁשל מּספל ּדג ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעלה
ּבין  ּכסלע ּבֹו ׁשּיבׁש ּכיון אּלא ׁשּימּות, עד ולא ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחֹונק;
למעי  ידֹו הֹוׁשיט לחיֹות. יכֹול אינֹו ׁשעדין חּיב, - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָסנּפיריו

ׁשּבמעיה עּבר ודלּדל מחיבורו]הּבהמה, חּיב.[ניתקו - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
אֹו·. ּונקבה, מּזכר ורבין ּפרין ׁשהן מן רמׂשים נהוין ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

הּפרעֹוׁשין  ּכמֹו ּבהמה העפר ּכהֹורג חּיב אֹותן, ההֹורג - ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּפרֹות  ּומן הּגללים מן ׁשהויתן רמׂשים אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָוחּיה;
ותֹולעים  ּבׂשר ׁשל ּתֹולעים ּכגֹון - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהבאיׁשּו

ּפטּור. ההֹורגן, - הּקטנּיֹות ְְְִִֶַַָָׁשּבתֹו
כליו‚. מכינים]הּמפלה בגדיו מֹולל [מנכה - ּבׁשּבת ְְֵֵֶַַַָָ

באצבעותיו] את [משפשף להרג ּומּתר וזֹורקן; הּכּנים, ְְֲִִֶֶַַָָֹֻאת
הּזעה. מן ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּכּנים

זבּוב „. ּכגֹון - וּדאי ּוממיתין נֹוׁשכין ׁשהם ורמׂש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָחּיה
ונחׁש ׁשּבחדיב, ועקרב ׁשּבנינוה, וצרעה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבמצרים,
להרגן  מּתר - מקֹום ּבכל ׁשֹוטה וכלב יׂשראל, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻׁשּבארץ
אחריו, רצין היּו אם - הּמּזיקין ּכל ּוׁשאר ּכׁשּיראּו. ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבׁשּבת,
מּלפניו, ּבֹורחין אֹו ּבמקֹומן יֹוׁשבין היּו ואם להרגן; ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָֻמּתר
והרגן, הּלּוכֹו ּבׁשעת ּתּמֹו לפי ּדרסן ואם להרגן; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻאסּור

.מּתר  ָֻ
לעׂשֹות‰. ּכדי העֹור מן [קלף קמיע[לכסות]הּמפׁשיט ְְֲִִֵֵַַַַָָ

ורפואה] לסגולה הקודש שמות מן עם המעּבד וכן חּיב. ,ְְִֵֵַַַָ
הּמֹולח  ואחד המעּבד, ואחד חּיב. קמיע, לעׂשֹות ּכדי ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהעֹור
וכן  ּבאכלין. עּבּוד ואין הּוא. עּבּוד מין ׁשהּמליחה, -ְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָ
הּוא  ואיזה חּיב. קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור מן ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמֹוחק

אֹו ׂשער הּמעביר זה מיתה,מֹוחק? אחר העֹור מעל הּצמר ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
העֹור. ּפני ׁשּיחליק ְְִֵֶַַָעד

.Âהחיצוני]ּדּוכסּוסטֹוס[מפריד]המפרק העור מעל [- ְְְֵֵַַָ
הפנימי]הּקלף העור וחּיב.[- מפׁשיט, ּתֹולדת זה הרי - ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

ּבידֹו המרּככֹו אֹו ׁשּיתקּׁשה, עד ּברגלֹו העֹור על ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָהּדֹורס
זה  הרי - עֹוׂשין ׁשהרצענין ּכדר אֹותֹו ּומׁשוה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָּומֹוׁשכֹו

האברה מן נֹוצה הּמֹורט וחּיב. מעּבד, העוף]ּתֹולדת [כנף ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
רטּיה  הממרח וכן וחּיב. מֹוחק, ּתֹולדת זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבהן [תחבושת] וכּיֹוצא זפת, אֹו ׁשעוה, אֹו ׁשהּוא, ְֲֵֶֶֶֶַַָָָּכל
ּפנים ׁשּיחליק עד הּמתמרחין, פניהם]מּדברים חּיב [- - ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

ּבין  הּמתּוח העֹור על ּבידֹו הּׁשף וכן מֹוחק. ְְִֵֵֵַַַַָָָָמּׁשּום
מֹוחק. מּׁשּום חּיב ִִֵַַָָהעּמּודים,
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.Ê ׁשּיתּכּון והּוא חּיב; קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהמחּת
ׁשהיא  הּוא - ּבכּונה ויחּת רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלמידת

הפסד ּדר חת אם אבל ּבלא [השחתה]מלאכה; אֹו , ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכמתעּסק אּלא למידתֹו, כוונה]כּונה -[בלי ּכמׂשחק אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

את  והּקֹומט ּפטּור. זה הקשה]הּכנףהרי ראשו -[חותך ְֲֵֵֶֶַַָָָ
ּכלֹונסֹות  ראׁשי המגרד וכן וחּיב. ,מחּת ּתֹולדת זה ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

חתיכה [קרשים] ּכל וכן .מחּת מּׁשּום חּיב ארז, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשל
חרׁש העצים[נגר]ׁשּיחּת מן לחתוך]העץ אֹו[שדרכו , ְִִֵֵֶַַָָָֹ

קיסם  הּנֹוטל .מחּת מּׁשּום חּיב - הּמּתכֹות מן מּתכת ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָחרׁש
ּוקטמֹו מּלפניו, עץ חד]ׁשל אֹו[עשאו ׁשּניו ּבֹו לחצֹות ְְְִִֵֶַָָָָ

חּיב. - הּדלת את ּבֹו ְִֶֶֶַַַָֹלפּתח
.Á,ּתבן ּכגֹון - ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ּדבר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָּכל

והּוצין לחים, התמר]ועׂשבים מּתר [עלי - ּבהן וכּיֹוצא , ְְֲִִִֵֶַַַָָָֻ
אֹותן ביד]לקטם ּתּקּון [לחותכם ּבהן ׁשאין מּפני ּבׁשּבת, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּפי  על ואף ּבהן, להריח בׂשמים עצי לקטם ּומּתר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּכלים.
ּומפּׁשח ויבׁשין; קׁשים ּבין [שובר]ׁשהן ׁשּירצה, ּכל מהן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

קטן. עץ ׁשּפּׁשח ּבין ּגדֹול, עץ ִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּפּׁשח
.Ëאֹותֹות ׁשּתי על [אותיות]הּכֹותב ּכתב והּמֹוחק חּיב. , ְְְֵֵֵַַַַָָ

א  הּכֹותב חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי הּמחק ּבמקֹום לכּתב  ֹות מנת ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ
ויׁש ּגדֹולה, אחת אֹות מחק ּפטּור; ּכׁשּתים, ּגדֹולה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָאחת
והׁשלים  אחת אֹות ּכתב חּיב. - ׁשּתים לכּתב ּכדי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּבמקֹומּה

העֹור [סיים] לקלקל מנת על הּכֹותב חּיב. הּספר, את ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּה
אבל  הּכתב; על אּלא הּכתב, מקֹום על חּיּובֹו ׁשאין חּיב; -ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ספר  ּגּבי על ּדיֹו נפלה ּפטּור. לקלקל, מנת על ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוחק

הּפנקס ּגּבי על ׁשעוה נפלה אֹותּה, רשימות]ּומחק [לוח ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
אֹותֹות, ׁשּתי לכּתב ּכדי ּבמקֹומּה יׁש אם - אֹותּה ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹּומחק

ַָחּיב.
.Èאחד ׁשם והּוא ּפעמים ּכפּולה אֹות בעל הּכֹותב -] ְְֲִֵֵֶַַַָָ

ּכמֹומשמעות] ּגג {, ּתת חח)}רר סס שש רר גג תת (דד ְֵַָ
מּׁשני  ואפּלּו חּיב, - לׁשֹון ּובכל ּכתב ּבכל והּכֹותב חּיב. -ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ

דיו]סמיֹונֹות סוגי .[ב' ְִ
.‡È לּכתב סמּו אחת אֹות ּכתב הּכֹותב ּגּבי על ּכתב אֹו , ְְְֵֵַַַַַַָָָָ

כתובות] שכבר אותיות על חית [כותב לכּתב הּמתּכּון ,ְְִִֵֵַַֹ
הּכֹותב  אֹותּיֹות, מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן זינין, ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכתב
נהּגין  אין ׁשהרי ּבּקֹורה אחת ואֹות ּבארץ אחת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹות

ּדּפי [נקראים] ּבׁשני אֹותּיֹות ׁשּתי ׁשּכתב אֹו זה, עם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָזה
זוית, ּכתלי ּבׁשני ּכתבן ּפטּור; - זה עם זה נהּגין ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּפנקס

ּפנקס ּדּפי ּבׁשני חּיב.[הסמוכים]אֹו - זה עם זה נהּגין והן , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
.·Èּגויל מעובד]לקח אֹות [עור עליו וכתב ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְִֵַַַָָָָ

ׁשנּיה  אֹות וכתב הּיֹום, ּבאֹותֹו והל זֹו, ּבמדינה ְְְְְִִִַַַַַָָָָאחת
ׁשּמקרבן, ׁשּבזמן חּיב; - אחרת ּבמגּלה אחרת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבמדינה

לקריבתן. מעׂשה מחּסרין ואינן זה, עם זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻנהּגין
.‚È ּתבה מּמּנה ׁשּקֹורין ּפי על אף - אחת אֹות ִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכֹותב

ּפטּור  אֹותּהׁשלמה, קֹורין והּכל מם, ׁשּכתב ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מנין ּבמקֹום ׁשּכתבּה אֹו ּכמי [מספר]מעׂשר, היא ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ועׂשה  אחת, אֹות הּמּגיּה ּפטּור. זה הרי - ארּבעים ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּכתב

- זינין ׁשני ונעׂשה החית, ּגג ׁשחּלק ּכגֹון - ׁשּתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאֹותּה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.

.„È,ּבפיו ּברגלֹו, ידֹו, לאחר אֹו ּבׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵַַַַָֹהּכֹותב
ּכׂשמאל  לֹו ׁשהיא ּבימינֹו, ׁשּכתב אּטר ּפטּור. - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּובמרּפקֹו
ּבׁשּתי  והּׁשֹולט חּיב. ּבׂשמאלֹו, ּכתב ואם ּפטּור; - אדם ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכל

חּיב  - ּבׂשמאלֹו ּבין ּבימינֹו ּבין וכתב ּבׁשוה, קטן ידיו . ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
אֹוחז  ּגדֹול חּיב; - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז וגדֹול ּבּקלמֹוס, ְְְְֵֵֵֵַַָָָָֻאֹוחז

ּפטּור. - וכתב ּבידֹו אֹוחז וקטן ְְְְֵַַָָָָָֻּבּקלמֹוס,
.ÂËע - חּיב הּכֹותב ׁשּיכּתבאין ועֹומדד הרֹוׁשם [-ּבדבר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

וקלקנּתֹוס,מתקיים] וקּמֹוס, וסקרה, ּוׁשחֹור, ּדיֹו, ּכגֹון ,ְְְְְְְְְִַַָֻ
ּכגֹון  עליו, הּכתב ׁשּמתקּים ּדבר על ויכּתב ּבהם; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבדבר  הּכֹותב אבל ּבהן. וכּיֹוצא ועץ, ּוניר, ּוקלף, ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָעֹור,
ּבדיֹו ׁשּכתב אֹו ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, רּׁשּומֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשאין
- עֹומד ׁשאינֹו ּדבר ּכל ועל ירקֹות עלי על ּבֹו ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָוכּיֹוצא
ּדבר  על העֹומד, ּבדבר ׁשּיכּתב עד - חּיב אינֹו ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּפטּור.
העֹומד, ּכתב ׁשּימחק עד - חּיב הּמֹוחק אין וכן ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהעֹומד;

העֹומד. ּדבר ֵֵַָָָמעל
.ÊË ּפי על אף עֹור; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ּבׂשרֹו על ְְִִֵֵֶַַַַַָָהּכֹותב

ּדֹומה  זה הרי זמן, לאחר הּכתב מעברת ּבׂשרֹו ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשחמימּות
ׁשּנמחק  ּפטּור.לכתב ּכתב, צּורת ּבׂשרֹו על המׂשרט אבל . ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

הרֹוׁשם  ּכֹותב; מּׁשּום חּיב ּכתב, ּכתבנית העֹור על ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּקֹורע
ּדיֹו הּמעביר ּפטּור. ּכתב, ּכתבנית העֹור ּגּבי [שחור]על על ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ

אדום]סקרא ואחת [דיו ּכֹותב, מּׁשּום אחת ׁשּתים; חּיב - ְְְִִִֵַַַַַַָָ
סקרא, ּגּבי על וסקרא ּדיֹו, ּגּבי על ּדיֹו העביר מֹוחק. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּׁשּום

ּפטּור. - ּדיֹו ּגּבי על סקרא ְְִֵַַָָאֹו
.ÊÈ הּוא ּכֹותב ּתֹולדת רׁשמין רֹוׁשם, הרֹוׁשם ּכיצד? . ְִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבכחל העין]וצּורֹות אדום]ּובׁשׁשר[מכחול וכּיֹוצא [צבע ְְְְֵַַַָֹ
ּכֹותב; מּׁשּום חּיב זה הרי - רֹוׁשמין ׁשהּצּירין ּכדר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבהן,

הרׁשּום את הּמֹוחק מנת]וכן ּתֹולדת [על זה הרי - לתּקן ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
המׂשרטט וחּיב. ּתחת [קו]מֹוחק, אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָֹ

חרׁשי חּיב. ׂשרטּוט, נגרי]אֹותֹו חּוט [- ׁשּמעבירין העצים ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
סקרא אדום]ׁשל -[פס ּבׁשוה ׁשּינסר ּכדי הּקֹורה ּגּבי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּגּבלים וכן מׂשרטט; ּתֹולדת זה אבנים]הרי [מסתתי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ואחד  ּבׁשוה. האבן ׁשּיפּצל ּכדי ּבאבנים ּכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשעֹוׂשין

חּיב. זה הרי - צבע ּבלא אֹו ּבצבע, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹהמׂשרטט

ה'תשע"ד  א' אדר י"ט רביעי יום

יב  ¤¤ּפרק
לאפר ‡. צרי ׁשּיהא והּוא חּיב; ׁשהּוא, ּכל ;הּמבעיר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשהּוא  מּפני ּפטּור, - הׁשחתה ּדר הבעיר אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָאבל
- ּדירתֹו הּׂשֹורף אֹו חברֹו, ׁשל ּגדיׁשֹו והּמבעיר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָמקלקל.
להּנקם  ׁשּכּונתֹו מּפני מׁשחית; ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחּיב,

נתקררה והרי חמתֹו,[נתיישבה]מּׂשֹונאֹו, וׁשככה ּדעּתֹו ְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָ
ּוכחֹובל  חּיב, ׁשהּוא ּבחמתֹו, אֹו מתֹו על ּכקֹורע ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָונעׂשה

ׁש - מריבה ּבׁשעת יצרן ּבחברֹו אצל הן מתּקנין אּלּו ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
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להתחּמם  ּבין העצים, את אֹו הּנר את הּמדליק וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרע.
לצרפֹו ּכדי הּברזל את המחּמם חּיב. זה הרי - להאיר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבין

וחּיב.[לחזקו] מבעיר, ּתֹולדת זה הרי - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָּבּמים
חּיב ·. ׁשהּוא, ּכל ואחד המכּבה הּנר, את המכּבה אחד . ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

עץ. ׁשל הּגחלת את ׁשל המכּבה ּגחלת המכּבה אבל ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
הּברזל  לֹוטׁשי ׁשּכן חּיב, - לצרף נתּכּון ואם ּפטּור; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּתכת,
אֹותֹו ּומכּבין ּגחלת, ׁשּיעׂשה עד הּברזל את מחּמין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָעֹוׂשים,
חּיב, אֹותֹו ׁשהעֹוׂשה לצרף, הּוא וזה לחּסמֹו; ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּמים
מּתכת  ׁשל ּגחלת לכּבֹות ּומּתר המכּבה. ּתֹולדת ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻוהּוא
לתֹו ׁשמן הּנֹותן רּבים. ּבּה יּזקּו ׁשּלא ּכדי הרּבים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּברׁשּות

והּמסּתּפק מבעיר; מּׁשּום חּיב הּדלּוק, מן [נוטל]הּנר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
מכּבה. מּׁשּום חּיב ׁשּבּנר, ְִֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשמן

אּבּוד ‚. מּפני אֹותּה המכּבה - ּבׁשּבת ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדלקה
חּיב  אּבּוד הּממֹון, אּלא ׁשּבת, ּדֹוחה הּממֹון אּבּוד ׁשאין ; ִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ויּניחּו ימּותּו, ׁשּלא ּכדי אדם ּבני יצאּו ,לפיכ ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹנפׁשֹות.
ּכּלּה. הּמדינה ּכל ׂשֹורפת ואפּלּו ּתלהט, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהאׁש

ּבין „. מלאים ּבין הּכלים, ּבכל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻּומּתר
הּדלקה  תעבר ׁשּלא ּכדי חדׁשים ריקנים, חרׂש ּכלי אפּלּו . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּוּדאי  ּפי על אף מחיצה, מהן עֹוׂשין - מים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמלאים
ּגּבי  על קערה וכֹופין מּתר. ּכּבּוי, ׁשּגרם ּומכּבין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמתּבּקעין

ּבּקֹורה. ּתאחז ׁשּלא ּבׁשביל ְֱִִֵֶֶַַָֹֹהּנר,
ׁשּדה‰. קטנה]ּתבה ּבהן [ארון]ּומגּדל[תיבה ׁשאחז ְִִֵֶֶַָָָָָ

האּור  ׁשאין מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ּגדי עֹור מביא - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָהאּור
ּכדי  נׂשרף, לא ׁשעדין הּקצה על ּופֹורׂשֹו אֹותן, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמלהטת

האׁש. לֹו ּתעבר ֲֵֶַָֹֹׁשּלא
.Â ואם ּבּה; ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּה האּור, ּבּה ׁשאחז ְְְִִִֶֶַַַָָָָָטּלית

ּפֹוׁשטֹו האּור, ּבֹו ׁשאחז ּתֹורה ספר וכן ּכבתה. ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָּכבתה,
לא  ׁשעדין הּצד מן מים ונֹותן ּכבה. ּכבה, ואם ּבֹו; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוקֹורא

ּכבתה  ּכבתה, ואם האּור; ּבֹו על נתלית ּדלּוק נר ׁשכח . ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
ּכבה, ואם נֹופל; והּוא הּטבלה את נֹוער הּטבלה, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָּגּבי
אסּור  ׁשּכבה, ּפי על אף - מּבערב הּניחֹו אם אבל ֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָּכבה;

ְְְַלטלטלֹו.
.Ê,'ּתכּבה ו'אל 'ּכּבה' לֹו אֹומרים אין - לכּבֹות ׁשּבא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָנכרי

ע ׁשביתתֹו ׁשאין אין לינּומּפני לכּבֹות, ׁשּבא קטן אבל . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
אביו ּדעת על עֹוׂשה ׁשּיהיה והּוא, - לֹו [מבין ׁשֹומעין ְְְִִִֶֶֶַַַָ

אביו] להנאת ּדין שהכיבוי ּבית אין עצמֹו, מּדעת אבל ;ְֲִִֵֵַַַָ
המכּבה  'ּכל לֹומר: הּתירּו ּובדלקה להפריׁשֹו. עליו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻמצּוין

מפסיד'. ְִֵַאינֹו
.Á הּמלאכֹות מאבֹות מלאכה לרׁשּות, מרׁשּות ְְְְֲִֵֵַַָָָָָההֹוצאה

מׁשה היא  מּפי תֹורה, ּגּופי ּכל עם זה, ׁשּדבר ּפי על ואף . ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אל  ואּׁשה "איׁש ּבּתֹורה: אֹומר הּוא הרי - נאמרּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמּסיני
מהביא"; העם וּיּכלא הּקדׁש, לתרּומת מלאכה עֹוד ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹיעׂשּו
למדּו וכן אֹותּה. קֹורא 'מלאכה' - ׁשההבאה למדּת, ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָהא
ארּבע  מּתחּלת הרּבים ּברׁשּות ׁשהּמעביר הּׁשמּועה, ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָמּפי
וחּיב. לרׁשּות, מרׁשּות ּכמֹוציא הּוא הרי - ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵַַַָלסֹוף

.Ë ּכׁשעּור ׁשּיֹוציא עד חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְִִִִֵֵֶַַַָאין
הרּבים  מרׁשּות אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹועיל,

הּיחיד  אבל לרׁשּות ׁשנּיה. ּברׁשּות ויּניח זֹו, מרׁשּות ויעקר ; ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹ
ּפחֹות  ׁשהֹוציא אֹו עקר, ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר ְְִִִִִִֶַַַַָָָֹֹאם
ארּבע  לסֹוף ארּבע מּתחּלת הּמעביר וכן ּפטּור. - ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָמּכּׁשעּור
זה, מּצד ּכּׁשעּור ׁשּיעקר עד חּיב אינֹו - הרּבים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּברׁשּות

אחרת. ּבצד ְְִֶֶַַַויּניחֹו
.È לרׁשּות מרׁשּות ּתֹולדת הּזֹורק זה הרי - הּמֹוׁשיט אֹו , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַ

לסֹוף  ארּבע מּתחּלת הּמֹוׁשיט אֹו הּזֹורק וכן וחּיב. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָמֹוציא,
יד  ּכלאחר והּזֹורק וחּיב. מֹוציא, ּתֹולדת זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָארּבע

כדרך] ּפטּור.[שלא ,ָ
.‡Èאּלּו רׁשּיֹות מּׁשּתי מרׁשּות החפץ מקצת [רה"י הּמֹוציא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻ

רה"ר] החפץ או ּכל את ׁשּיֹוציא עד ּפטּור, - ׁשנּיה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָלרׁשּות
אפּלּו חפצים, מלאה ׁשהיא קּפה זֹו. לרׁשּות זֹו מרׁשּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָֻֻּכּלֹו,

-[גרעיני]מלאה זֹו לרׁשּות זֹו מרׁשּות רּבּה והֹוציא חרּדל, ְְְְְִִֵֵַָָָֻ
לזה. הּדֹומה ּכל וכן הּקּפה. ּכל את ׁשּיֹוציא עד ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפטּור,

מׂשים מחשיב]ׁשהּכלי אחד.[- ּכחפץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
.·Èחיקֹו ּבתֹו ּבין ּבׂשמאלֹו, ּבין ּבימינֹו, ּבין ,הּמֹוציא ְְִִִִֵֵֵֵַֹ

ׁשהֹוציא  מּפני חּיב, - ּבסדינֹו לֹו צרּורין ּבמעֹות ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
ּפי  על אף חּיב, - ּכתפֹו על הּמֹוציא וכן הּמֹוציאין. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּכדר
היה  ׁשּכן הרּבים; ּברׁשּות מעׂשרה למעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּמּׂשאֹוי

מ  למעלה ּבּמׁשּכן קהת ּבני "ּבּכתף מּׂשא ׁשּנאמר: עׂשרה, ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אֹותן. לֹומדין מּמׁשּכן הּמלאכֹות, וכל ְְְְִִִִַָָָָָיּׂשאּו";

.‚Èידֹו לאחר הּמֹוציא כדרך]אבל ּובמרּפקֹו,[שלא ּבפיו, , ְְְְֲִִֵַַַַָָ
למּטה, הּכיס ּופי ּבבגּדֹו ׁשּתפּור ּובכיס ּובׂשערֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָּבאזנֹו,
ׁשּלא  ּפטּור, - ּובסנּדלֹו ּבמנעלֹו, ּבגּדֹו, ּבפי ּובגד, ּבגד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבין

הּמֹוציאין. ּכדר ְִִִֶֶַהֹוציא
.„È,ּכבד מּׂשא ֹוי היה אם - ראׁשֹו על מּׂשאֹוי ִִֵַַַַָָָֹהּמֹוציא

ּומגּדל ּתבה אֹו מלא ׂשק ׁשהּוא [ארון]ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּמֹוציאין, ּדר ׁשּכן חּיב; - ּבידֹו ותֹופׂש ראׁשֹו על ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמׂשים
קל, חפץ לקח אם אבל ּבידֹו. אֹו ּכתפֹו על ּכמֹוציא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָונמצא
והֹוציאֹו, ראׁשֹו, על ספר אֹו סּכין אֹו ּבגד ׁשהּניח ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹּכגֹון
ּכדר הֹוציא ׁשּלא ּפטּור; זה הרי - ּבידיו אֹוחז אינֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹוהּוא
מּנחין  החפצין להֹוציא העֹולם רב ּדר ׁשאין ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּמֹוציאין,
ארּבע  לסֹוף ארּבע מּתחּלת חפץ הּמעביר ראׁשיהן. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָעל
מראׁשֹו, למעלה ׁשהעבירֹו ּפי על אף - הרּבים ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹּברׁשּות

ַָחּיב.
.ÂË ארּבע ּבתֹו הרּבים, ּברׁשּות לטלטל לאדם ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻמּתר

ארּבע על ּבצּדן אּמֹות עֹומד ׁשהּוא לטלטל אּמֹות לֹו ויׁש ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָ
נּנס  היה ואם לֹו; מֹודדין ׁשּלֹו ּובאּמה הּזה. המרּבע ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּבכל
אדם. ּכל ׁשל ּבבינֹונית אּמֹות ארּבע לֹו נֹותנין ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבאבריו,

הּקּבלה רבינו]ּומּפי ּבּתֹורה [ממשה ׁשּנאמר ׁשּזה אמרּו, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
אבל  זה; למרּבע חּוץ יטלטל ׁשּלא - ּתחּתיו" איׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻ"ׁשבּו
ורגליו  ידיו ּכׁשּיפׁשט האדם אר ּכמּדת ׁשהּוא זה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻּבמרּבע

לטלטל. לֹו יׁש ּבלבד ּבֹו -ְְְִֵֵַַ
.ÊË ארּבע לתֹו זה ׁשל אּמֹות ארּבע מקצת ׁשנים, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָהיּו

ׁשּלא  ּובלבד ּבאמצע, ואֹוכלין מביאין - זה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹאּמֹות
ׁשלׁשה, היּו ואם חברֹו; ׁשל לתֹו ׁשּלֹו מּתֹו זה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹיֹוציא

ּבינתים מבלע האמות והאמצעי ח' בין הם אמותיו ד' -] ְְְְִִֵֶַָָָֻ
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מּתרשלהם] הּוא עּמֹו,[לאכול]- מּתרין והם עּמהם ְִִִֵֶָָָֻֻ
זה. עם זה אסּורים החיצֹונים ְֲִִִִִֶֶַַּוׁשנים

.ÊÈולּתנֹו הרּבים, מרׁשּות חפץ לעקר לאדם מּתר ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלפיכ
האחר  לחברֹו חברֹו וכן אּמֹות; ארּבע ּבתֹו ׁשעּמֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָלחברֹו
ּכּמה  הֹול ׁשהחפץ ּפי על ואף מאה; הן אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבצּדֹו,
אּלא  טלטל לא מהם אחד ׁשּכל מּפני מּתר, - ּבׁשּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻמילין

ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו. ְְֶַַַ
.ÁÈ ׁשהּוא המרּבע ּבכל לטלטל לאדם לֹו ויׁש ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻהֹואיל

ּבאר מטלטל נמצא אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָֹארּבע
אּמה. חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות חמׁש זה, מרּבע ׁשל ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻאלכסֹונֹו
ע חּיב, הרּבים ּברׁשּות הּזֹורק אֹו הּמעביר אין ,ד לפיכ ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ

אּמה  חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות לחמׁש חּוץ מקֹום ׁשּיעביר וכל . ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ארּבע  'הּמעביר אֹו ארּבע', לסֹוף ארּבע 'מּתחּלת ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָׁשאמרנּו
עד  אּמֹות, ארּבע ׁשל האלכסֹון מּתחּלת הּוא - חּיב' ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָאּמֹות

ּפטּור. מּזה, ּפחֹות העביר ואם ְֱִִִֶֶָָסֹופֹו;
.ËÈ מרׁשּות חפץ העֹוקר ּכיצד? מּדֹות. ׁשלׁש ּכאן ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנמצא

- הרּבים ּברׁשּות אחר ּבמקֹום והּניחֹו זה, מּמקֹום ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהרּבים
מּתר  זה הרי אּמֹות, ארּבע עד הּמקֹומֹות ׁשני ּבין היה ;אם ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ

אּמֹות  חמׁש ּבתֹו הן ועדין אּמֹות מארּבע יתר ּביניהן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה
אּמֹות  חמׁש ּביניהן היה ּפטּור; אּמה, חמׁשי ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה
העביר  ׁשהרי חּיב, זה הרי - ּבׁשוה אּמה חמׁשי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוׁשלׁשה

מרּבע. ׁשל לאלכסֹונֹו חּוץ ְְֲֵֶֶַַַָֻהחפץ

יג  ¤¤ּפרק
ּברׁשּות ‡. הּמעביר אֹו לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְֲִִִִֵֵַַַאין

מקֹום  ּגּבי מעל ׁשּיעקר עד חּיב, אּמֹות לארּבע חּוץ ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹהרּבים
ויּניח  יתר, אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּיׁש

ארּבעה  על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּגּבי .על ְְֵֵֶַַַַַָָָָָ
.·,לפיכ ארּבעה; על ּכארּבעה לֹו חׁשּובה אדם, ׁשל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָידֹו

ּביד  והּניחֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד אדם מּיד החפץ עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאם
חּיב  - ׁשנּיה ּברׁשּות העֹומד אחר עֹומד אדם היה אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

ועקר  ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּבאחת
אליו  ידֹו והחזיר ּבּה, העֹומד אדם מּיד אֹו מּמּנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחפץ
עֹומד  ׁשהּוא ּבמקֹום החפץ הּניח ׁשּלא ּפי על ואף חּיב; -ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבארץ. ּכמּנח הּוא הרי ּבידֹו, והּוא הֹואיל ְְְֲִֵֶָָָָֻּבֹו,
האכל ‚. להֹוציא וחׁשב לרׁשּות, מרׁשּות ויצא אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהיה

מׂשימה  ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני חּיב; - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבפיו
-]ּפיו את ּכדר[מחשיבה הֹוציא ׁשּלא ּפי על אף מקֹום, ְִִִֶֶֶַַָֹ

אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהּמֹוציאין.
רקק אֹו מים ׁשהרי [ירק]והׁשּתין חּיב; - ׁשנּיה ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ

אֹותֹו עֹוׂשה ּומחׁשבּתֹו ׁשנּיה, ּברׁשּות והּניח מרׁשּות, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָעקר
אּמה  ּופי זֹו, ּברׁשּות עֹומד היה מקֹום. ּגּבי מעל עקר ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָּכאּלּו

ּפטּור. - ּבּה והׁשּתין ׁשנּיה, ְְְְִִִִָָָּברׁשּות
לרׁשּות „. ידֹו ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻהיה

והֹוציאן  מים, מלאה ּגּמה ּגּבי מעל מים מּׁשם ונטל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻׁשנּיה,
הארץ  על מּנחין הן ּכאּלּו ּכּלן, ׁשהּמים חּיב; אם - אבל . ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּופׁשט  הּכלי, ּגּבי על ּופרֹות הּמים, ּגּבי על צף ּכלי ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהיה

נחּו לא ׁשהרי ּפטּור; - והֹוציא הּפרֹות, מן ולקח ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹידֹו
מקֹום  ּגּבי מעל עקר ׁשּלא ונמצא הארץ, ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּפרֹות
ּפני  על צפין הּפרֹות היּו אם לֹומר, צרי ואין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה.
על  צף ׁשמן היה אם וכן ּפטּור. ׁשהּוא - והֹוציאן ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמים,

ּפטּור. - והֹוציאֹו הּׁשמן, מן וקלט הּמים, ְְִִִֵֶֶַַַַַָָּגּבי
עד ‰. חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ׁשאין אמרנּו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר

עקר  ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם אבל ויּניח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעקר
ּפטּור  רׁשּיֹות,- מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ

אֹו מּמּנּו; אחד ּונטלֹו ּבידֹו, וחפץ ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָּופׁשט
אליו ידיו והחזיר חפץ, לידֹו אחד עצמו]ׁשּנתן -[כלפי ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

הּניח. וזה עקר, ׁשּזה מּפני ּפטּורים; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשניהם
.Â מּׁשלׁשה למעלה ידֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ;ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ

זה  הרי - לארץ סמּו ׁשלׁשה ּבתֹו ידֹו היתה אם ְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָֹאבל
וחּיב. ּבארץ, ׁשהּניח ְְִִִֶֶַַָָָּכמי

.Êידֹו חברֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֻהיה
זֹו, ּברׁשּות העֹומד זה מּיד חפץ ונטל ׁשנּיה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמרׁשּות
זה  ּביד והּניחֹו מאצלֹו, חפץ ׁשהֹוציא אֹו אצלֹו; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַוהכניסֹו

ּכלּום  עׂשה לא העֹומד זה - ּבידֹו,העֹומד נתן חברֹו ׁשהרי , ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
והּניח. עקר ׁשהרי - חּיב וחברֹו מּידֹו; נטל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹו

.Á חפץ חברֹו ונתן אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהיה
ועמד  ׁשנּיה, לרׁשּות החפץ ּבאֹותֹו ויצא ּגּביו, על אֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבידֹו
ּכעקירת  ׁשעליו, ּבחפץ ּגּופֹו ׁשעקירת מּפני חּיב; - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשם
ּכהּנחת  החפץ, ּבאֹותֹו ועמידתֹו רׁשּות; מאֹותּה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחפץ

ּבּה ׁשעמד ּבּקרקע ׁשּבידֹו,החפץ ּבחפץ יצא אם ,לפיכ . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
והּוא  ונכנס חזר אּלא ׁשנּיה, ּברׁשּות עמד ולא ּגּביו, על ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹאֹו
- הּיֹום ׁשּיצא עד ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ונכנס יצא אפּלּו - ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻּבידֹו
הּמּׂשאֹוי  לתּקן עמד ואפּלּו הּניח. ולא ׁשעקר לפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּפטּור;

לנּוח. ׁשּיעמד עד - הּוא ּפטּור עדין ֲֲִֶַַַַָָָָֹעליו,
.Ë ּכל אפּלּו ּבּה רץ - ּכתפֹו על חבילתֹו ׁשהיתה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

אבל  ּבּה; רץ ׁשּיהיה והּוא, ׁשּיעמד; עד חּיב ואינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּיֹום,
,לפיכ ואסּור. ּומּניח, ּכעֹוקר זה הרי - מעט מעט הל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאם
עד  ּבּה רץ - ּכתפֹו על וחבילתֹו הּיֹום, עליו ׁשּקדׁש ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

יד  ּכלאחר ׁשם וזֹורקּה לביתֹו, .ׁשּיּגיע ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
.È אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו והל הרּבים, מרׁשּות חפץ ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעקר

ּכל  אפּלּו - ועמד אּמֹות מארּבע ּפחֹות והל וחזר ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָועמד,
לנּוח; ּבׁשעמד אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. - ּכּלֹו ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻֻהּיֹום
חּוץ  ּוכׁשּיעמד ,ּכמהּל זה הרי מּׂשאֹו, לתּקן עמד אם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאבל
אּמֹות  לארּבע חּוץ ׁשּיעמד והּוא חּיב; האּמֹות, ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלארּבע
ואינֹו ,ּכמהּל הּוא עדין מּׂשאֹו, לתּקן יעמד אם אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלנּוח,

האּמֹות  לארּבע חּוץ לנּוח ׁשּיעמד עד .חּיב ְְֲֶַַַַַַַָָָֹ
.‡Èוהגּביּה הארץ, על מּנח ּבֹו וכּיֹוצא רמח אֹו קנה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻהיה

והׁשליכֹו ּבארץ, מּנח הּׁשני הּקצה והיה האחד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּקצה
על  לפניו והׁשליכֹו מּנח ׁשהיה הּקצה והגּביּה וחזר ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלפניו,
ׁשּלא  לפי ּפטּור; - מילין ּכּמה החפץ ׁשהעביר עד זֹו, ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר

הארץ  ּגּבי מעל ּכּלֹו החפץ הח עקר מׁש ואם ּוגררֹו. פץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ׁשהמגלּגל, חּיב; - ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת הארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָעל
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להתחּמם  ּבין העצים, את אֹו הּנר את הּמדליק וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרע.
לצרפֹו ּכדי הּברזל את המחּמם חּיב. זה הרי - להאיר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבין

וחּיב.[לחזקו] מבעיר, ּתֹולדת זה הרי - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָּבּמים
חּיב ·. ׁשהּוא, ּכל ואחד המכּבה הּנר, את המכּבה אחד . ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

עץ. ׁשל הּגחלת את ׁשל המכּבה ּגחלת המכּבה אבל ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
הּברזל  לֹוטׁשי ׁשּכן חּיב, - לצרף נתּכּון ואם ּפטּור; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּתכת,
אֹותֹו ּומכּבין ּגחלת, ׁשּיעׂשה עד הּברזל את מחּמין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָעֹוׂשים,
חּיב, אֹותֹו ׁשהעֹוׂשה לצרף, הּוא וזה לחּסמֹו; ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּמים
מּתכת  ׁשל ּגחלת לכּבֹות ּומּתר המכּבה. ּתֹולדת ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻוהּוא
לתֹו ׁשמן הּנֹותן רּבים. ּבּה יּזקּו ׁשּלא ּכדי הרּבים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּברׁשּות

והּמסּתּפק מבעיר; מּׁשּום חּיב הּדלּוק, מן [נוטל]הּנר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
מכּבה. מּׁשּום חּיב ׁשּבּנר, ְִֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשמן

אּבּוד ‚. מּפני אֹותּה המכּבה - ּבׁשּבת ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדלקה
חּיב  אּבּוד הּממֹון, אּלא ׁשּבת, ּדֹוחה הּממֹון אּבּוד ׁשאין ; ִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ויּניחּו ימּותּו, ׁשּלא ּכדי אדם ּבני יצאּו ,לפיכ ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹנפׁשֹות.
ּכּלּה. הּמדינה ּכל ׂשֹורפת ואפּלּו ּתלהט, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהאׁש

ּבין „. מלאים ּבין הּכלים, ּבכל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻּומּתר
הּדלקה  תעבר ׁשּלא ּכדי חדׁשים ריקנים, חרׂש ּכלי אפּלּו . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּוּדאי  ּפי על אף מחיצה, מהן עֹוׂשין - מים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמלאים
ּגּבי  על קערה וכֹופין מּתר. ּכּבּוי, ׁשּגרם ּומכּבין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמתּבּקעין

ּבּקֹורה. ּתאחז ׁשּלא ּבׁשביל ְֱִִֵֶֶַַָֹֹהּנר,
ׁשּדה‰. קטנה]ּתבה ּבהן [ארון]ּומגּדל[תיבה ׁשאחז ְִִֵֶֶַָָָָָ

האּור  ׁשאין מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ּגדי עֹור מביא - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָהאּור
ּכדי  נׂשרף, לא ׁשעדין הּקצה על ּופֹורׂשֹו אֹותן, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמלהטת

האׁש. לֹו ּתעבר ֲֵֶַָֹֹׁשּלא
.Â ואם ּבּה; ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּה האּור, ּבּה ׁשאחז ְְְִִִֶֶַַַָָָָָטּלית

ּפֹוׁשטֹו האּור, ּבֹו ׁשאחז ּתֹורה ספר וכן ּכבתה. ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָּכבתה,
לא  ׁשעדין הּצד מן מים ונֹותן ּכבה. ּכבה, ואם ּבֹו; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוקֹורא

ּכבתה  ּכבתה, ואם האּור; ּבֹו על נתלית ּדלּוק נר ׁשכח . ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
ּכבה, ואם נֹופל; והּוא הּטבלה את נֹוער הּטבלה, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָּגּבי
אסּור  ׁשּכבה, ּפי על אף - מּבערב הּניחֹו אם אבל ֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָּכבה;

ְְְַלטלטלֹו.
.Ê,'ּתכּבה ו'אל 'ּכּבה' לֹו אֹומרים אין - לכּבֹות ׁשּבא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָנכרי

ע ׁשביתתֹו ׁשאין אין לינּומּפני לכּבֹות, ׁשּבא קטן אבל . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
אביו ּדעת על עֹוׂשה ׁשּיהיה והּוא, - לֹו [מבין ׁשֹומעין ְְְִִִֶֶֶַַַָ

אביו] להנאת ּדין שהכיבוי ּבית אין עצמֹו, מּדעת אבל ;ְֲִִֵֵַַַָ
המכּבה  'ּכל לֹומר: הּתירּו ּובדלקה להפריׁשֹו. עליו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֻמצּוין

מפסיד'. ְִֵַאינֹו
.Á הּמלאכֹות מאבֹות מלאכה לרׁשּות, מרׁשּות ְְְְֲִֵֵַַָָָָָההֹוצאה

מׁשה היא  מּפי תֹורה, ּגּופי ּכל עם זה, ׁשּדבר ּפי על ואף . ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אל  ואּׁשה "איׁש ּבּתֹורה: אֹומר הּוא הרי - נאמרּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמּסיני
מהביא"; העם וּיּכלא הּקדׁש, לתרּומת מלאכה עֹוד ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹיעׂשּו
למדּו וכן אֹותּה. קֹורא 'מלאכה' - ׁשההבאה למדּת, ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָהא
ארּבע  מּתחּלת הרּבים ּברׁשּות ׁשהּמעביר הּׁשמּועה, ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָמּפי
וחּיב. לרׁשּות, מרׁשּות ּכמֹוציא הּוא הרי - ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵַַַָלסֹוף

.Ë ּכׁשעּור ׁשּיֹוציא עד חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְִִִִֵֵֶַַַָאין
הרּבים  מרׁשּות אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹועיל,

הּיחיד  אבל לרׁשּות ׁשנּיה. ּברׁשּות ויּניח זֹו, מרׁשּות ויעקר ; ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹ
ּפחֹות  ׁשהֹוציא אֹו עקר, ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר ְְִִִִִִֶַַַַָָָֹֹאם
ארּבע  לסֹוף ארּבע מּתחּלת הּמעביר וכן ּפטּור. - ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָמּכּׁשעּור
זה, מּצד ּכּׁשעּור ׁשּיעקר עד חּיב אינֹו - הרּבים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּברׁשּות

אחרת. ּבצד ְְִֶֶַַַויּניחֹו
.È לרׁשּות מרׁשּות ּתֹולדת הּזֹורק זה הרי - הּמֹוׁשיט אֹו , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַ

לסֹוף  ארּבע מּתחּלת הּמֹוׁשיט אֹו הּזֹורק וכן וחּיב. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָמֹוציא,
יד  ּכלאחר והּזֹורק וחּיב. מֹוציא, ּתֹולדת זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָארּבע

כדרך] ּפטּור.[שלא ,ָ
.‡Èאּלּו רׁשּיֹות מּׁשּתי מרׁשּות החפץ מקצת [רה"י הּמֹוציא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻ

רה"ר] החפץ או ּכל את ׁשּיֹוציא עד ּפטּור, - ׁשנּיה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָלרׁשּות
אפּלּו חפצים, מלאה ׁשהיא קּפה זֹו. לרׁשּות זֹו מרׁשּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָֻֻּכּלֹו,

-[גרעיני]מלאה זֹו לרׁשּות זֹו מרׁשּות רּבּה והֹוציא חרּדל, ְְְְְִִֵֵַָָָֻ
לזה. הּדֹומה ּכל וכן הּקּפה. ּכל את ׁשּיֹוציא עד ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפטּור,

מׂשים מחשיב]ׁשהּכלי אחד.[- ּכחפץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
.·Èחיקֹו ּבתֹו ּבין ּבׂשמאלֹו, ּבין ּבימינֹו, ּבין ,הּמֹוציא ְְִִִִֵֵֵֵַֹ

ׁשהֹוציא  מּפני חּיב, - ּבסדינֹו לֹו צרּורין ּבמעֹות ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
ּפי  על אף חּיב, - ּכתפֹו על הּמֹוציא וכן הּמֹוציאין. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּכדר
היה  ׁשּכן הרּבים; ּברׁשּות מעׂשרה למעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּמּׂשאֹוי

מ  למעלה ּבּמׁשּכן קהת ּבני "ּבּכתף מּׂשא ׁשּנאמר: עׂשרה, ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אֹותן. לֹומדין מּמׁשּכן הּמלאכֹות, וכל ְְְְִִִִַָָָָָיּׂשאּו";

.‚Èידֹו לאחר הּמֹוציא כדרך]אבל ּובמרּפקֹו,[שלא ּבפיו, , ְְְְֲִִֵַַַַָָ
למּטה, הּכיס ּופי ּבבגּדֹו ׁשּתפּור ּובכיס ּובׂשערֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָּבאזנֹו,
ׁשּלא  ּפטּור, - ּובסנּדלֹו ּבמנעלֹו, ּבגּדֹו, ּבפי ּובגד, ּבגד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבין

הּמֹוציאין. ּכדר ְִִִֶֶַהֹוציא
.„È,ּכבד מּׂשא ֹוי היה אם - ראׁשֹו על מּׂשאֹוי ִִֵַַַַָָָֹהּמֹוציא

ּומגּדל ּתבה אֹו מלא ׂשק ׁשהּוא [ארון]ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּמֹוציאין, ּדר ׁשּכן חּיב; - ּבידֹו ותֹופׂש ראׁשֹו על ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמׂשים
קל, חפץ לקח אם אבל ּבידֹו. אֹו ּכתפֹו על ּכמֹוציא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָונמצא
והֹוציאֹו, ראׁשֹו, על ספר אֹו סּכין אֹו ּבגד ׁשהּניח ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹּכגֹון
ּכדר הֹוציא ׁשּלא ּפטּור; זה הרי - ּבידיו אֹוחז אינֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹוהּוא
מּנחין  החפצין להֹוציא העֹולם רב ּדר ׁשאין ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּמֹוציאין,
ארּבע  לסֹוף ארּבע מּתחּלת חפץ הּמעביר ראׁשיהן. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָעל
מראׁשֹו, למעלה ׁשהעבירֹו ּפי על אף - הרּבים ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹּברׁשּות

ַָחּיב.
.ÂË ארּבע ּבתֹו הרּבים, ּברׁשּות לטלטל לאדם ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻמּתר

ארּבע על ּבצּדן אּמֹות עֹומד ׁשהּוא לטלטל אּמֹות לֹו ויׁש ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָ
נּנס  היה ואם לֹו; מֹודדין ׁשּלֹו ּובאּמה הּזה. המרּבע ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּבכל
אדם. ּכל ׁשל ּבבינֹונית אּמֹות ארּבע לֹו נֹותנין ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבאבריו,

הּקּבלה רבינו]ּומּפי ּבּתֹורה [ממשה ׁשּנאמר ׁשּזה אמרּו, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
אבל  זה; למרּבע חּוץ יטלטל ׁשּלא - ּתחּתיו" איׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻ"ׁשבּו
ורגליו  ידיו ּכׁשּיפׁשט האדם אר ּכמּדת ׁשהּוא זה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻּבמרּבע

לטלטל. לֹו יׁש ּבלבד ּבֹו -ְְְִֵֵַַ
.ÊË ארּבע לתֹו זה ׁשל אּמֹות ארּבע מקצת ׁשנים, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָהיּו

ׁשּלא  ּובלבד ּבאמצע, ואֹוכלין מביאין - זה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹאּמֹות
ׁשלׁשה, היּו ואם חברֹו; ׁשל לתֹו ׁשּלֹו מּתֹו זה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹיֹוציא

ּבינתים מבלע האמות והאמצעי ח' בין הם אמותיו ד' -] ְְְְִִֵֶַָָָֻ
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מּתרשלהם] הּוא עּמֹו,[לאכול]- מּתרין והם עּמהם ְִִִֵֶָָָֻֻ
זה. עם זה אסּורים החיצֹונים ְֲִִִִִֶֶַַּוׁשנים

.ÊÈולּתנֹו הרּבים, מרׁשּות חפץ לעקר לאדם מּתר ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלפיכ
האחר  לחברֹו חברֹו וכן אּמֹות; ארּבע ּבתֹו ׁשעּמֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָלחברֹו
ּכּמה  הֹול ׁשהחפץ ּפי על ואף מאה; הן אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבצּדֹו,
אּלא  טלטל לא מהם אחד ׁשּכל מּפני מּתר, - ּבׁשּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻמילין

ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו. ְְֶַַַ
.ÁÈ ׁשהּוא המרּבע ּבכל לטלטל לאדם לֹו ויׁש ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻהֹואיל

ּבאר מטלטל נמצא אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָֹארּבע
אּמה. חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות חמׁש זה, מרּבע ׁשל ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻאלכסֹונֹו
ע חּיב, הרּבים ּברׁשּות הּזֹורק אֹו הּמעביר אין ,ד לפיכ ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ

אּמה  חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות לחמׁש חּוץ מקֹום ׁשּיעביר וכל . ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ארּבע  'הּמעביר אֹו ארּבע', לסֹוף ארּבע 'מּתחּלת ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָׁשאמרנּו
עד  אּמֹות, ארּבע ׁשל האלכסֹון מּתחּלת הּוא - חּיב' ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָאּמֹות

ּפטּור. מּזה, ּפחֹות העביר ואם ְֱִִִֶֶָָסֹופֹו;
.ËÈ מרׁשּות חפץ העֹוקר ּכיצד? מּדֹות. ׁשלׁש ּכאן ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנמצא

- הרּבים ּברׁשּות אחר ּבמקֹום והּניחֹו זה, מּמקֹום ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהרּבים
מּתר  זה הרי אּמֹות, ארּבע עד הּמקֹומֹות ׁשני ּבין היה ;אם ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ

אּמֹות  חמׁש ּבתֹו הן ועדין אּמֹות מארּבע יתר ּביניהן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה
אּמֹות  חמׁש ּביניהן היה ּפטּור; אּמה, חמׁשי ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה
העביר  ׁשהרי חּיב, זה הרי - ּבׁשוה אּמה חמׁשי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוׁשלׁשה

מרּבע. ׁשל לאלכסֹונֹו חּוץ ְְֲֵֶֶַַַָֻהחפץ

יג  ¤¤ּפרק
ּברׁשּות ‡. הּמעביר אֹו לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְֲִִִִֵֵַַַאין

מקֹום  ּגּבי מעל ׁשּיעקר עד חּיב, אּמֹות לארּבע חּוץ ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹהרּבים
ויּניח  יתר, אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּיׁש

ארּבעה  על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּגּבי .על ְְֵֵֶַַַַַָָָָָ
.·,לפיכ ארּבעה; על ּכארּבעה לֹו חׁשּובה אדם, ׁשל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָידֹו

ּביד  והּניחֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד אדם מּיד החפץ עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאם
חּיב  - ׁשנּיה ּברׁשּות העֹומד אחר עֹומד אדם היה אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

ועקר  ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּבאחת
אליו  ידֹו והחזיר ּבּה, העֹומד אדם מּיד אֹו מּמּנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחפץ
עֹומד  ׁשהּוא ּבמקֹום החפץ הּניח ׁשּלא ּפי על ואף חּיב; -ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבארץ. ּכמּנח הּוא הרי ּבידֹו, והּוא הֹואיל ְְְֲִֵֶָָָָֻּבֹו,
האכל ‚. להֹוציא וחׁשב לרׁשּות, מרׁשּות ויצא אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהיה

מׂשימה  ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני חּיב; - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבפיו
-]ּפיו את ּכדר[מחשיבה הֹוציא ׁשּלא ּפי על אף מקֹום, ְִִִֶֶֶַַָֹ

אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהּמֹוציאין.
רקק אֹו מים ׁשהרי [ירק]והׁשּתין חּיב; - ׁשנּיה ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ

אֹותֹו עֹוׂשה ּומחׁשבּתֹו ׁשנּיה, ּברׁשּות והּניח מרׁשּות, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָעקר
אּמה  ּופי זֹו, ּברׁשּות עֹומד היה מקֹום. ּגּבי מעל עקר ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָּכאּלּו

ּפטּור. - ּבּה והׁשּתין ׁשנּיה, ְְְְִִִִָָָּברׁשּות
לרׁשּות „. ידֹו ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻהיה

והֹוציאן  מים, מלאה ּגּמה ּגּבי מעל מים מּׁשם ונטל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻׁשנּיה,
הארץ  על מּנחין הן ּכאּלּו ּכּלן, ׁשהּמים חּיב; אם - אבל . ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּופׁשט  הּכלי, ּגּבי על ּופרֹות הּמים, ּגּבי על צף ּכלי ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהיה

נחּו לא ׁשהרי ּפטּור; - והֹוציא הּפרֹות, מן ולקח ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹידֹו
מקֹום  ּגּבי מעל עקר ׁשּלא ונמצא הארץ, ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּפרֹות
ּפני  על צפין הּפרֹות היּו אם לֹומר, צרי ואין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה.
על  צף ׁשמן היה אם וכן ּפטּור. ׁשהּוא - והֹוציאן ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמים,

ּפטּור. - והֹוציאֹו הּׁשמן, מן וקלט הּמים, ְְִִִֵֶֶַַַַַָָּגּבי
עד ‰. חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ׁשאין אמרנּו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר

עקר  ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם אבל ויּניח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעקר
ּפטּור  רׁשּיֹות,- מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ

אֹו מּמּנּו; אחד ּונטלֹו ּבידֹו, וחפץ ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָּופׁשט
אליו ידיו והחזיר חפץ, לידֹו אחד עצמו]ׁשּנתן -[כלפי ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

הּניח. וזה עקר, ׁשּזה מּפני ּפטּורים; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשניהם
.Â מּׁשלׁשה למעלה ידֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ;ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ

זה  הרי - לארץ סמּו ׁשלׁשה ּבתֹו ידֹו היתה אם ְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָֹאבל
וחּיב. ּבארץ, ׁשהּניח ְְִִִֶֶַַָָָּכמי

.Êידֹו חברֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֻהיה
זֹו, ּברׁשּות העֹומד זה מּיד חפץ ונטל ׁשנּיה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמרׁשּות
זה  ּביד והּניחֹו מאצלֹו, חפץ ׁשהֹוציא אֹו אצלֹו; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַוהכניסֹו

ּכלּום  עׂשה לא העֹומד זה - ּבידֹו,העֹומד נתן חברֹו ׁשהרי , ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
והּניח. עקר ׁשהרי - חּיב וחברֹו מּידֹו; נטל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹו

.Á חפץ חברֹו ונתן אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהיה
ועמד  ׁשנּיה, לרׁשּות החפץ ּבאֹותֹו ויצא ּגּביו, על אֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבידֹו
ּכעקירת  ׁשעליו, ּבחפץ ּגּופֹו ׁשעקירת מּפני חּיב; - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשם
ּכהּנחת  החפץ, ּבאֹותֹו ועמידתֹו רׁשּות; מאֹותּה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחפץ

ּבּה ׁשעמד ּבּקרקע ׁשּבידֹו,החפץ ּבחפץ יצא אם ,לפיכ . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
והּוא  ונכנס חזר אּלא ׁשנּיה, ּברׁשּות עמד ולא ּגּביו, על ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹאֹו
- הּיֹום ׁשּיצא עד ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ונכנס יצא אפּלּו - ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻּבידֹו
הּמּׂשאֹוי  לתּקן עמד ואפּלּו הּניח. ולא ׁשעקר לפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּפטּור;

לנּוח. ׁשּיעמד עד - הּוא ּפטּור עדין ֲֲִֶַַַַָָָָֹעליו,
.Ë ּכל אפּלּו ּבּה רץ - ּכתפֹו על חבילתֹו ׁשהיתה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

אבל  ּבּה; רץ ׁשּיהיה והּוא, ׁשּיעמד; עד חּיב ואינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּיֹום,
,לפיכ ואסּור. ּומּניח, ּכעֹוקר זה הרי - מעט מעט הל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאם
עד  ּבּה רץ - ּכתפֹו על וחבילתֹו הּיֹום, עליו ׁשּקדׁש ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

יד  ּכלאחר ׁשם וזֹורקּה לביתֹו, .ׁשּיּגיע ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
.È אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו והל הרּבים, מרׁשּות חפץ ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעקר

ּכל  אפּלּו - ועמד אּמֹות מארּבע ּפחֹות והל וחזר ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָועמד,
לנּוח; ּבׁשעמד אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. - ּכּלֹו ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻֻהּיֹום
חּוץ  ּוכׁשּיעמד ,ּכמהּל זה הרי מּׂשאֹו, לתּקן עמד אם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאבל
אּמֹות  לארּבע חּוץ ׁשּיעמד והּוא חּיב; האּמֹות, ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלארּבע
ואינֹו ,ּכמהּל הּוא עדין מּׂשאֹו, לתּקן יעמד אם אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלנּוח,

האּמֹות  לארּבע חּוץ לנּוח ׁשּיעמד עד .חּיב ְְֲֶַַַַַַַָָָֹ
.‡Èוהגּביּה הארץ, על מּנח ּבֹו וכּיֹוצא רמח אֹו קנה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻהיה

והׁשליכֹו ּבארץ, מּנח הּׁשני הּקצה והיה האחד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּקצה
על  לפניו והׁשליכֹו מּנח ׁשהיה הּקצה והגּביּה וחזר ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלפניו,
ׁשּלא  לפי ּפטּור; - מילין ּכּמה החפץ ׁשהעביר עד זֹו, ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר

הארץ  ּגּבי מעל ּכּלֹו החפץ הח עקר מׁש ואם ּוגררֹו. פץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ׁשהמגלּגל, חּיב; - ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת הארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָעל
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.·Èאחרת ּבזוית להּניחֹו זֹו מּזוית חפץ בית]עקר ,[באותו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
,ּבּדר ונמל הּמּתרת, עקירה העקירה זֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנמצאת
עקירה  היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; - ׁשנּיה לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹוהֹוציאֹו
העֹוקר  וכן עקירה. ּבלא הּנחה ּכאן ונמצאת ,לכ ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹראׁשֹונה
חברֹו ׁשּירצה ּובעת ,מהּל ּכׁשהּוא חברֹו על והּניחֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַחפץ
יׁש ׁשהרי ּפטּור; זה הרי - חברֹו ּגּבי מעל נֹוטלֹו ְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹלעמד,

הּנחה. ּבלא עקירה ְֲִַָָָָֹּכאן
.‚È לסֹוף ארּבע מּתחּלת אֹו לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּזֹורק

קלטֹו ׁשּינּוח וקדם הרּבים, ּברׁשּות אחר [תפשו]ארּבע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
זֹו ׁשאין מּפני ּפטּור; - נׂשרף אֹו ּכלב, קלטֹו אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבידֹו,
- לכ זריקה ּבׁשעת נתּכּון אם ,לפיכ לּה. ׁשּנתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּנחה

ַָחּיב.
.„Èואגדֹו ּבחבל קׁשּור והיה לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזֹורק

אותו] תופס ּפטּור;[- אצלֹו, החפץ למׁש יכֹול אם - ְְְִִֵֶֶַָָָֹּבידֹו
הּניח. ולא ׁשעקר ּכמי ונמצא ּגמּורה, הּנחה ּכאן אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי

.ÂËחברֹו עמד אם - חברֹו ׁשל ידֹו ּבתֹו ונחה ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּזֹורק,
ואם  והּניח; עקר ׁשהרי חּיב, הּזֹורק - וקּבלּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבמקֹומֹו

ּפטּור  - וקּבלּה מּמקֹומֹו חברֹו עצמֹונעקר הּזֹורק ורץ זרק, . ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
לארּבע  חּוץ אֹו אחרת, ּברׁשּות ּבידֹו וקּבלֹו החפץ, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָאחר
ההּנחה  ׁשאין וקּבלֹו; אחר נעקר ּכאּלּו ּפטּור, - ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָאּמֹות
ּבׁשעת  לנּוח לֹו ׁשהיה ּבּמקֹום החפץ ׁשּינּוח אּלא ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּגמּורה,

ֲִָעקירה.
.ÊË הרּבים ּורׁשּות הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּזֹורק

הרּבים, רׁשּות ּבאויר החפץ ׁשעבר ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבאמצע
טפחים  מּׁשלׁשה למעלה ׁשּיעבר והּוא, אם ּפטּור; אבל ; ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹ

- מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעבר
הּיחיד  לרׁשּות החפץ ויצא נתּגלּגל, אֹו ׁשּנעקר ּפי על ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאף
הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשּנׁשאר ּכמי הּוא הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהאחרת
הרּבים, לרׁשּות הרּבים מרׁשּות הּזֹורק וכן חּיב. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּולפיכ
ּבפחֹות  החפץ עבר ואם ּפטּור; - ּבאמצע הּיחיד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּורׁשּות
ּפי  על אף - מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשלׁשה
הּוא  הרי - הּׁשנּיה הרּבים לרׁשּות ויצא ונתּגלּגל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשחזר

חּיב. ּולפיכ הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ׁשּנׁשאר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּכמי
.ÊÈ רׁשּות עם זֹו הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְֲִִִִַַַַַַָהּמעביר

רׁשּיֹות  ּבׁשּתי אּמֹות ׁשארּבע מּפני חּיב; - הּׁשנּיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻהרּבים
ׁשּביניהן.הרּבים ּברׁשּות החפץ נח ׁשּלא מּפני מצטרפים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÁÈ ה לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות הרּבים הּמֹוׁשיט ּורׁשּות ּיחיד, ְְְִִִִִֵַַַַָָָ
חּיב  - הרּבים ּבאמצע רׁשּות מאויר למעלה הֹוׁשיט ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

טפחים] י' -[למעלה ּבּמׁשּכן הּלוּיים עבֹודת היתה ׁשּכן ;ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ּבין  הרּבים ּורׁשּות לעגלה, מעגלה הּקרׁשים את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמֹוׁשיטין

היא. הּיחיד רׁשּות ועגלה עגלה וכל העגלֹות, ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָָׁשּתי
.ËÈ הּיחיד רׁשּיֹות ׁשּתי ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻּבּמה

ּברׁשּות  מהּלכֹות ׁשהעגלֹות ּכמֹו הרּבים, רׁשּות ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹּבאר
צּדי  ּבׁשני הרׁשּיֹות ׁשּתי היּו אם אבל זֹו; אחר זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהרּבים,
לרׁשּות  זֹו הּיחיד מרׁשּות הּמֹוׁשיט אף - הרּבים ְְְִִִִֵַַַַָָרׁשּות

ּפטּור  ׁשּכנגדּה, .הּיחיד ְְִֶֶַָָָ
.Îזֹו מחצר והֹוציאּה ּפרֹות, מלאה והיא ידֹו ּופׁשט ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשכח

ׁשּבצּדּה לחצר ידֹולהכניסּה והרי ׁשּיכניס, קדם ונזּכר , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לחצרֹו; אליו להחזירּה מּתר - הרּבים רׁשּות ּבאויר ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻּתלּויה
יעׂשה  ׁשּלא ּכדי אסּור, ׁשנּיה, חצר לאֹותּה להכניסּה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הרי  ּבמזיד, ידֹו הֹוציא ואם ׁשגגה. ּבׁשעת ׁשחׁשב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמחׁשבּתֹו
ידֹו ׁשּתהא אֹותֹו, קנסּו אּלא אצלֹו; להחזירּה אסּור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָזה

.ׁשּתחׁש עד ְְֶֶַַָּתלּויה
.‡Î ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ׁשמֹונה לזרק ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹהּמתּכּון

ׁש נעׂשה ׁשהרי חּיב; - ארּבע ּבסֹוף הּמלאכה,החפץ עּור ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
מּגיע החפץ זה ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר - מחׁשבּתֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָונעׂשת
מּכל  ּומקֹום מקֹום ּכל על ׁשּיעבר עד ׁשמֹונה, ְְֲִֶֶַַַָָָָֹלסֹוף

ּבסֹוף הּׁשמֹונה  החפץ ונח ארּבע, לזרק נתּכּון אם אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבֹו, ׁשּתעבר חׁשב ׁשּלא ּבמקֹום ׁשּנח לפי ּפטּור; - ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשמֹונה
ׁשּינּוח  זריקה, ּבעת חׁשב אם ,לפיכ ׁשּתנּוח; ׁשּכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכל

חּיב. - ׁשּירצה מקֹום ּבכל ְְִֵֶֶֶַַָָָהחפץ
.·Î אּמֹות לארּבע חּוץ ונתּגלּגל אּמֹות, ארּבע לתֹו ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָזרק

ונתּגלּגל אּמֹות, לארּבע חּוץ זרק ּפטּור. הרוח,- ידי [על ְְְְְִֵַַַַַָָ
[- חּוץ בחזרה מּׁשהּו ּגּבי על נח אם - אּמֹות ארּבע ְְִֵֶַַַַַַָלתֹו

נח  לא ואם חּיב; ונכנס, נתּגלּגל ּכ ואחר אּמֹות ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָֹלארּבע
ּפטּור  זה הרי .ּכלל, ְֲֵֶָָ

יד  ¤¤ּפרק
וׂשדֹות,‡. ויערים מדּברֹות הרּבים? רׁשּות היא ְְְִִִִִֵַָָָָאיזֹו

להן המפּלׁשין עבריהם]ּודרכים משני לרה"ר ;[פתוחים ְְִִֶַָָָֻ
תהיה  ולא אּמה, עׂשרה ׁשׁש הּדר רחב ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּובלבד
עׂשרה  ׁשּגבֹוּה ּתל הּיחיד? רׁשּות היא זֹו ואי ּתקרה. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָעליו
יתר  אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ורחב ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָטפחים,
על  ארּבעה ורחב עׂשרה, עמק ׁשהּוא חריץ וכן ּכן; ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעל
ארּבע  מּקף ׁשהּוא מקֹום וכן ּכן. על יתר אֹו ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֻארּבעה
יתר  אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן עׂשרה, ּגבהן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָמחיצֹות,
ּכגֹון  לדירה, הּקף אם מילין, ּכּמה ּבּה יׁש אפּלּו ּכן, ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻעל

ננעלֹו ׁשּדלתֹותיה חֹומה הּמּקפת ּומבֹואֹות מדינה ּבּלילה; ת ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּולחי ּכתלים ׁשלׁשה להן וכן [קרש]ׁשּיׁש רביעית; ּברּוח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ודיר לצאן]חצר מגודר מגודר]וסהר[מקום ׁשהּקפּו[שטח ְְְִֵֶַַָֻ
הן. ּגמּורה הּיחיד רׁשּות ּכּלן - ְְְִִֵַָָָָֻלדירה

ספינה ·. ּכגֹון ּכלים, מגּדלאפּלּו וכּורת [ארון]אֹו עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבהן יׁש אם - ּבהן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא

ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות הן הרי - זה על יתר אֹו ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָעׂשרה,
הּיחיד‚. ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות ׁשל הּכתלים ;[מק"ו:]עבי ְְְֳִִִִִֶַַַָָָ

ממנו]לאחרים המוקפים ּכל [- לא לעצמֹו מחיצה, עֹוׂשה ְְְֲִִֵֶַַָָֹ
הּיחיד, ּורׁשּות הּיחיד; ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות אויר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּכן?!
הרּבים  רׁשּות אויר אבל לרקיע. עד הּיחיד ּכרׁשּות ְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָאוירּה
ּולמעלה  טפחים; עׂשרה עד אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינֹו -ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

הּוא. ּפטֹור מקֹום הרּבים, רׁשּות ּבאויר ְְְֲֲִִֵַַָָָמעׂשרה
.„, הרּבים ּורׁשּות הּיחיד, רׁשּות לׁשּבת: רׁשּיֹות ְְְְְִִַַַַַָָָֻארּבע

רה"ר]וכרמלית ואינו רה"י שאינו מקום ּפטֹור.[- ּומקֹום , ְְְְְִַ
אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ּתל ּכרמלית? היא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאיזֹו
אינּה ׁשהּכרמלית עׂשרה; ועד מּׁשלׁשה וגבהֹו ּכן, על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹיתר
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על  מארּבעה ּפחֹות רחּבּה ואין עׂשרה, עד אּלא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּתֹופׂשת
על  יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש חריץ וכן ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָארּבעה;
ּבארּבע  ׁשהּקף מקֹום וכן עׂשרה; עד מּׁשלׁשה ועמק ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻּכן,
על  ארּבעה ּוביניהן עׂשרה, ועד מּׁשלׁשה ּגבהן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמחיצֹות,

זוית קרן וכן ּכן; על יתר אֹו הּסמּוכה [פינה]ארּבעה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
והרּוח  מחיצֹות, ׁשלׁש ׁשּמּקף הּמקֹום והּוא הרּבים, ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֻלרׁשּות

לחי לֹו ׁשאין מבֹוי ּכגֹון הרּבים, רׁשּות בצד הרביעית [קרש ְְְְִִִִֵֶַָָָ
קֹורההפתח] לקצה]אֹו מקצה וכן [למעלה רביעית; ּברּוח ְְְִִֵַָ

- הּגׁשמים ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ּבין והּבקעה, ְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָהּיּמים,
הן. ּכרמלית אּלּו ְְִֵֵַָּכל

טפחים;‰. עׂשרה עד ּככרמלית היא הרי הּכרמלית, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָאויר
ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי הּכרמלית, ּבאויר מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָּולמעלה
עׂשרה  עד - וׁשּבּנהרֹות ׁשּבּיּמים הּמים ּפני מעל ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ
מקֹום  מעׂשרה, ּולמעלה ּכרמלית; הן ּבאויר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָטפחים

מים, הּמלא העמק ּכל אבל עבה.ּפטֹור. ּכקרקע הּוא הרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
.Â מאה עמק אפּלּו ּככרמלית, הּוא הרי - ׁשּבכרמלית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹּבֹור

ּתקרה, עליה ׁשהיתה הרּבים רׁשּות אּמה. מאה ורחב ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָאּמה
ּככרמלית. היא הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּברחּבּה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו

היא [ספסל]אצטּבה הרי הרּבים, ּברׁשּות העּמּודים ׁשּבין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבין  אבל ּככרמלית. הרּבים, רׁשּות וצּדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָּככרמלית;
רׁשּות  הן הרי ּביניהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָהעּמּודים

ִַָהרּבים.
.Ê מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּפטֹור? מקֹום הּוא ְְְֵֵֵֶֶַָָָָאיזה

ּפחֹות  ׁשּכל לרקיע; עד ׁשלׁשה וגבהֹו ארּבעה, ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֹעל
ּכארץ  הּוא הרי אֹומּׁשלׁשה, ּוברקֹונים, קֹוצים אפּלּו . ְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹ

על  ארּבעה ּבהן ואין ׁשלׁשה, ּגבהן הרּבים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּגללים
ארּבעה  ּבֹו ׁשאין חריץ וכן ּפטֹור. מקֹום הן הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָארּבעה
הּמּקף  מקֹום וכן הּתהֹום, עד מּׁשלׁשה ועמקֹו ארּבעה, ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֻעל
מיל, אלף ארּכֹו היה אפּלּו ארּבעה, על ארּבעה ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאין
- ומעלה מּׁשלׁשה וגבהֹו ׂשעֹורה, ּפחֹות ארּבעה ְְְְְְְֲִַַָָָָָָָָָֹורחּבֹו
אויר  אֹו הרּבים רׁשּות אויר וכן ּפטֹור. מקֹום זה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָהרי

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי - מעׂשרה למעלה ְְְְְְֲֲִֵֵַַָָָּכרמלית,
.Áמצמצמֹות טפחים ּתׁשעה ּבגבהֹו ׁשּיׁש [-מקֹום ְְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

הּוא במדויק] הרי - הרּבים ּברׁשּות יתר, ולא ּפחֹות לא ,ְְֲִִֵֵַָָָֹֹ
רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו מּדת על מׁשּגיחין ואין הרּבים; ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּכרׁשּות

מכּתפין ׁשרּבים מּפני קצר; ּבין רחב עליו.[נשענים]ּבין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבֹו היה אם - ּפחֹות אֹו ּתׁשעה על יתר היה אם ְֲִִִֵַָָָָָָָָאבל
אין  ואם ּכרמלית; הּוא הרי יתר, אֹו ארּבעה על ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי ארּבעה, על ארּבעה ְְְְֲֵַַַָָָָּבֹו
.Ë- טפחים עׂשרה ּבתֹו הרּבים, לרׁשּות הּסמּו ְְְֲִִִַַַָָָָָּגג

ׁשּיעׂשה  עד ּבּגג, לטלטל אסּור עליו, מכּתפין ורּבים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהֹואיל
להּתירֹו קבּוע סּלם עׂשרה לֹו ּגבֹוּה הרּבים, ּברׁשּות עּמּוד . ְְֲִִִַַַַַָָָָָָֻ

ּכל  יתד ּבגבהֹו נעץ הּיחיד. רׁשּות זה הרי - ארּבעה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָורחב
לתלֹות  וראּוי הֹואיל - ׁשלׁשה ּגבֹוהה אינּה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹׁשהּוא,
ואין  ּכרמלית, ונעׂשה ממעטֹו זה הרי ּבֹו, ּולהׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבּיתד
ּכּלֹו מּלאהּו ואפּלּו ּולמעלה. הּיתד מן אּלא לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻמֹודדין

הּיתדֹות  ּבאֹותן ּתֹולין ׁשהרי ּגבהֹו, נתמעט זה הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיתדֹות,
ּבהן. ְְִִֶַָּומׁשּתּמׁשים

.Èהּיחיד רׁשּות הּיחיד;[שבכותל]חרי ּכרׁשּות הן הרי , ְְֲִִִֵֵֵַַָָֹ
- הרּבים רׁשּות חרי הרי אבל אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינם ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבֹו יׁש אם - הרּבים רׁשּות ּבצד חר ּכיצד? מּדתן. ּכפי ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹהן
הּיחיד; רׁשּות זה הרי עׂשרה, וגבֹוּה ארּבעה על ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָארּבעה
ארּבעה  ּבֹו אין ואם ּכרמלית. זה הרי עׂשרה, ּגבֹוּה אין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואם
- ׁשלׁשה ׁשּגבֹוּה והּוא, ּפטֹור; מקֹום זה הרי ארּבעה, ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹעל

ּכארץ. הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ְֲִֵֶֶָָָָָֹׁשּכל
.‡Èאפּלּו ּבכּלן; לטלטל מּתר ּפטֹור, ּומקֹום הּיחיד ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻֻרׁשּות

ּבכּלּה מטלטל מילין, ּכּמה מּׁשּתיהן אחת ּכל אר .היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אּלא  ּבהן מטלטלין אין - והּכרמלית הרּבים רׁשּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאבל
חּוץ  זרק אֹו הֹוׁשיט, אֹו העביר, ואם אּמֹות; ְְְֱִִִֶַַַַָּבארּבע
ּפטּור; - ּובכרמלית חּיב. הרּבים, ּברׁשּות - אּמֹות ְְְְְְִִִַַַַַַָָָלארּבע

מּדבריהם הּכרמלית ּדֹומה [מדרבנן]ׁשאּסּור ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָ
אם  ,לפיכ הרּבים. ּברׁשּות ּתתחּלף ׁשּמא הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָלרׁשּות
ּבכרמלית  קֹוץ ׁשהעביר ּכגֹון ההֹוצאה, לגּוף צרי היה ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹלא
העבירֹו ואפּלּו מּתר, זה הרי - רּבים ּבֹו יּזקּו ׁשּלא ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻֻּכדי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמֹות; ְֵֵֶַַַָָֹּכּמה
.·È מּתר ּכ - ּפטֹור מקֹום ּבכל לטלטל ׁשּמּתר ְְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻּכׁשם

צרי ואין הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָלהכניס
ּומרׁשּות  הּיחיד מרׁשּות לֹו ּומֹוציאין לכרמלית; ְְְְְִִִִֵֵַַַָלֹומר

הּכרמלית  מן לֹומר צרי ואין .הרּבים, ְְְִִִִֵַַַַָָ
.‚Èּכ - הּכרמלית ּבכל לטלטל ׁשאסּור אסּור ּכׁשם ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

אֹו הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות מּמּנה ְְְִִִִִִֶַַָָָלהֹוציא
ואם  הרּבים; מרׁשּות אֹו הּיחיד מרׁשּות לכרמלית ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלהכניס

ּפטּור  הכניס, אֹו .הֹוציא ְִִִָ
.„È מרׁשּות אֹו הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַָָהּמֹוציא

וכן  ּפטּור; - ּבאמצע וכרמלית הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהרּבים
ּפטּור  - ּבאמצע וכרמלית לזֹו, מּזֹו הּזֹורק אֹו .הּמֹוׁשיט ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

וחזר  ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הרּבים מרׁשּות חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוציא
ׁשהֹוציאֹו אֹו הּיחיד, לרׁשּות והכניסֹו מּכרמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקרֹו
ועקרֹו וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הּיחיד ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָמרׁשּות

ּפטּור. זה הרי - הרּבים לרׁשּות והֹוציאֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָמּכרמלית
.ÂË על ועבר הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵַַַַַָָָהּמֹוציא

אינֹו ׁשהמהּל חּיב, - ּבהליכתֹו ּביניהן ּפטֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמקֹום
ּבמקֹום  החפץ ׁשעבר ּבזֹורק לֹומר, צרי ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכעֹומד;

ׁשם  ׁשּנח ּכמי חׁשּוב ׁשאינֹו - ּבמקֹום ּפטֹור עֹומד היה . ְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
ׁשם, העֹומד מאדם אֹו הּיחיד, מרׁשּות חפץ ונטל ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּפטֹור,
ּפטּור; - ׁשם העֹומד אדם ּביד אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִֵַַָָָָָָוהּניחֹו
ּבמקֹום  ועמד הּיחיד, לרׁשּות הרּבים מרׁשּות הכניס אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָוכן

ּפטּור. - ְָּפטֹור
.ÊË ואין ארּבעה, ורחב עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָעּמּוד

הּוא  הרי - ׁשלׁשה ׁשּלֹו הּקצר ּבּגבּה ואין ארּבעה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבעּקרֹו
חּיב  - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות זרק ואם הּיחיד; .רׁשּות ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ

הּמתלּקט ל-]ּתל מיתמר -]מּתֹו טפחים עׂשרה ּגבּה ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
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.·Èאחרת ּבזוית להּניחֹו זֹו מּזוית חפץ בית]עקר ,[באותו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
,ּבּדר ונמל הּמּתרת, עקירה העקירה זֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנמצאת
עקירה  היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; - ׁשנּיה לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹוהֹוציאֹו
העֹוקר  וכן עקירה. ּבלא הּנחה ּכאן ונמצאת ,לכ ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹראׁשֹונה
חברֹו ׁשּירצה ּובעת ,מהּל ּכׁשהּוא חברֹו על והּניחֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַחפץ
יׁש ׁשהרי ּפטּור; זה הרי - חברֹו ּגּבי מעל נֹוטלֹו ְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹלעמד,

הּנחה. ּבלא עקירה ְֲִַָָָָֹּכאן
.‚È לסֹוף ארּבע מּתחּלת אֹו לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּזֹורק

קלטֹו ׁשּינּוח וקדם הרּבים, ּברׁשּות אחר [תפשו]ארּבע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
זֹו ׁשאין מּפני ּפטּור; - נׂשרף אֹו ּכלב, קלטֹו אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבידֹו,
- לכ זריקה ּבׁשעת נתּכּון אם ,לפיכ לּה. ׁשּנתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּנחה

ַָחּיב.
.„Èואגדֹו ּבחבל קׁשּור והיה לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזֹורק

אותו] תופס ּפטּור;[- אצלֹו, החפץ למׁש יכֹול אם - ְְְִִֵֶֶַָָָֹּבידֹו
הּניח. ולא ׁשעקר ּכמי ונמצא ּגמּורה, הּנחה ּכאן אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי

.ÂËחברֹו עמד אם - חברֹו ׁשל ידֹו ּבתֹו ונחה ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּזֹורק,
ואם  והּניח; עקר ׁשהרי חּיב, הּזֹורק - וקּבלּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבמקֹומֹו

ּפטּור  - וקּבלּה מּמקֹומֹו חברֹו עצמֹונעקר הּזֹורק ורץ זרק, . ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
לארּבע  חּוץ אֹו אחרת, ּברׁשּות ּבידֹו וקּבלֹו החפץ, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָאחר
ההּנחה  ׁשאין וקּבלֹו; אחר נעקר ּכאּלּו ּפטּור, - ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָאּמֹות
ּבׁשעת  לנּוח לֹו ׁשהיה ּבּמקֹום החפץ ׁשּינּוח אּלא ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּגמּורה,

ֲִָעקירה.
.ÊË הרּבים ּורׁשּות הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּזֹורק

הרּבים, רׁשּות ּבאויר החפץ ׁשעבר ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבאמצע
טפחים  מּׁשלׁשה למעלה ׁשּיעבר והּוא, אם ּפטּור; אבל ; ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹ

- מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעבר
הּיחיד  לרׁשּות החפץ ויצא נתּגלּגל, אֹו ׁשּנעקר ּפי על ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאף
הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשּנׁשאר ּכמי הּוא הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהאחרת
הרּבים, לרׁשּות הרּבים מרׁשּות הּזֹורק וכן חּיב. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּולפיכ
ּבפחֹות  החפץ עבר ואם ּפטּור; - ּבאמצע הּיחיד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּורׁשּות
ּפי  על אף - מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשלׁשה
הּוא  הרי - הּׁשנּיה הרּבים לרׁשּות ויצא ונתּגלּגל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשחזר

חּיב. ּולפיכ הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ׁשּנׁשאר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּכמי
.ÊÈ רׁשּות עם זֹו הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְֲִִִִַַַַַַָהּמעביר

רׁשּיֹות  ּבׁשּתי אּמֹות ׁשארּבע מּפני חּיב; - הּׁשנּיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻהרּבים
ׁשּביניהן.הרּבים ּברׁשּות החפץ נח ׁשּלא מּפני מצטרפים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÁÈ ה לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות הרּבים הּמֹוׁשיט ּורׁשּות ּיחיד, ְְְִִִִִֵַַַַָָָ
חּיב  - הרּבים ּבאמצע רׁשּות מאויר למעלה הֹוׁשיט ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

טפחים] י' -[למעלה ּבּמׁשּכן הּלוּיים עבֹודת היתה ׁשּכן ;ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ּבין  הרּבים ּורׁשּות לעגלה, מעגלה הּקרׁשים את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמֹוׁשיטין

היא. הּיחיד רׁשּות ועגלה עגלה וכל העגלֹות, ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָָׁשּתי
.ËÈ הּיחיד רׁשּיֹות ׁשּתי ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻּבּמה

ּברׁשּות  מהּלכֹות ׁשהעגלֹות ּכמֹו הרּבים, רׁשּות ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹּבאר
צּדי  ּבׁשני הרׁשּיֹות ׁשּתי היּו אם אבל זֹו; אחר זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהרּבים,
לרׁשּות  זֹו הּיחיד מרׁשּות הּמֹוׁשיט אף - הרּבים ְְְִִִִֵַַַַָָרׁשּות

ּפטּור  ׁשּכנגדּה, .הּיחיד ְְִֶֶַָָָ
.Îזֹו מחצר והֹוציאּה ּפרֹות, מלאה והיא ידֹו ּופׁשט ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשכח

ׁשּבצּדּה לחצר ידֹולהכניסּה והרי ׁשּיכניס, קדם ונזּכר , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לחצרֹו; אליו להחזירּה מּתר - הרּבים רׁשּות ּבאויר ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻּתלּויה
יעׂשה  ׁשּלא ּכדי אסּור, ׁשנּיה, חצר לאֹותּה להכניסּה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הרי  ּבמזיד, ידֹו הֹוציא ואם ׁשגגה. ּבׁשעת ׁשחׁשב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמחׁשבּתֹו
ידֹו ׁשּתהא אֹותֹו, קנסּו אּלא אצלֹו; להחזירּה אסּור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָזה

.ׁשּתחׁש עד ְְֶֶַַָּתלּויה
.‡Î ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ׁשמֹונה לזרק ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹהּמתּכּון

ׁש נעׂשה ׁשהרי חּיב; - ארּבע ּבסֹוף הּמלאכה,החפץ עּור ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
מּגיע החפץ זה ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר - מחׁשבּתֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָונעׂשת
מּכל  ּומקֹום מקֹום ּכל על ׁשּיעבר עד ׁשמֹונה, ְְֲִֶֶַַַָָָָֹלסֹוף

ּבסֹוף הּׁשמֹונה  החפץ ונח ארּבע, לזרק נתּכּון אם אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבֹו, ׁשּתעבר חׁשב ׁשּלא ּבמקֹום ׁשּנח לפי ּפטּור; - ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשמֹונה
ׁשּינּוח  זריקה, ּבעת חׁשב אם ,לפיכ ׁשּתנּוח; ׁשּכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכל

חּיב. - ׁשּירצה מקֹום ּבכל ְְִֵֶֶֶַַָָָהחפץ
.·Î אּמֹות לארּבע חּוץ ונתּגלּגל אּמֹות, ארּבע לתֹו ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָזרק

ונתּגלּגל אּמֹות, לארּבע חּוץ זרק ּפטּור. הרוח,- ידי [על ְְְְְִֵַַַַַָָ
[- חּוץ בחזרה מּׁשהּו ּגּבי על נח אם - אּמֹות ארּבע ְְִֵֶַַַַַַָלתֹו

נח  לא ואם חּיב; ונכנס, נתּגלּגל ּכ ואחר אּמֹות ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָֹלארּבע
ּפטּור  זה הרי .ּכלל, ְֲֵֶָָ

יד  ¤¤ּפרק
וׂשדֹות,‡. ויערים מדּברֹות הרּבים? רׁשּות היא ְְְִִִִִֵַָָָָאיזֹו

להן המפּלׁשין עבריהם]ּודרכים משני לרה"ר ;[פתוחים ְְִִֶַָָָֻ
תהיה  ולא אּמה, עׂשרה ׁשׁש הּדר רחב ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּובלבד
עׂשרה  ׁשּגבֹוּה ּתל הּיחיד? רׁשּות היא זֹו ואי ּתקרה. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָעליו
יתר  אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ורחב ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָטפחים,
על  ארּבעה ורחב עׂשרה, עמק ׁשהּוא חריץ וכן ּכן; ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעל
ארּבע  מּקף ׁשהּוא מקֹום וכן ּכן. על יתר אֹו ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֻארּבעה
יתר  אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן עׂשרה, ּגבהן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָמחיצֹות,
ּכגֹון  לדירה, הּקף אם מילין, ּכּמה ּבּה יׁש אפּלּו ּכן, ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻעל

ננעלֹו ׁשּדלתֹותיה חֹומה הּמּקפת ּומבֹואֹות מדינה ּבּלילה; ת ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּולחי ּכתלים ׁשלׁשה להן וכן [קרש]ׁשּיׁש רביעית; ּברּוח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ודיר לצאן]חצר מגודר מגודר]וסהר[מקום ׁשהּקפּו[שטח ְְְִֵֶַַָֻ
הן. ּגמּורה הּיחיד רׁשּות ּכּלן - ְְְִִֵַָָָָֻלדירה

ספינה ·. ּכגֹון ּכלים, מגּדלאפּלּו וכּורת [ארון]אֹו עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבהן יׁש אם - ּבהן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא

ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות הן הרי - זה על יתר אֹו ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָעׂשרה,
הּיחיד‚. ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות ׁשל הּכתלים ;[מק"ו:]עבי ְְְֳִִִִִֶַַַָָָ

ממנו]לאחרים המוקפים ּכל [- לא לעצמֹו מחיצה, עֹוׂשה ְְְֲִִֵֶַַָָֹ
הּיחיד, ּורׁשּות הּיחיד; ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות אויר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּכן?!
הרּבים  רׁשּות אויר אבל לרקיע. עד הּיחיד ּכרׁשּות ְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָאוירּה
ּולמעלה  טפחים; עׂשרה עד אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינֹו -ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

הּוא. ּפטֹור מקֹום הרּבים, רׁשּות ּבאויר ְְְֲֲִִֵַַָָָמעׂשרה
.„, הרּבים ּורׁשּות הּיחיד, רׁשּות לׁשּבת: רׁשּיֹות ְְְְְִִַַַַַָָָֻארּבע

רה"ר]וכרמלית ואינו רה"י שאינו מקום ּפטֹור.[- ּומקֹום , ְְְְְִַ
אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ּתל ּכרמלית? היא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאיזֹו
אינּה ׁשהּכרמלית עׂשרה; ועד מּׁשלׁשה וגבהֹו ּכן, על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹיתר
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על  מארּבעה ּפחֹות רחּבּה ואין עׂשרה, עד אּלא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּתֹופׂשת
על  יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש חריץ וכן ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָארּבעה;
ּבארּבע  ׁשהּקף מקֹום וכן עׂשרה; עד מּׁשלׁשה ועמק ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻּכן,
על  ארּבעה ּוביניהן עׂשרה, ועד מּׁשלׁשה ּגבהן ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמחיצֹות,

זוית קרן וכן ּכן; על יתר אֹו הּסמּוכה [פינה]ארּבעה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
והרּוח  מחיצֹות, ׁשלׁש ׁשּמּקף הּמקֹום והּוא הרּבים, ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֻלרׁשּות

לחי לֹו ׁשאין מבֹוי ּכגֹון הרּבים, רׁשּות בצד הרביעית [קרש ְְְְִִִִֵֶַָָָ
קֹורההפתח] לקצה]אֹו מקצה וכן [למעלה רביעית; ּברּוח ְְְִִֵַָ

- הּגׁשמים ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ּבין והּבקעה, ְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָהּיּמים,
הן. ּכרמלית אּלּו ְְִֵֵַָּכל

טפחים;‰. עׂשרה עד ּככרמלית היא הרי הּכרמלית, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָאויר
ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי הּכרמלית, ּבאויר מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָּולמעלה
עׂשרה  עד - וׁשּבּנהרֹות ׁשּבּיּמים הּמים ּפני מעל ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ
מקֹום  מעׂשרה, ּולמעלה ּכרמלית; הן ּבאויר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָטפחים

מים, הּמלא העמק ּכל אבל עבה.ּפטֹור. ּכקרקע הּוא הרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
.Â מאה עמק אפּלּו ּככרמלית, הּוא הרי - ׁשּבכרמלית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹּבֹור

ּתקרה, עליה ׁשהיתה הרּבים רׁשּות אּמה. מאה ורחב ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָאּמה
ּככרמלית. היא הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּברחּבּה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו

היא [ספסל]אצטּבה הרי הרּבים, ּברׁשּות העּמּודים ׁשּבין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבין  אבל ּככרמלית. הרּבים, רׁשּות וצּדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָּככרמלית;
רׁשּות  הן הרי ּביניהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָהעּמּודים

ִַָהרּבים.
.Ê מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּפטֹור? מקֹום הּוא ְְְֵֵֵֶֶַָָָָאיזה

ּפחֹות  ׁשּכל לרקיע; עד ׁשלׁשה וגבהֹו ארּבעה, ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֹעל
ּכארץ  הּוא הרי אֹומּׁשלׁשה, ּוברקֹונים, קֹוצים אפּלּו . ְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹ

על  ארּבעה ּבהן ואין ׁשלׁשה, ּגבהן הרּבים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּגללים
ארּבעה  ּבֹו ׁשאין חריץ וכן ּפטֹור. מקֹום הן הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָארּבעה
הּמּקף  מקֹום וכן הּתהֹום, עד מּׁשלׁשה ועמקֹו ארּבעה, ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֻעל
מיל, אלף ארּכֹו היה אפּלּו ארּבעה, על ארּבעה ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאין
- ומעלה מּׁשלׁשה וגבהֹו ׂשעֹורה, ּפחֹות ארּבעה ְְְְְְְֲִַַָָָָָָָָָֹורחּבֹו
אויר  אֹו הרּבים רׁשּות אויר וכן ּפטֹור. מקֹום זה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָהרי

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי - מעׂשרה למעלה ְְְְְְֲֲִֵֵַַָָָּכרמלית,
.Áמצמצמֹות טפחים ּתׁשעה ּבגבהֹו ׁשּיׁש [-מקֹום ְְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

הּוא במדויק] הרי - הרּבים ּברׁשּות יתר, ולא ּפחֹות לא ,ְְֲִִֵֵַָָָֹֹ
רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו מּדת על מׁשּגיחין ואין הרּבים; ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּכרׁשּות

מכּתפין ׁשרּבים מּפני קצר; ּבין רחב עליו.[נשענים]ּבין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבֹו היה אם - ּפחֹות אֹו ּתׁשעה על יתר היה אם ְֲִִִֵַָָָָָָָָאבל
אין  ואם ּכרמלית; הּוא הרי יתר, אֹו ארּבעה על ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי ארּבעה, על ארּבעה ְְְְֲֵַַַָָָָּבֹו
.Ë- טפחים עׂשרה ּבתֹו הרּבים, לרׁשּות הּסמּו ְְְֲִִִַַַָָָָָּגג

ׁשּיעׂשה  עד ּבּגג, לטלטל אסּור עליו, מכּתפין ורּבים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהֹואיל
להּתירֹו קבּוע סּלם עׂשרה לֹו ּגבֹוּה הרּבים, ּברׁשּות עּמּוד . ְְֲִִִַַַַַָָָָָָֻ

ּכל  יתד ּבגבהֹו נעץ הּיחיד. רׁשּות זה הרי - ארּבעה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָורחב
לתלֹות  וראּוי הֹואיל - ׁשלׁשה ּגבֹוהה אינּה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹׁשהּוא,
ואין  ּכרמלית, ונעׂשה ממעטֹו זה הרי ּבֹו, ּולהׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבּיתד
ּכּלֹו מּלאהּו ואפּלּו ּולמעלה. הּיתד מן אּלא לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻמֹודדין

הּיתדֹות  ּבאֹותן ּתֹולין ׁשהרי ּגבהֹו, נתמעט זה הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיתדֹות,
ּבהן. ְְִִֶַָּומׁשּתּמׁשים

.Èהּיחיד רׁשּות הּיחיד;[שבכותל]חרי ּכרׁשּות הן הרי , ְְֲִִִֵֵֵַַָָֹ
- הרּבים רׁשּות חרי הרי אבל אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינם ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבֹו יׁש אם - הרּבים רׁשּות ּבצד חר ּכיצד? מּדתן. ּכפי ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹהן
הּיחיד; רׁשּות זה הרי עׂשרה, וגבֹוּה ארּבעה על ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָארּבעה
ארּבעה  ּבֹו אין ואם ּכרמלית. זה הרי עׂשרה, ּגבֹוּה אין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואם
- ׁשלׁשה ׁשּגבֹוּה והּוא, ּפטֹור; מקֹום זה הרי ארּבעה, ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹעל

ּכארץ. הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ְֲִֵֶֶָָָָָֹׁשּכל
.‡Èאפּלּו ּבכּלן; לטלטל מּתר ּפטֹור, ּומקֹום הּיחיד ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻֻרׁשּות

ּבכּלּה מטלטל מילין, ּכּמה מּׁשּתיהן אחת ּכל אר .היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אּלא  ּבהן מטלטלין אין - והּכרמלית הרּבים רׁשּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאבל
חּוץ  זרק אֹו הֹוׁשיט, אֹו העביר, ואם אּמֹות; ְְְֱִִִֶַַַַָּבארּבע
ּפטּור; - ּובכרמלית חּיב. הרּבים, ּברׁשּות - אּמֹות ְְְְְְִִִַַַַַַָָָלארּבע

מּדבריהם הּכרמלית ּדֹומה [מדרבנן]ׁשאּסּור ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָ
אם  ,לפיכ הרּבים. ּברׁשּות ּתתחּלף ׁשּמא הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָלרׁשּות
ּבכרמלית  קֹוץ ׁשהעביר ּכגֹון ההֹוצאה, לגּוף צרי היה ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹלא
העבירֹו ואפּלּו מּתר, זה הרי - רּבים ּבֹו יּזקּו ׁשּלא ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻֻּכדי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמֹות; ְֵֵֶַַַָָֹּכּמה
.·È מּתר ּכ - ּפטֹור מקֹום ּבכל לטלטל ׁשּמּתר ְְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻּכׁשם

צרי ואין הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָלהכניס
ּומרׁשּות  הּיחיד מרׁשּות לֹו ּומֹוציאין לכרמלית; ְְְְְִִִִֵֵַַַָלֹומר

הּכרמלית  מן לֹומר צרי ואין .הרּבים, ְְְִִִִֵַַַַָָ
.‚Èּכ - הּכרמלית ּבכל לטלטל ׁשאסּור אסּור ּכׁשם ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

אֹו הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות מּמּנה ְְְִִִִִִֶַַָָָלהֹוציא
ואם  הרּבים; מרׁשּות אֹו הּיחיד מרׁשּות לכרמלית ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלהכניס

ּפטּור  הכניס, אֹו .הֹוציא ְִִִָ
.„È מרׁשּות אֹו הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַָָהּמֹוציא

וכן  ּפטּור; - ּבאמצע וכרמלית הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהרּבים
ּפטּור  - ּבאמצע וכרמלית לזֹו, מּזֹו הּזֹורק אֹו .הּמֹוׁשיט ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

וחזר  ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הרּבים מרׁשּות חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוציא
ׁשהֹוציאֹו אֹו הּיחיד, לרׁשּות והכניסֹו מּכרמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקרֹו
ועקרֹו וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הּיחיד ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָמרׁשּות

ּפטּור. זה הרי - הרּבים לרׁשּות והֹוציאֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָמּכרמלית
.ÂË על ועבר הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵַַַַַָָָהּמֹוציא

אינֹו ׁשהמהּל חּיב, - ּבהליכתֹו ּביניהן ּפטֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמקֹום
ּבמקֹום  החפץ ׁשעבר ּבזֹורק לֹומר, צרי ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכעֹומד;

ׁשם  ׁשּנח ּכמי חׁשּוב ׁשאינֹו - ּבמקֹום ּפטֹור עֹומד היה . ְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
ׁשם, העֹומד מאדם אֹו הּיחיד, מרׁשּות חפץ ונטל ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּפטֹור,
ּפטּור; - ׁשם העֹומד אדם ּביד אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִֵַַָָָָָָוהּניחֹו
ּבמקֹום  ועמד הּיחיד, לרׁשּות הרּבים מרׁשּות הכניס אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָוכן

ּפטּור. - ְָּפטֹור
.ÊË ואין ארּבעה, ורחב עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָעּמּוד

הּוא  הרי - ׁשלׁשה ׁשּלֹו הּקצר ּבּגבּה ואין ארּבעה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבעּקרֹו
חּיב  - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות זרק ואם הּיחיד; .רׁשּות ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ

הּמתלּקט ל-]ּתל מיתמר -]מּתֹו טפחים עׂשרה ּגבּה ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



zayעח zekld - mipnf xtq - '` xc` 'k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ב-] הּיחיד;[שבסיסו רׁשּות הּוא הרי אּמֹות, ארּבע ְְֲִֵֶַַַַָֹאר
חּיב. - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות זרק ְְְִִֵַַַַַָָָָואם

.ÊÈ וזרק אּמה, מאה ּגבֹוּה אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות קנה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנעץ
עֹולה  הּיחיד ׁשרׁשּות חּיב; - ּגּביו על ונח הרּבים, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמרׁשּות

לרקיע נֹוטה עד ונֹופֹו הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּנֹוף  ׁשאין ּפטּור; - נֹופֹו על ונח וזרק הרּבים, ְְְִִֵֶַַַַָָָָלרׁשּות

העּקר. אחר ִֵַַָָהֹול
.ÁÈטרסקל ּובראׁשֹו הרּבים, ּברׁשּות קנה סל]נעץ וזרק [- , ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ

עׂשרה. עד אּלא הרּבים, רׁשּות ׁשאין ּפטּור; - ּגּביו על ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָונח
ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ארּבע החפץ [נדבק]הּזֹורק ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ

נדּבק  אם - ּבכתל ונדּבק ּבצק, אֹו חלב ׁשּזרק ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבכתל,
מעׂשרה  ׁשּלמעלה ּבאויר, ּכזֹורק - טפחים מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמעלה
מעׂשרה  למּטה נדּבק הּוא; ּפטֹור מקֹום הרּבים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּברׁשּות
ונח  מעׂשרה, למעלה זרק וחּיב. ּבארץ, ּכזֹורק - ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָטפחים

ּפטּור. - ׁשהּוא ּכל ְֶָָֹּבחר
.ËÈ מר רמח אֹו קנה ּברׁשּות זרק ונתקע הּיחיד, ׁשּות ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּפטֹור. ּבמקֹום מקצתֹו ׁשהרי ּפטּור; - עֹומד ּכׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָהרּבים
ּכלי  אֹותֹו והיה הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכלי ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָזרק
ּפטּור; - עׂשרה ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ויׁש ְְְְֲֵַַַַָָָָָָָָֹּגדֹול,
ּכמֹוציא  ונמצא ּגמּורה, הּיחיד רׁשּות זה ׁשּכלי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָמּפני

הּיחיד  לרׁשּות הּיחיד .מרׁשּות ְְִִִֵַַָָ
.Îחליה ועקר הרּבים, ּברׁשּות ּתׁשעה עפר]ּבֹור [גוש ְְְְִִִַַָָָָֻ

החפץ  ׁשעקירת ּפי על אף - לעׂשרה והׁשלימֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמּקרקעיתֹו
היתה  ׁשּלא מּפני ּפטּור; ּכאחת, ּבאין הּמחיצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹועׂשּית
לֹו והׁשלי עׂשרה, הּבֹור היה ּבתחּלה. עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָהּמחיצה
וסּלּוק  החפץ הּנחת ׁשהרי ּפטּור, - מעׂשרה ּומעטֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻחליה,

ּכאחת. ּבאין ְְִִַַַָָהּמחיצה
.‡Îּדף עץ]הּזֹורק ּברׁשּות [של יתדֹות ּגּבי על ונח , ְְְִֵֵֵַַַַָ

הּדף, ּגּבי על ּכלי היה אפּלּו - הּיחיד רׁשּות ונעׂשה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָהרּבים,
ּכאחת. ּבאין הּכלי ניחת עם הּמחיצה עׂשּית ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּפטּור;

.·Î,הרּבים ּברׁשּות ׁשמֹונה ורחב עׂשרה עמק ׁשהּוא ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹּבֹור
לׁשנים  ּברחּבֹו הּבֹור וחּלקה הרּבים, מרׁשּות מחצלת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוזרק
ונעׂשה  הּמחיצֹות, ּבטלּו הּכלי הּנחת עם ׁשהרי ּפטּור; -ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

ארּבעה  על מארּבעה ּפחֹות מהן מקֹום .ּכל ְְֵֵֶַַַָָָָָָָ
.‚Î מלא ארּבעה, ורחב עׂשרה עמק הרּבים ּברׁשּות ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֹּבֹור

ׁשאין  חּיב, - הּמים ּגּבי על ונח חפץ, לתֹוכֹו וזרק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָמים,
- לתֹוכֹו וזרק ּפרֹות, מלא היה הּמחיצֹות; מבּטלין ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמים

מעט  ׁשהרי ׁשעּורֹוּפטּור, את הּפרֹות .ּו ֲֲִִֵֵֶֶַָ
.„Îורּבים [ביצת]רקק הרּבים, ּברׁשּות עֹובר ׁשהּוא מים ְְְִִִִֵֶַַַַָ

הּוא  הרי טפחים, עׂשרה ּבעמקֹו אין אם - ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָמהּלכין
ּבין  אּמֹות, ארּבע אפּלּו רחב ׁשהיה ּבין הרּבים, ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכרׁשּות

ׁשהרי טפחים, ארּבעה ּברחּבֹו היה שאז]ׁשּלא העם [- רב ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ
- ּבתֹוכֹו מהּלכין ואין עליו, ואין [כי]מדּלגין הֹואיל ְְְְְְְִִִֵֵַַָָ

ּבעמקֹו יׁש ואם הרּבים. רׁשּות הּוא הרי עׂשרה, ְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָּבעמקֹו
והּוא  - הּיּמים ּכׁשאר ּכרמלית הּוא הרי יתר, אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָעׂשרה
ּכרמלית  ׁשאין ּכן, על יתר אֹו טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיׁש

מארּבעה. ְְֵַָָָּפחּותה

ה'תשע"ד  א' אדר כ' חמישי יום

טו  ¤¤ּפרק
הּיחיד ‡. ּברׁשּות ּומטלטל הרּבים, ּברׁשּות אדם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָעֹומד

הרּבים, ּברׁשּות ּומטלטל הּיחיד, ּברׁשּות ועֹומד ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻּכּלּה.
אּמֹות  לארּבע חּוץ יֹוציא ׁשּלא -ּובלבד הֹוציא ואם ; ְְְְִִִִֶַַַַֹ

ּברׁשּות  אדם עֹומד וכן אחרת. ּברׁשּות ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפטּור,
ּופֹותח במפתח]הּיחיד, ּברׁשּות [דלת הרּבים; ּברׁשּות ְְִִִִֵַַַָָ

ׁשהית  ּבהמה הּיחיד. ּברׁשּות ּופֹותח ּבחּוץ,הרּבים, ה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
אֹובסין - ּבפנים עד [מאכילין]וראׁשּה - ּובגמל אֹותּה; ְְְְִִִַָָָָֹ

.אר וצּוארֹו הֹואיל ּבפנים, ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֵֶַָָֹֹֻׁשּיהא
הרּבים;·. ּברׁשּות ויׁשּתה הּיחיד, ּברׁשּות אדם יעמד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹלא

הכניס  ּכן אם אּלא הּיחיד; ּברׁשּות ויׁשּתה הרּבים, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּברׁשּות
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשֹותה. ׁשהּוא לּמקֹום ורּבֹו, ְְֲִִֶֶֶַַָָֹֻראׁשֹו
ׁשּמא  ּגזרה, - להם צרי ׁשהּוא נאים ּבכלים ׁשֹותה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבׁשהיה
צרי ׁשאינֹו נאים, ׁשאינם ּכלים היּו אם אבל ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָיֹוציאם;
נאים  ׁשהּכלים ּפי על אף ּבכרמלית, הּבֹור ׁשהיה אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלהם,
ׁשּלא  ּפי על ואף ּבמקֹומֹו, וׁשֹותה ּבלבד ראׁשֹו מכניס -ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹ

ורּבֹו ראׁשֹו .הכניס ְְִִֹֻ
וקֹולט‚. הרּבים, ּברׁשּות אדם בכלי]עֹומד מן [מקבל ְְִִִֵֵַָָָ

וׁשֹותה; הּכתל, מן אֹו הּצּנֹור מן המקּלחין הּמים מן ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָֹהאויר
ואם  ּגּבם. מעל ויקלט ּבּכתל, אֹו ּבּצּנֹור יּגע ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹּובלבד
ּבפחֹות  מעׂשרה, למעלה ּבֹו ׁשּנגע מקֹום היה אם - ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָנגע
מעל  ּכעֹוקר ׁשּנמצא אסּור, זה הרי - לּגג סמּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּׁשלׁשה
על  ארּבעה ּבּצּנֹור היה אם וכן הּיחיד; רׁשּות ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּגג
למעלה  ׁשהיה ּבין עׂשרה ּבתֹו הּצּנֹור ׁשהיה ּבין ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָארּבעה,
חּיב? אינֹו ולּמה אסּור. זה הרי - מים מּמּנּו וקלט ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמעׂשרה,

והֹולכין. נזחלין הן הרי אּלא מים, נחּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפני
רׁשּות [בליטה]זיז„. ׁשעל ּבאויר יֹוצא החּלֹון ׁשּלפני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

טפח  מעׂשרה למעלה היה אם - מּתר הרּבים - ים ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻ
עד  אּלא ּתֹופסת הרּבים רׁשּות ׁשאין עליו, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהׁשּתּמׁש
עד  הּכתל, ּבכל להׁשּתּמׁש מּתר לפיכ טפחים; ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻעׂשרה

הּתחּתֹונים. טפחים ְְֲִִַַָָָעׂשרה
ּבאויר;‰. יֹוצא אחד זיז ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּמה

אף  - מּזה למּטה זה זיזין, ׁשני ּבּכתל יֹוצאין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל
העליֹון  ּבּזיז יׁש אם - מעׂשרה למעלה ׁשּׁשניהם ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
להׁשּתּמׁש אסּור ארּבעה, על ארּבעה רחב החּלֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּלפני

רׁשּות עליו  ׁשּתחּתיו והּזיז עצמֹו, ּבפני רׁשּות ׁשהּוא מּפני , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מׁשּתּמׁשֹות  רׁשּיֹות ׁשּתי ׁשאין זה; על זה ואסרּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻאחרת,

אחת. ְִַַּברׁשּות
.Âמׁשּתּמׁש - ארּבעה ּבּתחּתֹון ואין ארּבעה, ּבעליֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאין

הּתחּתֹונים. טפחים עׂשרה עד הּכתל, ּבכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשניהם,
אינֹו - ארּבעה ּבֹו אין ּובעליֹון ארּבעה, ּבּתחּתֹון ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה
הּזיז  ּבׁשאר אבל ּבלבד; חּלֹונֹו ּכנגד אּלא ּבעליֹון, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּמׁש
ׁשּתחּתיו  זה מּפני להׁשּתּמׁש, אסּור - החּלֹון צדדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבׁשני
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.Êאויר על הּיֹוצא זיז להׁשּתּמׁשּכל ׁשּמּתר הרּבים רׁשּות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
נֹוטלין  ואין עליו נֹותנין אין ּבֹו, מׁשּתּמׁש ּכׁשהּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעליו
יּפלּו ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּוזכּוכית חרׂש ּכלי אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו
אסּור; - ואכלין ּכלים ׁשאר אבל יּׁשברּו; הרּבים, ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָָלרׁשּות

יּפלּו ויביאם ׁשּמא הרּבים, .לרׁשּות ְְִִִִִֵֶַָָ
.Áלזֹו מּזֹו זֹורק - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָׁשני

ׁשּלֹו ׁשניהם ׁשּיהיּו והּוא, מעׂשרה; ׁשּיהיה למעלה אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ואם  לזרק. מּתר מּתכֹות, ּוכלי ּבגדים ואפּלּו ערּוב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּביניהם
ּבגד  לזרק אסּור - ּבׁשוה היּו ולא מּזה למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהיּו
וכּיֹוצא  חרׂש ּכלי אבל ויביאם; יּפלּו ׁשּמא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא

זֹורק. ֵֶָּבהן,
.Ëּגּביו[מים]ּבֹור על וחּלֹון הרּבים, [בכותל ּברׁשּות ְְִִַַַַָָ

וחליתֹושלידו] הּבֹור הבור]- שבשפת מצטרפין [עפר ְְְְִִַָָֻ
מּמּנּו ּוממּלאין ּדברים [מהחלון]לעׂשרה, ּבּמה ּבׁשּבת. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשאין  טפחים, ארּבעה ּבתֹו לּכתל סמּו ּבׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאמּורים?
ממּלאין  אין - מפלג היה אם אבל ׁשם. לעבר יכֹול ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹֻאדם
ׁשּנמצא  עׂשרה, ּגבֹוהה חליתֹו היתה ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמּמּנּו,

ּפטֹור. למקֹום יצא החליה, מן ּכׁשּיצא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻהּדלי
.È- ּגּבּה על וחּלֹון עׂשרה, ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָאׁשּפה

ּבאׁשּפה  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבׁשּבת. מים לּה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָׁשֹופכין
אין  - יחיד ׁשל אבל להתּפּנֹות; ּדרּכּה ׁשאין רּבים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
ּכדרּכן  ׁשֹופכין ונמצאּו ּתתּפּנה, ׁשּמא עליה; ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָׁשֹופכין

הרּבים  .ּברׁשּות ְִִַָ
.‡Èיׁשעלת][ת אּמת אם - ּבחצר עֹוברת ׁשהיא הּמים ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּכן  על יתר אֹו ארּבעה ּוברחּבּה טפחים, עׂשרה ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָָּבגבהּה
ּכן  אם אּלא ּבׁשּבת, מּמּנה ממּלאין אין - אּמֹות עׂשר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד
ּוביציאה  ּבּכניסה טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לּה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָעׂשּו

התעלה] ּברחּבּה[של ׁשאין אֹו עׂשרה, ּבגבהּה אין ואם ;ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ
מחיצה. ּבלא מּמּנה ממּלאין - ְְְְְִִִֶַַָָָָֹארּבעה

.·È ׁשאין ּפי על אף - אּמֹות מעׂשר יתר ּברחּבּה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
לּה ׁשּיעׂשה עד מּמּנה ממּלאין אין עׂשרה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבגבהּה

ּומפסדת מחיצה  היא, ּפרצה עׂשר על יתר ׁשּכל ; ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
כאינם]הּמחיצֹות החצר?[נחשבים ּבכל לטלטל הּוא ּומה . ְְְְִֵֵֶַַַָָ

ּפס הּפרצה מּצד נׁשאר להיכר]אם ּופס [עמוד מּכאן ְְִִִִִַַַַַָָ
אחת  מרּוח טפחים ארּבעה רחב ּפס אֹו ׁשהּוא, ּבכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹמּכאן
מן  למלאת אּלא אסּור ואין החצר, ּבכל לטלטל מּתר -ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
לטלטל  אסּור - ּכלל ּפס נׁשאר לא אם אבל ּבלבד. ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹהאּמה

ּכרמלית ׁשהּוא לּים חצר נפרצה ׁשהרי החצר, [מקום ּבכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
רה"ר] ואינו רה"י .שאינו

.‚È היתה אם ּבּמים? הּמחיצה את מעמידין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָוהיא
יֹורד  הּמחיצה מן טפח ׁשּיהיה צרי - הּמים מן ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלמעלה
צרי - מים ּבתֹו ּכּלּה הּמחיצה היתה ואם מים; ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻּבתֹו

ׁשּיהּוא ׁש ּכדי הּמים, מן למעלה יֹוצא מּמּנה טפח ּיהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
מּגעת  הּמחיצה ׁשאין ּפי על אף מבּדלין; ׁשּבחצר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻהּמים
מּתרת  זֹו הרי טפחים, עׂשרה ּבּה ויׁש הֹואיל הּקרקע, .עד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מּפני  ּבלבד; ּבּמים אּלא ּתלּויה, מחיצה הּתירּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹולא

ּבמחיצתֹו, הקּלּו - מּדבריהם ּבּמים הּטלטּול ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשאּסּור
הּכר. לעׂשֹות ּכדי אּלא ְֲֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינּה

.„È ּפתּוחֹות והחּלֹונֹות החצרֹות, ּבין העֹוברת הּמים ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָאּמת
ּכּׁשעּור ּבּה אין אם - ארבעה]אליה ורוחב עשרה ,[עומק ִִֵֵֶַָָ

ּבּמה  ּבׁשּבת. מּמּנה ּוממּלאין החּלֹונֹות מן ּדלי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָמׁשלׁשלין
אבל  ׁשלׁשה; הּכתל מן מפלגת ּבׁשאינּה אמּורים? ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּדברים
אם  אּלא מּמּנה, ממּלאין אין ׁשלׁשה, מפלגת היתה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻאם

ּפּסין היּו ּומּכאן,[עמודים]ּכן מּכאן הּכתלים מן יֹוצאין ְְִִִִִִֵַַָָָָ
החצר. ּבתֹו עֹוברת היא ּכאּלּו האּמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנמצאת

.ÂËוחּלֹון [מרפסת]ּכצֹוצטרה הּים, מן למעלה ׁשהיא ְְְְְְִִֶַַַָָָ
מּמּנה ממּלאין אין - הּמים ּגּבי על [מהמרפסת]ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּגבֹוהה  טפחים עׂשרה מחיצה עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבׁשּבת,
ּתהיה  אֹו ׁשּבּכצֹוצטרה, החּלֹון ּכנגד הּמים ּגּבי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָעל
אֹותּה ורֹואין הּמים, ּכנגד הּכצֹוצטרה מן יֹורדת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּמחיצה
ׁשעׂשּו מּזֹו ׁשּממּלאין ּוכׁשם הּמים. עד ונגעה ירדה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכאּלּו
על  ׁשהרי - הּים על מּמּנה ׁשֹופכין ּכ מחיצה, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלּה

ׁשֹופכין. הן ְְְִִֵַַהּכרמלית
.ÊË אּמֹות ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחּותה ׁשהיא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָחצר

יֹוצאין  ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, מים ּבתֹוכּה ׁשֹופכין אין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּבמהרה  הרּבים מחזקת לרׁשּות ּגּמה לעׂשֹות צרי לפיכ . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּכדי  החצר, ּבצד הרּבים ּברׁשּות אֹו החצר, ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסאתים
ּכּפה  עליה לבנֹות וצרי לתֹוכּה, נקּבצין הּמים ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשּיהיּו

קשת] בצורת העּוקה [כיסוי תראה ׁשּלא ּכדי ְִֵֵֶֶַָָָֹמּבחּוץ,
והאכסדרה [הגומא] והחצר הרּבים. מרׁשּות ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹהּזאת
הּמקֹום [מרפסת] הּוא וכּמה אּמֹות; לארּבע מצטרפין ,ְְְְְִִַַַַַָָָ

ׁשלׁשה  ּברּום אּמה חצי על אּמה חצי סאתים? ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹׁשּמחזיק
אּמה. ְֵַָֻחמׁשי

.ÊÈמלֹואּה לּה ׁשֹופכין - מּסאתים ּפחּותה העּוקה ְְְְִִִַָָָָָָָָהיתה
שתתמלא] ׁשּׁשים [עד אפּלּו לּה ׁשֹופכין - סאתים היתה ;ְְֲִִִִִַָָָָ

מעל  ויפּוצּו יתּגּברּו ׁשהּמים ּפי על ואף מים, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָסאה
הּגׁשמים, ּבימֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּוץ. ְְֲִִִִֶַַַַָָָֻהּגּמה

מתקלקלֹות צּנֹורֹות [מתלכלכות]ׁשהחצרֹות ּוסתם ְְְְֲִִֵֶַַָ
והּמים  מׁשּתּמׁש ׁשּזה לֹומר הרֹואים יבֹואּו ולא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמקּלחין,
אם  - החּמה ּבימֹות אבל הרּבים. לרׁשּות מּכחֹו ְְֲִִִִִִַַַָָָֹיֹוצאין
היתה  סאתים; אּלא לּה ׁשֹופכין אין סאתים, מחזקת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהיתה

עּקר. ּכל לּה ׁשֹופכין אין מּסאתים, ְְִִִִֵַָָָָָּפחּותה
.ÁÈבאדמה]ּביב נזחלין [חריץ והם מים, לֹו ׁשּׁשֹופכין ְְְִִִִִֵֶַָ

הּקרקע ּתחת הרּבים,והֹולכין לרׁשּות צּנֹור ויֹוצאין וכן ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ
ּפיו[מרזב] על הּכתל ׁשּׁשֹופכין על נזחלין והן מים, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

אר אֹו הּכתל אר היה אפּלּו - הרּבים לרׁשּות ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹויֹורדין
הּביב  ּפי על לׁשּפ אסּור אּמה, מאה הארץ ׁשּתחת ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּדר
לרׁשּות  מּכחֹו יֹוצאין ׁשהּמים מּפני הּצּנֹור, ּפי על ְְְִִִִִִִֵֶַַַַֹאֹו

לּביב. יֹורדין והן לּביב, חּוץ ׁשֹופ אּלא ְְִִִִֵֵֶַַַָָהרּבים;
.ËÈ ּבימֹות אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מקּלחין  צּנֹורֹות ׁשּסתם נמנע, ואינֹו וׁשֹונה ׁשֹופ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּגׁשמים,
ּבמקֹומן  הּמים ׁשּיּבלעּו רֹוצה ואדם ּפי הן, על ׁשֹופ היה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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ב-] הּיחיד;[שבסיסו רׁשּות הּוא הרי אּמֹות, ארּבע ְְֲִֵֶַַַַָֹאר
חּיב. - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות זרק ְְְִִֵַַַַַָָָָואם

.ÊÈ וזרק אּמה, מאה ּגבֹוּה אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות קנה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנעץ
עֹולה  הּיחיד ׁשרׁשּות חּיב; - ּגּביו על ונח הרּבים, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמרׁשּות

לרקיע נֹוטה עד ונֹופֹו הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּנֹוף  ׁשאין ּפטּור; - נֹופֹו על ונח וזרק הרּבים, ְְְִִֵֶַַַַָָָָלרׁשּות

העּקר. אחר ִֵַַָָהֹול
.ÁÈטרסקל ּובראׁשֹו הרּבים, ּברׁשּות קנה סל]נעץ וזרק [- , ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ

עׂשרה. עד אּלא הרּבים, רׁשּות ׁשאין ּפטּור; - ּגּביו על ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָונח
ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ארּבע החפץ [נדבק]הּזֹורק ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ

נדּבק  אם - ּבכתל ונדּבק ּבצק, אֹו חלב ׁשּזרק ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבכתל,
מעׂשרה  ׁשּלמעלה ּבאויר, ּכזֹורק - טפחים מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמעלה
מעׂשרה  למּטה נדּבק הּוא; ּפטֹור מקֹום הרּבים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּברׁשּות
ונח  מעׂשרה, למעלה זרק וחּיב. ּבארץ, ּכזֹורק - ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָטפחים

ּפטּור. - ׁשהּוא ּכל ְֶָָֹּבחר
.ËÈ מר רמח אֹו קנה ּברׁשּות זרק ונתקע הּיחיד, ׁשּות ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּפטֹור. ּבמקֹום מקצתֹו ׁשהרי ּפטּור; - עֹומד ּכׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָהרּבים
ּכלי  אֹותֹו והיה הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכלי ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָזרק
ּפטּור; - עׂשרה ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ויׁש ְְְְֲֵַַַַָָָָָָָָֹּגדֹול,
ּכמֹוציא  ונמצא ּגמּורה, הּיחיד רׁשּות זה ׁשּכלי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָמּפני

הּיחיד  לרׁשּות הּיחיד .מרׁשּות ְְִִִֵַַָָ
.Îחליה ועקר הרּבים, ּברׁשּות ּתׁשעה עפר]ּבֹור [גוש ְְְְִִִַַָָָָֻ

החפץ  ׁשעקירת ּפי על אף - לעׂשרה והׁשלימֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמּקרקעיתֹו
היתה  ׁשּלא מּפני ּפטּור; ּכאחת, ּבאין הּמחיצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹועׂשּית
לֹו והׁשלי עׂשרה, הּבֹור היה ּבתחּלה. עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָהּמחיצה
וסּלּוק  החפץ הּנחת ׁשהרי ּפטּור, - מעׂשרה ּומעטֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻחליה,

ּכאחת. ּבאין ְְִִַַַָָהּמחיצה
.‡Îּדף עץ]הּזֹורק ּברׁשּות [של יתדֹות ּגּבי על ונח , ְְְִֵֵֵַַַַָ

הּדף, ּגּבי על ּכלי היה אפּלּו - הּיחיד רׁשּות ונעׂשה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָהרּבים,
ּכאחת. ּבאין הּכלי ניחת עם הּמחיצה עׂשּית ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּפטּור;

.·Î,הרּבים ּברׁשּות ׁשמֹונה ורחב עׂשרה עמק ׁשהּוא ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹּבֹור
לׁשנים  ּברחּבֹו הּבֹור וחּלקה הרּבים, מרׁשּות מחצלת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוזרק
ונעׂשה  הּמחיצֹות, ּבטלּו הּכלי הּנחת עם ׁשהרי ּפטּור; -ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

ארּבעה  על מארּבעה ּפחֹות מהן מקֹום .ּכל ְְֵֵֶַַַָָָָָָָ
.‚Î מלא ארּבעה, ורחב עׂשרה עמק הרּבים ּברׁשּות ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֹּבֹור

ׁשאין  חּיב, - הּמים ּגּבי על ונח חפץ, לתֹוכֹו וזרק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָמים,
- לתֹוכֹו וזרק ּפרֹות, מלא היה הּמחיצֹות; מבּטלין ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמים

מעט  ׁשהרי ׁשעּורֹוּפטּור, את הּפרֹות .ּו ֲֲִִֵֵֶֶַָ
.„Îורּבים [ביצת]רקק הרּבים, ּברׁשּות עֹובר ׁשהּוא מים ְְְִִִִֵֶַַַַָ

הּוא  הרי טפחים, עׂשרה ּבעמקֹו אין אם - ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָמהּלכין
ּבין  אּמֹות, ארּבע אפּלּו רחב ׁשהיה ּבין הרּבים, ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכרׁשּות

ׁשהרי טפחים, ארּבעה ּברחּבֹו היה שאז]ׁשּלא העם [- רב ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ
- ּבתֹוכֹו מהּלכין ואין עליו, ואין [כי]מדּלגין הֹואיל ְְְְְְְִִִֵֵַַָָ

ּבעמקֹו יׁש ואם הרּבים. רׁשּות הּוא הרי עׂשרה, ְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָּבעמקֹו
והּוא  - הּיּמים ּכׁשאר ּכרמלית הּוא הרי יתר, אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָעׂשרה
ּכרמלית  ׁשאין ּכן, על יתר אֹו טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיׁש

מארּבעה. ְְֵַָָָּפחּותה

ה'תשע"ד  א' אדר כ' חמישי יום

טו  ¤¤ּפרק
הּיחיד ‡. ּברׁשּות ּומטלטל הרּבים, ּברׁשּות אדם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָעֹומד

הרּבים, ּברׁשּות ּומטלטל הּיחיד, ּברׁשּות ועֹומד ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻּכּלּה.
אּמֹות  לארּבע חּוץ יֹוציא ׁשּלא -ּובלבד הֹוציא ואם ; ְְְְִִִִֶַַַַֹ

ּברׁשּות  אדם עֹומד וכן אחרת. ּברׁשּות ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּפטּור,
ּופֹותח במפתח]הּיחיד, ּברׁשּות [דלת הרּבים; ּברׁשּות ְְִִִִֵַַַָָ

ׁשהית  ּבהמה הּיחיד. ּברׁשּות ּופֹותח ּבחּוץ,הרּבים, ה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
אֹובסין - ּבפנים עד [מאכילין]וראׁשּה - ּובגמל אֹותּה; ְְְְִִִַָָָָֹ

.אר וצּוארֹו הֹואיל ּבפנים, ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֵֶַָָֹֹֻׁשּיהא
הרּבים;·. ּברׁשּות ויׁשּתה הּיחיד, ּברׁשּות אדם יעמד ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹֹלא

הכניס  ּכן אם אּלא הּיחיד; ּברׁשּות ויׁשּתה הרּבים, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּברׁשּות
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשֹותה. ׁשהּוא לּמקֹום ורּבֹו, ְְֲִִֶֶֶַַָָֹֻראׁשֹו
ׁשּמא  ּגזרה, - להם צרי ׁשהּוא נאים ּבכלים ׁשֹותה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבׁשהיה
צרי ׁשאינֹו נאים, ׁשאינם ּכלים היּו אם אבל ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָיֹוציאם;
נאים  ׁשהּכלים ּפי על אף ּבכרמלית, הּבֹור ׁשהיה אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלהם,
ׁשּלא  ּפי על ואף ּבמקֹומֹו, וׁשֹותה ּבלבד ראׁשֹו מכניס -ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹ

ורּבֹו ראׁשֹו .הכניס ְְִִֹֻ
וקֹולט‚. הרּבים, ּברׁשּות אדם בכלי]עֹומד מן [מקבל ְְִִִֵֵַָָָ

וׁשֹותה; הּכתל, מן אֹו הּצּנֹור מן המקּלחין הּמים מן ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָֹהאויר
ואם  ּגּבם. מעל ויקלט ּבּכתל, אֹו ּבּצּנֹור יּגע ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹּובלבד
ּבפחֹות  מעׂשרה, למעלה ּבֹו ׁשּנגע מקֹום היה אם - ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָנגע
מעל  ּכעֹוקר ׁשּנמצא אסּור, זה הרי - לּגג סמּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּׁשלׁשה
על  ארּבעה ּבּצּנֹור היה אם וכן הּיחיד; רׁשּות ׁשהּוא ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּגג
למעלה  ׁשהיה ּבין עׂשרה ּבתֹו הּצּנֹור ׁשהיה ּבין ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָארּבעה,
חּיב? אינֹו ולּמה אסּור. זה הרי - מים מּמּנּו וקלט ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמעׂשרה,

והֹולכין. נזחלין הן הרי אּלא מים, נחּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפני
רׁשּות [בליטה]זיז„. ׁשעל ּבאויר יֹוצא החּלֹון ׁשּלפני ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

טפח  מעׂשרה למעלה היה אם - מּתר הרּבים - ים ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֻ
עד  אּלא ּתֹופסת הרּבים רׁשּות ׁשאין עליו, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלהׁשּתּמׁש
עד  הּכתל, ּבכל להׁשּתּמׁש מּתר לפיכ טפחים; ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻעׂשרה

הּתחּתֹונים. טפחים ְְֲִִַַָָָעׂשרה
ּבאויר;‰. יֹוצא אחד זיז ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבּמה

אף  - מּזה למּטה זה זיזין, ׁשני ּבּכתל יֹוצאין היּו אם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל
העליֹון  ּבּזיז יׁש אם - מעׂשרה למעלה ׁשּׁשניהם ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
להׁשּתּמׁש אסּור ארּבעה, על ארּבעה רחב החּלֹון ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּלפני

רׁשּות עליו  ׁשּתחּתיו והּזיז עצמֹו, ּבפני רׁשּות ׁשהּוא מּפני , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מׁשּתּמׁשֹות  רׁשּיֹות ׁשּתי ׁשאין זה; על זה ואסרּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻאחרת,

אחת. ְִַַּברׁשּות
.Âמׁשּתּמׁש - ארּבעה ּבּתחּתֹון ואין ארּבעה, ּבעליֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאין

הּתחּתֹונים. טפחים עׂשרה עד הּכתל, ּבכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשניהם,
אינֹו - ארּבעה ּבֹו אין ּובעליֹון ארּבעה, ּבּתחּתֹון ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה
הּזיז  ּבׁשאר אבל ּבלבד; חּלֹונֹו ּכנגד אּלא ּבעליֹון, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּתּמׁש
ׁשּתחּתיו  זה מּפני להׁשּתּמׁש, אסּור - החּלֹון צדדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבׁשני
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.Êאויר על הּיֹוצא זיז להׁשּתּמׁשּכל ׁשּמּתר הרּבים רׁשּות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
נֹוטלין  ואין עליו נֹותנין אין ּבֹו, מׁשּתּמׁש ּכׁשהּוא - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעליו
יּפלּו ׁשאם ּבהן, וכּיֹוצא ּוזכּוכית חרׂש ּכלי אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו
אסּור; - ואכלין ּכלים ׁשאר אבל יּׁשברּו; הרּבים, ְְְֲֳִִִִִֵַָָָָָָָלרׁשּות

יּפלּו ויביאם ׁשּמא הרּבים, .לרׁשּות ְְִִִִִֵֶַָָ
.Áלזֹו מּזֹו זֹורק - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני בּתים ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָׁשני

ׁשּלֹו ׁשניהם ׁשּיהיּו והּוא, מעׂשרה; ׁשּיהיה למעלה אֹו , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ואם  לזרק. מּתר מּתכֹות, ּוכלי ּבגדים ואפּלּו ערּוב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּביניהם
ּבגד  לזרק אסּור - ּבׁשוה היּו ולא מּזה למעלה זה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹהיּו
וכּיֹוצא  חרׂש ּכלי אבל ויביאם; יּפלּו ׁשּמא ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא

זֹורק. ֵֶָּבהן,
.Ëּגּביו[מים]ּבֹור על וחּלֹון הרּבים, [בכותל ּברׁשּות ְְִִַַַַָָ

וחליתֹושלידו] הּבֹור הבור]- שבשפת מצטרפין [עפר ְְְְִִַָָֻ
מּמּנּו ּוממּלאין ּדברים [מהחלון]לעׂשרה, ּבּמה ּבׁשּבת. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשאין  טפחים, ארּבעה ּבתֹו לּכתל סמּו ּבׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאמּורים?
ממּלאין  אין - מפלג היה אם אבל ׁשם. לעבר יכֹול ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹֻאדם
ׁשּנמצא  עׂשרה, ּגבֹוהה חליתֹו היתה ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻמּמּנּו,

ּפטֹור. למקֹום יצא החליה, מן ּכׁשּיצא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻהּדלי
.È- ּגּבּה על וחּלֹון עׂשרה, ּגבֹוהה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָאׁשּפה

ּבאׁשּפה  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבׁשּבת. מים לּה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָׁשֹופכין
אין  - יחיד ׁשל אבל להתּפּנֹות; ּדרּכּה ׁשאין רּבים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
ּכדרּכן  ׁשֹופכין ונמצאּו ּתתּפּנה, ׁשּמא עליה; ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָׁשֹופכין

הרּבים  .ּברׁשּות ְִִַָ
.‡Èיׁשעלת][ת אּמת אם - ּבחצר עֹוברת ׁשהיא הּמים ִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּכן  על יתר אֹו ארּבעה ּוברחּבּה טפחים, עׂשרה ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָָּבגבהּה
ּכן  אם אּלא ּבׁשּבת, מּמּנה ממּלאין אין - אּמֹות עׂשר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד
ּוביציאה  ּבּכניסה טפחים עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה לּה ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָעׂשּו

התעלה] ּברחּבּה[של ׁשאין אֹו עׂשרה, ּבגבהּה אין ואם ;ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ
מחיצה. ּבלא מּמּנה ממּלאין - ְְְְְִִִֶַַָָָָֹארּבעה

.·È ׁשאין ּפי על אף - אּמֹות מעׂשר יתר ּברחּבּה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
לּה ׁשּיעׂשה עד מּמּנה ממּלאין אין עׂשרה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבגבהּה

ּומפסדת מחיצה  היא, ּפרצה עׂשר על יתר ׁשּכל ; ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
כאינם]הּמחיצֹות החצר?[נחשבים ּבכל לטלטל הּוא ּומה . ְְְְִֵֵֶַַַָָ

ּפס הּפרצה מּצד נׁשאר להיכר]אם ּופס [עמוד מּכאן ְְִִִִִַַַַַָָ
אחת  מרּוח טפחים ארּבעה רחב ּפס אֹו ׁשהּוא, ּבכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹמּכאן
מן  למלאת אּלא אסּור ואין החצר, ּבכל לטלטל מּתר -ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
לטלטל  אסּור - ּכלל ּפס נׁשאר לא אם אבל ּבלבד. ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹהאּמה

ּכרמלית ׁשהּוא לּים חצר נפרצה ׁשהרי החצר, [מקום ּבכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
רה"ר] ואינו רה"י .שאינו

.‚È היתה אם ּבּמים? הּמחיצה את מעמידין ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָוהיא
יֹורד  הּמחיצה מן טפח ׁשּיהיה צרי - הּמים מן ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָלמעלה
צרי - מים ּבתֹו ּכּלּה הּמחיצה היתה ואם מים; ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻּבתֹו

ׁשּיהּוא ׁש ּכדי הּמים, מן למעלה יֹוצא מּמּנה טפח ּיהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
מּגעת  הּמחיצה ׁשאין ּפי על אף מבּדלין; ׁשּבחצר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻהּמים
מּתרת  זֹו הרי טפחים, עׂשרה ּבּה ויׁש הֹואיל הּקרקע, .עד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מּפני  ּבלבד; ּבּמים אּלא ּתלּויה, מחיצה הּתירּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹולא

ּבמחיצתֹו, הקּלּו - מּדבריהם ּבּמים הּטלטּול ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשאּסּור
הּכר. לעׂשֹות ּכדי אּלא ְֲֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינּה

.„È ּפתּוחֹות והחּלֹונֹות החצרֹות, ּבין העֹוברת הּמים ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָאּמת
ּכּׁשעּור ּבּה אין אם - ארבעה]אליה ורוחב עשרה ,[עומק ִִֵֵֶַָָ

ּבּמה  ּבׁשּבת. מּמּנה ּוממּלאין החּלֹונֹות מן ּדלי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָמׁשלׁשלין
אבל  ׁשלׁשה; הּכתל מן מפלגת ּבׁשאינּה אמּורים? ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּדברים
אם  אּלא מּמּנה, ממּלאין אין ׁשלׁשה, מפלגת היתה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻאם

ּפּסין היּו ּומּכאן,[עמודים]ּכן מּכאן הּכתלים מן יֹוצאין ְְִִִִִִֵַַָָָָ
החצר. ּבתֹו עֹוברת היא ּכאּלּו האּמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנמצאת

.ÂËוחּלֹון [מרפסת]ּכצֹוצטרה הּים, מן למעלה ׁשהיא ְְְְְְִִֶַַַָָָ
מּמּנה ממּלאין אין - הּמים ּגּבי על [מהמרפסת]ּבתֹוכּה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּגבֹוהה  טפחים עׂשרה מחיצה עׂשּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָּבׁשּבת,
ּתהיה  אֹו ׁשּבּכצֹוצטרה, החּלֹון ּכנגד הּמים ּגּבי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָעל
אֹותּה ורֹואין הּמים, ּכנגד הּכצֹוצטרה מן יֹורדת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּמחיצה
ׁשעׂשּו מּזֹו ׁשּממּלאין ּוכׁשם הּמים. עד ונגעה ירדה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכאּלּו
על  ׁשהרי - הּים על מּמּנה ׁשֹופכין ּכ מחיצה, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלּה

ׁשֹופכין. הן ְְְִִֵַַהּכרמלית
.ÊË אּמֹות ארּבע על אּמֹות מארּבע ּפחּותה ׁשהיא ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָחצר

יֹוצאין  ׁשהן מּפני ּבׁשּבת, מים ּבתֹוכּה ׁשֹופכין אין -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּבמהרה  הרּבים מחזקת לרׁשּות ּגּמה לעׂשֹות צרי לפיכ . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּכדי  החצר, ּבצד הרּבים ּברׁשּות אֹו החצר, ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסאתים
ּכּפה  עליה לבנֹות וצרי לתֹוכּה, נקּבצין הּמים ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשּיהיּו

קשת] בצורת העּוקה [כיסוי תראה ׁשּלא ּכדי ְִֵֵֶֶַָָָֹמּבחּוץ,
והאכסדרה [הגומא] והחצר הרּבים. מרׁשּות ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹהּזאת
הּמקֹום [מרפסת] הּוא וכּמה אּמֹות; לארּבע מצטרפין ,ְְְְְִִַַַַַָָָ

ׁשלׁשה  ּברּום אּמה חצי על אּמה חצי סאתים? ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹׁשּמחזיק
אּמה. ְֵַָֻחמׁשי

.ÊÈמלֹואּה לּה ׁשֹופכין - מּסאתים ּפחּותה העּוקה ְְְְִִִַָָָָָָָָהיתה
שתתמלא] ׁשּׁשים [עד אפּלּו לּה ׁשֹופכין - סאתים היתה ;ְְֲִִִִִַָָָָ

מעל  ויפּוצּו יתּגּברּו ׁשהּמים ּפי על ואף מים, ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָסאה
הּגׁשמים, ּבימֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּוץ. ְְֲִִִִֶַַַַָָָֻהּגּמה

מתקלקלֹות צּנֹורֹות [מתלכלכות]ׁשהחצרֹות ּוסתם ְְְְֲִִֵֶַַָ
והּמים  מׁשּתּמׁש ׁשּזה לֹומר הרֹואים יבֹואּו ולא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמקּלחין,
אם  - החּמה ּבימֹות אבל הרּבים. לרׁשּות מּכחֹו ְְֲִִִִִִַַַָָָֹיֹוצאין
היתה  סאתים; אּלא לּה ׁשֹופכין אין סאתים, מחזקת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהיתה

עּקר. ּכל לּה ׁשֹופכין אין מּסאתים, ְְִִִִֵַָָָָָּפחּותה
.ÁÈבאדמה]ּביב נזחלין [חריץ והם מים, לֹו ׁשּׁשֹופכין ְְְִִִִִֵֶַָ

הּקרקע ּתחת הרּבים,והֹולכין לרׁשּות צּנֹור ויֹוצאין וכן ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ
ּפיו[מרזב] על הּכתל ׁשּׁשֹופכין על נזחלין והן מים, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

אר אֹו הּכתל אר היה אפּלּו - הרּבים לרׁשּות ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹויֹורדין
הּביב  ּפי על לׁשּפ אסּור אּמה, מאה הארץ ׁשּתחת ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּדר
לרׁשּות  מּכחֹו יֹוצאין ׁשהּמים מּפני הּצּנֹור, ּפי על ְְְִִִִִִִֵֶַַַַֹאֹו

לּביב. יֹורדין והן לּביב, חּוץ ׁשֹופ אּלא ְְִִִִֵֵֶַַַָָהרּבים;
.ËÈ ּבימֹות אבל החּמה; ּבימֹות אמּורים? ּדברים ְֲֲִִִִֶַַַָָָּבּמה

מקּלחין  צּנֹורֹות ׁשּסתם נמנע, ואינֹו וׁשֹונה ׁשֹופ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּגׁשמים,
ּבמקֹומן  הּמים ׁשּיּבלעּו רֹוצה ואדם ּפי הן, על ׁשֹופ היה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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ואפּלּו מּתר, זה הרי - לכרמלית יֹוצאין והּמים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֻהּביב,
מּתר  ,לפיכ ּבכרמלית. ּכחֹו על ּגזרּו ׁשּלא החּמה; ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻּבימֹות

לּים. יֹורדין והן הּספינה, ּכתל על  ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹלׁשּפ
.Îימּלא הּספינה[מים]לא עׂשה [בים]מן ּכן אם אּלא , ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבּמה  הּים. על הּספינה מן יֹוצא ארּבעה על ארּבעה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמקֹום
היה  אם אבל עׂשרה; ּבתֹו ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָּדברים
ּוממּלא, ׁשהּוא ּכל זיז מֹוציא הּים, מן מעׂשרה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלמעלה
אּלא  זה לזיז צרי ואינֹו ממּלא; ּפטֹור מקֹום ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשהרי

הּכר. ִֵֶמּׁשּום
.‡Îּבספר כמגילה]הּקֹורא העשוי ּבכרמלית,[קודש ְְְְִֵֵֶַַ

אם  - ּבידֹו ּומקצתֹו הרּבים לרׁשּות הּספר מקצת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתּגלּגל
ּומּניחֹו הּכתב על הֹופכֹו אּמֹות, לארּבע חּוץ ְְְְְְִִֵַַַַַַַָנתּגלּגל

הקודש] ביזוי מּידֹו,[למנוע ּכּלֹו יּׁשמט ׁשּמא ּגזרה, ;ְִִֵֵֶָָָָֻ
ּגֹוללֹו - אּמֹות ארּבע לתֹו נתּגלּגל אּמֹות. ארּבע ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַויעבירּנּו
היה  אצלֹו. ּגֹוללֹו - הּיחיד לרׁשּות נתּגלּגל אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאצלֹו;
נח  אם - הרּבים לרׁשּות ונתּגלּגל הּיחיד, ּברׁשּות ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָקֹורא
ּבאויר  ּתלּוי היה אּלא נח, לא ואם הּכתב; על הֹופכֹו ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹּבּה,

אצלֹו. ּגֹוללֹו - לארץ הּגיע ולא הרּבים ְְְְִִִֶֶַַָָָֹרׁשּות
.·Îאם [מפנה]הּמעביר - רּבים ּבֹו יּזקּו ׁשּלא ּכדי קֹוץ ְְֲִִִֵֶַַַֹֻ

אּמֹות; מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְִִִֵַַַַָָָָָהיה
וכן  אּמה. מאה אפּלּו ּכדרּכֹו מֹוליכֹו - ּבכרמלית היה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָואם
לעמד  ׁשכנים יכלּו ולא מּדי, יתר ונתּבּזה ׁשהסריח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמת
הּיֹורד  לכרמלית. הּיחיד מרׁשּות אֹותֹו מֹוציאין - ְְְְִִִִִֵֵַַַָעּמֹו
מים  יעביר ׁשּמא עצמֹו, מנּגב - עֹולה ּכׁשהּוא ּבּים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלרחץ

ּבכרמלית. אּמֹות ארּבע ְְְְִֶַַַַָָׁשעליו

טז  ¤¤ּפרק
לדירה‡. הּקף ׁשּלא ׁשּיהיה [למגורים]מקֹום אּלא ְְִִֶֶֶֶַָָָֹֻ

לאויר  מאווירו]ּתׁשמיׁשֹו ּופרּדסים,[להנות ּגּנֹות ּכגֹון - ְְְֲִִִִֵַַַ
אם  - ּבהן וכּיֹוצא לׁשמרֹו, הארץ מן מקֹום הּמּקיף ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּוכגֹון
הּוא  הרי יתר, אֹו טפחים עׂשרה הּמחיצֹות ּבגבּה ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹיׁש
מּמּנּו והּמֹוׁשיט והּזֹורק הּמֹוציא לחּיב הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּכרׁשּות
מטלטלין  ואין לתֹוכֹו. הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָלרׁשּות

סאתים ּבית ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא הלכה ּבכּלֹו, להלן [מפורט ְִִֵֵֵֶַָָֻ
אסּור ג'] סאתים, ּבית על יתר ּבֹו היה אם אבל ּפחֹות; ֲִִֵֵַַָָָָָָָאֹו

ּככרמלית. אּמֹות ּבארּבע אּלא ּבֹו ְְְְְְְִֵֶַַַַַָלטלטל
מטלטלין ·. סאתים, ּבית ורחב עׂשרה ׁשּגבֹוּה עּמּוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוכן

אּלא  ּבֹו מטלטלין אין סאתים, ּבית על רחב היה ּכּלֹו; ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻעל
אּמֹות  -ּבארּבע מעׂשרה ּפחֹות ּגבֹוּה היה - ׁשּבּים סלע . ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּכרמלית. ׁשהּכל לתֹוכֹו; הּים ּומן לּים, מּתֹוכֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹמטלטלין
ּבית  עד טפחים מארּבעה רחּבֹו אם - עׂשרה ּגבֹוּה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָהיה
לא  מטלטלין אין ּבכּלֹו, לטלטל ּומּתר הֹואיל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֻֻסאתים,
- סאתים מּבית יתר היה לתֹוכֹו. הּים מן ולא לּים, ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹמּתֹוכֹו
ּבֹו לטלטל ואסּור הֹואיל הּיחיד, רׁשּות ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַָָאף
מּתֹוכֹו לטלטל מּתר זה הרי ּככרמלית, אּמֹות ּבארּבע ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻאּלא
ולא  הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה לתֹוכֹו; הּים ּומן ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹלּים,

ּבֹו. ְָּגזרּו

אּמה;‚. חמּׁשים על אּמה חמּׁשים סאה? ּבית היא ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָּכּמה
ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש מקֹום סאתים, ּבית חמׁשת [חשבונו]נמצא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשהיה  ּבין - הּזאת ּכּמּדה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום וכל אּמה. ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאלפים
ּוׁשירים ׁשבעים ׁשהּוא שביעיות]מרּבע חמש ׁשבעים [- על ְְְְִִִִִֶַָָֻ

נקרא  זה הרי - הּצּורֹות ׁשאר ּבין עגל, ׁשהיה ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּוׁשירים,
סאתים'. ִֵַָ'ּבית

היה „. אם - סאתים ּבית ּבֹו ׁשּיׁש לדירה הּקף ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום
ּכחצר  חמּׁשים על מאה ׁשּיהיה ּכדי ּברחּבֹו ׁשנים ּפי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָארּכֹו

ּבכּלֹו לטלטל מּתר על הּמׁשּכן, יתר ארּכֹו היה אם אבל ; ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻ
אּלא  ּבֹו מטלטלין אין אחת, אּמה אפּלּו ּברחּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשנים
לאויר  ׁשּתׁשמיׁשֹו סאתים ּבית עׂשּו ׁשּלא אּמֹות; ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּבארּבע

הּמׁשּכן. מחצר אּלא החצרֹות, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָּכׁשאר
יתר ‰. ּפרצה ּבֹו ּפרץ אם - ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

ּדירה  לׁשם ּבּה וגדר טפחים, עׂשרה ּבגבּה אּמֹות עׂשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ּדירה, לׁשם ּוגדרּה אּמה ּפרץ ואפּלּו ּבכּלֹו; לטלטל מּתר -ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

זמן]ּופרץ ׁשהׁשלימּה[אחר עד ּדירה, לׁשם ּוגדרּה אּמה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכּמה  ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּבכּלֹו, לטלטל מּתר - מעׂשר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻליתר

ִִמילין.
.Âרּבֹו נזרע אם - לדירה ׁשהּקף סאתים מּבית יתר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻמקֹום

אם  - מעּוטֹו נזרע ּבכּלֹו. לטלטל ואסּור ּכגּנה, הּוא הרי -ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ
מּמ היה נזרע ואם ּבכּלֹו; לטלטל מּתר סאתים, ּבית ּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

נּטע  ּבכּלֹו. לטלטל אסּור סאתים, מּבית יתר הּזרּוע ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּמקֹום
ּבכּלֹו לטלטל ּומּתר ּכחצר, הּוא הרי - מים,רּבֹו נתמּלא . ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֻֻֻ

הרי  לתׁשמיׁש, ראּויין היּו אם - הרּבה עמּקים היּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָֻאפּלּו
אין  ראּויין, אינן ואם ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר ּכנטעים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֻֻהם

אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבֹו ְְְְְִֶַַַַָמטלטלין
.Ê,סאין ׁשלׁש ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמקֹום

תקרה]וקרּו ּתקרה [עשו ׁשּפי מּתירֹו; קרּויֹו - סאה ּבית ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָ
[- חצר [כאילו ונפרצה לחצר, ּבמלאֹו נפרץ וסֹותם. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹיֹורד

והּקרּפף ּכׁשהיתה; מּתרת חצר - שהוקף]ּכנגּדֹו [המקום ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
מּתירֹו. החצר אויר ׁשאין ּכׁשהיה, ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאסּור

.Áאינֹו - ּבאילנֹות למעטֹו ּובא סאתים, מּבית יתר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
ורחב  עׂשרה, ּגבֹוּה הּכתל ּבצד עּמּוד ּבֹו ּבנה ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹמעּוט.

מעּוט  זה הרי - יתר אֹו אינֹוׁשלׁשה - מּׁשלׁשה ּפחֹות ; ְְֲִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
ּכלבּוד מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל כמחובר]מעּוט, וכן [- הּוא. ְְְִִֵֶָָָָֹ

ּפחֹות  מעט; - מחיצה ועׂשה ׁשלׁשה, הּכתל מן הרחיק ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹאם
ּכלּום. עׂשה לא - ְְִָָָֹֹמּׁשלׁשה

.Ëיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבטיט הּכתל את [הטיט]טח ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מן [להתקיים]לעמד הרחיק מעּוט. זה הרי עצמֹו, ּבפני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַֹ

על  מחיצה עׂשה הֹועיל; - מחיצה ועׂשה ׁשלׁשה, ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹהּתל
ּגּבי  על מחיצה ׁשהעֹוׂשה מֹועיל; אינֹו - הּתל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׂשפת
והרי  הּתחּתֹונה, מחיצה נבלעה מֹועיל. אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמחיצה,
והרי  ּדירה, לׁשם העליֹונה ונעׂשת הֹואיל - קּימת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהעליֹונה
לטלטל  ּומּתר הֹועיל, זה הרי - היא אּלא נראה ׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻאין

ְָֻּבכּלּה.
.È אין - סאתים ּבית על יתרה ּבּתים, ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה

הּבית  ּפתח היה ואפּלּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּבּה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמטלטלין
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- הּקיפּה ּכ ואחר לׁשם, הּפתח ּפתח ואם לתֹוכּה; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּפתּוח
ּבכּלּה לטלטל ּומּתר לדירה, ּכמּקפת זֹו .הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֻֻֻ

.‡Èלמדינה הּפתּוחה אחד [לעיר]רחבה ּומּצד אחד, מּצד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ
לּה עֹוׂשה - לנהר הּמּגיע לׁשביל [קרש]לחי[מניח]ּפתּוחה ְְְְִִִִֶַַַָָָָ

לּמדינה, ּומּתֹוכּה ּבכּלּה, לטלטל מּתר ויהיה הּמדינה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻמּצד
לתֹוכּה. הּמדינה ְְִִַָָּומן

.·È אם - לֹו סביב מחיצה ועׂשה ּבבקעה, ׁשּׁשבת ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָיחיד
היתה  ואם ּבכּלּה; לטלטל מּתר סאתים, ּבית עד ּבּה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻֻיׁש
אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבּה מטלטל אינֹו סאתים, ּבית על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָיתר

יׂשראלים  ׁשלׁשה אבל ׁשנים. היּו אם עליהן וכן יתר אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
הרי - ּבבקעה ּבכל ׁשּׁשבתּו לטלטל להן ּומּתר ׁשּירה, הן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

הּמחיצה  מן יּׁשאר ׁשּלא והּוא מילין; ּכּמה אפ ּלּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹצרּכן,
ּבית  נׁשאר אם אבל כלים; ּבלא ּפנּוי סאתים ּבית ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשהּקיפּו,
אסּורים  - לֹו צריכין היּו ולא כלים, ּבלא ּפנּוי ְְְֲִִִִִֵַָָָֹֹסאתים
הּקטן  ואין אּמֹות. ּבארּבע אּלא הּמחיצה, ּבכל ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָלטלטל

לׁשּירה. ְְִַַָָמׁשלים
.‚Èׁשביתה וקנּו צרּכן ּכדי ׁשהּקיפּו שם ׁשלׁשה [שנקלעו ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ

מּתרין משהעריב] הם הרי - מהן אחד מת ּכ ואחר ,ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
סאתים, מּבית ּביתר ׁשביתה ׁשנים קנּו ּבכּלּה; ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻלטלטל
ּבארּבע  אּלא לטלטל אסּורין - ׁשליׁשי להם ּבא ּכ ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָואחר

ׁשהּׁשביתה זה; ׁשּיבֹוא קדם ּכׁשהיּו שבת]אּמֹות, [בערב ְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
הּגֹורמת שיירה]היא הּדיֹורין[להחשב לא [שניתווספו , ִִֶֶַַָֹ

.בשבת]
.„È זה ּבצד זה ּדירה לׁשם ׁשּלא הּמּקפין מקֹומֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשלׁשה

קצר, והאמצעי רחבים החיצֹונים ׁשנים לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּופתּוחים
ּפּסין החיצֹונים לּׁשנים המשמשים ׁשּנמצאּו [עמודים ְְְִִִִִֶַַַַ

ויחיד כמחיצה] ּבזה ויחיד ּבזה יחיד והיה ּומּכאן, ְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָמּכאן
האמצעי  היה צרּכן. ּכל להן ונֹותנין ּכׁשּירה, נעׂשּו - ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּבזה
ּבפּסין  האמצעי ׁשּנמצא קצרים, החיצֹונים ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָרחב
,לפיכ החיצֹונים; מּׁשנים מבּדל הּוא הרי - רּוחֹותיו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֻמּׁשני
להן  נֹותנין אין - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ּבזה יחיד ׁשבת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאם
ּבמקֹומֹו. סאתים ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ּכל אּלא צרּכן, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל
ּבזה  ׁשנים אֹו ּבאמצעי, ּוׁשנים ּבזה ויחיד ּבזה יחיד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהיה

צרּכן  ּכל להן נֹותנין - ּבאמצעי ואחד ּבזה .ּוׁשנים ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
.ÂËאינּה מצּויה, ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל

לנחתמחיצה  עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל רב]; זמן ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
לצניעּות  אּלא עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל מחיצה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
עׂשרה  ּבגבהּה ׁשאין מחיצה וכל מחיצה. אינּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבלבד,

ּגּדּור ּגמּורה; מחיצה אינּה יתר, אֹו אדמה]טפחים [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפין. חמּׁשה, ּומחיצה ְְְֲֲִִִִִָָָָחמּׁשה

.ÊËאינּה העֹומד, על מרּבה ּפרּוץ ּבּה ׁשּיׁש מחיצה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל
ּכעֹומד  ּפרּוץ היה אם אבל זֹו[בשווה]מחיצה. הרי - ְְֲֲִִֵֵָָָָָ

ׁשהיא  ּפרצה הּפרצֹות ּבאֹותן יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמּתרת;
ּכפתח. היא הרי אּמֹות, עׂשר אבל אּמֹות. עׂשר על ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָיתר
יֹותר  ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף ּפתח, צּורת זֹו לפרצה היה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואם
הּפרּוץ  יהא ׁשּלא והּוא, - הּמחיצה מפסדת אינּה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמעׂשר,

ְֶֻמרּבה.

.ÊÈ מּׁשלׁשה ׁשהּפרצֹות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה
הּפרצֹות  היּו אם אבל ומעלה; מהן טפחים ּפרצה ּכל , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ׁשהּפרּוץ  ּפי על ואף מּתרת, זֹו הרי - מּׁשלׁשה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּפחּותה
ּכלבּוד  הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל העֹומד; על ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֻמרּבה

.[כמחובר]
.ÁÈלחברֹו קנה ּבין ואין ּבקנים, ׁשהּקיף הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?

לחברֹו חבל ּבין ואין ּבחבלים, ׁשהּקיף אֹו טפחים, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשה
ׁשהיא  ּפי על אף ּגמּורה, מחיצה זֹו הרי - טפחים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשלׁשה

לאורך] ערב[מונחים ּבלא רוחב]ׁשתי ּבלא [- ערב אֹו , ְְְִֵֵֶֶֹֹ
הארץ  מן ׁשּיהיה אֹו עׂשרה, הּקנה ּגבּה ׁשּיהיה וצרי ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשתי.
- ּבחבלים הּקיף אם עׂשרה העליֹון החבל עבי סֹוף ְֲֲֳִִִִִֶֶֶַַַָָָָעד
הלכה  האּלּו, הּׁשעּורין וכל מעׂשרה. ּפחּותה מחיצה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשאין

הן. מּסיני ְִִֵֶַֹלמׁשה
.ËÈ קנה אפּלּו היא - מקֹום ּבכל האמּורה הּפתח' ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ'צּורת

ׁשני  ּגבּה ּגּביהן; על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן, ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
שמהצדדים]הּלחיים יתר,[הקנים אֹו טפחים עׂשרה - ְְֲִִֵַַָָָָָ

נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגּביהם ׁשעל ּבֹו וכּיֹוצא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָוהּקנה
וגבּה הֹואיל אּמֹות, ּכּמה ּביניהן יׁש אּלא הּלחיים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבׁשני
- ׁשאמרּו ּפתח וצּורת ּפתח. צּורת זֹו הרי עׂשרה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּלחיים

ּבריאה ׁשּתהא דיה]צריכה ּדלת [חזקה אפּלּו ּדלת, לקּבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
קׁש. ֶַׁשל

.Îּכּפה ׁשּצּורתֹו הּכּפה [כקשת]ּפתח רגלי ּבאר יׁש אם - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשעׂשה  ּפתח וצּורת ּפתח; צּורת זה הרי טפחים, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעׂשרה

הּצדא  מן באמצע]ֹותּה לא לכותל ּכלּום;[סמוך אינּה - ְִֵַַָָ
ּבאמצע. אּלא זוית, ּבקרן להיֹות הּפתחים ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

.‡Î מחיצה עֹוׂשין ּבין ּבּכל ּבאכלים, ּבין ּבכלים, ּבין - ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ׁשּיהיּו והּוא - ועֹוף חּיה מיני ּוׁשאר ּבבהמה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבאדם;

ינּודּו.[קשורים]ּכפּותים ׁשּלא ּכדי , ְְִֵֶָֹ
.·Î ּכׁשרה זֹו הרי מאליה, העֹומדת ּומחיצה מחיצה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

מּתר  - ּבׁשגגה נעׂשת ואם מחיצה. זֹו הרי ּבׁשּבת, ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻהּנעׂשית
לדעת  ׁשּלא ׁשּתעׂשה והּוא, ׁשּבת; ּבאֹותּה ּבּה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלטלטל
ׁשּתעׂשה  הּמחיצה לזֹו אדם נתּכּון אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהמטלטל.
העֹוׂשה  אֹותּה ׁשעׂשה ּפי על אף ּבּה, לטלטל ּכדי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת
זה  נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבמזיד, נעׂשת אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבׁשגגה,

ּבּה. לטלטל אסּור זה הרי - ּבּה ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָלטלטל
.‚Î זה ׁשּיעמד ּבׁשּבת, אדם ּבני ׁשל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר

לעׂשֹותן  ׁשּבׁשביל העֹומדין אּלּו ידעּו ׁשּלא ּובלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבצד
רֹוצה  ׁשהּוא אדם אֹותם יעמיד ולא העמדּו; ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹמחיצה
ׁשּלא  אחר אֹותם יעמיד אּלא זֹו, ּבמחיצה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלהׁשּתּמׁש

.לדעּתֹו ְְַ
.„Îהארץ על מס ׁשהּוא מכל אילן לארץ נוטים [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ
ממּלא צד] - טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוּה נֹופֹו אין אם -ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבּדיו וקֹוׁשרן [ענפיו]ּבין ּבהן, וכּיֹוצא וקׁש ּתבן ועליו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּתחת  ּומטלטל יתנדנד, ולא מצּויה ּברּוח ׁשּיעמד עד ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבארץ,
היה  אם אבל סאתים; ּבית עד ּתחּתיו ׁשּיהיה והּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּכּלֹו;
ּבארּבע  אּלא ּתחּתיו מטלטלין אין - סאתים מּבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיתר

הּוא. לדירה הּקף ׁשּלא מקֹום ׁשּתחּתיו, מּפני ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻאּמֹות,
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ואפּלּו מּתר, זה הרי - לכרמלית יֹוצאין והּמים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֻהּביב,
מּתר  ,לפיכ ּבכרמלית. ּכחֹו על ּגזרּו ׁשּלא החּמה; ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֻּבימֹות

לּים. יֹורדין והן הּספינה, ּכתל על  ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹלׁשּפ
.Îימּלא הּספינה[מים]לא עׂשה [בים]מן ּכן אם אּלא , ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבּמה  הּים. על הּספינה מן יֹוצא ארּבעה על ארּבעה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמקֹום
היה  אם אבל עׂשרה; ּבתֹו ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָָּדברים
ּוממּלא, ׁשהּוא ּכל זיז מֹוציא הּים, מן מעׂשרה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָלמעלה
אּלא  זה לזיז צרי ואינֹו ממּלא; ּפטֹור מקֹום ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשהרי

הּכר. ִֵֶמּׁשּום
.‡Îּבספר כמגילה]הּקֹורא העשוי ּבכרמלית,[קודש ְְְְִֵֵֶַַ

אם  - ּבידֹו ּומקצתֹו הרּבים לרׁשּות הּספר מקצת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתּגלּגל
ּומּניחֹו הּכתב על הֹופכֹו אּמֹות, לארּבע חּוץ ְְְְְְִִֵַַַַַַַָנתּגלּגל

הקודש] ביזוי מּידֹו,[למנוע ּכּלֹו יּׁשמט ׁשּמא ּגזרה, ;ְִִֵֵֶָָָָֻ
ּגֹוללֹו - אּמֹות ארּבע לתֹו נתּגלּגל אּמֹות. ארּבע ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַויעבירּנּו
היה  אצלֹו. ּגֹוללֹו - הּיחיד לרׁשּות נתּגלּגל אם וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאצלֹו;
נח  אם - הרּבים לרׁשּות ונתּגלּגל הּיחיד, ּברׁשּות ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָקֹורא
ּבאויר  ּתלּוי היה אּלא נח, לא ואם הּכתב; על הֹופכֹו ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹּבּה,

אצלֹו. ּגֹוללֹו - לארץ הּגיע ולא הרּבים ְְְְִִִֶֶַַָָָֹרׁשּות
.·Îאם [מפנה]הּמעביר - רּבים ּבֹו יּזקּו ׁשּלא ּכדי קֹוץ ְְֲִִִֵֶַַַֹֻ

אּמֹות; מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְִִִֵַַַַָָָָָהיה
וכן  אּמה. מאה אפּלּו ּכדרּכֹו מֹוליכֹו - ּבכרמלית היה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָואם
לעמד  ׁשכנים יכלּו ולא מּדי, יתר ונתּבּזה ׁשהסריח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמת
הּיֹורד  לכרמלית. הּיחיד מרׁשּות אֹותֹו מֹוציאין - ְְְְִִִִִֵֵַַַָעּמֹו
מים  יעביר ׁשּמא עצמֹו, מנּגב - עֹולה ּכׁשהּוא ּבּים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלרחץ

ּבכרמלית. אּמֹות ארּבע ְְְְִֶַַַַָָׁשעליו

טז  ¤¤ּפרק
לדירה‡. הּקף ׁשּלא ׁשּיהיה [למגורים]מקֹום אּלא ְְִִֶֶֶֶַָָָֹֻ

לאויר  מאווירו]ּתׁשמיׁשֹו ּופרּדסים,[להנות ּגּנֹות ּכגֹון - ְְְֲִִִִֵַַַ
אם  - ּבהן וכּיֹוצא לׁשמרֹו, הארץ מן מקֹום הּמּקיף ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּוכגֹון
הּוא  הרי יתר, אֹו טפחים עׂשרה הּמחיצֹות ּבגבּה ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹיׁש
מּמּנּו והּמֹוׁשיט והּזֹורק הּמֹוציא לחּיב הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּכרׁשּות
מטלטלין  ואין לתֹוכֹו. הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָלרׁשּות

סאתים ּבית ּבֹו יׁש ּכן אם אּלא הלכה ּבכּלֹו, להלן [מפורט ְִִֵֵֵֶַָָֻ
אסּור ג'] סאתים, ּבית על יתר ּבֹו היה אם אבל ּפחֹות; ֲִִֵֵַַָָָָָָָאֹו

ּככרמלית. אּמֹות ּבארּבע אּלא ּבֹו ְְְְְְְִֵֶַַַַַָלטלטל
מטלטלין ·. סאתים, ּבית ורחב עׂשרה ׁשּגבֹוּה עּמּוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוכן

אּלא  ּבֹו מטלטלין אין סאתים, ּבית על רחב היה ּכּלֹו; ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻעל
אּמֹות  -ּבארּבע מעׂשרה ּפחֹות ּגבֹוּה היה - ׁשּבּים סלע . ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּכרמלית. ׁשהּכל לתֹוכֹו; הּים ּומן לּים, מּתֹוכֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹמטלטלין
ּבית  עד טפחים מארּבעה רחּבֹו אם - עׂשרה ּגבֹוּה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָהיה
לא  מטלטלין אין ּבכּלֹו, לטלטל ּומּתר הֹואיל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֻֻסאתים,
- סאתים מּבית יתר היה לתֹוכֹו. הּים מן ולא לּים, ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹמּתֹוכֹו
ּבֹו לטלטל ואסּור הֹואיל הּיחיד, רׁשּות ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַָָאף
מּתֹוכֹו לטלטל מּתר זה הרי ּככרמלית, אּמֹות ּבארּבע ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻאּלא
ולא  הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה לתֹוכֹו; הּים ּומן ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹלּים,

ּבֹו. ְָּגזרּו

אּמה;‚. חמּׁשים על אּמה חמּׁשים סאה? ּבית היא ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָּכּמה
ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש מקֹום סאתים, ּבית חמׁשת [חשבונו]נמצא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשהיה  ּבין - הּזאת ּכּמּדה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום וכל אּמה. ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאלפים
ּוׁשירים ׁשבעים ׁשהּוא שביעיות]מרּבע חמש ׁשבעים [- על ְְְְִִִִִֶַָָֻ

נקרא  זה הרי - הּצּורֹות ׁשאר ּבין עגל, ׁשהיה ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּוׁשירים,
סאתים'. ִֵַָ'ּבית

היה „. אם - סאתים ּבית ּבֹו ׁשּיׁש לדירה הּקף ׁשּלא ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום
ּכחצר  חמּׁשים על מאה ׁשּיהיה ּכדי ּברחּבֹו ׁשנים ּפי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָארּכֹו

ּבכּלֹו לטלטל מּתר על הּמׁשּכן, יתר ארּכֹו היה אם אבל ; ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻ
אּלא  ּבֹו מטלטלין אין אחת, אּמה אפּלּו ּברחּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשנים
לאויר  ׁשּתׁשמיׁשֹו סאתים ּבית עׂשּו ׁשּלא אּמֹות; ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּבארּבע

הּמׁשּכן. מחצר אּלא החצרֹות, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָּכׁשאר
יתר ‰. ּפרצה ּבֹו ּפרץ אם - ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמקֹום

ּדירה  לׁשם ּבּה וגדר טפחים, עׂשרה ּבגבּה אּמֹות עׂשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ּדירה, לׁשם ּוגדרּה אּמה ּפרץ ואפּלּו ּבכּלֹו; לטלטל מּתר -ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻֻ

זמן]ּופרץ ׁשהׁשלימּה[אחר עד ּדירה, לׁשם ּוגדרּה אּמה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכּמה  ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּבכּלֹו, לטלטל מּתר - מעׂשר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻליתר

ִִמילין.
.Âרּבֹו נזרע אם - לדירה ׁשהּקף סאתים מּבית יתר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻמקֹום

אם  - מעּוטֹו נזרע ּבכּלֹו. לטלטל ואסּור ּכגּנה, הּוא הרי -ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ
מּמ היה נזרע ואם ּבכּלֹו; לטלטל מּתר סאתים, ּבית ּנּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

נּטע  ּבכּלֹו. לטלטל אסּור סאתים, מּבית יתר הּזרּוע ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻהּמקֹום
ּבכּלֹו לטלטל ּומּתר ּכחצר, הּוא הרי - מים,רּבֹו נתמּלא . ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֻֻֻ

הרי  לתׁשמיׁש, ראּויין היּו אם - הרּבה עמּקים היּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָֻאפּלּו
אין  ראּויין, אינן ואם ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר ּכנטעים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֻֻהם

אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבֹו ְְְְְִֶַַַַָמטלטלין
.Ê,סאין ׁשלׁש ּבית ּבֹו ׁשּיׁש ּדירה לׁשם ׁשּלא ׁשהּקף ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻמקֹום

תקרה]וקרּו ּתקרה [עשו ׁשּפי מּתירֹו; קרּויֹו - סאה ּבית ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָ
[- חצר [כאילו ונפרצה לחצר, ּבמלאֹו נפרץ וסֹותם. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹיֹורד

והּקרּפף ּכׁשהיתה; מּתרת חצר - שהוקף]ּכנגּדֹו [המקום ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
מּתירֹו. החצר אויר ׁשאין ּכׁשהיה, ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאסּור

.Áאינֹו - ּבאילנֹות למעטֹו ּובא סאתים, מּבית יתר ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה
ורחב  עׂשרה, ּגבֹוּה הּכתל ּבצד עּמּוד ּבֹו ּבנה ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹמעּוט.

מעּוט  זה הרי - יתר אֹו אינֹוׁשלׁשה - מּׁשלׁשה ּפחֹות ; ְְֲִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
ּכלבּוד מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל כמחובר]מעּוט, וכן [- הּוא. ְְְִִֵֶָָָָֹ

ּפחֹות  מעט; - מחיצה ועׂשה ׁשלׁשה, הּכתל מן הרחיק ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹאם
ּכלּום. עׂשה לא - ְְִָָָֹֹמּׁשלׁשה

.Ëיכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבטיט הּכתל את [הטיט]טח ְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מן [להתקיים]לעמד הרחיק מעּוט. זה הרי עצמֹו, ּבפני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַֹ

על  מחיצה עׂשה הֹועיל; - מחיצה ועׂשה ׁשלׁשה, ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹהּתל
ּגּבי  על מחיצה ׁשהעֹוׂשה מֹועיל; אינֹו - הּתל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָׂשפת
והרי  הּתחּתֹונה, מחיצה נבלעה מֹועיל. אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמחיצה,
והרי  ּדירה, לׁשם העליֹונה ונעׂשת הֹואיל - קּימת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהעליֹונה
לטלטל  ּומּתר הֹועיל, זה הרי - היא אּלא נראה ׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻאין

ְָֻּבכּלּה.
.È אין - סאתים ּבית על יתרה ּבּתים, ׁשאחֹורי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרחבה

הּבית  ּפתח היה ואפּלּו אּמֹות, ּבארּבע אּלא ּבּה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמטלטלין
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- הּקיפּה ּכ ואחר לׁשם, הּפתח ּפתח ואם לתֹוכּה; ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָּפתּוח
ּבכּלּה לטלטל ּומּתר לדירה, ּכמּקפת זֹו .הרי ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֻֻֻ

.‡Èלמדינה הּפתּוחה אחד [לעיר]רחבה ּומּצד אחד, מּצד ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ
לּה עֹוׂשה - לנהר הּמּגיע לׁשביל [קרש]לחי[מניח]ּפתּוחה ְְְְִִִִֶַַַָָָָ

לּמדינה, ּומּתֹוכּה ּבכּלּה, לטלטל מּתר ויהיה הּמדינה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻמּצד
לתֹוכּה. הּמדינה ְְִִַָָּומן

.·È אם - לֹו סביב מחיצה ועׂשה ּבבקעה, ׁשּׁשבת ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָיחיד
היתה  ואם ּבכּלּה; לטלטל מּתר סאתים, ּבית עד ּבּה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻֻיׁש
אּמֹות. ּבארּבע אּלא ּבּה מטלטל אינֹו סאתים, ּבית על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָיתר

יׂשראלים  ׁשלׁשה אבל ׁשנים. היּו אם עליהן וכן יתר אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
הרי - ּבבקעה ּבכל ׁשּׁשבתּו לטלטל להן ּומּתר ׁשּירה, הן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

הּמחיצה  מן יּׁשאר ׁשּלא והּוא מילין; ּכּמה אפ ּלּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹצרּכן,
ּבית  נׁשאר אם אבל כלים; ּבלא ּפנּוי סאתים ּבית ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשהּקיפּו,
אסּורים  - לֹו צריכין היּו ולא כלים, ּבלא ּפנּוי ְְְֲִִִִִֵַָָָֹֹסאתים
הּקטן  ואין אּמֹות. ּבארּבע אּלא הּמחיצה, ּבכל ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָלטלטל

לׁשּירה. ְְִַַָָמׁשלים
.‚Èׁשביתה וקנּו צרּכן ּכדי ׁשהּקיפּו שם ׁשלׁשה [שנקלעו ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ

מּתרין משהעריב] הם הרי - מהן אחד מת ּכ ואחר ,ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
סאתים, מּבית ּביתר ׁשביתה ׁשנים קנּו ּבכּלּה; ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻלטלטל
ּבארּבע  אּלא לטלטל אסּורין - ׁשליׁשי להם ּבא ּכ ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָואחר

ׁשהּׁשביתה זה; ׁשּיבֹוא קדם ּכׁשהיּו שבת]אּמֹות, [בערב ְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
הּגֹורמת שיירה]היא הּדיֹורין[להחשב לא [שניתווספו , ִִֶֶַַָֹ

.בשבת]
.„È זה ּבצד זה ּדירה לׁשם ׁשּלא הּמּקפין מקֹומֹות ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשלׁשה

קצר, והאמצעי רחבים החיצֹונים ׁשנים לזה, זה ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּופתּוחים
ּפּסין החיצֹונים לּׁשנים המשמשים ׁשּנמצאּו [עמודים ְְְִִִִִֶַַַַ

ויחיד כמחיצה] ּבזה ויחיד ּבזה יחיד והיה ּומּכאן, ְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָמּכאן
האמצעי  היה צרּכן. ּכל להן ונֹותנין ּכׁשּירה, נעׂשּו - ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּבזה
ּבפּסין  האמצעי ׁשּנמצא קצרים, החיצֹונים ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָרחב
,לפיכ החיצֹונים; מּׁשנים מבּדל הּוא הרי - רּוחֹותיו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֻמּׁשני
להן  נֹותנין אין - ּבזה ויחיד ּבזה ויחיד ּבזה יחיד ׁשבת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאם
ּבמקֹומֹו. סאתים ּבית לֹו יׁש ואחד אחד ּכל אּלא צרּכן, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל
ּבזה  ׁשנים אֹו ּבאמצעי, ּוׁשנים ּבזה ויחיד ּבזה יחיד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהיה

צרּכן  ּכל להן נֹותנין - ּבאמצעי ואחד ּבזה .ּוׁשנים ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
.ÂËאינּה מצּויה, ּברּוח לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחיצה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל

לנחתמחיצה  עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל רב]; זמן ,[לעמוד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
לצניעּות  אּלא עׂשּויה ׁשאינּה מחיצה וכל מחיצה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָאינּה
עׂשרה  ּבגבהּה ׁשאין מחיצה וכל מחיצה. אינּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבלבד,

ּגּדּור ּגמּורה; מחיצה אינּה יתר, אֹו אדמה]טפחים [תל ְְְִִִֵֵָָָָָ
מצטרפין. חמּׁשה, ּומחיצה ְְְֲֲִִִִִָָָָחמּׁשה

.ÊËאינּה העֹומד, על מרּבה ּפרּוץ ּבּה ׁשּיׁש מחיצה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּכל
ּכעֹומד  ּפרּוץ היה אם אבל זֹו[בשווה]מחיצה. הרי - ְְֲֲִִֵֵָָָָָ

ׁשהיא  ּפרצה הּפרצֹות ּבאֹותן יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמּתרת;
ּכפתח. היא הרי אּמֹות, עׂשר אבל אּמֹות. עׂשר על ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָיתר
יֹותר  ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף ּפתח, צּורת זֹו לפרצה היה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואם
הּפרּוץ  יהא ׁשּלא והּוא, - הּמחיצה מפסדת אינּה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמעׂשר,

ְֶֻמרּבה.

.ÊÈ מּׁשלׁשה ׁשהּפרצֹות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה
הּפרצֹות  היּו אם אבל ומעלה; מהן טפחים ּפרצה ּכל , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ׁשהּפרּוץ  ּפי על ואף מּתרת, זֹו הרי - מּׁשלׁשה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּפחּותה
ּכלבּוד  הּוא הרי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל העֹומד; על ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֻמרּבה

.[כמחובר]
.ÁÈלחברֹו קנה ּבין ואין ּבקנים, ׁשהּקיף הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּכיצד?

לחברֹו חבל ּבין ואין ּבחבלים, ׁשהּקיף אֹו טפחים, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשה
ׁשהיא  ּפי על אף ּגמּורה, מחיצה זֹו הרי - טפחים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹׁשלׁשה

לאורך] ערב[מונחים ּבלא רוחב]ׁשתי ּבלא [- ערב אֹו , ְְְִֵֵֶֶֹֹ
הארץ  מן ׁשּיהיה אֹו עׂשרה, הּקנה ּגבּה ׁשּיהיה וצרי ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשתי.
- ּבחבלים הּקיף אם עׂשרה העליֹון החבל עבי סֹוף ְֲֲֳִִִִִֶֶֶַַַָָָָעד
הלכה  האּלּו, הּׁשעּורין וכל מעׂשרה. ּפחּותה מחיצה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשאין

הן. מּסיני ְִִֵֶַֹלמׁשה
.ËÈ קנה אפּלּו היא - מקֹום ּבכל האמּורה הּפתח' ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ'צּורת

ׁשני  ּגבּה ּגּביהן; על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן, ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
שמהצדדים]הּלחיים יתר,[הקנים אֹו טפחים עׂשרה - ְְֲִִֵַַָָָָָ

נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - ּגּביהם ׁשעל ּבֹו וכּיֹוצא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָוהּקנה
וגבּה הֹואיל אּמֹות, ּכּמה ּביניהן יׁש אּלא הּלחיים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבׁשני
- ׁשאמרּו ּפתח וצּורת ּפתח. צּורת זֹו הרי עׂשרה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּלחיים

ּבריאה ׁשּתהא דיה]צריכה ּדלת [חזקה אפּלּו ּדלת, לקּבל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
קׁש. ֶַׁשל

.Îּכּפה ׁשּצּורתֹו הּכּפה [כקשת]ּפתח רגלי ּבאר יׁש אם - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשעׂשה  ּפתח וצּורת ּפתח; צּורת זה הרי טפחים, ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעׂשרה

הּצדא  מן באמצע]ֹותּה לא לכותל ּכלּום;[סמוך אינּה - ְִֵַַָָ
ּבאמצע. אּלא זוית, ּבקרן להיֹות הּפתחים ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

.‡Î מחיצה עֹוׂשין ּבין ּבּכל ּבאכלים, ּבין ּבכלים, ּבין - ְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ׁשּיהיּו והּוא - ועֹוף חּיה מיני ּוׁשאר ּבבהמה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבאדם;

ינּודּו.[קשורים]ּכפּותים ׁשּלא ּכדי , ְְִֵֶָֹ
.·Î ּכׁשרה זֹו הרי מאליה, העֹומדת ּומחיצה מחיצה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

מּתר  - ּבׁשגגה נעׂשת ואם מחיצה. זֹו הרי ּבׁשּבת, ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֻהּנעׂשית
לדעת  ׁשּלא ׁשּתעׂשה והּוא, ׁשּבת; ּבאֹותּה ּבּה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלטלטל
ׁשּתעׂשה  הּמחיצה לזֹו אדם נתּכּון אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהמטלטל.
העֹוׂשה  אֹותּה ׁשעׂשה ּפי על אף ּבּה, לטלטל ּכדי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׁשּבת
זה  נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבמזיד, נעׂשת אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבׁשגגה,

ּבּה. לטלטל אסּור זה הרי - ּבּה ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָלטלטל
.‚Î זה ׁשּיעמד ּבׁשּבת, אדם ּבני ׁשל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר

לעׂשֹותן  ׁשּבׁשביל העֹומדין אּלּו ידעּו ׁשּלא ּובלבד זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבצד
רֹוצה  ׁשהּוא אדם אֹותם יעמיד ולא העמדּו; ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹמחיצה
ׁשּלא  אחר אֹותם יעמיד אּלא זֹו, ּבמחיצה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלהׁשּתּמׁש

.לדעּתֹו ְְַ
.„Îהארץ על מס ׁשהּוא מכל אילן לארץ נוטים [ענפיו ִֵֵֶֶַָָָ
ממּלא צד] - טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוּה נֹופֹו אין אם -ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבּדיו וקֹוׁשרן [ענפיו]ּבין ּבהן, וכּיֹוצא וקׁש ּתבן ועליו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּתחת  ּומטלטל יתנדנד, ולא מצּויה ּברּוח ׁשּיעמד עד ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבארץ,
היה  אם אבל סאתים; ּבית עד ּתחּתיו ׁשּיהיה והּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּכּלֹו;
ּבארּבע  אּלא ּתחּתיו מטלטלין אין - סאתים מּבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיתר

הּוא. לדירה הּקף ׁשּלא מקֹום ׁשּתחּתיו, מּפני ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻאּמֹות,
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יז  ¤¤ּפרק
הרבים]מבֹוי‡. לרשות החצר בני המוביל לֹו[מקום ׁשּיׁש ֵֶָ

לֹו ׁשּיׁש ּומבֹוי סתּום'; 'מבֹוי הּנקרא הּוא ּכתלים, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
זֹו ּברּוח נכנסין והעם זה, ּכנגד זה ּבלבד ּכתלים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשני

מפּלׁש'. 'מבֹוי הּנקרא הּוא - ּבׁשּכנגּדּה ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֻויֹוצאין
מּתירין·. הּסתּום?[בטלטול]היא ּברּוח מבֹוי לֹו עֹוׂשה ְִִֵֶַַַַָָ

לחי קֹורה[קרש]רביעית עליו עֹוׂשה אֹו ,[למעלה]אחד, ְְִִִֶֶָָָָ
רּוח  סתם ּכאּלּו לחי, אֹותֹו אֹו קֹורה, אֹותּה ותחׁשב ְְְְִִֵֵַַַָָָָודּיֹו.
ּבכּלֹו; לטלטל מּתר ויהיה הּיחיד רׁשּות ויעׂשה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻרביעית,
ּומּדברי  לטלטל, מּתר ּבלבד מחיצֹות ּבׁשלׁש ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּדין

ּול  הרביעית, הרּוח היא אֹוסֹופרים ּבלחי לּה ּדי פיכ ְְְְִִִִִִִַַָָָָ
ָקֹורה.

ּפתח ‚. צּורת לֹו עֹוׂשה מפּלׁש? מבֹוי מּתירין ְְִִֵֶֶַַַַָָֻוהיא
מּכאן  קֹורה אֹו ּולחי ּומבֹוימּכאן, ,[מפותל]עקם[מפולש]. ְִִִָָָָָֹ

ּכמפּלׁש.[דינו]ּתֹורתֹו ְִָָֻ
ׁשוה„. ׁשהּוא ּומדרֹון[ישר]מבֹוי -]מּתֹוכֹו [שיפוע ְִִֶֶָָ

- לתֹוכֹו ּומדרֹון הרּבים לרׁשּות ׁשוה אֹו הרּבים, ְְְְִִִִִֶַַָָָלרׁשּות
מרׁשּות  מבּדל הּוא ׁשהרי קֹורה, ולא לחי לא צרי ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹֹֻאינֹו

ִַָהרּבים.
לאׁשּפה ‰. ּכלה אחד וצּדֹו לּים, ּכלה אחד ׁשּצּדֹו ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמבֹוי

ּכלּום  צרי אינֹו - רּבים אינּהׁשל רּבים ׁשל ׁשאׁשּפה ; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׂשרטֹון  הּים יעלה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין להתּפּנֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָעׂשּויה

שפתו] .[תיבש
.Âּכלה ׁשהיה מפּלׁש מסתיים]מבֹוי רחבה[- [חצר לאמצע ְְְְֶֶֶַָָָָָָָֻ

הבתים] מכ שאחורי היה לא אם - רּבים ּפתח ׁשל ּכנגד ּון ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ
ּכלּום. הרחבה מּצד צרי ואין ּכסתּום, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָהרחבה
ׁשל  היתה ואם אסּור. הרחבה, לצדדי ּכלה היה אם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָאבל
אחד, מּצד ּבֹונה ּפעמים אסּור; לאמצעּה אף - ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָיחיד

רחבה. ׁשל לצּדּה ּכלה ְְְְִִֶֶָָָָָונמצא
.Ê וחצרֹות ּבּתים ׁשּיהיּו עד קֹורה, אֹו ּבלחי נּתר הּמבֹוי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאין

ויהיה  ומעלה, אּמֹות מארּבע ארּכֹו ויהיה לתֹוכֹו, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּפתּוחֹות
רחּבֹו על יתר הּוא ארּכֹו הרי ּכרחּבֹו, ׁשארּכֹו מבֹוי אבל ; ְְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָ

לחי  ּכל רּוחֹותיו מּׁשני לחיים ּבׁשני אּלא נּתר ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכחצר,
ּבפס אֹו אחת.[קרש]ּבמּׁשהּו, מרּוח ארּבעה רחב ְְְֵֶַַַַַַָָָָ

.Á ונּתרת ּכמבֹוי, היא הרי - רחּבּה על יתר ׁשארּכּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחצר
קֹורה  אֹו לתֹוכֹו,ּבלחי ּפתּוחֹות וחצרֹות ּבּתים ׁשאין ּומבֹוי . ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

מבֹוי  וכן אחת, חצר אֹו אחד ּבית אּלא ּבֹו היה ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכגֹון
לחיים, ּבׁשני אּלא נּתר אינֹו - אּמֹות ארּבע ּבארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

ארּבעה. ּבפס ְְַַָָאֹו
.Ë טפחים ׁשלׁשה ּברחּבֹו ׁשאין לחי מבֹוי לא צרי אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹ

הרי  מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר קֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹֻֻולא
ּכלבּוד על [כמחובר]הּוא אף - ּבקֹורה ׁשהכׁשירֹו מבֹוי . ְְְִִֶַַָָָ

מּתֹוכֹו הּזֹורק הּיחיד, ּכרׁשּות ּבכּלֹו לטלטל ׁשּמּתר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻֻּפי
ׁשהּקֹורה  ּפטּור, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, ְְְִִִֵֶַַַָָָָלרׁשּות
הּזֹורק  - ּבלחי הכׁשירֹו אם אבל עׂשּויה. היא הּכר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָמּׁשּום

חּיב, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, לרׁשּות ְְְִִִִֵַַַָָָמּתֹוכֹו
רביעית. ּברּוח ּכמחיצה הּוא הרי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָׁשהּלחי

.È- ּביניהם עֹוברים והעם הרּבים, ּברׁשּות ּכתלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשני
מּכאן, ּודלתֹות מּכאן ּדלתֹות עֹוׂשה ּביניהם? מכׁשיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד
לנעל  צרי ואינֹו הּיחיד. רׁשּות ּביניהם יעׂשה ּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואחר

היּו להּנעל; ראּויֹות ׁשּיהיּו צרי אבל [הדלתות]הּדלתֹות, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
צּורת  אבל להּנעל. ּומתּקנן אֹותן מפּנה ּבעפר, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻמׁשּקעֹות
הרּבים. רׁשּות ּבהכׁשר מֹועילין אינן - וקֹורה לחי אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּפתח,

.‡È הּלחיים ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת ּבמבֹוי לטלטל .מּתר ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֻ
אבל  הרּבים; לרׁשּות סמּו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּבּמה

לכרמלית סמּו היה רה"ר]אם ואינו רה"י שאינו -[מקום ְְְִִַָָָ
ׁשּיעׂשה  עד הּלחיים, ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת לטלטל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָאסּור
מינֹו את מין מצא ׁשהרי הּפתח; ּתֹו להּתיר אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלחי

הכרמלית] את ונע [הכרמלית ככרמלית]ֹור, .[נהיה ְֵ
.·È,חּיים רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר אפּלּו - לחיים עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּכל

הניה  ּבאּסּורי ׁשעׂשה ואפּלּו אׁשרה, אֹו עצמּה זרה עבֹודה . ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
הּלחי, ּגבּה ׁשהּוא. ּכל עביֹו ׁשהּלחי ּכׁשר; - לחי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹותּה

ׁשהּוא. ּכל ועביֹו, רחּבֹו טפחים; מעׂשרה ּפחֹות ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָאין
.‚È לרחב ׁשּיׁש לפי ּבאׁשרה, לא אבל קֹורה, עֹוׂשין ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבּכל

האׁשרה  מן אסּורים הּׁשעּורין וכל ׁשעּור, רחב הּקֹורה וכן . ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
והּוא  ׁשהּוא; ּכל - ועביּה מּטפח. ּפחֹות אין  ְְְִֵֶֶַַָָָָָהּקֹורה,

ּבריאה ׁשל [חזקה]ׁשּתהיה לבנה חצי ׁשהּוא אריח, לקּבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּומעמידי טפחים. ׁשלׁשה על טפחים ה-]ׁשלׁשה [תומכי ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹ

לבנה. וחצי קֹורה לקּבל ּכדי ּבריאין ׁשּיהיּו צריכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָקֹורה,
.„Èאֹו ּבלחי להכׁשירֹו ּדי ויהיה הּמבֹוי, ּפתח יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכּמה

על קֹורה? יתר ולא טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין ּגבהֹו, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹ
ּדברים  ּבּמה אּמֹות. עׂשר עד ורחּבֹו, אּמה; ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָעׂשרים
צּורת  לֹו היה אם אבל ּפתח; צּורת לֹו היה ׁשּלא ֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹאמּורים?
אֹו מעׂשרה, ּפחֹות אֹו אּמה, מאה ּגבֹוּה היה אפּלּו - ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָּפתח

מּתר  זה הרי - אּמה מאה .רחב ֲֵֵֶַָָָָָֻ
.ÂËּכּיּור מבֹוי ׁשל ּבּקֹורה היה אם וצּיּור,[קישוט]וכן ְְִִִֵֶַָָָָ

למעלה  ׁשהיא ּפי על אף - ּבּה מסּתּכלין הּכל ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹעד
ואם  עׂשּויה, הּכר מּׁשּום ׁשהּקֹורה ּכׁשרה; אּמה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמעׂשרים
צּיּור  ּבּה יׁש ואם נּכרת; אינּה מעׂשרים, למעלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיתה

ּבּה, מסּתּכלין  - הּכר.וכּיּור ׁשם ונמצא ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
.ÊË עׂשרים קֹורה קרקעית עד הארץ מן ּגבהֹו ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמבֹוי

ּכׁשר  - מעׂשרים למעלה הּקֹורה ועבי ּגבהֹואּמה, היה ; ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
- למּטה אֹותּה ׁשּמּניח ּבקֹורה למעטֹו ּובא מ עׂשרים, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיתר
- מעׂשרה ּפחֹות ּגבהֹו היה טפח. ּברחּבּה להיֹות ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָצרי

ּבֹו בקרקעו]חֹוקק ארּבע [חופר על אּמֹות ארּבע מׁש ְְֵֶֶַַַַַַ
ּומעמיק לעׂשרה.[בקרקע]אּמֹות, להׁשלימֹו ּכדי ְְְֲֲִִֵַַַַָָ

.ÊÈראׁשֹו ּכלּפי מּצּדֹו ּפרצה ּבֹו או נפרץ ללחי [סמוך ְְְִִִִֵַַָֹ
ארּבעה הקורה] רחב ּפס ּבראׁשֹו עֹומד נׁשאר אם -ְְְִִֵַַַַָָֹֹ

עׂשר. על יתר הּפרצה ּתהיה ׁשּלא והּוא מּתר; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻטפחים,
היתה  ּכן אם אּלא אסּור, - ארּבעה ּפס נׁשאר לא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹואם
הּוא  ּכלבּוד מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל מּׁשלׁשה; ּפחֹות .הּפרצה ְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹ
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.ÁÈּבמלֹואֹו הּמבֹוי הדופן]נפרץ חצר [כל ונפרצה לחצר, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
מבֹוי  ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הרּבים לרׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָּכנגּדֹו
ּבֹוקעין  ׁשרּבים ׁשהחצר מּתרת; - והחצר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻמפּלׁש;

רׁשּות [עוברים] היא הרי ּבזֹו, ויֹוצאין ּבזֹו ונכנסין ְְְְְֲִִִִֵָָָָּבּה
ּגמּורה. ְִַָָהּיחיד

.ËÈ,האחר מּצד ּוׁשבילים זה מּצד ׁשבילים לֹו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמבֹוי
ׁשאינן  ּפי על אף - הרּבים לרׁשּות מפּלׁשין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּנמצאּו

מפּלׁש מבֹוי מהן אחד ּכל הרי זה, ּכנגד זה וכיצד מכּונין . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ
הּׁשבילים  מן ואחד אחד לכל ּפתח צּורת עֹוׂשה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמכׁשירן?
הּׁשבילים  לכל ועֹוׂשה הּגדֹול, לּפתח וכן האחד, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבּצד

קֹורה. אֹו לחי הּׁשני ְִִֵֶַַַָׁשּבּצד
.Îׁשּצּדֹו מּניח [דפנו]מבֹוי קצר, הּׁשני וצּדֹו אר אחד ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

מחצי  - הּמבֹוי ּבחצי לחי העמיד הּקצר. ּכנגד הּקֹורה ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאת
ּבֹו; לטלטל מּתר הּלחי, מן לפנים ׁשהּוא הּפנימי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּמבֹוי

אסּור. הּלחי, מן חּוץ ׁשהּוא החיצֹון ְְֲִִִִֶַַַָוהחצי
.‡Îּגבֹוּה ּפס עֹוׂשה - אּמה עׂשרים רחב ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָמבֹוי

מׁש ׁשעּור ׁשהּוא אּמֹות, ארּבע ּבמׁש טפחים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשרה
מבֹואֹות,[אורך] ּכׁשני ונמצא - ּבאמצע ּומעמידֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּמבֹוי,

אּמֹות  עׂשר מהן אחד ּכל ּבפתח ׁשּתי ׁשּיׁש מרחיק אֹו . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אּמֹות  ׁשּתי ּומרחיק אּמֹות, ׁשלׁש ּפס ּומעמיד מּכאן, ְְֲִִִֵַַַַַַָָֹאּמֹות
עׂשר  הּמבֹוי ּפתח ונמצא - אּמֹות ׁשלׁש ּפס ּומעמיד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכאן,
על  מרּבה עֹומד ׁשהרי ּכסתּומין, הן הרי והּצדדין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻאּמֹות,

ַָהּפרּוץ.
.·Î ּכׁשר מבֹוי, ׁשל מּדפנֹו הּבֹולט העֹומד לחי ּולחי ; ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

ׁשהּוא  ּולחי ּכׁשר. הּׁשּבת, מּקדם עליו סמכּו אם - ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאליו
ׁשהיה  אֹו לחי, נראה אינֹו ּומּבחּוץ לחי, מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָנראה
אין  ּוכאּלּו ׁשוה ׁשהּוא נראה ּומּבפנים לחי, מּבחּוץ ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָנראה
מן  ׁשהגּביהֹו לחי לחי. מּׁשּום נּדֹון זה הרי - לחי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָׁשם

ׁשהפליגֹו אֹו טפחים, ׁשלׁשה הּכתל [הרחיקו]הּקרקע מן ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ
- טפחים מּׁשלׁשה ּפחֹות אבל ּכלּום; עׂשה לא - ְְְְֲִִָָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה

ּכלבּוד מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל ׁשהּוא [כמחובר]ּכׁשר, לחי . ְְְִִֵֶֶָָָָָֹ
הּמבֹוי, רחב מחצי ּפחֹות רחּבֹו ׁשהיה ּבין - הרּבה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹרחב
מּׁשּום  ונּדֹון ּכׁשר, - הּמבֹוי רחב ּכחצי רחּבֹו ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבין
מּׁשּום  נּדֹון הּמבֹוי, רחב חצי על יתר היה אם אבל ֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹלחי;

הּפרּוץ. על מרּבה ְֵֶַַָֻעֹומד
.‚Îאינּה ׁשהרי ּבּטלּה, הרי - מחצלת עליה ׁשּפרׂש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקֹורה

האר  מן מסּלקת הּמחצלת היתה אם ,לפיכ ץ נּכרת; ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
מחיצה  אינּה יתר, אֹו טפחים יתדֹות ׁשלׁשה ׁשּתי נעץ . ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ

עׂשה  לא - הּקֹורה עליהן והּניח מּבחּוץ, מבֹוי ּכתלי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבׁשני
לֹו. סמּו לא הּמבֹוי, ּגּבי על הּקֹורה להיֹות ׁשּצרי ְְִִֵֶַַַַָָָָֹּכלּום;

.„Î,הּׁשני ּבּכתל נֹוגעת ואינּה זה, מּכתל הּיֹוצאה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹקֹורה
יֹוצאה  ואחת זה מּכתל יֹוצאה אחת קֹורֹות, ׁשּתי  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹוכן
צרי אין מּׁשלׁשה, ּפחֹות - לזֹו זֹו מּגיעֹות ואין זה, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹמּכתל
להביא  צרי ׁשלׁשה, ּביניהן היה אחרת; קֹורה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹלהביא

אחרת  .קֹורה ֶֶַָ
.‰Îהּמתאימֹות קֹורֹות ׁשּתי ּכדי [צמודות]וכן ּבזֹו לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ

ּבׁשּתיהן  יׁש אם - אריח לקּבל ּכדי ּבזֹו ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלקּבל

אחת  היּו אחרת. קֹורה להביא צרי אינֹו אריח, לקּבל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכדי
היא  ּכאּלּו העליֹונה את רֹואין - למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמּטה
ׁשּלא  ּובלבד למעלה; היא ּכאּלּו הּתחּתֹונה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמּטה,
למּטה  תחּתֹונה ולא מעׂשרים, למעלה עליֹונה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה
אֹותן  ּכׁשרֹואין טפחים, ׁשלׁשה ּביניהן יהיה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹמעׂשרה;

ּבכ ּונה זֹו ועלתה זֹו -]ׁשּירדה זו לצד זו עד [מכוונות , ְְְְֶַַָָָָָָ
זֹו. ּבצד זֹו ְֵֶַָׁשּיעׂשּו

.ÂÎעקּמה הּקֹורה למבוי]היתה מחוץ רֹואין [ונוטה , ְֲִַָָָָֻ
ּפׁשּוטה היא ּכאּלּו אֹותּה[ישרה]אֹותּה רֹואין עגּלה, ; ְְֲִִִָָָָֻ

יׁש טפחים, ׁשלׁשה ּבהּקפּה היה אם - מרּבעת היא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכאּלּו
טפ  רחב חּוץ ּבּה ועקּמה הּמבֹוי, ּבתֹו הּקֹורה היתה ח. ְְֲֶַַַַַָָָָָָֹֻ

למּטה  אֹו מעׂשרים, למעלה עיקּמה ׁשהיה אֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלּמבֹוי,
ׁשני  ויּׁשארּו העּקּום, יּנטל ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָמעׂשרה
קֹורה  להביא צרי אינֹו - ׁשלׁשה לזה זה ּבין אין ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹראׁשיה,

אחרת. קֹורה להביא צרי לאו, ואם ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָאחרת;
.ÊÎרה"ר]ּבאר שבתוך היחיד רשות לּה[שהוא ׁשעׂשה ְֵֶָָָ

ּפּסין ּדבּוקין [עמודים]ׁשמֹונה ּפּסין ׁשני , זוּיֹות מארּבע ְְְְִִִִֵֵַַַַָָ
זוית בהמה]ּבכל להשקות מים שאיבת להתיר כדי -]- ְִָָ

ּכמחיצה אּלּו להשקות הרי מים שאיבת להתיר כדי -] ְֲִִֵֵָ
רּוח בהמה] ּבכל העֹומד על מרּבה ׁשהּפרּוץ ּפי על ואף ;ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻ

למּלאת  מּתר זה הרי עֹומדֹות, הּזוּיֹות וארּבע הֹואיל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹֻורּוח,
לּבהמה ּולהׁשקֹות הּבֹור הפסים]מן יהיה [במתחם וכ ּמה . ְְְְְִִֵֶַַַַָָ

טפחים; ׁשּׁשה ורחּבֹו, טפחים; עׂשרה מהן? ּפס ּכל ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹּגבּה
רבקֹות ׁשּתי ּכמלא ּופס, ּפס ּכל ארּבע [קבוצות]ּובין ׁשל ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹ

זה, רחב ׁשעּור - יֹוצאה ואחת נכנסת אחת ּבקר, ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹארּבע
ּוׁשליׁש. אּמה עׂשרה ׁשלׁש על יתר ְְְִֵֵֵֶַַָָֹאין

.ÁÎ זוית ּבכל אֹו הּזוּיֹות, מן אחד ּבמקֹום ְְִִִִֶַָָָָָָהיה
הּמתלּקט  ּתל אֹו אילן, אֹו ּגדֹולה, אבן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמארּבעּתן,

חבילה [טפחים]עׂשרה[המתרומם] אֹו אּמֹות, ארּבע מּתֹו ְֲֲִִַַַָָָ
לכאן  אּמה ּבֹו יׁש יחלק ׁשאּלּו ּכל רֹואין : - קנים ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל

ל  ׁשני ואּמה ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹון עׂשרה, ּבגבּה כאן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּביניהם  ויׁש ׁשלׁשה, לזה זה ּבין ואין קנים, חמּׁשה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּפּסין.
מּׁשּום  נּדֹונים - לכאן טפחים וׁשּׁשה לכאן טפחים ְְְְְִִִִִִִָָָָָָׁשּׁשה

ּפּסין. ׁשני ּבּה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶַָָזוית
.ËÎ והּוא - לּבאר האּלּו הּזוּיֹות ארּבע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר

לכך] מקום מספיק ורּבּה[שיהיה ראׁשּה ּפרה ׁשּתהיה ,ְְִֶֶָָָָֹֻ
ּפי על אף וׁשֹותה; הּפּסין מן שזהו ּבפנים בתנאי [וזאת ְְִִִִִַַַַָ
[- כלומר בכוח, מתערב שאינו ראׁשמצב יאחז ֶַֹֹֹׁשּלא

הּמים[בכוח]הּבהמה ׁשּבֹו הּכלי לה עם לאפשר לא [כדי ְְִִִֵֶַַַַָ
[- מתערב שאינו במצב ואז, ורּבּהלסטות. וראׁשּה הֹואיל ,ְְִָָֹֻ

לגמל ואפּלּו מּתר, ארוך]ּבפנים, קרֹובים [שצווארו היּו . ְְְֲִִִִַָָָָֻ
להׁשקֹות אסּור - מּזה ּכּלֹויֹותר ׁשהּוא לגדי אפּלּו מהן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֻ

ׁשהּואנכנס ּכל להרחיק ּומּתר מרחק לפנים. [איזה ְְְְִִִִֶַָָָֻ
ּפׁשּוטיןשירצה] ּבפּסים ׁשּירּבה ּובלבד [עמודים], ְְְְִִִֶֶַַַ

ורּוח רּוח ּבכל אֹותן הצדדים]ׁשּמּניחין ׁשּלא [=כל ּכדי , ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
ש]יהיה עׂשרה [המרווח ׁשלׁש על יתר לחברֹו ּפס ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּוׁשליׁש. ְִַָאּמה
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יז  ¤¤ּפרק
הרבים]מבֹוי‡. לרשות החצר בני המוביל לֹו[מקום ׁשּיׁש ֵֶָ

לֹו ׁשּיׁש ּומבֹוי סתּום'; 'מבֹוי הּנקרא הּוא ּכתלים, ְְְִִֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
זֹו ּברּוח נכנסין והעם זה, ּכנגד זה ּבלבד ּכתלים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשני

מפּלׁש'. 'מבֹוי הּנקרא הּוא - ּבׁשּכנגּדּה ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֻויֹוצאין
מּתירין·. הּסתּום?[בטלטול]היא ּברּוח מבֹוי לֹו עֹוׂשה ְִִֵֶַַַַָָ

לחי קֹורה[קרש]רביעית עליו עֹוׂשה אֹו ,[למעלה]אחד, ְְִִִֶֶָָָָ
רּוח  סתם ּכאּלּו לחי, אֹותֹו אֹו קֹורה, אֹותּה ותחׁשב ְְְְִִֵֵַַַָָָָודּיֹו.
ּבכּלֹו; לטלטל מּתר ויהיה הּיחיד רׁשּות ויעׂשה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻרביעית,
ּומּדברי  לטלטל, מּתר ּבלבד מחיצֹות ּבׁשלׁש ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשּדין

ּול  הרביעית, הרּוח היא אֹוסֹופרים ּבלחי לּה ּדי פיכ ְְְְִִִִִִִַַָָָָ
ָקֹורה.

ּפתח ‚. צּורת לֹו עֹוׂשה מפּלׁש? מבֹוי מּתירין ְְִִֵֶֶַַַַָָֻוהיא
מּכאן  קֹורה אֹו ּולחי ּומבֹוימּכאן, ,[מפותל]עקם[מפולש]. ְִִִָָָָָֹ

ּכמפּלׁש.[דינו]ּתֹורתֹו ְִָָֻ
ׁשוה„. ׁשהּוא ּומדרֹון[ישר]מבֹוי -]מּתֹוכֹו [שיפוע ְִִֶֶָָ

- לתֹוכֹו ּומדרֹון הרּבים לרׁשּות ׁשוה אֹו הרּבים, ְְְְִִִִִֶַַָָָלרׁשּות
מרׁשּות  מבּדל הּוא ׁשהרי קֹורה, ולא לחי לא צרי ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹֹֻאינֹו

ִַָהרּבים.
לאׁשּפה ‰. ּכלה אחד וצּדֹו לּים, ּכלה אחד ׁשּצּדֹו ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמבֹוי

ּכלּום  צרי אינֹו - רּבים אינּהׁשל רּבים ׁשל ׁשאׁשּפה ; ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׂשרטֹון  הּים יעלה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין להתּפּנֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָעׂשּויה

שפתו] .[תיבש
.Âּכלה ׁשהיה מפּלׁש מסתיים]מבֹוי רחבה[- [חצר לאמצע ְְְְֶֶֶַָָָָָָָֻ

הבתים] מכ שאחורי היה לא אם - רּבים ּפתח ׁשל ּכנגד ּון ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ
ּכלּום. הרחבה מּצד צרי ואין ּכסתּום, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָהרחבה
ׁשל  היתה ואם אסּור. הרחבה, לצדדי ּכלה היה אם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָָאבל
אחד, מּצד ּבֹונה ּפעמים אסּור; לאמצעּה אף - ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָיחיד

רחבה. ׁשל לצּדּה ּכלה ְְְְִִֶֶָָָָָונמצא
.Ê וחצרֹות ּבּתים ׁשּיהיּו עד קֹורה, אֹו ּבלחי נּתר הּמבֹוי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאין

ויהיה  ומעלה, אּמֹות מארּבע ארּכֹו ויהיה לתֹוכֹו, ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּפתּוחֹות
רחּבֹו על יתר הּוא ארּכֹו הרי ּכרחּבֹו, ׁשארּכֹו מבֹוי אבל ; ְְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָ

לחי  ּכל רּוחֹותיו מּׁשני לחיים ּבׁשני אּלא נּתר ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכחצר,
ּבפס אֹו אחת.[קרש]ּבמּׁשהּו, מרּוח ארּבעה רחב ְְְֵֶַַַַַַָָָָ

.Á ונּתרת ּכמבֹוי, היא הרי - רחּבּה על יתר ׁשארּכּה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחצר
קֹורה  אֹו לתֹוכֹו,ּבלחי ּפתּוחֹות וחצרֹות ּבּתים ׁשאין ּומבֹוי . ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

מבֹוי  וכן אחת, חצר אֹו אחד ּבית אּלא ּבֹו היה ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכגֹון
לחיים, ּבׁשני אּלא נּתר אינֹו - אּמֹות ארּבע ּבארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

ארּבעה. ּבפס ְְַַָָאֹו
.Ë טפחים ׁשלׁשה ּברחּבֹו ׁשאין לחי מבֹוי לא צרי אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹ

הרי  מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל ּבכּלֹו; לטלטל ּומּתר קֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹֻֻולא
ּכלבּוד על [כמחובר]הּוא אף - ּבקֹורה ׁשהכׁשירֹו מבֹוי . ְְְִִֶַַָָָ

מּתֹוכֹו הּזֹורק הּיחיד, ּכרׁשּות ּבכּלֹו לטלטל ׁשּמּתר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻֻּפי
ׁשהּקֹורה  ּפטּור, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, ְְְִִִֵֶַַַָָָָלרׁשּות
הּזֹורק  - ּבלחי הכׁשירֹו אם אבל עׂשּויה. היא הּכר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָמּׁשּום

חּיב, - לתֹוכֹו הרּבים מרׁשּות אֹו הרּבים, לרׁשּות ְְְִִִִֵַַַָָָמּתֹוכֹו
רביעית. ּברּוח ּכמחיצה הּוא הרי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָׁשהּלחי

.È- ּביניהם עֹוברים והעם הרּבים, ּברׁשּות ּכתלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשני
מּכאן, ּודלתֹות מּכאן ּדלתֹות עֹוׂשה ּביניהם? מכׁשיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד
לנעל  צרי ואינֹו הּיחיד. רׁשּות ּביניהם יעׂשה ּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואחר

היּו להּנעל; ראּויֹות ׁשּיהיּו צרי אבל [הדלתות]הּדלתֹות, ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
צּורת  אבל להּנעל. ּומתּקנן אֹותן מפּנה ּבעפר, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻמׁשּקעֹות
הרּבים. רׁשּות ּבהכׁשר מֹועילין אינן - וקֹורה לחי אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּפתח,

.‡È הּלחיים ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת ּבמבֹוי לטלטל .מּתר ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֻ
אבל  הרּבים; לרׁשּות סמּו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָּבּמה

לכרמלית סמּו היה רה"ר]אם ואינו רה"י שאינו -[מקום ְְְִִַָָָ
ׁשּיעׂשה  עד הּלחיים, ּבין אֹו הּקֹורה, ּתחת לטלטל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָאסּור
מינֹו את מין מצא ׁשהרי הּפתח; ּתֹו להּתיר אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלחי

הכרמלית] את ונע [הכרמלית ככרמלית]ֹור, .[נהיה ְֵ
.·È,חּיים רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר אפּלּו - לחיים עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּבּכל

הניה  ּבאּסּורי ׁשעׂשה ואפּלּו אׁשרה, אֹו עצמּה זרה עבֹודה . ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
הּלחי, ּגבּה ׁשהּוא. ּכל עביֹו ׁשהּלחי ּכׁשר; - לחי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹותּה

ׁשהּוא. ּכל ועביֹו, רחּבֹו טפחים; מעׂשרה ּפחֹות ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָאין
.‚È לרחב ׁשּיׁש לפי ּבאׁשרה, לא אבל קֹורה, עֹוׂשין ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹּבּכל

האׁשרה  מן אסּורים הּׁשעּורין וכל ׁשעּור, רחב הּקֹורה וכן . ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
והּוא  ׁשהּוא; ּכל - ועביּה מּטפח. ּפחֹות אין  ְְְִֵֶֶַַָָָָָהּקֹורה,

ּבריאה ׁשל [חזקה]ׁשּתהיה לבנה חצי ׁשהּוא אריח, לקּבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּומעמידי טפחים. ׁשלׁשה על טפחים ה-]ׁשלׁשה [תומכי ְְְְֲִִִֵַַָָָָֹֹ

לבנה. וחצי קֹורה לקּבל ּכדי ּבריאין ׁשּיהיּו צריכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָקֹורה,
.„Èאֹו ּבלחי להכׁשירֹו ּדי ויהיה הּמבֹוי, ּפתח יהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָּכּמה

על קֹורה? יתר ולא טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין ּגבהֹו, ְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹ
ּדברים  ּבּמה אּמֹות. עׂשר עד ורחּבֹו, אּמה; ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָעׂשרים
צּורת  לֹו היה אם אבל ּפתח; צּורת לֹו היה ׁשּלא ֲֲִִֶֶַַַָָָָָֹאמּורים?
אֹו מעׂשרה, ּפחֹות אֹו אּמה, מאה ּגבֹוּה היה אפּלּו - ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָּפתח

מּתר  זה הרי - אּמה מאה .רחב ֲֵֵֶַָָָָָֻ
.ÂËּכּיּור מבֹוי ׁשל ּבּקֹורה היה אם וצּיּור,[קישוט]וכן ְְִִִֵֶַָָָָ

למעלה  ׁשהיא ּפי על אף - ּבּה מסּתּכלין הּכל ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹעד
ואם  עׂשּויה, הּכר מּׁשּום ׁשהּקֹורה ּכׁשרה; אּמה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמעׂשרים
צּיּור  ּבּה יׁש ואם נּכרת; אינּה מעׂשרים, למעלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיתה

ּבּה, מסּתּכלין  - הּכר.וכּיּור ׁשם ונמצא ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
.ÊË עׂשרים קֹורה קרקעית עד הארץ מן ּגבהֹו ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמבֹוי

ּכׁשר  - מעׂשרים למעלה הּקֹורה ועבי ּגבהֹואּמה, היה ; ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
- למּטה אֹותּה ׁשּמּניח ּבקֹורה למעטֹו ּובא מ עׂשרים, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיתר
- מעׂשרה ּפחֹות ּגבהֹו היה טפח. ּברחּבּה להיֹות ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָצרי

ּבֹו בקרקעו]חֹוקק ארּבע [חופר על אּמֹות ארּבע מׁש ְְֵֶֶַַַַַַ
ּומעמיק לעׂשרה.[בקרקע]אּמֹות, להׁשלימֹו ּכדי ְְְֲֲִִֵַַַַָָ

.ÊÈראׁשֹו ּכלּפי מּצּדֹו ּפרצה ּבֹו או נפרץ ללחי [סמוך ְְְִִִִֵַַָֹ
ארּבעה הקורה] רחב ּפס ּבראׁשֹו עֹומד נׁשאר אם -ְְְִִֵַַַַָָֹֹ

עׂשר. על יתר הּפרצה ּתהיה ׁשּלא והּוא מּתר; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻטפחים,
היתה  ּכן אם אּלא אסּור, - ארּבעה ּפס נׁשאר לא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹואם
הּוא  ּכלבּוד מּׁשלׁשה, ּפחֹות ׁשּכל מּׁשלׁשה; ּפחֹות .הּפרצה ְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹ
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.ÁÈּבמלֹואֹו הּמבֹוי הדופן]נפרץ חצר [כל ונפרצה לחצר, ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
מבֹוי  ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הרּבים לרׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָּכנגּדֹו
ּבֹוקעין  ׁשרּבים ׁשהחצר מּתרת; - והחצר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻמפּלׁש;

רׁשּות [עוברים] היא הרי ּבזֹו, ויֹוצאין ּבזֹו ונכנסין ְְְְְֲִִִִֵָָָָּבּה
ּגמּורה. ְִַָָהּיחיד

.ËÈ,האחר מּצד ּוׁשבילים זה מּצד ׁשבילים לֹו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמבֹוי
ׁשאינן  ּפי על אף - הרּבים לרׁשּות מפּלׁשין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּנמצאּו

מפּלׁש מבֹוי מהן אחד ּכל הרי זה, ּכנגד זה וכיצד מכּונין . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ
הּׁשבילים  מן ואחד אחד לכל ּפתח צּורת עֹוׂשה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמכׁשירן?
הּׁשבילים  לכל ועֹוׂשה הּגדֹול, לּפתח וכן האחד, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבּצד

קֹורה. אֹו לחי הּׁשני ְִִֵֶַַַָׁשּבּצד
.Îׁשּצּדֹו מּניח [דפנו]מבֹוי קצר, הּׁשני וצּדֹו אר אחד ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

מחצי  - הּמבֹוי ּבחצי לחי העמיד הּקצר. ּכנגד הּקֹורה ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאת
ּבֹו; לטלטל מּתר הּלחי, מן לפנים ׁשהּוא הּפנימי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּמבֹוי

אסּור. הּלחי, מן חּוץ ׁשהּוא החיצֹון ְְֲִִִִֶַַַָוהחצי
.‡Îּגבֹוּה ּפס עֹוׂשה - אּמה עׂשרים רחב ׁשהּוא ְִֶֶֶַַַָָָָָמבֹוי

מׁש ׁשעּור ׁשהּוא אּמֹות, ארּבע ּבמׁש טפחים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָעׂשרה
מבֹואֹות,[אורך] ּכׁשני ונמצא - ּבאמצע ּומעמידֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּמבֹוי,

אּמֹות  עׂשר מהן אחד ּכל ּבפתח ׁשּתי ׁשּיׁש מרחיק אֹו . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אּמֹות  ׁשּתי ּומרחיק אּמֹות, ׁשלׁש ּפס ּומעמיד מּכאן, ְְֲִִִֵַַַַַַָָֹאּמֹות
עׂשר  הּמבֹוי ּפתח ונמצא - אּמֹות ׁשלׁש ּפס ּומעמיד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכאן,
על  מרּבה עֹומד ׁשהרי ּכסתּומין, הן הרי והּצדדין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻאּמֹות,

ַָהּפרּוץ.
.·Î ּכׁשר מבֹוי, ׁשל מּדפנֹו הּבֹולט העֹומד לחי ּולחי ; ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

ׁשהּוא  ּולחי ּכׁשר. הּׁשּבת, מּקדם עליו סמכּו אם - ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאליו
ׁשהיה  אֹו לחי, נראה אינֹו ּומּבחּוץ לחי, מּבפנים ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָנראה
אין  ּוכאּלּו ׁשוה ׁשהּוא נראה ּומּבפנים לחי, מּבחּוץ ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָנראה
מן  ׁשהגּביהֹו לחי לחי. מּׁשּום נּדֹון זה הרי - לחי ְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָׁשם

ׁשהפליגֹו אֹו טפחים, ׁשלׁשה הּכתל [הרחיקו]הּקרקע מן ְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ
- טפחים מּׁשלׁשה ּפחֹות אבל ּכלּום; עׂשה לא - ְְְְֲִִָָָָָָָֹֹֹׁשלׁשה

ּכלבּוד מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל ׁשהּוא [כמחובר]ּכׁשר, לחי . ְְְִִֵֶֶָָָָָֹ
הּמבֹוי, רחב מחצי ּפחֹות רחּבֹו ׁשהיה ּבין - הרּבה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹרחב
מּׁשּום  ונּדֹון ּכׁשר, - הּמבֹוי רחב ּכחצי רחּבֹו ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבין
מּׁשּום  נּדֹון הּמבֹוי, רחב חצי על יתר היה אם אבל ֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹלחי;

הּפרּוץ. על מרּבה ְֵֶַַָֻעֹומד
.‚Îאינּה ׁשהרי ּבּטלּה, הרי - מחצלת עליה ׁשּפרׂש ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקֹורה

האר  מן מסּלקת הּמחצלת היתה אם ,לפיכ ץ נּכרת; ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
מחיצה  אינּה יתר, אֹו טפחים יתדֹות ׁשלׁשה ׁשּתי נעץ . ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ

עׂשה  לא - הּקֹורה עליהן והּניח מּבחּוץ, מבֹוי ּכתלי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבׁשני
לֹו. סמּו לא הּמבֹוי, ּגּבי על הּקֹורה להיֹות ׁשּצרי ְְִִֵֶַַַַָָָָֹּכלּום;

.„Î,הּׁשני ּבּכתל נֹוגעת ואינּה זה, מּכתל הּיֹוצאה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹקֹורה
יֹוצאה  ואחת זה מּכתל יֹוצאה אחת קֹורֹות, ׁשּתי  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹוכן
צרי אין מּׁשלׁשה, ּפחֹות - לזֹו זֹו מּגיעֹות ואין זה, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹמּכתל
להביא  צרי ׁשלׁשה, ּביניהן היה אחרת; קֹורה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹלהביא

אחרת  .קֹורה ֶֶַָ
.‰Îהּמתאימֹות קֹורֹות ׁשּתי ּכדי [צמודות]וכן ּבזֹו לא , ְְְְִֵֵֵַַָֹ

ּבׁשּתיהן  יׁש אם - אריח לקּבל ּכדי ּבזֹו ולא אריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלקּבל

אחת  היּו אחרת. קֹורה להביא צרי אינֹו אריח, לקּבל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכדי
היא  ּכאּלּו העליֹונה את רֹואין - למעלה ואחת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָלמּטה
ׁשּלא  ּובלבד למעלה; היא ּכאּלּו הּתחּתֹונה ואת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹלמּטה,
למּטה  תחּתֹונה ולא מעׂשרים, למעלה עליֹונה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹתהיה
אֹותן  ּכׁשרֹואין טפחים, ׁשלׁשה ּביניהן יהיה ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹמעׂשרה;

ּבכ ּונה זֹו ועלתה זֹו -]ׁשּירדה זו לצד זו עד [מכוונות , ְְְְֶַַָָָָָָ
זֹו. ּבצד זֹו ְֵֶַָׁשּיעׂשּו

.ÂÎעקּמה הּקֹורה למבוי]היתה מחוץ רֹואין [ונוטה , ְֲִַָָָָֻ
ּפׁשּוטה היא ּכאּלּו אֹותּה[ישרה]אֹותּה רֹואין עגּלה, ; ְְֲִִִָָָָֻ

יׁש טפחים, ׁשלׁשה ּבהּקפּה היה אם - מרּבעת היא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכאּלּו
טפ  רחב חּוץ ּבּה ועקּמה הּמבֹוי, ּבתֹו הּקֹורה היתה ח. ְְֲֶַַַַַָָָָָָֹֻ

למּטה  אֹו מעׂשרים, למעלה עיקּמה ׁשהיה אֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלּמבֹוי,
ׁשני  ויּׁשארּו העּקּום, יּנטל ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָמעׂשרה
קֹורה  להביא צרי אינֹו - ׁשלׁשה לזה זה ּבין אין ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹראׁשיה,

אחרת. קֹורה להביא צרי לאו, ואם ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָאחרת;
.ÊÎרה"ר]ּבאר שבתוך היחיד רשות לּה[שהוא ׁשעׂשה ְֵֶָָָ

ּפּסין ּדבּוקין [עמודים]ׁשמֹונה ּפּסין ׁשני , זוּיֹות מארּבע ְְְְִִִִֵֵַַַַָָ
זוית בהמה]ּבכל להשקות מים שאיבת להתיר כדי -]- ְִָָ

ּכמחיצה אּלּו להשקות הרי מים שאיבת להתיר כדי -] ְֲִִֵֵָ
רּוח בהמה] ּבכל העֹומד על מרּבה ׁשהּפרּוץ ּפי על ואף ;ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻ

למּלאת  מּתר זה הרי עֹומדֹות, הּזוּיֹות וארּבע הֹואיל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹֻורּוח,
לּבהמה ּולהׁשקֹות הּבֹור הפסים]מן יהיה [במתחם וכ ּמה . ְְְְְִִֵֶַַַַָָ

טפחים; ׁשּׁשה ורחּבֹו, טפחים; עׂשרה מהן? ּפס ּכל ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹּגבּה
רבקֹות ׁשּתי ּכמלא ּופס, ּפס ּכל ארּבע [קבוצות]ּובין ׁשל ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹ

זה, רחב ׁשעּור - יֹוצאה ואחת נכנסת אחת ּבקר, ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹארּבע
ּוׁשליׁש. אּמה עׂשרה ׁשלׁש על יתר ְְְִֵֵֵֶַַָָֹאין

.ÁÎ זוית ּבכל אֹו הּזוּיֹות, מן אחד ּבמקֹום ְְִִִִֶַָָָָָָהיה
הּמתלּקט  ּתל אֹו אילן, אֹו ּגדֹולה, אבן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמארּבעּתן,

חבילה [טפחים]עׂשרה[המתרומם] אֹו אּמֹות, ארּבע מּתֹו ְֲֲִִַַַָָָ
לכאן  אּמה ּבֹו יׁש יחלק ׁשאּלּו ּכל רֹואין : - קנים ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל

ל  ׁשני ואּמה ּבּה ׁשּיׁש זוית מּׁשּום נּדֹון עׂשרה, ּבגבּה כאן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּביניהם  ויׁש ׁשלׁשה, לזה זה ּבין ואין קנים, חמּׁשה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּפּסין.
מּׁשּום  נּדֹונים - לכאן טפחים וׁשּׁשה לכאן טפחים ְְְְְִִִִִִִָָָָָָׁשּׁשה

ּפּסין. ׁשני ּבּה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶַָָזוית
.ËÎ והּוא - לּבאר האּלּו הּזוּיֹות ארּבע להקריב ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֻמּתר

לכך] מקום מספיק ורּבּה[שיהיה ראׁשּה ּפרה ׁשּתהיה ,ְְִֶֶָָָָֹֻ
ּפי על אף וׁשֹותה; הּפּסין מן שזהו ּבפנים בתנאי [וזאת ְְִִִִִַַַַָ
[- כלומר בכוח, מתערב שאינו ראׁשמצב יאחז ֶַֹֹֹׁשּלא

הּמים[בכוח]הּבהמה ׁשּבֹו הּכלי לה עם לאפשר לא [כדי ְְִִִֵֶַַַַָ
[- מתערב שאינו במצב ואז, ורּבּהלסטות. וראׁשּה הֹואיל ,ְְִָָֹֻ

לגמל ואפּלּו מּתר, ארוך]ּבפנים, קרֹובים [שצווארו היּו . ְְְֲִִִִַָָָָֻ
להׁשקֹות אסּור - מּזה ּכּלֹויֹותר ׁשהּוא לגדי אפּלּו מהן, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֻ

ׁשהּואנכנס ּכל להרחיק ּומּתר מרחק לפנים. [איזה ְְְְִִִִֶַָָָֻ
ּפׁשּוטיןשירצה] ּבפּסים ׁשּירּבה ּובלבד [עמודים], ְְְְִִִֶֶַַַ

ורּוח רּוח ּבכל אֹותן הצדדים]ׁשּמּניחין ׁשּלא [=כל ּכדי , ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
ש]יהיה עׂשרה [המרווח ׁשלׁש על יתר לחברֹו ּפס ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּוׁשליׁש. ְִַָאּמה
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.Ïהּתירּו הצבת]לא של העצה האּלּו[את [שסביבי הּפּסין ִִִֵַַָֹ
-הבאר] ּבלבד רגלים עֹולי ּולבהמת יׂשראל, ּבארץ אּלא ,ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ירד  - אדם אבל רּבים. ׁשל חּיים מים ּבאר ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּוא,
ּגבֹוהה  לּבאר מּקפת מחיצה לֹו יעׂשה אֹו ויׁשּתה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלּבאר
היה  ואם ויׁשּתה. וידלה ּבתֹוכּה ויעמד טפחים, ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹעׂשרה
זה  הרי - ּבֹו לירד יכֹול אדם ׁשאין הרּבה, רחב ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּבאר

הּפּסין ּבין ויׁשּתה הפסים]ידלה .[במתחם ְְְִִִֵֶֶַַ
.‡Ï- יׂשראל ּבארץ אפּלּו הּיחיד, ּובאר הרּבים ּבֹור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

ּגבֹוהה  מחיצה להן עׂשּו ּכן אם אּלא מהן, ממּלאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאין
טפחים  .עׂשרה ְֲִָָָ

.·Ï ּבכלי ונֹותן ממּלא הּפּסין, ּבין לבהמּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַהממּלא
ש] שתייה]לפניה[בדלי אבּוס[לצורך היה ואם [מתקן ; ְְִֵֶָָָָ

[- הבהמה להאכלת הּפּסים,[חלקו]ראׁשֹוגדול לבין נכנס ְְִִֵַַָֹ
ארּבעה[האבוס]והיה ורחב עׂשרה לרשות ּגבֹוּה [שנהפך ְְְֲַַָָָָָָָָָ

עצמו] לפניהמשל ויּתן ימּלא לא הדלי]- ׁשּמא [את , ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
לקרקע  האבּוס ּומן לאבּוס, הּדלי ויֹוציא האבּוס, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָיתקלקל

ממּל אּלא הרּבים; וׁשֹופרׁשּות האבוס]א והיא [בתוך , ְְְְִִֵֵֶַַָָ
מאליה. ֵֵֶָָׁשֹותה

.‚Ïויׁש הֹואיל חּיב; הּפּסין, לבין הרּבים מרׁשּות ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּזֹורק
עׂשרה ּגבּה ּבּה ׁשּיׁש ּגמּורה מחיצה וזוית זוית [ושטח ּבכל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ

[- נּכר שהוא הרּבּוע והרי ארּבעה, על מארּבעה ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָויֹותר
היה  ואפּלּו הּיחיד; רׁשּות ׁשּביניהם ּכל נעׂשה - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹונראה
ּפס  ורּוח רּוח ּבכל ׁשהרי - ּבאר ּביניהם ׁשם ואין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבבקעה,

מּכאן  ּופס ּבֹוקעיןמּכאן רּבים היּו ואפּלּו [הולכים]. ְֲִִִִִַַַָָָ
ּכחצר  הן והרי הּמחיצֹות, ּבטלּו לא - הּפּסין ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹועֹוברין
להׁשקֹות  ּומּתר חּיב. לתֹוכֹו, והּזֹורק ּבּה; ּבֹוקעין ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻׁשהרּבים

ּבאר. ּביניהן ׁשם היה אם ּביניהן, ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהּבהמה
.„Ï לטלטל מּתר - הּפּסין לבין נכנס אחד ׁשראׁשּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻחצר

ׁשּתי  היּו לתֹוכּה; הּפּסין ּומּבין הּפּסין, לבין ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמּתֹוכּה
ׁשּיערבּו עד אסּורין חצרות]חצרֹות, הּמים [ערוב יבׁשּו . ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ

נחׁשבּו[שבבור] ׁשּלא הּפּסין; ּבין לטלטל אסּור - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹּבׁשּבת
לֹו ּבאּו הּמים. מּׁשּום אּלא ּבתֹוכן לטלטל [לבאר]מחיצה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּנעׂשת  מחיצה ׁשּכל ּביניהן; לטלטל מּתר - ּבׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמים
ּבׁשּבת  לחיֹו אֹו קֹורתֹו ׁשּנּטלה מבֹוי מחיצה. ׁשמּה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָּבׁשּבת,

לכרמלית. ׁשּנפרץ ּפי על אף ּבֹו, לטלטל אסּור -ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
.‰Ïמלאות]אכסדרה במחיצות שאינו -[מבנה ּבבקעה ְְְְִַַָָ

מחיצֹות מּת ׁשלׁש ׁשהיא ּפי על ואף ּבכּלּה, לטלטל ר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻֻ
רּוח  וסתם ירד ּתקרה ּפי ּכאּלּו רֹואין ׁשאנּו ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָותקרה;
ּכזֹורק  ּפטּור, - לתֹוכּה הרּבים מרׁשּות והּזֹורק ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָרביעית.
זוית  קרן ׁשּנפרץ חצר אֹו ּבית קֹורה. לֹו ׁשּיׁש סתּום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלמבֹוי
על  אף ּבכּלן; לטלטל אסּור זה הרי אּמֹות, ּבעׂשר ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּלּה
עֹוׂשין  אין ּכפתח, אּמֹות עׂשר עד ׁשהיא ּפרצה ׁשּכל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּפי
אר על מּלמעלה קֹורה ׁשם היתה ואם זוית . ּבקרן ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּפתח

אֹותּה רֹואין - -]הּפרצה ּומּתר [כאילו וסתמה, ׁשּירדה ְְְְִִֶַָָָָָָָֻ
ּבכּלן. ְְְֵַָֻלטלטל

.ÂÏ הּגּודל רחב היא מקֹום, ּבכל ּבּה ׁשּמׁשערין ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹהאצּבע
אצּבעֹות  ארּבע והּטפח, יד; ּבכל ׁשל האמּורה אּמה וכל . ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּׁשה  ּבת אּמה היא - וכלאים ּבסּכה ּבין ּבׁשּבת ּבין ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֻמקֹום,
ּדחּוקֹות  טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָטפחים.
ׂשֹוחקֹות  טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים לזֹו, ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָזֹו

דבוקות] מׁש[אינן ּכיצד? להחמיר. וזה, וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָורֹווחֹות;
אּמה [אורך] עׂשרים וגבהֹו, ׂשֹוחקֹות; אּמֹות ּבארּבע ְְְְְֲִֶַַַַָָָמבֹוי,
עצבֹות.[דחוקות]עצבֹות אּמֹות עׂשר הּפרצה, רחב ; ְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹ

וכלאים. סּכה לענין ּבהן, ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא

ה'תשע"ד  א' אדר כ"א שישי יום

יח  ¤¤ּפרק
מרׁשּות ‡. אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּדבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּמֹוציא

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

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

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

רביעית ·. רבע ּכדי חלב יין, ּכּזית. קרּוׁש, היה ואם ; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
ּגמיאה ּכדי טהֹורה, אחת]ּבהמה בבת וחלב [בליעה ; ְְְְֲִֵֵֵַָָָ
אחת עין לכחל ּכדי לרפואה]טמאה, עליה חלב [להניח . ְְְֲִִֵֵֵַַַָֹ

ּבמׁשיפה לּתן ּכדי ּביצה, ולבן לכאב אּׁשה [בתחבושת ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
קטּנה עיניים] אצּבע ׁשהּוא קטן, אבר לסּו ּכדי - ׁשמן .ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

לׁשּוף ּכדי טל, יֹומֹו. ּבן קטן רגל את [לשפשף]ׁשל ְֵֶֶֶֶֶַָָָ
עיניים]תהּקילֹורי  לכאב לׁשּוף [משחה ּכדי וקילֹור, ; ְְִִִֵַָ

מדֹוכה ּפני לרחץ ּכדי ּומים, לכתישת ּבמים; [כלי ְְְְְִִִֵֵַַָֹ
הּכתיתאוכלין] ראׁש על לּתן ּכדי ּדבׁש, בגב . [מכה ְְִִֵֵַַַָֹ
ּכדי הבהמה] - הּׁשֹופכין וכל הּמׁשקין, ּכל ּוׁשאר ּדם, .ְְְְְִִֵַַַָָָָ

ְִִרביעית.
ּפי ‚. ּכמלא קטנּיֹות, ּתבן ּפרה. ּפי ּכמלא ּתבּואה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹּתבן

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

עמיר ּגדי.[קש]אכילה. ּפי ּכמלא עׂשבים, טלה. ּפי ּכמלא , ְְְֲֲִִִִִִִִֶָָָָֹֹ
מּפני  ּכגרֹוגרת, לחים, היּו אם - ּבצלים ועלי  ׁשּום ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָעלי
מצטרפין  ואין ּגדי. ּפי ּכמלא ויבׁשים, אדם; אכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹׁשהם

שונים] ׁשּבהן[המינים לחמּור זה עם הקטן זה [לשיעור ִֶֶֶֶֶָָ
ּתבן שבהם] הֹוציא ּכיצד? ׁשּבהן. לּקל מצטרפין אבל ,ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּפטּור; ּפרה, ּפי ּכמלא ּבׁשניהן יׁש אם - וקטנית ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹּתבּואה
הּׁשּבת. לענין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּגמל, ּפי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּכמלא

מּביצת „. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי - עצים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַהּמֹוציא
טרּופההּתרנגֹולים  ּבאלּפס [מעורבת], ּונתּונה ּבׁשמן ְְְְְְְִִֶֶַַָָָ

קנה,[מחבת] הּמֹוציא .[- קלמֹוס [שיעורו לעׂשֹות ּכדי ְְֲִֵֶַַָֻ
מרּסס  אֹו עבה היה ואם אצּבעֹותיו; לראׁשי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמּגיע

ּכעצים.[שבור] ׁשעּורֹו ,ְִִֵ
ּתבלין,‰. -]הּמֹוציא ּומצטרפין [שיעורן ּביצה; לתּבל ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

ּפלּפלת זה. עם ׁשהּוא.[פלפל]זה ּכל עטרן, ׁשהּוא. ּכל , ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָ
ּכל  ּבׂשמים, מיני ׁשהּוא. ּכל רע, ריח ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָריח
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הּורד ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ארּגמן שושנה ׁשהן. [עלה ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
וסתומה] נחׁשת אדומה ּכגֹון הּקׁשים, מּתכֹות מיני אחת. ,ְְִִֵֶַַַַָָֹ

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

והּמֹוציא  ׁשהּוא; ּכל ּגחלת, לגניזה. אֹותן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּמצניעין
ּפטּור. ְֶֶַָׁשלהבת,

.Â ּפחֹות ׁשעּורן לאדם, נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּמֹוציא
ׁשנים; הּדלּועין, ּומּזרע ׁשנים; קּׁשּואין, מּזרע ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַמּכגרֹוגרת:

ׁשנים  הּמצרי, ּפֹול סּביןמּזרע הּמֹוציא קמח]. ּכדי [פסולת , ְְְִִִִִִֵֶַַַַֻ
זהב צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי על ההתכה]לּתן הּמֹוציא [בעת . ְִִִֵֵֶַַָָ

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

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

ּכגרֹוגרת. ימּתיקּו, ׁשּלא ּבין ׁשּימּתיקּו ּבין - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּנכּבׁשין
.Ê,להּסקה ואם חמׁש; לאכילה, אם - ּגרעינין ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהּמֹוציא

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

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

.Á ּופּואה איסטיס, רּמֹונים, ּוקלּפי אגֹוזין, קלּפי ְְְֱִִִִִִִִֵֵַָהּמֹוציא
לצבע] המשמשים צמחים מיני ּכדי [- - הּצֹובעין ּוׁשאר ,ְְְִֵַָ

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

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

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

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

היה  אֹותֹות. ׁשּתי לכּתב ּכדי הּקלמֹוס על מּמּנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּיעלה
ּבּדיֹו אֹו אחת, אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת אֹות ּכדי ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַֻּבּקסת
זה  הרי - אחת אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת אֹות ּכדי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַֻלבּדֹו

-]ספק מהּל,[כשיעור ּכׁשהּוא ּוכתבן אֹותֹות ׁשּתי הֹוציא . ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
ּוכתבּה, אחת אֹות הֹוציא הּנחתן. היא זֹו ּכתיבתן, ְְִִִַַַַָָָָָָָָחּיב;
חסרה  ׁשּכבר ּפטּור; - ּוכתבּה ׁשנּיה אֹות והֹוציא ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָוחזר

הראׁשֹונה. ִָָָהאֹות
.Èּכחל העין]הּמֹוציא לתכׁשיט,[לצביעת ּבין לרפּואה ּבין ְְְִִִֵֵַַַָֹ

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

ּכדי וגפרית, זפת עינים. ׁשּתי לחבית,לכחל מכסה [ליצור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹ
נקבובו] השמן]לעׂשֹות חבית ׁשעוה,[במכסה לּתן . ּכדי ְֲֲִֵֵֶֶַַָ

קטן נקב ּפי לסותמו]על ּבראׁש[שבחבית לּתן ּכדי ּדבק, . ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
האפרוחים הּׁשבׁשבת לתפוס בדבק ראשו שמורחין [קנה ְֶֶַַ

רבבבדבק] רקיק[שומן]. ּתחת למׁשח ּכדי מטוגנת , [עוגה ְְְִִֵַַַָָֹ
ְֶַּכסלע.בשומן]

.‡È האּגרת חֹותם לעׂשֹות ּכדי אדמה, ּכדי הּמֹוציא טיט, . ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּפי הצורפים]ּכּור[שפת]לעׂשֹות ּדק,[אש חֹול אֹו זבל . ֲִֶֶַַ

ּכרׁשה לזּבל בסיד]ּכדי עם [לערבב לערב ּכדי ּגס, חֹול . ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ
חרׂשית סיד. סּידין ׁשל ּכף כתוש]מלא לבן ּכדי [חרס , ְְְִִִֵֶַַַָֹ

טיט  לגּבל ּכדי ׂשער, זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָלעׂשֹות
אצּבע  לסּוד ּכדי סיד, זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור  ּפי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָלעׂשֹות

ׁשּבּבנֹות בסיד]קטּנה אותם סכין ּכדי [היו ואפר, עפר . ְְֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבבהמה  לזרק ּכדי אבן, צרֹור קטּנה. צּפֹור ּדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹלכּסֹות

חרׂש זּוזים. עׂשרה מׁשקל והּוא, - ּכדי [חרס]ותרּגיׁש , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
רביעית. ּבֹו ְְִִֵַלקּבל

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

גדולה] הּוצין[נפה התמר]. לכפיפה [עלי אזן לעׂשֹות ּכדי , ְְֲִִִֵֶַָֹ
סיב[סל]מצרית התמר]. שבעץ ּפי [חוטים על לּתן ּכדי , ְְִִִִִֵֵַ

מּוכין יין. ׁשל קטן בדים]מׁשּפ ּבֹו[אגודות לעׂשֹות ּכדי , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ
ּתרוד לעׂשֹות ּכדי עצם, ּכאגֹוז. קטנה]ּכּדּור רופאים .[כף ְְֱֲֵֶֶֶַַַָ
הּכדּכד ראׁש ּבּה לגרד ּכדי - המפרידה זכּוכית מחט [ראש ְְְְִִֵַַָֹֹֹ

השתי] חוטי ׁשּיפצעבין עד אֹו מהערב], השתי ׁשּתי [יוריד ְְִֵֶַַ
ּכאחת. ְִִַַנימין

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

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

עבה] ּכל [משי ּוׁשאר ׁשּבּים, וחּיה וארנבים ּגמּלים וצמר ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּמֹוציא  טפחים. ארּבעה אר חּוט לטוֹות ּכדי - ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹהּנטוין

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

על  חמּׁשה העֹור, ארּבעה; על ארּבעה הּׂשק, ְְְֲִַַַַַַָָָָָָָֹׁשלׁשה;
ֲִָחמּׁשה.

.„È- ר הּוא עדין אּלא ּכלל, נתעּבד ׁשּלא עֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוציא
לצר ּכדי מאזניים]מׁשקלת[לעטוף]ׁשעּורֹו, קטּנה [של ְְְִִֵֶַָָֹֹ

היה ׁשקל. ּבקמח [העור]ׁשּמׁשקלּה נעׂשה לא ועדין מלּוח, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבעפצא עיבוד]ולא קמיע[חומר לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו, - ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ

לסגולה] הקודש שמות שבו קמיע עׂשּוי [לעטוף היה .ָָָ
עליו  לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו, - ּבעפצא נתעּבד לא ועדין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹּבקמח,

חמּׁשה. על חמּׁשה ׁשעּורֹו, - עּבּודֹו נגמר הּגט. ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָאת
.ÂË'ׁשמע' ּפרׁשת עליו לכּתב ּכדי מעּבד, קלף ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֻהּמֹוציא

'ּובׁשערי' ּדּוכסּוסטֹוסעד העור]. של החיצוני ּכדי [חלקו , ְְְְִֵֶַָ
ׁשל  אֹותֹות ׁשּתי עליו לכּתב ּכדי - ניר מזּוזה. עליו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹֹלכּתב

מֹוכסין שילם קׁשר שפלוני המעשר גזברי מסמנים בו [שטר ְִֶֶ
קׁשרחובו] הּמֹוציא ׁשּלנּו. מאֹותֹות ּגדֹולֹות ׁשהן [סימן , ְִֵֵֶֶֶֶַָ

ונפטר של] לּמֹוכס הראהּו ׁשּכבר ּפי על אף ח ּיב, - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמֹוכסין
ּוניר  ּפרּוע, ׁשטר הּמֹוציא לעֹולם. הּוא ראיה ׁשהרי ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָּבֹו;
ּפליטֹון  ׁשל קטּנה צלֹוחית ּפי על לכר ּכדי - ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹמחּוק
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.Ïהּתירּו הצבת]לא של העצה האּלּו[את [שסביבי הּפּסין ִִִֵַַָֹ
-הבאר] ּבלבד רגלים עֹולי ּולבהמת יׂשראל, ּבארץ אּלא ,ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ירד  - אדם אבל רּבים. ׁשל חּיים מים ּבאר ׁשּיהיה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהּוא,
ּגבֹוהה  לּבאר מּקפת מחיצה לֹו יעׂשה אֹו ויׁשּתה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלּבאר
היה  ואם ויׁשּתה. וידלה ּבתֹוכּה ויעמד טפחים, ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֹעׂשרה
זה  הרי - ּבֹו לירד יכֹול אדם ׁשאין הרּבה, רחב ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּבאר

הּפּסין ּבין ויׁשּתה הפסים]ידלה .[במתחם ְְְִִִֵֶֶַַ
.‡Ï- יׂשראל ּבארץ אפּלּו הּיחיד, ּובאר הרּבים ּבֹור ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן

ּגבֹוהה  מחיצה להן עׂשּו ּכן אם אּלא מהן, ממּלאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאין
טפחים  .עׂשרה ְֲִָָָ

.·Ï ּבכלי ונֹותן ממּלא הּפּסין, ּבין לבהמּתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַהממּלא
ש] שתייה]לפניה[בדלי אבּוס[לצורך היה ואם [מתקן ; ְְִֵֶָָָָ

[- הבהמה להאכלת הּפּסים,[חלקו]ראׁשֹוגדול לבין נכנס ְְִִֵַַָֹ
ארּבעה[האבוס]והיה ורחב עׂשרה לרשות ּגבֹוּה [שנהפך ְְְֲַַָָָָָָָָָ

עצמו] לפניהמשל ויּתן ימּלא לא הדלי]- ׁשּמא [את , ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
לקרקע  האבּוס ּומן לאבּוס, הּדלי ויֹוציא האבּוס, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָיתקלקל

ממּל אּלא הרּבים; וׁשֹופרׁשּות האבוס]א והיא [בתוך , ְְְְִִֵֵֶַַָָ
מאליה. ֵֵֶָָׁשֹותה

.‚Ïויׁש הֹואיל חּיב; הּפּסין, לבין הרּבים מרׁשּות ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּזֹורק
עׂשרה ּגבּה ּבּה ׁשּיׁש ּגמּורה מחיצה וזוית זוית [ושטח ּבכל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ

[- נּכר שהוא הרּבּוע והרי ארּבעה, על מארּבעה ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָויֹותר
היה  ואפּלּו הּיחיד; רׁשּות ׁשּביניהם ּכל נעׂשה - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹונראה
ּפס  ורּוח רּוח ּבכל ׁשהרי - ּבאר ּביניהם ׁשם ואין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבבקעה,

מּכאן  ּופס ּבֹוקעיןמּכאן רּבים היּו ואפּלּו [הולכים]. ְֲִִִִִַַַָָָ
ּכחצר  הן והרי הּמחיצֹות, ּבטלּו לא - הּפּסין ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹועֹוברין
להׁשקֹות  ּומּתר חּיב. לתֹוכֹו, והּזֹורק ּבּה; ּבֹוקעין ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֻׁשהרּבים

ּבאר. ּביניהן ׁשם היה אם ּביניהן, ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהּבהמה
.„Ï לטלטל מּתר - הּפּסין לבין נכנס אחד ׁשראׁשּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻחצר

ׁשּתי  היּו לתֹוכּה; הּפּסין ּומּבין הּפּסין, לבין ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמּתֹוכּה
ׁשּיערבּו עד אסּורין חצרות]חצרֹות, הּמים [ערוב יבׁשּו . ְְְֲֲִִֵֶַַַָָ

נחׁשבּו[שבבור] ׁשּלא הּפּסין; ּבין לטלטל אסּור - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹּבׁשּבת
לֹו ּבאּו הּמים. מּׁשּום אּלא ּבתֹוכן לטלטל [לבאר]מחיצה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּנעׂשת  מחיצה ׁשּכל ּביניהן; לטלטל מּתר - ּבׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמים
ּבׁשּבת  לחיֹו אֹו קֹורתֹו ׁשּנּטלה מבֹוי מחיצה. ׁשמּה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָּבׁשּבת,

לכרמלית. ׁשּנפרץ ּפי על אף ּבֹו, לטלטל אסּור -ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
.‰Ïמלאות]אכסדרה במחיצות שאינו -[מבנה ּבבקעה ְְְְִַַָָ

מחיצֹות מּת ׁשלׁש ׁשהיא ּפי על ואף ּבכּלּה, לטלטל ר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻֻ
רּוח  וסתם ירד ּתקרה ּפי ּכאּלּו רֹואין ׁשאנּו ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָותקרה;
ּכזֹורק  ּפטּור, - לתֹוכּה הרּבים מרׁשּות והּזֹורק ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָרביעית.
זוית  קרן ׁשּנפרץ חצר אֹו ּבית קֹורה. לֹו ׁשּיׁש סתּום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלמבֹוי
על  אף ּבכּלן; לטלטל אסּור זה הרי אּמֹות, ּבעׂשר ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּלּה
עֹוׂשין  אין ּכפתח, אּמֹות עׂשר עד ׁשהיא ּפרצה ׁשּכל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּפי
אר על מּלמעלה קֹורה ׁשם היתה ואם זוית . ּבקרן ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּפתח

אֹותּה רֹואין - -]הּפרצה ּומּתר [כאילו וסתמה, ׁשּירדה ְְְְִִֶַָָָָָָָֻ
ּבכּלן. ְְְֵַָֻלטלטל

.ÂÏ הּגּודל רחב היא מקֹום, ּבכל ּבּה ׁשּמׁשערין ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹהאצּבע
אצּבעֹות  ארּבע והּטפח, יד; ּבכל ׁשל האמּורה אּמה וכל . ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשּׁשה  ּבת אּמה היא - וכלאים ּבסּכה ּבין ּבׁשּבת ּבין ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֻמקֹום,
ּדחּוקֹות  טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָטפחים.
ׂשֹוחקֹות  טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה מׁשערין ּופעמים לזֹו, ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָזֹו

דבוקות] מׁש[אינן ּכיצד? להחמיר. וזה, וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָורֹווחֹות;
אּמה [אורך] עׂשרים וגבהֹו, ׂשֹוחקֹות; אּמֹות ּבארּבע ְְְְְֲִֶַַַַָָָמבֹוי,
עצבֹות.[דחוקות]עצבֹות אּמֹות עׂשר הּפרצה, רחב ; ְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹ

וכלאים. סּכה לענין ּבהן, ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא

ה'תשע"ד  א' אדר כ"א שישי יום

יח  ¤¤ּפרק
מרׁשּות ‡. אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּדבר ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּמֹוציא

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

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

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

רביעית ·. רבע ּכדי חלב יין, ּכּזית. קרּוׁש, היה ואם ; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
ּגמיאה ּכדי טהֹורה, אחת]ּבהמה בבת וחלב [בליעה ; ְְְְֲִֵֵֵַָָָ
אחת עין לכחל ּכדי לרפואה]טמאה, עליה חלב [להניח . ְְְֲִִֵֵֵַַַָֹ

ּבמׁשיפה לּתן ּכדי ּביצה, ולבן לכאב אּׁשה [בתחבושת ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
קטּנה עיניים] אצּבע ׁשהּוא קטן, אבר לסּו ּכדי - ׁשמן .ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

לׁשּוף ּכדי טל, יֹומֹו. ּבן קטן רגל את [לשפשף]ׁשל ְֵֶֶֶֶֶַָָָ
עיניים]תהּקילֹורי  לכאב לׁשּוף [משחה ּכדי וקילֹור, ; ְְִִִֵַָ

מדֹוכה ּפני לרחץ ּכדי ּומים, לכתישת ּבמים; [כלי ְְְְְִִִֵֵַַָֹ
הּכתיתאוכלין] ראׁש על לּתן ּכדי ּדבׁש, בגב . [מכה ְְִִֵֵַַַָֹ
ּכדי הבהמה] - הּׁשֹופכין וכל הּמׁשקין, ּכל ּוׁשאר ּדם, .ְְְְְִִֵַַַָָָָ

ְִִרביעית.
ּפי ‚. ּכמלא קטנּיֹות, ּתבן ּפרה. ּפי ּכמלא ּתבּואה, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹּתבן

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

עמיר ּגדי.[קש]אכילה. ּפי ּכמלא עׂשבים, טלה. ּפי ּכמלא , ְְְֲֲִִִִִִִִֶָָָָֹֹ
מּפני  ּכגרֹוגרת, לחים, היּו אם - ּבצלים ועלי  ׁשּום ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָעלי
מצטרפין  ואין ּגדי. ּפי ּכמלא ויבׁשים, אדם; אכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹׁשהם

שונים] ׁשּבהן[המינים לחמּור זה עם הקטן זה [לשיעור ִֶֶֶֶֶָָ
ּתבן שבהם] הֹוציא ּכיצד? ׁשּבהן. לּקל מצטרפין אבל ,ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּפטּור; ּפרה, ּפי ּכמלא ּבׁשניהן יׁש אם - וקטנית ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹּתבּואה
הּׁשּבת. לענין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּגמל, ּפי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּכמלא

מּביצת „. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי - עצים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַהּמֹוציא
טרּופההּתרנגֹולים  ּבאלּפס [מעורבת], ּונתּונה ּבׁשמן ְְְְְְְִִֶֶַַָָָ

קנה,[מחבת] הּמֹוציא .[- קלמֹוס [שיעורו לעׂשֹות ּכדי ְְֲִֵֶַַָֻ
מרּסס  אֹו עבה היה ואם אצּבעֹותיו; לראׁשי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּמּגיע

ּכעצים.[שבור] ׁשעּורֹו ,ְִִֵ
ּתבלין,‰. -]הּמֹוציא ּומצטרפין [שיעורן ּביצה; לתּבל ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

ּפלּפלת זה. עם ׁשהּוא.[פלפל]זה ּכל עטרן, ׁשהּוא. ּכל , ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָ
ּכל  ּבׂשמים, מיני ׁשהּוא. ּכל רע, ריח ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָריח
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הּורד ּבתּולת ׁשהּוא. ּכל טֹוב, ארּגמן שושנה ׁשהן. [עלה ְְֵֶֶֶֶַַַָָָ
וסתומה] נחׁשת אדומה ּכגֹון הּקׁשים, מּתכֹות מיני אחת. ,ְְִִֵֶַַַַָָֹ

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

והּמֹוציא  ׁשהּוא; ּכל ּגחלת, לגניזה. אֹותן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּמצניעין
ּפטּור. ְֶֶַָׁשלהבת,

.Â ּפחֹות ׁשעּורן לאדם, נאכלין ׁשאינן ּגּנה זרעֹוני ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהּמֹוציא
ׁשנים; הּדלּועין, ּומּזרע ׁשנים; קּׁשּואין, מּזרע ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַמּכגרֹוגרת:

ׁשנים  הּמצרי, ּפֹול סּביןמּזרע הּמֹוציא קמח]. ּכדי [פסולת , ְְְִִִִִִֵֶַַַַֻ
זהב צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי על ההתכה]לּתן הּמֹוציא [בעת . ְִִִֵֵֶַַָָ

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

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

ּכגרֹוגרת. ימּתיקּו, ׁשּלא ּבין ׁשּימּתיקּו ּבין - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּנכּבׁשין
.Ê,להּסקה ואם חמׁש; לאכילה, אם - ּגרעינין ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהּמֹוציא

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

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

.Á ּופּואה איסטיס, רּמֹונים, ּוקלּפי אגֹוזין, קלּפי ְְְֱִִִִִִִִֵֵַָהּמֹוציא
לצבע] המשמשים צמחים מיני ּכדי [- - הּצֹובעין ּוׁשאר ,ְְְִֵַָ

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

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

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

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

היה  אֹותֹות. ׁשּתי לכּתב ּכדי הּקלמֹוס על מּמּנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשּיעלה
ּבּדיֹו אֹו אחת, אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת אֹות ּכדי ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַֻּבּקסת
זה  הרי - אחת אֹות ּכדי ּובּקלמֹוס אחת אֹות ּכדי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַֻלבּדֹו

-]ספק מהּל,[כשיעור ּכׁשהּוא ּוכתבן אֹותֹות ׁשּתי הֹוציא . ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
ּוכתבּה, אחת אֹות הֹוציא הּנחתן. היא זֹו ּכתיבתן, ְְִִִַַַַָָָָָָָָחּיב;
חסרה  ׁשּכבר ּפטּור; - ּוכתבּה ׁשנּיה אֹות והֹוציא ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָוחזר

הראׁשֹונה. ִָָָהאֹות
.Èּכחל העין]הּמֹוציא לתכׁשיט,[לצביעת ּבין לרפּואה ּבין ְְְִִִֵֵַַַָֹ

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

ּכדי וגפרית, זפת עינים. ׁשּתי לחבית,לכחל מכסה [ליצור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹ
נקבובו] השמן]לעׂשֹות חבית ׁשעוה,[במכסה לּתן . ּכדי ְֲֲִֵֵֶֶַַָ

קטן נקב ּפי לסותמו]על ּבראׁש[שבחבית לּתן ּכדי ּדבק, . ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
האפרוחים הּׁשבׁשבת לתפוס בדבק ראשו שמורחין [קנה ְֶֶַַ

רבבבדבק] רקיק[שומן]. ּתחת למׁשח ּכדי מטוגנת , [עוגה ְְְִִֵַַַָָֹ
ְֶַּכסלע.בשומן]

.‡È האּגרת חֹותם לעׂשֹות ּכדי אדמה, ּכדי הּמֹוציא טיט, . ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּפי הצורפים]ּכּור[שפת]לעׂשֹות ּדק,[אש חֹול אֹו זבל . ֲִֶֶַַ

ּכרׁשה לזּבל בסיד]ּכדי עם [לערבב לערב ּכדי ּגס, חֹול . ְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ
חרׂשית סיד. סּידין ׁשל ּכף כתוש]מלא לבן ּכדי [חרס , ְְְִִִֵֶַַַָֹ

טיט  לגּבל ּכדי ׂשער, זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ּפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָלעׂשֹות
אצּבע  לסּוד ּכדי סיד, זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור  ּפי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָלעׂשֹות

ׁשּבּבנֹות בסיד]קטּנה אותם סכין ּכדי [היו ואפר, עפר . ְְֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבבהמה  לזרק ּכדי אבן, צרֹור קטּנה. צּפֹור ּדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹלכּסֹות

חרׂש זּוזים. עׂשרה מׁשקל והּוא, - ּכדי [חרס]ותרּגיׁש , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
רביעית. ּבֹו ְְִִֵַלקּבל

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

גדולה] הּוצין[נפה התמר]. לכפיפה [עלי אזן לעׂשֹות ּכדי , ְְֲִִִֵֶַָֹ
סיב[סל]מצרית התמר]. שבעץ ּפי [חוטים על לּתן ּכדי , ְְִִִִִֵֵַ

מּוכין יין. ׁשל קטן בדים]מׁשּפ ּבֹו[אגודות לעׂשֹות ּכדי , ְְֲִִֵֵֶַַַָָ
ּתרוד לעׂשֹות ּכדי עצם, ּכאגֹוז. קטנה]ּכּדּור רופאים .[כף ְְֱֲֵֶֶֶַַַָ
הּכדּכד ראׁש ּבּה לגרד ּכדי - המפרידה זכּוכית מחט [ראש ְְְְִִֵַַָֹֹֹ

השתי] חוטי ׁשּיפצעבין עד אֹו מהערב], השתי ׁשּתי [יוריד ְְִֵֶַַ
ּכאחת. ְִִַַנימין

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

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

עבה] ּכל [משי ּוׁשאר ׁשּבּים, וחּיה וארנבים ּגמּלים וצמר ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּמֹוציא  טפחים. ארּבעה אר חּוט לטוֹות ּכדי - ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹהּנטוין

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

על  חמּׁשה העֹור, ארּבעה; על ארּבעה הּׂשק, ְְְֲִַַַַַַָָָָָָָֹׁשלׁשה;
ֲִָחמּׁשה.

.„È- ר הּוא עדין אּלא ּכלל, נתעּבד ׁשּלא עֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמֹוציא
לצר ּכדי מאזניים]מׁשקלת[לעטוף]ׁשעּורֹו, קטּנה [של ְְְִִֵֶַָָֹֹ

היה ׁשקל. ּבקמח [העור]ׁשּמׁשקלּה נעׂשה לא ועדין מלּוח, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבעפצא עיבוד]ולא קמיע[חומר לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו, - ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ

לסגולה] הקודש שמות שבו קמיע עׂשּוי [לעטוף היה .ָָָ
עליו  לכּתב ּכדי ׁשעּורֹו, - ּבעפצא נתעּבד לא ועדין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹּבקמח,

חמּׁשה. על חמּׁשה ׁשעּורֹו, - עּבּודֹו נגמר הּגט. ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָאת
.ÂË'ׁשמע' ּפרׁשת עליו לכּתב ּכדי מעּבד, קלף ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֻהּמֹוציא

'ּובׁשערי' ּדּוכסּוסטֹוסעד העור]. של החיצוני ּכדי [חלקו , ְְְְִֵֶַָ
ׁשל  אֹותֹות ׁשּתי עליו לכּתב ּכדי - ניר מזּוזה. עליו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹֹלכּתב

מֹוכסין שילם קׁשר שפלוני המעשר גזברי מסמנים בו [שטר ְִֶֶ
קׁשרחובו] הּמֹוציא ׁשּלנּו. מאֹותֹות ּגדֹולֹות ׁשהן [סימן , ְִֵֵֶֶֶֶַָ

ונפטר של] לּמֹוכס הראהּו ׁשּכבר ּפי על אף ח ּיב, - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמֹוכסין
ּוניר  ּפרּוע, ׁשטר הּמֹוציא לעֹולם. הּוא ראיה ׁשהרי ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָּבֹו;
ּפליטֹון  ׁשל קטּנה צלֹוחית ּפי על לכר ּכדי - ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹמחּוק
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ּבּלבן[בושם] יׁש ואם ׁשּתי [במחיקה]; לכּתב ּכדי ׁשּלֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַֹֹ
חּיב. מֹוכסין, קׁשר ׁשל ְִֶֶֶַָאֹותֹות

.ÊË,חּיים ׁשהן ּפי על אף - ועֹוף חּיה ּבהמה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוציא
חֹולה,חּיב  אֹו ּכפּות היה ואם מּׂשאֹוי; אינֹו חי, אדם אבל . ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ

מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו ּבזמן [מסייעת]הּמֹוציא ּבנּה את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
אחת.[רגל]ׁשּנֹוטל ּומּניח אחת ִֵֶַַַַַַ

.ÊÈ מּׁשּום חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס חי, ּתינֹוק ְְִִִִַַַַָָָהּמֹוציא
טפלה הּכיס ׁשאין הֹוציא [בטילה]הּכיס, אם אבל לּתינֹוק; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבידֹו וטּבעֹותיו ּבכליו מלּבׁש ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻאת
ּכליו היּו לֹו. טפלה ׁשהּכל ּפטּור, על [בגדיו]- מקּפלין ְְִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

חּיב. אֹותֹו, הּנֹוׂשא - ְֵֵַַָּכתפֹו
.ÁÈ חי חגב צּפרת הּמֹוציא ּכגרֹוגרת. ּומת, ׁשהּוא; ּכל , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ארבה]ּכרמים מּפני [מין ׁשהּוא, ּכל - מתה ּבין חּיה ּבין , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הּמת, ּבּה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרפּואה; אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּמצניעין
מת  הֹוצאתֹו: ׁשעּור ּכ טמאתֹו, ּכׁשעּור - והּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּנבלה,

ּבכעדׁשה.ּונב  וׁשרץ, ּבכּזית; לה, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
.ËÈׁשם המת]היה מצמצם[מבשר והֹוציא [בדיוק]ּכּזית , ְְְִִַַָָָָֻ

ׁשּנתמעט  ּבמעׂשיו, הֹועיל ׁשהרי חּיב, - זית ּכחצי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ּומחצה, מּכּזית זית ּכחצי הֹוציא אם אבל מּלטּמא. ְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָהּׁשעּור

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

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

.ׁשהּוא  ֶ
.‡Î וׁשכח לדגמא, אֹו לרפּואה, אֹו לזריעה, ּדבר ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻהּמצניע

ׁשעל  ׁשהּוא, ּבכל עליו חּיב - סתם והֹוציאֹו הצניעֹו, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמה
חּיבין  אין האדם, ּוׁשאר הֹוציא; ראׁשֹונה מחׁשבה ְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדעת

ּבׁשעּורֹו אּלא האֹוצר עליו לתֹו ּכבר ׁשהֹוציא זה זרק . ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
הראשונה] ממחשבתו ונמלך ׁשּמקֹומֹו[מחסן, ּפי על אף -ְִֶַַ

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

.·Î ראּוי ואינֹו להצניעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבר
חּיב;להצנ  והֹוציאֹו, אחד הצניעֹו אם - הּנּדה ּדם ּכגֹון יע, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ

הֹוצאת  על אּלא חּיבין ׁשאין עליו, ּפטּורין האדם, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוׁשאר
הּכׁשר ומועיל]ּדבר ּכמֹוהּו.[ראוי ּומצניעין להצניע, ְְְִִִֵַַַַָָָָ

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

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

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

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

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

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

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

.ההֹוצאה  ַָָ
.ÊÎ קדם ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹהֹוציא

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

טמאה לענין הּׁשעּור ׁשהׁשלים מּפני ּכּזית, על [רק נתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻ
טומאה] מקבל כביצה נתחּיב.אוכל לא אֹו ,ְִֵַֹ

.ÁÎ,ּבכלי ׁשהֹוציאֹו ּפי על אף - מּכּׁשעּור ּפחֹות ְִִִִִִִֶַַַַָהּמֹוציא
טפלה ׁשהּכלי להֹוצאת [בטילה]ּפטּור; ּכּונתֹו ואין לֹו, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכּׁשעּור. ּבֹו אין והרי ּׁשּבתֹוכֹו, מה להֹוצאת אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכלי,
ּפטּור  - ּבמּטה ּכפּות ׁשאינֹו חי אדם הֹוציא אם ,ְְִִִִֵֶַָָָָָָלפיכ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. טפלה ׁשהּמּטה הּמּטה, על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאף

הרֹוכלים קּפת לנשים]הּמֹוציא בשמים על [מוכרי אף - ְִִַַַַָֻ
הֹוציא  ואפּלּו הרּבה, מינין ּבּה ׁשּיׁש אינֹוּפי - ּכּפֹו ּבתֹו ן ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

הּוא. אחד הֹוצאה ׁשם אחת; אּלא ֵֶֶַַַָָָָָחּיב

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

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

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

חּיב. ֶַָזה
לחּזקֹו·. ׁשּסּמרֹו מסּמר ּבסנּדל יֹוצאין ּביֹום אין ואפּלּו ; ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻ

עליו  ׁשּיׁש ּבאבנט לצאת ּומּתר ּבֹו. יצא ׁשּלא ּגזרּו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטֹוב
עֹוׂשין, ׁשהּמלכים ּכמֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל קבּועֹות ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָחתיכֹות
ׁשּלא  והּוא, מּתר; ּתכׁשיט ׁשהּוא וכל ּתכׁשיט, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻמּפני

ויבֹוא [האבנט]יהא הרּבים, ּברׁשּות יּפל ׁשּמא - רפּוי ְְְִִִֵֶַָָָָֹ
ֲִַלהביאֹו.

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

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

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

מּתכׁשיטיה  הרּבים ׁשהיא ּברׁשּות ּתֹוציאּה ׁשּמא ּגזרה, ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ואם  ּתמיד; עֹוׂשֹות ׁשהּנׁשים ּכדר לחברֹותיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלהראֹות
ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
להראֹות; ּדרּכֹו ואין ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני חֹותם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעליה

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

ּפטּורה  והאּׁשה, חּיב; נקּובה, ׁשאינּה ּבמחט ׁשּיצא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואיׁש
ׁשּמא  ּגזרה אּלא אסּורה, ואינּה מּתכׁשיטיה, ׁשהיא מ ּפני -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

לחברֹותיה  ׁשאינֹוּתראה ּבדבר הּיֹוצא ּכל הּכלל: זה . ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּמֹוציאין  ּכדר והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָמּתכׁשיטיו,
מּתכׁשיטיו, ׁשהּוא ּבדבר הּיֹוצא וכל חּיב; - ּדבר ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָאֹותֹו
ּברׁשּות  להביאֹו ויבֹוא ּבמהרה ׁשּיּפל ואפׁשר רפּוי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוהיה
אֹותן  לׁשלף ׁשּדרּכּה ּבתכׁשיטין ׁשּיצאת אּׁשה וכן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהרּבים,
ּתכׁשיט, ׁשהּוא ּדבר וכל ּפטּורין; אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּולהראֹותן

להראֹותֹו ּדרּכּה ואין נֹופל ּבֹו.ואינֹו לצאת מּתר זה הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אצעדה ,יֹוצאין [צמיד]לפיכ - ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע ׁשּמּניחין ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

וכן  ּתּׁשמט. ולא לּבׂשר, ּדבּוקה ׁשּתהיה והּוא ּבׁשּבת; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבּה
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

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

הרּבים  ּברׁשּות ותעבירם טבילה, ּבציץ ּבׁשעת ולא ; ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ
הּציץ  מן ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ּבלחיים ולא עיניה, ּבין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמּנחת
ׁשל  ּבעטרת ולא ּבזה; זה ּתפּורין ׁשאינן ּבזמן לחיּה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעל
הּבנֹות  ּבהן ׁשּיֹוצאין ּבכבלים ולא ּבראׁשּה, ׁשּמּנחת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻזהב
אסּורין  אּלּו ּכל ּגּסה. ּפסיעה יפסעּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּברגליהן,

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

ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית ולא האף, על [בושם]ּבנזמי הּקבּועה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּטֹוב, ׁשמן ּבֹו ׁשּמּניחין העגל הּקטן ּבּכיס ולא ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזרֹועּה,
על  ׁשּמּנחת ׂשער ׁשל ּבפאה ולא 'ּכֹוכלת', הּנקרא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהּוא
ׁשל  ּבכבּול ולא הרּבה, ׂשער ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹראׁשּה

לפניה סביב אֹותֹו ׁשּמּקפת עליה]צמר מונח יהא ,[שהציץ ְִֶֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשל  ּבׁשן ולא ׁשּנפל, ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ׁשּמּנחת ּבׁשן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא
ׁשן  אבל - ּבׁשּניה ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ׁשן על ׁשּמּנחת ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹזהב
ּבהם, לצאת אסּורין אּלּו ּכל נּכר. ׁשאינֹו מּתר, ּכסף ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻׁשל

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

ּופאה  מּכבּול חּוץ מערבת; ׁשאינּה ּבחצר אפּלּו ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלצאת
על  ּתתּגּנה ׁשּלא ּכדי - לחצר ּבהן לצאת ׁשּמּתר ׂשער, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשל

ּכלל,ּבעלּה ּבׂשם ּבּה ׁשאין ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית והּיֹוצאת . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ֶֶַחּיבת.

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

ּבהמה  ׁשל ּבין חברּתּה, ׁשל ּבין ׁשּלּה, החּוטין ולא ׁשהיּו . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּתחלץ  וׁשּמא לּה, הם ׁשּׁשבח ילּדה, ּבׁשל הּזקנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא
וכל  זקנה. ּבחּוטי יֹוצאה ילּדה, אבל לחברֹותיה; ְְְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָותראם

ראׁשּה על ּבֹו יֹוצאה אריג, .ׁשהּוא ְִֶַָָָֹ
.È חֹונקת ׁשאינּה מּפני - ׁשּבצּוארּה ּבחּוטין אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה

ּבהן רפויים]עצמּה חֹוצצין[והם ואינן ואין , [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
שתסירם] ּתראה חשש ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָ

ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה לחברֹותיה. זהב [טס]אֹותם ׁשל ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָ
ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבראׁשּה,
ּבזמן  זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ּולהראֹות; ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹלחלץ

ּבּׂשבכה קׁשּורין יּפלּו.[כיסוי]ׁשהם ׁשּלא ּכדי ראׁשּה, ׁשעל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ּבהם. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

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

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

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

ּבׁשּבת  לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני ויֹוצאֹות ּפיה . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּבאזניהן ּבקיסמין יסתם הּנׁשים לא למען האזנים [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ּוברעלֹותהנקב] הראש], ׁשּבכסּותן,[עטיפת אֹו ׁשּבצּוארן ְְְִִֶֶַָָָָ
הגוף]ּוברדיד כל המכסה ּופֹורפת [הכרוך]הּפרּוף[בד . ְִִֶֶַָ

הרדיד] שפת האגֹוז,[כורכת ועל האבן על ּבׁשּבת ְְְֱִֶֶַַַַָָָָּכּתחּלה
להֹוציאֹו ּכדי האגֹוז על ותפרף תערים ולא [את ויֹוצאה; ְְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹ

לכּתחּלה,האגוז] הּמטּבע על תפרף לא וכן הּקטן. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹלבנּה
ּבֹו. יֹוצאה ּפרפה, ואם לטלטלֹו; ׁשאסּור ְְְְְְְִִֵֶַָָָָמּפני

.‚È,הרּבים לרׁשּות וׁשּבסנּדלֹו ׁשּבׁשּניו ּבקיסם אדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹוצא
ּובלבד  הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ּובספֹוג ּובמֹו יחזיר; לא נפל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹואם
והּמׁשיחה  החּוט ׁשהרי מׁשיחה, אֹו חּוט עליהן יכר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
הּׁשּום  ּבקלּפת ויֹוצא לּמּכה. מֹועילין ואינם אצלֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחׁשּובין

ּובאגד הּמּכה, ׁשעל הּבצל כרוך]ּובקלּפת ּגּבי [בד ׁשעל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּומלגמה, ּובאסּפלֹונית, ּבׁשּבת; ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻהּמּכה,

תחבושות]ּורטּיה ּובסלע[מיני הּמּכה, ּגּבי [מטבע]ׁשעל ְְִֵֶֶַַַַַָָ
הּצינית ּגּבי הרגל]ׁשעל בפרסת החרּגֹול [מכה ּובביצת , ְְִִֵֵֶַַַַַַ

ארבה] הּצלּוב[מין ּובמסמר הּׁשּועל, ּובׁשן שתלו , [מעץ ְְְֵֵַַַָָ
אדם] רפּואה עליו מּׁשּום אֹותֹו ׁשּתֹולין ּדבר ּובכל והּוא , - ְְְִִֶָָָָ

מֹועיל. ׁשהּוא הרֹופאים ְְִִֶֶָֹׁשּיאמרּו
.„Èּתקּומה ּבאבן האּׁשה למעוברת]יֹוצאת סגולה ,[אבן ְְִֵֶֶָָָ

ל-]ּובמׁשקל במשקלו השווה ׁשּנתּכּון [תחליף ּתקּומה אבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָ
הּנׁשים  ׁשאר אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ולא לרפּואה; ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻּוׁשקלֹו

ּבקמיע ויֹוצאין ותּפיל. ּתתעּבר ׁשּמא ממחה [של]- ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
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ּבּלבן[בושם] יׁש ואם ׁשּתי [במחיקה]; לכּתב ּכדי ׁשּלֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַֹֹ
חּיב. מֹוכסין, קׁשר ׁשל ְִֶֶֶַָאֹותֹות

.ÊË,חּיים ׁשהן ּפי על אף - ועֹוף חּיה ּבהמה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוציא
חֹולה,חּיב  אֹו ּכפּות היה ואם מּׂשאֹוי; אינֹו חי, אדם אבל . ְֲִֵֶַַַָָָָָָָ

מדּדה והאּׁשה חּיב. אֹותֹו ּבזמן [מסייעת]הּמֹוציא ּבנּה את ְְְְִִִֶַַַַָָָָָ
אחת.[רגל]ׁשּנֹוטל ּומּניח אחת ִֵֶַַַַַַ

.ÊÈ מּׁשּום חּיב - ּבצּוארֹו ּתלּוי וכיס חי, ּתינֹוק ְְִִִִַַַַָָָהּמֹוציא
טפלה הּכיס ׁשאין הֹוציא [בטילה]הּכיס, אם אבל לּתינֹוק; ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבידֹו וטּבעֹותיו ּבכליו מלּבׁש ׁשהּוא ּפי על אף הּגדֹול, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻאת
ּכליו היּו לֹו. טפלה ׁשהּכל ּפטּור, על [בגדיו]- מקּפלין ְְִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

חּיב. אֹותֹו, הּנֹוׂשא - ְֵֵַַָּכתפֹו
.ÁÈ חי חגב צּפרת הּמֹוציא ּכגרֹוגרת. ּומת, ׁשהּוא; ּכל , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ארבה]ּכרמים מּפני [מין ׁשהּוא, ּכל - מתה ּבין חּיה ּבין , ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הּמת, ּבּה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לרפּואה; אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּמצניעין
מת  הֹוצאתֹו: ׁשעּור ּכ טמאתֹו, ּכׁשעּור - והּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻוהּנבלה,

ּבכעדׁשה.ּונב  וׁשרץ, ּבכּזית; לה, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
.ËÈׁשם המת]היה מצמצם[מבשר והֹוציא [בדיוק]ּכּזית , ְְְִִַַָָָָֻ

ׁשּנתמעט  ּבמעׂשיו, הֹועיל ׁשהרי חּיב, - זית ּכחצי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ּומחצה, מּכּזית זית ּכחצי הֹוציא אם אבל מּלטּמא. ְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָהּׁשעּור

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

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

.ׁשהּוא  ֶ
.‡Î וׁשכח לדגמא, אֹו לרפּואה, אֹו לזריעה, ּדבר ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻהּמצניע

ׁשעל  ׁשהּוא, ּבכל עליו חּיב - סתם והֹוציאֹו הצניעֹו, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלמה
חּיבין  אין האדם, ּוׁשאר הֹוציא; ראׁשֹונה מחׁשבה ְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדעת

ּבׁשעּורֹו אּלא האֹוצר עליו לתֹו ּכבר ׁשהֹוציא זה זרק . ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
הראשונה] ממחשבתו ונמלך ׁשּמקֹומֹו[מחסן, ּפי על אף -ְִֶַַ

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

.·Î ראּוי ואינֹו להצניעֹו אדם ּבני ּדר ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבר
חּיב;להצנ  והֹוציאֹו, אחד הצניעֹו אם - הּנּדה ּדם ּכגֹון יע, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ

הֹוצאת  על אּלא חּיבין ׁשאין עליו, ּפטּורין האדם, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוׁשאר
הּכׁשר ומועיל]ּדבר ּכמֹוהּו.[ראוי ּומצניעין להצניע, ְְְִִִֵַַַַָָָָ

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

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

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

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

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

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

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

.ההֹוצאה  ַָָ
.ÊÎ קדם ותפחה וחזרה וצמקה לאכילה, ּכגרֹוגרת ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹהֹוציא

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

טמאה לענין הּׁשעּור ׁשהׁשלים מּפני ּכּזית, על [רק נתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֻ
טומאה] מקבל כביצה נתחּיב.אוכל לא אֹו ,ְִֵַֹ

.ÁÎ,ּבכלי ׁשהֹוציאֹו ּפי על אף - מּכּׁשעּור ּפחֹות ְִִִִִִִֶַַַַָהּמֹוציא
טפלה ׁשהּכלי להֹוצאת [בטילה]ּפטּור; ּכּונתֹו ואין לֹו, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכּׁשעּור. ּבֹו אין והרי ּׁשּבתֹוכֹו, מה להֹוצאת אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכלי,
ּפטּור  - ּבמּטה ּכפּות ׁשאינֹו חי אדם הֹוציא אם ,ְְִִִִֵֶַָָָָָָלפיכ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. טפלה ׁשהּמּטה הּמּטה, על ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאף

הרֹוכלים קּפת לנשים]הּמֹוציא בשמים על [מוכרי אף - ְִִַַַַָֻ
הֹוציא  ואפּלּו הרּבה, מינין ּבּה ׁשּיׁש אינֹוּפי - ּכּפֹו ּבתֹו ן ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

הּוא. אחד הֹוצאה ׁשם אחת; אּלא ֵֶֶַַַָָָָָחּיב

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

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

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

חּיב. ֶַָזה
לחּזקֹו·. ׁשּסּמרֹו מסּמר ּבסנּדל יֹוצאין ּביֹום אין ואפּלּו ; ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻ

עליו  ׁשּיׁש ּבאבנט לצאת ּומּתר ּבֹו. יצא ׁשּלא ּגזרּו ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻטֹוב
עֹוׂשין, ׁשהּמלכים ּכמֹו זהב, וׁשל ּכסף ׁשל קבּועֹות ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָחתיכֹות
ׁשּלא  והּוא, מּתר; ּתכׁשיט ׁשהּוא וכל ּתכׁשיט, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻמּפני

ויבֹוא [האבנט]יהא הרּבים, ּברׁשּות יּפל ׁשּמא - רפּוי ְְְִִִֵֶַָָָָֹ
ֲִַלהביאֹו.

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

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

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

מּתכׁשיטיה  הרּבים ׁשהיא ּברׁשּות ּתֹוציאּה ׁשּמא ּגזרה, ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ואם  ּתמיד; עֹוׂשֹות ׁשהּנׁשים ּכדר לחברֹותיה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלהראֹות
ׁשּיׁש ּבטּבעת לצאת מּתר האיׁש אבל ּפטּורה. ּבּה, ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻיצאת
להראֹות; ּדרּכֹו ואין ּתכׁשיט, ׁשהּוא מּפני חֹותם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעליה

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

ּפטּורה  והאּׁשה, חּיב; נקּובה, ׁשאינּה ּבמחט ׁשּיצא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָואיׁש
ׁשּמא  ּגזרה אּלא אסּורה, ואינּה מּתכׁשיטיה, ׁשהיא מ ּפני -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

לחברֹותיה  ׁשאינֹוּתראה ּבדבר הּיֹוצא ּכל הּכלל: זה . ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּמֹוציאין  ּכדר והֹוציאֹו מלּבּוׁש, ּדר ואינֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָמּתכׁשיטיו,
מּתכׁשיטיו, ׁשהּוא ּבדבר הּיֹוצא וכל חּיב; - ּדבר ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָאֹותֹו
ּברׁשּות  להביאֹו ויבֹוא ּבמהרה ׁשּיּפל ואפׁשר רפּוי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוהיה
אֹותן  לׁשלף ׁשּדרּכּה ּבתכׁשיטין ׁשּיצאת אּׁשה וכן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהרּבים,
ּתכׁשיט, ׁשהּוא ּדבר וכל ּפטּורין; אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּולהראֹותן

להראֹותֹו ּדרּכּה ואין נֹופל ּבֹו.ואינֹו לצאת מּתר זה הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אצעדה ,יֹוצאין [צמיד]לפיכ - ּבּׁשֹוק אֹו ּבּזרֹוע ׁשּמּניחין ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ

וכן  ּתּׁשמט. ולא לּבׂשר, ּדבּוקה ׁשּתהיה והּוא ּבׁשּבת; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבּה
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

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

הרּבים  ּברׁשּות ותעבירם טבילה, ּבציץ ּבׁשעת ולא ; ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ
הּציץ  מן ׁשּיֹורדין זהב ׁשל ּבלחיים ולא עיניה, ּבין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמּנחת
ׁשל  ּבעטרת ולא ּבזה; זה ּתפּורין ׁשאינן ּבזמן לחיּה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעל
הּבנֹות  ּבהן ׁשּיֹוצאין ּבכבלים ולא ּבראׁשּה, ׁשּמּנחת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻזהב
אסּורין  אּלּו ּכל ּגּסה. ּפסיעה יפסעּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּברגליהן,

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

ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית ולא האף, על [בושם]ּבנזמי הּקבּועה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּטֹוב, ׁשמן ּבֹו ׁשּמּניחין העגל הּקטן ּבּכיס ולא ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזרֹועּה,
על  ׁשּמּנחת ׂשער ׁשל ּבפאה ולא 'ּכֹוכלת', הּנקרא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהּוא
ׁשל  ּבכבּול ולא הרּבה, ׂשער ּבעלת ׁשּתראה ּכדי ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹראׁשּה

לפניה סביב אֹותֹו ׁשּמּקפת עליה]צמר מונח יהא ,[שהציץ ְִֶֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשל  ּבׁשן ולא ׁשּנפל, ׁשן ּבמקֹום ּבפיה ׁשּמּנחת ּבׁשן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא
ׁשן  אבל - ּבׁשּניה ׁשּיׁש אדם אֹו ׁשחר ׁשן על ׁשּמּנחת ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹזהב
ּבהם, לצאת אסּורין אּלּו ּכל נּכר. ׁשאינֹו מּתר, ּכסף ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻׁשל

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

ּופאה  מּכבּול חּוץ מערבת; ׁשאינּה ּבחצר אפּלּו ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלצאת
על  ּתתּגּנה ׁשּלא ּכדי - לחצר ּבהן לצאת ׁשּמּתר ׂשער, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשל

ּכלל,ּבעלּה ּבׂשם ּבּה ׁשאין ּפליטֹון ׁשל ּבצלֹוחית והּיֹוצאת . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ֶֶַחּיבת.

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

ּבהמה  ׁשל ּבין חברּתּה, ׁשל ּבין ׁשּלּה, החּוטין ולא ׁשהיּו . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּתחלץ  וׁשּמא לּה, הם ׁשּׁשבח ילּדה, ּבׁשל הּזקנה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא
וכל  זקנה. ּבחּוטי יֹוצאה ילּדה, אבל לחברֹותיה; ְְְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָותראם

ראׁשּה על ּבֹו יֹוצאה אריג, .ׁשהּוא ְִֶַָָָֹ
.È חֹונקת ׁשאינּה מּפני - ׁשּבצּוארּה ּבחּוטין אּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוצאה

ּבהן רפויים]עצמּה חֹוצצין[והם ואינן ואין , [בטבילה, ְְְִֵֶַָָָ
שתסירם] ּתראה חשש ׁשּמא אסּורין, - צבּועין היּו ואם ;ְְְֲִִִֶֶַָָ

ּבכליל אּׁשה ויֹוצאה לחברֹותיה. זהב [טס]אֹותם ׁשל ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָ
ּדרּכּה ׁשאין חׁשּובה אּׁשה אּלא ּבֹו יֹוצאה ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבראׁשּה,
ּבזמן  זהב, ׁשל ּובלחיים ּבציץ ויֹוצאה ּולהראֹות; ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹלחלץ

ּבּׂשבכה קׁשּורין יּפלּו.[כיסוי]ׁשהם ׁשּלא ּכדי ראׁשּה, ׁשעל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ּבהם. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

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

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

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

ּבׁשּבת  לכּתחּלה תּתן ולא הּפה; ריח מּפני ויֹוצאֹות ּפיה . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּבאזניהן ּבקיסמין יסתם הּנׁשים לא למען האזנים [בחורי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ּוברעלֹותהנקב] הראש], ׁשּבכסּותן,[עטיפת אֹו ׁשּבצּוארן ְְְִִֶֶַָָָָ
הגוף]ּוברדיד כל המכסה ּופֹורפת [הכרוך]הּפרּוף[בד . ְִִֶֶַָ

הרדיד] שפת האגֹוז,[כורכת ועל האבן על ּבׁשּבת ְְְֱִֶֶַַַַָָָָּכּתחּלה
להֹוציאֹו ּכדי האגֹוז על ותפרף תערים ולא [את ויֹוצאה; ְְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹ

לכּתחּלה,האגוז] הּמטּבע על תפרף לא וכן הּקטן. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹלבנּה
ּבֹו. יֹוצאה ּפרפה, ואם לטלטלֹו; ׁשאסּור ְְְְְְְִִֵֶַָָָָמּפני

.‚È,הרּבים לרׁשּות וׁשּבסנּדלֹו ׁשּבׁשּניו ּבקיסם אדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹוצא
ּובלבד  הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ּובספֹוג ּובמֹו יחזיר; לא נפל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹואם
והּמׁשיחה  החּוט ׁשהרי מׁשיחה, אֹו חּוט עליהן יכר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
הּׁשּום  ּבקלּפת ויֹוצא לּמּכה. מֹועילין ואינם אצלֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחׁשּובין

ּובאגד הּמּכה, ׁשעל הּבצל כרוך]ּובקלּפת ּגּבי [בד ׁשעל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
ּומלגמה, ּובאסּפלֹונית, ּבׁשּבת; ּומּתירֹו וקֹוׁשרֹו ְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻהּמּכה,

תחבושות]ּורטּיה ּובסלע[מיני הּמּכה, ּגּבי [מטבע]ׁשעל ְְִֵֶֶַַַַַָָ
הּצינית ּגּבי הרגל]ׁשעל בפרסת החרּגֹול [מכה ּובביצת , ְְִִֵֵֶַַַַַַ

ארבה] הּצלּוב[מין ּובמסמר הּׁשּועל, ּובׁשן שתלו , [מעץ ְְְֵֵַַַָָ
אדם] רפּואה עליו מּׁשּום אֹותֹו ׁשּתֹולין ּדבר ּובכל והּוא , - ְְְִִֶָָָָ

מֹועיל. ׁשהּוא הרֹופאים ְְִִֶֶָֹׁשּיאמרּו
.„Èּתקּומה ּבאבן האּׁשה למעוברת]יֹוצאת סגולה ,[אבן ְְִֵֶֶָָָ

ל-]ּובמׁשקל במשקלו השווה ׁשּנתּכּון [תחליף ּתקּומה אבן ְְְְִִֵֶֶֶַַָ
הּנׁשים  ׁשאר אּלא ּבלבד, עּברה אּׁשה ולא לרפּואה; ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻּוׁשקלֹו

ּבקמיע ויֹוצאין ותּפיל. ּתתעּבר ׁשּמא ממחה [של]- ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
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ּבני [לסגולה] ׁשלׁשה ׁשרּפא זה ממחה? קמיע הּוא זה ואי .ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ
ּבקמיעין  אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשרּפא אדם ׁשעׂשהּו אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹאדם,
מּפני  ּפטּור, - ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע יצא ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאחרים.

ּפטּור. ּבּתפּלין, הּיֹוצא וכן מלּבּוׁש. ּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהֹוציאֹו
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי

ּביחיד  יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם יצא הּבריאה; ולא . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ
תצא  ולא ּגדֹול. ּבחלּוק הּוא יֹוצא אבל ּגדֹול, ּבמנעל ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָֹקטן
ׁשעה  ּבֹו יצאה ׁשּלא חדׁש ּבמנעל ולא רפּוי, ּבמנעל ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָֹֹאּׁשה

הּקּטע ואין יֹום. מּבעֹוד רגל]אחת ּבּקב[קטוע [רגל יֹוצא ְְִִֵֵֵַַַַַַ
אנקטמיןתותבת] מיוחד]ׁשּלֹו. עץ[מנעל [המשמשים ׁשל ְְִֵֶֶַַ

ּדרכי לתותבת] מן ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ּבהן יֹוצאין אין -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּפטּור  יצאּו, ואם ין.הּמלּבּוׁש; ְְְְִִַַָ

.ÊËּבפקרּיֹון נכרית]יֹוצאין ׁשּבראׁשי [צמר]ּובצּפה[פאה ְְְְְִִִֵֶָָֻ
חטטין אֹו[שחין]ּבעלי ּוכרכן, ׁשּצבען ּבזמן אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבהן  עׂשה לא אם אבל יֹום; מּבעֹוד אחת ׁשעה ּבהן ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּיצא
ּבהן. לצאת אסּור - הּׁשּבת קדם ּבהן יצא ולא ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמעׂשה,

.ÊÈּובסגֹוס עבה, ּבׂשק שינה]יֹוצאין ּוביריעה [בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ
ּובחמילה[מעור] עב], לא [בגד אבל הּגׁשמים; מּפני - ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ

הּכר  הּגׁשמים. מּפני - ּבמחצלת ולא ּבקּפה, ולא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּבתבה,
ורקין רּכין היּו אם - מּתר [דקים]והּכסת - הּבגדים ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

היּו ואם מלּבּוׁש; ּדר ּבׁשּבת, ראׁשֹו על מּנחין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻלהֹוציאם
ואסּורין. ּכמּׂשאֹוי, הם הרי - ְֲֲִִֵֵַַָקׁשין

.ÁÈּבּזּוגין קול]יֹוצאין משמיעים שאינם [פעמונים ְִִַ
ׁשּבצּוארֹו טיט ׁשל ּבחֹותם העבד ויֹוצא ּבּבגדים. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהארּוגין

אדונו] ושם שמו חקוק מּתכת,[בו ׁשל ּבחֹותם לא אבל ,ְֲֶֶֶַָָֹ
ּומּכאן  מּכאן וקּפלּה ּבטּליתֹו, הּמתעּטף ויביאּנּו. יּפל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּמא

אֹו ׁשּלא ּבידֹו ּכדי ּכנפיו, לקּבץ נתּכּון אם - ּכתפֹו על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּבּה, להתנאֹות קּבצן ואם אסּור; - יתלכלכּו ׁשּלא אֹו ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹיּקרעּו

מּתר. - ּבמלּבּוׁשן הּמקֹום אנׁשי ְְְְְִֵַַַַָָָֻּכמנהג
.ËÈ חּיב ּכתפֹו, על ּומּנחת מקּפלת ּבטּלית אבל הּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ

ּבסּודר הּוא גדולה]יֹוצא ּפי [מטפחת על אף ּכתפֹו, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַָ
נימא ּבאצּבעֹו[חוט]ׁשאין לֹו יפול]קׁשּורה וכל [שלא ; ְְְְִֵֶֶָָָָ

היתה  ּבֹו. לצאת אסּור ורּבֹו, ראׁשֹו חֹופה ׁשאינֹו ְְֵֵֶֶָָָָָֹֻסּודר
ממרחץ]סבנית ביציאה והכתפיים הראש לעטיפה [בגד ְִַ

מּכתפים, למּטה ראׁשיה ׁשני קֹוׁשר - רחבה ׁשאינּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָקצרה
ּבּה. לצאת ּומּתר אבנט, ּכמֹו ְְְְִֵֵֵַָָָֻונמצאת

.Îמלל ּבׂשפתיה ׁשּיׁש ּבטּלית להתעּטף [חוטים מּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשאינן בולטים] ּפי על ואף ארּכין, חּוטין ׁשהן ּפי על אף ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻ

מקּפיד  ואינֹו הּטּלית, לגּבי ּבטלין ׁשהן מּפני - לּטּלית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַנֹואי
ׁשאינּה ּבטּלית הּיֹוצא ,לפיכ היּו. לא ּבין היּו ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹעליהן
הן  חׁשּובין החּוטין ׁשאֹותן מּפני חּיב, - ּכהלכתּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמצּיצת
ציצית. ויעׂשּו חסרֹונן ׁשּיׁשלים עד עליהן, ודעּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאצלֹו,
ּבּיֹום  ּבין ּבּה, לצאת מּתר - ּכהלכתּה המצּיצת טּלית ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאבל

הר  אּלא מּׂשאֹוי, הּגמּורה הּציצית ׁשאין ּבּלילה; היא ּבין י ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּומּטכסיסיו הּבגד האמרה[שכלוליו]מּנֹואי ּכמֹו [בד , ְְְִִִִֶֶַַָָָ

הבגד] בשפת הּציצית התפור חּוטי היּו ואּלּו ּבּה. ְְִִִֵֵַַָָוכּיֹוצא
אפּלּו ּבּה הּיֹוצא חּיב היה - מּׂשאֹוי ּכהלכתּה מצּיצת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיא
ׁשּבת. ּדֹוחה ּכרת ּבּה ׁשאין עׂשה מצות ׁשאין הּׁשּבת, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּביֹום

.‡Î ולא ּבבגּדֹו, לֹו הּתחּובה ּבּמחט ּבׁשּבת החּיט יצא ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹֹלא
גרדי ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּקיסם צמר]ּבאירא[אורג]נּגר [חתיכת  ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

סֹורק ולא פשתן]ׁשּבאזנֹו, דק]ּבּמׁשיחה[מסרק [חבל ְְְְִֵֶַָָֹ
ׁשלחני ולא צּבע [חלפן]ׁשּבצּוארֹו, ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּדינר ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּדר ׁשּיצא ּפי על אף ּפטּור, - יצא ואם ׁשּבאזנֹו; ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבּדגמא
הּמֹוציאין. ּכדר הֹוציא ׁשּלא מּפני ְְִִִִֵֶֶֶַָֹֻאּמנּותֹו;

.·Îׁשּלֹו ּבּכיס ׁשּיצא יתלכלך]הּזב מּפני [שלא חּיב, - ְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּפי  על ואף הּזאת; ּכּדר אּלא להֹוציאֹו זה ּכיס ּדר ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשאין
ּבגדיו  יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי אּלא ההֹוצאה, לגּוף צרי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאינֹו

עליה. חּיב לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשהּמלאכה -ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
.‚Î הּוא ּכיצד הרּבים, ּברׁשּות ּבׁשּבת ּתפּלין ְְְִִִִֵֵַַַַָָהּמֹוצא
יד עֹוׂש וׁשל ּבראׁשֹו ראׁש ׁשל מניח ּכדרּכן, לֹובׁשן ה? ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשני  זּוג ולֹובׁש ויֹוצא וחֹוזר ּבּבית; וחֹולצן ונכנס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבידֹו,
נׁשאר  ולא הרּבה, היּו ואם ּכּלן. את ׁשּיכניס עד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻוחֹולצֹו,
מחׁשי זה הרי - מלּבּוׁש ּדר להכניסן ּכדי הּיֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמן
הּגזרה, ּבימי היה ואם ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומכניסן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעליהם,
מכּסן  - הּגֹוים מּפני הערב עד ּולׁשמרן ליׁשב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמתירא

והֹול ּומּניחן .ּבמקֹומן, ְְִִֵַָָ
.„Î נֹוטל - הּלסטים מּפני עליהן להחׁשי מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיה

אֹו אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּומֹוליכן ּכאחת, ּכּלן ְְִֵֶַַַַַָָָָֻאת
ׁשּמּגיע עד לחברֹו, וחברֹו אּמֹות, ארּבע ּבתֹו לחברֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָנֹותנן

החיצֹונה  ּבהן לחצר ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הן; ּתפּלין ׁשּוּדאי - ּתפּלין קׁשר מקּׁשרין והיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻרצּועֹותיהן,

להן. נזקק אינֹו מקּׁשרֹות, רצּועֹותיהן היּו לא אם ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֻאבל
.‰Î;עליו ּומחׁשי ּומׁשּמרֹו, יֹוׁשב - ּתֹורה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא

מתעּטף  יֹורדין, ּגׁשמים היּו אם לֹו. והֹול מּניחֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּובּסּכנה,
הדחק]ּבעֹור בשעת ל'לבוש' הנחשב בספר, - ,[כלומר ָ

אֹותֹו ּומכּסה נוסף]וחֹוזר בכיסוי - הספר ואת עצמו ,[את ְְֵֶַ
ּבֹו בו]ונכנס לבוש כשהוא .[לביתו, ְְִָ

.ÂÎהּלבלר ולא ּבידֹו, ּבמחטֹו החּיט יצא [סופר]לא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֹֹ
ויֹוציא. יׁשּכח ׁשּמא - לחׁשכה סמּו ׁשּבת ערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבקלמּוסֹו,
ׁשּמא  - חׁשכה עם ׁשּבת ערב ּבבגדֹו למׁשמׁש אדם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחּיב
ּבתפּלין  לצאת ּומּתר ּבׁשּבת. ּבֹו ויצא ׁשכּוח, ּדבר ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻיהיה

ׁשּב ּבתפּליו ערב למׁשמׁש אדם וחּיב הֹואיל חׁשכה; עם ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הרּבים, לרׁשּות ּבהן ויצא ׁשכח ׁשֹוכחן. אינֹו עת, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבכל
ׁשּמּגיע עד ראׁשֹו את מכּסה - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹונזּכר

הּמדרׁש. לבית אֹו ְְְִֵֵַָלביתֹו

כ  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת ‡. הּבהמה על מּׂשא להֹוציא ׁשּנאמר:אסּור , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָ

חמֹור, ואחד ׁשֹור אחד - "וחמֹור ׁשֹור ינּוח ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָ"למען
אף  - הּבהמה על הֹוציא ואם ועֹוף. וחּיה ּבהמה ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָואחד
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לפי  לֹוקה, אינֹו - ׁשביתתּה על מצּוה ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻעל
המחּמר ,לפיכ עׂשה; מּכלל ּבא אחר [מזרז]ׁשאּסּורֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּפטּור. - מּׂשא עליה והיה ּבׁשּבת, ְְְְֶֶַַָָָָָָָּבהמּתֹו
ּבּתֹורה ·. מפרׁש לאו כל והלא תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

ׁשּלא  - "ּובהמּת ואמת עבּד ,ּובּת ּובנ אּתה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמלאכה,
ּבּה עצמו]יחרׁש ׁשּנּתן [הוא לאו ונמצא ּבחריׁשה; וכּיֹוצא , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּדין ּבית מיתת הענשתו]לאזהרת על החורש ואין [להזהיר , ְְְִִֵֵַַַָ
עליו. ִָָלֹוקין

לגֹוי ‚. ּגּסה ּבהמה להׂשּכיר אֹו להׁשאיל ליׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאסּור
על  מצּוה הּוא והרי ּבׁשּבת; מלאכה ּבּה יעׂשה ׁשּלא -ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּבהמּתֹו לגֹוי,ׁשביתת ּגּסה ּבהמה למּכר חכמים ואסרּו . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ
אֹותֹו[גזירה] קֹונסין - מכר ואם יׂשּכיר. אֹו יׁשאיל ְְְְִִִִֶַַַָָׁשּמא

אין [לפדותה] ׁשבּורה, ואפּלּו ּומחזירּה; ּבדמיה, עׂשרה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָעד
סרסּור ידי על למּכר לֹו ּומּתר ׁשהּסרסּור [מתווך]מֹוכרין. , ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֻ

מׁשאיל. ואינֹו מׂשּכיר ְְְִִֵֵַַאינֹו
אדם,„. לרכיבת אּלא הּסּוס ׁשאין - סּוס להם למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומּתר

עצמֹו את נֹוׂשא והחי למּׂשאֹוי, למּכר לא ׁשאסרּו ּוכדר . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּומּתר  לגֹוי. למּכר החׁשּוד ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹֻלגֹוי,
ימּכר  ולא ּבפניו; אֹותּה וׁשֹוחט לׁשחיטה, ּפרה להם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹלמּכר

ּפטם ׁשל ׁשֹור אפּלּו למלאכה]סתם, ראוי שאינו [מפוטם ְְֲִֶָָ
ּבֹו. ויעבד אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא -ְְֲֶֶַַָֹ

מֹוכר ‰. ּדּקה, ּבהמה להן למּכר ׁשּנהגּו מקֹום מקֹום ין; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ
מֹוכרין  אין למּכר, ׁשּלא מֹוכרין ׁשּנהגּו אין מקֹום ּובכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹ

אּלא  - ּגּסה ּבהמה להם מֹוכרין ׁשאין ּכמֹו ּגּסה, חּיה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהן
סרסּור. ידי ְְֵַַעל

.Â,ּכיסֹו לֹו ׁשּיּתן נכרי עּמֹו היה ולא ,ּבּדר ׁשהחׁשי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי
מהּלכת, ּכׁשהיא עליה ּכיסֹו מּניח - ּבהמה עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהיתה
והּוא  ּתעמד ׁשּלא ּכדי מעליה, נֹוטלֹו לעמד ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּוכׁשּתרצה

ּתהיה[הכיס] ׁשּלא עד הּנחה.עליה, ולא עקירה לא ׁשם ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
עליה, ׁשהּכיס זמן ּכל ּבקֹול, ואפּלּו להנהיגּה, לֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָואסּור
ׁשּלא  היא, חכמים ּוגזרת ּבׁשּבת. מחּמר יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכדי

נכרי. עּמֹו אין אם אּלא ּבהמה, ּגּבי על ּכיסֹו ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָיּניח
.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה

היה  מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן, לאחד נ ֹותנֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָעּמֹו
זה  לאי נֹותנֹו - וקטן חרׁש לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - וקטן ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשֹוטה

ׁשּירצה  אחד מהם ולא נכרי, ולא ּבהמה, עּמֹו היתה לא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ
אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבֹו מהּל - אּלּו [עוצר מּכל ְְִֵֵֵַַַַָָָ

אמות] ד' סוף מהּלכל לידֹו, ׁשּבאה מציאה ואפּלּו ּבּה. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
אם  - לידֹו ׁשּתבֹוא קדם אבל אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּפחֹות

עליה להחׁשי מוצ"ש]יכֹול עד לידה מחׁשי;[להמתין , ְְְִִֶַַָָָ
אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכּה לאו, ְְִִֵַַַָָָָואם

.Á לרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר
הרסן  לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא - ׁשיר הרּבים ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

אם  אבל לּכלב. וסּוגר לּנאקה וחטם לּגמל ואפסר ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָלּסּוס
חבל  ׁשּקׁשר ּכגֹון ּבֹו, מׁשּתּמרת ׁשאין ּבמתג ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָהֹוציא
מׁשּתּמרת  אּלא לֹו צריכה ׁשאינּה ּבמתג אֹו הּסּוס, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבפי

חתּול  אֹו סּוס ׁשל ּבׁשיר חמֹור ׁשהֹוציא ּכגֹון מּמּנּו, ְְְֲִִֵֶֶֶָָּבפחֹות
ׁשמירה  אֹו מעּלה ׁשמירה ׁשּכל מּׂשאֹוי; זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻּבסּוגר

לּה. הּוא מּׂשאֹוי - ְַָָּפחּותה
.Ë קׁשּורין היּו אפּלּו ;וימׁש ּבזה, זה ּגמּלים יקׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא

ּבׁשּבת  נמׁשכין אינן ׁשּבת, חבלים מערב הּוא מכניס אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
וצרי טפח; ידֹו מּתֹו חבל יצא ׁשּלא והּוא, - ידֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלתֹו
טפח  הארץ מן ּגבֹוּה ידֹו, עד הּבהמה ׁשּמּפי החבל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבזה? זה הּקׁשּורים הּגמּלים ימׁש לא מה ּומּפני יֹותר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאֹו
ּבֹו ׁשּמֹוכרין לּׁשּוק ׁשּמֹוליכן ּכמי נראה ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָמּפני
ּבהמה  תצא לא זה, ּומּפני ׁשם; ּבהן ׁשּמׂשחקין אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבהמֹות

קֹול.[פעמון]ּבזּוג לֹו ׁשאין ּפקּוק, היה ואפּלּו ׁשּבצּוארּה, ְְֲִֵֶֶַַָָָָָ
.Èׁשּבצּוארּה ּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזּוג ּבהמה תצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

לסימן] בה הקשורה ולא [מטבע ׁשּבכסּותּה, ּבחֹותם ולא ,ְְְְִֶָָֹֹ
ּבסּלם ולא ׁשּברגלּה, ראש]ּברצּועה החזרת מונע [מתקן ְְְְְִֶַָָָֹֻ

ּבמרּדעת יֹוצא חמֹור ואין שעליו]ׁשּבצּוארּה. אּלא [כיסוי , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ
ּגמל  יצא ולא ׁשּבת. מערב לֹו קׁשּורה היתה ּכן ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם

בד]ּבמטלטלת ּבזנבֹו,[חתיכת אֹו ּבדּבׁשּתֹו לֹו הּתלּויה ְְְְְְִִֶֶַַַָָֻ
וחֹוטרּתֹו ּבזנבֹו קׁשּורה היתה ּכן אם ולא [גבנוניתו]אּלא ; ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ

יד עקּוד הּגמל ידו]יצא קשורה וכן [- רגל. עקּוד ולא , ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּבהמה. ּכל ְְֵַָָָׁשאר

.‡È ּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵַַֹאין
האליה  ׁשּתחת ּבעגלה יֹוצאין הּכבׂשים ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּברגליהן.

ינזקו] שלא ּבעצים [שמטרתה יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין .ְְְְִֵֵַָ
ׁשּבמחן. הּתֹולעין ׁשּיתעּטׁשּו ּכדי ּבחטמן להן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּניחין
ּכדי  צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ּבעל יֹוצא העגל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואין
ּבׂשבכה  ּבהמה תצא ולא לחריׁשה. נֹוח ויהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיּכנע

תאכל.[מחסום] לא אֹו תּׁש ׁשּלא ּכדי ּבפיה, לּה ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹׁשּמּניחין
הּקּפד ּבעֹור הּפרה תצא על [קיפוד]ולא לּה ׁשּמּניחין ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ

י  ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה יינק ׁשּלא ּכדי תצא ּדּדיה ולא ׁשנה; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
עז לׁשּמר. ּבין לנֹואי ּבין קרניה, ׁשּבין [הזקוקה ּברצּועה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

מיוחדת] ּבקרניהלשמירה לּה כדי ׁשחקק חור [-עשה ְְֶֶַַָָָ
האפסר] את בו ּבחקק להשחיל הּקׁשּור ּבאפסר יֹוצאה ,ְְְֲַַַָָָָ

ּתנּתחּנּו ׁשּמא אסּור, - ּבזקנּה ּתחבֹו ואם ,[תנתקנו]ּבׁשּבת; ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הרּבים. ּברׁשּות ּבידֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹויביאּנּו

.·È ּכדי זכרּותן, על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּזכרים
ּכדי  לּביהן, על להן הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות; על יעלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

ּובמטלנּיֹות זאבים; עליהן יּפלּו המרּקמֹות [בדים]ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
ׁשּלהן  ואליה יֹוצאֹות, והרחלים ּבהן. אֹותם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמיּפין
אֹו זכרים, עליהן ׁשּיעלּו ּכדי ּגּבן, על למעלה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָקׁשּורה
ויֹוצאֹות  זכרים; עליהן יעלּו ׁשּלא ּכדי למּטה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹקׁשּורה

ׁשּלהן [כרוכות]מלּפפֹות הּצמר ׁשּיהיה ּכדי ּבמטלנּיֹות, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
מהן  ׁשּייבׁש ּכדי קׁשּורֹות, ודּדיהן יֹוצאֹות העּזים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנקי.
ׁשּיחלב  עד החלב יצא ׁשּלא ּכדי קׁשרן אם אבל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהחלב;

יצאּו. לא אּלּו הרי לערב, ְֲֵֵֵֶֶָֹאֹותֹו
.‚È מערב לֹו ׁשּקׁשּור ּפי על אף ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

ׁשּועלׁשּבת  ּבזנב הּסּוס ולא הרע]; עין נגד לו ,[שתולים ְְִַַַָָֹ
ּבזהֹורית אדום]ולא עיניו[משי תצא [לנוי]ׁשּבין ולא . ְְְִִֵֵֵֵֶָֹֹ
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ּבני [לסגולה] ׁשלׁשה ׁשרּפא זה ממחה? קמיע הּוא זה ואי .ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ
ּבקמיעין  אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשרּפא אדם ׁשעׂשהּו אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹאדם,
מּפני  ּפטּור, - ממחה ׁשאינֹו ּבקמיע יצא ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻאחרים.

ּפטּור. ּבּתפּלין, הּיֹוצא וכן מלּבּוׁש. ּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשהֹוציאֹו
.ÂËּברגלֹו יחידי ּבסנּדל יֹוצא מּכה, ּברגלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמי

ּביחיד  יצא לא מּכה, ּברגלֹו אין ואם יצא הּבריאה; ולא . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֹ
תצא  ולא ּגדֹול. ּבחלּוק הּוא יֹוצא אבל ּגדֹול, ּבמנעל ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָֹקטן
ׁשעה  ּבֹו יצאה ׁשּלא חדׁש ּבמנעל ולא רפּוי, ּבמנעל ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָָָֹֹאּׁשה

הּקּטע ואין יֹום. מּבעֹוד רגל]אחת ּבּקב[קטוע [רגל יֹוצא ְְִִֵֵֵַַַַַַ
אנקטמיןתותבת] מיוחד]ׁשּלֹו. עץ[מנעל [המשמשים ׁשל ְְִֵֶֶַַ

ּדרכי לתותבת] מן ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ּבהן יֹוצאין אין -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּפטּור  יצאּו, ואם ין.הּמלּבּוׁש; ְְְְִִַַָ

.ÊËּבפקרּיֹון נכרית]יֹוצאין ׁשּבראׁשי [צמר]ּובצּפה[פאה ְְְְְִִִֵֶָָֻ
חטטין אֹו[שחין]ּבעלי ּוכרכן, ׁשּצבען ּבזמן אימתי? . ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבהן  עׂשה לא אם אבל יֹום; מּבעֹוד אחת ׁשעה ּבהן ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּיצא
ּבהן. לצאת אסּור - הּׁשּבת קדם ּבהן יצא ולא ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמעׂשה,

.ÊÈּובסגֹוס עבה, ּבׂשק שינה]יֹוצאין ּוביריעה [בגד עבה, ְְְִִִֶֶַָָָָ
ּובחמילה[מעור] עב], לא [בגד אבל הּגׁשמים; מּפני - ְְֲֲִִִֵַַָָָֹ

הּכר  הּגׁשמים. מּפני - ּבמחצלת ולא ּבקּפה, ולא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֻּבתבה,
ורקין רּכין היּו אם - מּתר [דקים]והּכסת - הּבגדים ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ

היּו ואם מלּבּוׁש; ּדר ּבׁשּבת, ראׁשֹו על מּנחין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻלהֹוציאם
ואסּורין. ּכמּׂשאֹוי, הם הרי - ְֲֲִִֵֵַַָקׁשין

.ÁÈּבּזּוגין קול]יֹוצאין משמיעים שאינם [פעמונים ְִִַ
ׁשּבצּוארֹו טיט ׁשל ּבחֹותם העבד ויֹוצא ּבּבגדים. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהארּוגין

אדונו] ושם שמו חקוק מּתכת,[בו ׁשל ּבחֹותם לא אבל ,ְֲֶֶֶַָָֹ
ּומּכאן  מּכאן וקּפלּה ּבטּליתֹו, הּמתעּטף ויביאּנּו. יּפל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּמא

אֹו ׁשּלא ּבידֹו ּכדי ּכנפיו, לקּבץ נתּכּון אם - ּכתפֹו על ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּבּה, להתנאֹות קּבצן ואם אסּור; - יתלכלכּו ׁשּלא אֹו ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹיּקרעּו

מּתר. - ּבמלּבּוׁשן הּמקֹום אנׁשי ְְְְְִֵַַַַָָָֻּכמנהג
.ËÈ חּיב ּכתפֹו, על ּומּנחת מקּפלת ּבטּלית אבל הּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ

ּבסּודר הּוא גדולה]יֹוצא ּפי [מטפחת על אף ּכתפֹו, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַָ
נימא ּבאצּבעֹו[חוט]ׁשאין לֹו יפול]קׁשּורה וכל [שלא ; ְְְְִֵֶֶָָָָ

היתה  ּבֹו. לצאת אסּור ורּבֹו, ראׁשֹו חֹופה ׁשאינֹו ְְֵֵֶֶָָָָָֹֻסּודר
ממרחץ]סבנית ביציאה והכתפיים הראש לעטיפה [בגד ְִַ

מּכתפים, למּטה ראׁשיה ׁשני קֹוׁשר - רחבה ׁשאינּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָקצרה
ּבּה. לצאת ּומּתר אבנט, ּכמֹו ְְְְִֵֵֵַָָָֻונמצאת

.Îמלל ּבׂשפתיה ׁשּיׁש ּבטּלית להתעּטף [חוטים מּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשאינן בולטים] ּפי על ואף ארּכין, חּוטין ׁשהן ּפי על אף ,ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֻ

מקּפיד  ואינֹו הּטּלית, לגּבי ּבטלין ׁשהן מּפני - לּטּלית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַנֹואי
ׁשאינּה ּבטּלית הּיֹוצא ,לפיכ היּו. לא ּבין היּו ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹעליהן
הן  חׁשּובין החּוטין ׁשאֹותן מּפני חּיב, - ּכהלכתּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמצּיצת
ציצית. ויעׂשּו חסרֹונן ׁשּיׁשלים עד עליהן, ודעּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאצלֹו,
ּבּיֹום  ּבין ּבּה, לצאת מּתר - ּכהלכתּה המצּיצת טּלית ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאבל

הר  אּלא מּׂשאֹוי, הּגמּורה הּציצית ׁשאין ּבּלילה; היא ּבין י ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּומּטכסיסיו הּבגד האמרה[שכלוליו]מּנֹואי ּכמֹו [בד , ְְְִִִִֶֶַַָָָ

הבגד] בשפת הּציצית התפור חּוטי היּו ואּלּו ּבּה. ְְִִִֵֵַַָָוכּיֹוצא
אפּלּו ּבּה הּיֹוצא חּיב היה - מּׂשאֹוי ּכהלכתּה מצּיצת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיא
ׁשּבת. ּדֹוחה ּכרת ּבּה ׁשאין עׂשה מצות ׁשאין הּׁשּבת, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּביֹום

.‡Î ולא ּבבגּדֹו, לֹו הּתחּובה ּבּמחט ּבׁשּבת החּיט יצא ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָֹֹלא
גרדי ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּקיסם צמר]ּבאירא[אורג]נּגר [חתיכת  ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

סֹורק ולא פשתן]ׁשּבאזנֹו, דק]ּבּמׁשיחה[מסרק [חבל ְְְְִֵֶַָָֹ
ׁשלחני ולא צּבע [חלפן]ׁשּבצּוארֹו, ולא ׁשּבאזנֹו, ּבּדינר ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּדר ׁשּיצא ּפי על אף ּפטּור, - יצא ואם ׁשּבאזנֹו; ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבּדגמא
הּמֹוציאין. ּכדר הֹוציא ׁשּלא מּפני ְְִִִִֵֶֶֶַָֹֻאּמנּותֹו;

.·Îׁשּלֹו ּבּכיס ׁשּיצא יתלכלך]הּזב מּפני [שלא חּיב, - ְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּפי  על ואף הּזאת; ּכּדר אּלא להֹוציאֹו זה ּכיס ּדר ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשאין
ּבגדיו  יתלכלכּו ׁשּלא ּכדי אּלא ההֹוצאה, לגּוף צרי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאינֹו

עליה. חּיב לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשהּמלאכה -ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
.‚Î הּוא ּכיצד הרּבים, ּברׁשּות ּבׁשּבת ּתפּלין ְְְִִִִֵֵַַַַָָהּמֹוצא
יד עֹוׂש וׁשל ּבראׁשֹו ראׁש ׁשל מניח ּכדרּכן, לֹובׁשן ה? ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשני  זּוג ולֹובׁש ויֹוצא וחֹוזר ּבּבית; וחֹולצן ונכנס, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבידֹו,
נׁשאר  ולא הרּבה, היּו ואם ּכּלן. את ׁשּיכניס עד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻוחֹולצֹו,
מחׁשי זה הרי - מלּבּוׁש ּדר להכניסן ּכדי הּיֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמן
הּגזרה, ּבימי היה ואם ׁשּבת. ּבמֹוצאי ּומכניסן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעליהם,
מכּסן  - הּגֹוים מּפני הערב עד ּולׁשמרן ליׁשב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמתירא

והֹול ּומּניחן .ּבמקֹומן, ְְִִֵַָָ
.„Î נֹוטל - הּלסטים מּפני עליהן להחׁשי מתירא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיה

אֹו אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּומֹוליכן ּכאחת, ּכּלן ְְִֵֶַַַַַָָָָֻאת
ׁשּמּגיע עד לחברֹו, וחברֹו אּמֹות, ארּבע ּבתֹו לחברֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָנֹותנן

החיצֹונה  ּבהן לחצר ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הן; ּתפּלין ׁשּוּדאי - ּתפּלין קׁשר מקּׁשרין והיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻרצּועֹותיהן,

להן. נזקק אינֹו מקּׁשרֹות, רצּועֹותיהן היּו לא אם ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֻאבל
.‰Î;עליו ּומחׁשי ּומׁשּמרֹו, יֹוׁשב - ּתֹורה ספר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא

מתעּטף  יֹורדין, ּגׁשמים היּו אם לֹו. והֹול מּניחֹו ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָּובּסּכנה,
הדחק]ּבעֹור בשעת ל'לבוש' הנחשב בספר, - ,[כלומר ָ

אֹותֹו ּומכּסה נוסף]וחֹוזר בכיסוי - הספר ואת עצמו ,[את ְְֵֶַ
ּבֹו בו]ונכנס לבוש כשהוא .[לביתו, ְְִָ

.ÂÎהּלבלר ולא ּבידֹו, ּבמחטֹו החּיט יצא [סופר]לא ְְְְֲֵֵַַַַַָָָֹֹ
ויֹוציא. יׁשּכח ׁשּמא - לחׁשכה סמּו ׁשּבת ערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבקלמּוסֹו,
ׁשּמא  - חׁשכה עם ׁשּבת ערב ּבבגדֹו למׁשמׁש אדם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחּיב
ּבתפּלין  לצאת ּומּתר ּבׁשּבת. ּבֹו ויצא ׁשכּוח, ּדבר ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻיהיה

ׁשּב ּבתפּליו ערב למׁשמׁש אדם וחּיב הֹואיל חׁשכה; עם ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הרּבים, לרׁשּות ּבהן ויצא ׁשכח ׁשֹוכחן. אינֹו עת, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבכל
ׁשּמּגיע עד ראׁשֹו את מכּסה - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹֹונזּכר

הּמדרׁש. לבית אֹו ְְְִֵֵַָלביתֹו

כ  ¤¤ּפרק
ּבׁשּבת ‡. הּבהמה על מּׂשא להֹוציא ׁשּנאמר:אסּור , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָ

חמֹור, ואחד ׁשֹור אחד - "וחמֹור ׁשֹור ינּוח ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָ"למען
אף  - הּבהמה על הֹוציא ואם ועֹוף. וחּיה ּבהמה ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָואחד
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לפי  לֹוקה, אינֹו - ׁשביתתּה על מצּוה ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֻעל
המחּמר ,לפיכ עׂשה; מּכלל ּבא אחר [מזרז]ׁשאּסּורֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּפטּור. - מּׂשא עליה והיה ּבׁשּבת, ְְְְֶֶַַָָָָָָָּבהמּתֹו
ּבּתֹורה ·. מפרׁש לאו כל והלא תעׂשה "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

ׁשּלא  - "ּובהמּת ואמת עבּד ,ּובּת ּובנ אּתה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמלאכה,
ּבּה עצמו]יחרׁש ׁשּנּתן [הוא לאו ונמצא ּבחריׁשה; וכּיֹוצא , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּדין ּבית מיתת הענשתו]לאזהרת על החורש ואין [להזהיר , ְְְִִֵֵַַַָ
עליו. ִָָלֹוקין

לגֹוי ‚. ּגּסה ּבהמה להׂשּכיר אֹו להׁשאיל ליׂשראל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָאסּור
על  מצּוה הּוא והרי ּבׁשּבת; מלאכה ּבּה יעׂשה ׁשּלא -ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּבהמּתֹו לגֹוי,ׁשביתת ּגּסה ּבהמה למּכר חכמים ואסרּו . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹ
אֹותֹו[גזירה] קֹונסין - מכר ואם יׂשּכיר. אֹו יׁשאיל ְְְְִִִִֶַַַָָׁשּמא

אין [לפדותה] ׁשבּורה, ואפּלּו ּומחזירּה; ּבדמיה, עׂשרה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָעד
סרסּור ידי על למּכר לֹו ּומּתר ׁשהּסרסּור [מתווך]מֹוכרין. , ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֻ

מׁשאיל. ואינֹו מׂשּכיר ְְְִִֵֵַַאינֹו
אדם,„. לרכיבת אּלא הּסּוס ׁשאין - סּוס להם למּכר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומּתר

עצמֹו את נֹוׂשא והחי למּׂשאֹוי, למּכר לא ׁשאסרּו ּוכדר . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּומּתר  לגֹוי. למּכר החׁשּוד ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹֻלגֹוי,
ימּכר  ולא ּבפניו; אֹותּה וׁשֹוחט לׁשחיטה, ּפרה להם ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹלמּכר

ּפטם ׁשל ׁשֹור אפּלּו למלאכה]סתם, ראוי שאינו [מפוטם ְְֲִֶָָ
ּבֹו. ויעבד אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא -ְְֲֶֶַַָֹ

מֹוכר ‰. ּדּקה, ּבהמה להן למּכר ׁשּנהגּו מקֹום מקֹום ין; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ
מֹוכרין  אין למּכר, ׁשּלא מֹוכרין ׁשּנהגּו אין מקֹום ּובכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹ

אּלא  - ּגּסה ּבהמה להם מֹוכרין ׁשאין ּכמֹו ּגּסה, חּיה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהן
סרסּור. ידי ְְֵַַעל

.Â,ּכיסֹו לֹו ׁשּיּתן נכרי עּמֹו היה ולא ,ּבּדר ׁשהחׁשי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמי
מהּלכת, ּכׁשהיא עליה ּכיסֹו מּניח - ּבהמה עּמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהיתה
והּוא  ּתעמד ׁשּלא ּכדי מעליה, נֹוטלֹו לעמד ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּוכׁשּתרצה

ּתהיה[הכיס] ׁשּלא עד הּנחה.עליה, ולא עקירה לא ׁשם ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
עליה, ׁשהּכיס זמן ּכל ּבקֹול, ואפּלּו להנהיגּה, לֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָואסּור
ׁשּלא  היא, חכמים ּוגזרת ּבׁשּבת. מחּמר יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּכדי

נכרי. עּמֹו אין אם אּלא ּבהמה, ּגּבי על ּכיסֹו ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָיּניח
.Ê,החמֹור על ּכיסֹו מּניח - וקטן ׁשֹוטה חרׁש עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהיה

היה  מּיׂשראל. אדם ׁשהן מּפני מהן, לאחד נ ֹותנֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואינֹו
לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - ּבהמה עּמֹו ואין וקטן, ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָעּמֹו
זה  לאי נֹותנֹו - וקטן חרׁש לּׁשֹוטה; נֹותנֹו - וקטן ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשֹוטה

ׁשּירצה  אחד מהם ולא נכרי, ולא ּבהמה, עּמֹו היתה לא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ
אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּפחֹות ּבֹו מהּל - אּלּו [עוצר מּכל ְְִֵֵֵַַַַָָָ

אמות] ד' סוף מהּלכל לידֹו, ׁשּבאה מציאה ואפּלּו ּבּה. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
אם  - לידֹו ׁשּתבֹוא קדם אבל אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּפחֹות

עליה להחׁשי מוצ"ש]יכֹול עד לידה מחׁשי;[להמתין , ְְְִִֶַַָָָ
אּמֹות. מארּבע ּפחֹות ּפחֹות מֹוליכּה לאו, ְְִִֵַַַָָָָואם

.Á לרׁשּות ׁשּלּה ורסן ּבמתג הּבהמה את למׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתר
הרסן  לאֹותֹו ראּויה ׁשּתהיה והּוא - ׁשיר הרּבים ּכגֹון , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

אם  אבל לּכלב. וסּוגר לּנאקה וחטם לּגמל ואפסר ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָלּסּוס
חבל  ׁשּקׁשר ּכגֹון ּבֹו, מׁשּתּמרת ׁשאין ּבמתג ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָהֹוציא
מׁשּתּמרת  אּלא לֹו צריכה ׁשאינּה ּבמתג אֹו הּסּוס, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבפי

חתּול  אֹו סּוס ׁשל ּבׁשיר חמֹור ׁשהֹוציא ּכגֹון מּמּנּו, ְְְֲִִֵֶֶֶָָּבפחֹות
ׁשמירה  אֹו מעּלה ׁשמירה ׁשּכל מּׂשאֹוי; זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻּבסּוגר

לּה. הּוא מּׂשאֹוי - ְַָָּפחּותה
.Ë קׁשּורין היּו אפּלּו ;וימׁש ּבזה, זה ּגמּלים יקׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹלא

ּבׁשּבת  נמׁשכין אינן ׁשּבת, חבלים מערב הּוא מכניס אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
וצרי טפח; ידֹו מּתֹו חבל יצא ׁשּלא והּוא, - ידֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלתֹו
טפח  הארץ מן ּגבֹוּה ידֹו, עד הּבהמה ׁשּמּפי החבל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיהיה
ּבזה? זה הּקׁשּורים הּגמּלים ימׁש לא מה ּומּפני יֹותר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאֹו
ּבֹו ׁשּמֹוכרין לּׁשּוק ׁשּמֹוליכן ּכמי נראה ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָמּפני
ּבהמה  תצא לא זה, ּומּפני ׁשם; ּבהן ׁשּמׂשחקין אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבהמֹות

קֹול.[פעמון]ּבזּוג לֹו ׁשאין ּפקּוק, היה ואפּלּו ׁשּבצּוארּה, ְְֲִֵֶֶַַָָָָָ
.Èׁשּבצּוארּה ּבחֹותם ולא ׁשּבכסּותּה, ּבזּוג ּבהמה תצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

לסימן] בה הקשורה ולא [מטבע ׁשּבכסּותּה, ּבחֹותם ולא ,ְְְְִֶָָֹֹ
ּבסּלם ולא ׁשּברגלּה, ראש]ּברצּועה החזרת מונע [מתקן ְְְְְִֶַָָָֹֻ

ּבמרּדעת יֹוצא חמֹור ואין שעליו]ׁשּבצּוארּה. אּלא [כיסוי , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ
ּגמל  יצא ולא ׁשּבת. מערב לֹו קׁשּורה היתה ּכן ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם

בד]ּבמטלטלת ּבזנבֹו,[חתיכת אֹו ּבדּבׁשּתֹו לֹו הּתלּויה ְְְְְְִִֶֶַַַָָֻ
וחֹוטרּתֹו ּבזנבֹו קׁשּורה היתה ּכן אם ולא [גבנוניתו]אּלא ; ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ

יד עקּוד הּגמל ידו]יצא קשורה וכן [- רגל. עקּוד ולא , ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּבהמה. ּכל ְְֵַָָָׁשאר

.‡È ּברצּועֹות ולא ּבחּוטין יֹוצאין הּתרנגֹולין ְְְְְְִִִִֵַַֹאין
האליה  ׁשּתחת ּבעגלה יֹוצאין הּכבׂשים ואין ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּברגליהן.

ינזקו] שלא ּבעצים [שמטרתה יֹוצאֹות הּכבׂשֹות ואין .ְְְְִֵֵַָ
ׁשּבמחן. הּתֹולעין ׁשּיתעּטׁשּו ּכדי ּבחטמן להן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּניחין
ּכדי  צּוארֹו על לֹו ׁשּמּניחין קטן ּבעל יֹוצא העגל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואין
ּבׂשבכה  ּבהמה תצא ולא לחריׁשה. נֹוח ויהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיּכנע

תאכל.[מחסום] לא אֹו תּׁש ׁשּלא ּכדי ּבפיה, לּה ְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹֹׁשּמּניחין
הּקּפד ּבעֹור הּפרה תצא על [קיפוד]ולא לּה ׁשּמּניחין ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ

י  ּכׁשהיא הּׁשרץ מּמּנה יינק ׁשּלא ּכדי תצא ּדּדיה ולא ׁשנה; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
עז לׁשּמר. ּבין לנֹואי ּבין קרניה, ׁשּבין [הזקוקה ּברצּועה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

מיוחדת] ּבקרניהלשמירה לּה כדי ׁשחקק חור [-עשה ְְֶֶַַָָָ
האפסר] את בו ּבחקק להשחיל הּקׁשּור ּבאפסר יֹוצאה ,ְְְֲַַַָָָָ

ּתנּתחּנּו ׁשּמא אסּור, - ּבזקנּה ּתחבֹו ואם ,[תנתקנו]ּבׁשּבת; ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הרּבים. ּברׁשּות ּבידֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹויביאּנּו

.·È ּכדי זכרּותן, על להן הּקׁשּור ּבעֹור יֹוצאים ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּזכרים
ּכדי  לּביהן, על להן הּקׁשּור ּובעֹור הּנקבֹות; על יעלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא

ּובמטלנּיֹות זאבים; עליהן יּפלּו המרּקמֹות [בדים]ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
ׁשּלהן  ואליה יֹוצאֹות, והרחלים ּבהן. אֹותם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמיּפין
אֹו זכרים, עליהן ׁשּיעלּו ּכדי ּגּבן, על למעלה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָקׁשּורה
ויֹוצאֹות  זכרים; עליהן יעלּו ׁשּלא ּכדי למּטה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹקׁשּורה

ׁשּלהן [כרוכות]מלּפפֹות הּצמר ׁשּיהיה ּכדי ּבמטלנּיֹות, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
מהן  ׁשּייבׁש ּכדי קׁשּורֹות, ודּדיהן יֹוצאֹות העּזים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנקי.
ׁשּיחלב  עד החלב יצא ׁשּלא ּכדי קׁשרן אם אבל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהחלב;

יצאּו. לא אּלּו הרי לערב, ְֲֵֵֵֶֶָֹאֹותֹו
.‚È מערב לֹו ׁשּקׁשּור ּפי על אף ּבאּכף, יֹוצא חמֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻאין

ׁשּועלׁשּבת  ּבזנב הּסּוס ולא הרע]; עין נגד לו ,[שתולים ְְִַַַָָֹ
ּבזהֹורית אדום]ולא עיניו[משי תצא [לנוי]ׁשּבין ולא . ְְְִִֵֵֵֵֶָֹֹ
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ּבקלסטר ולא [סל]ּבהמה ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבאגד  היא יֹוצאה אבל לבהמה; ממחה ׁשאינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּבקמיע

ּובכבׁשיׁשין[תחבושת] הּמּכה, ּגּבי עץ]ׁשעל ׁשעל [לוחות ְְִִֵֶֶַַַַַַָ
הּמדלּדלת ּובׁשלּיה הּׁשבר, לּה[תלויה]ּגּבי ּופֹוקק ּבּה; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

על  מרּדעת ונֹותן ּבחצר. ּבֹו ּומטּילת ׁשּבצּוארּה, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָזּוג
קלסטר  לּה ּתֹולין אין אבל ּבחצר; ּומטּיל ּבׁשּבת, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהחמֹור

ּבׁשּבת. ְְִַָָּבפיה
.„È הּוא ּכ ּבׁשּבת, ּבהמּתֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשאדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשם

ואמתֹו עבּדֹו ׁשביתת על דעת,מצּוה ּבני ׁשהן ּפי על ואף ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻ
מעׂשּית  ּולמנען לׁשמרן עליו מצוה - עֹוׂשין עצמן ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּולדעת
ויּנפׁש ,וחמר ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמלאכה

והּגר". אמת ְְֲֵֶַָּבן
.ÂË עבדים הם - ׁשביתתן על מצּוין ׁשאנּו ואמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻעבד

חּיבין ׁשּמלּו ׁשהעבדים מצוֹות וקּבלּו עבדּות, לׁשם וטבלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ט  ולא מלּו ׁשּלא עבדים אבל ׁשבע ּבהן. קּבלּו אּלא בלּו, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ּומּתרין  ּתֹוׁשב; ּכגר הן הרי - ּבלבד נח ּבני ׁשּנצטּוּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻמצוֹות
ּבחל. ּכיׂשראל ּבפרהסיא, לעצמן ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואין
.ÊË וגר ּבׁשּבת, לעצמֹו מלאכה עֹוׂשה ּתֹוׁשב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָהֹואיל

ּבן  "ויּנפׁש נאמר ּבמי ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
ׁשל  ּוׂשכירֹו לקיטֹו ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר זה והּגר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת

רּבֹויׂשראל, ליׂשראל מלאכה יעׂשה ׁשּלא אמתֹו; ּבן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הרי  עבּדֹו, הּגר זה היה ואפּלּו עֹוׂשה; לעצמֹו אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשּבת,

לעצמֹו. עֹוׂשה ְְֶֶַזה

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ב קודש שבת יום

כא  ¤¤ּפרק
"ּתׁשּבת"‡. ּבּתֹורה ׁשאינן נאמר מּדברים אפּלּו - ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאסרּו הן, הרּבה ּודברים מהן. לׁשּבת חּיב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמלאכה,
ׁשבּות מ ּׁשּום השביתה]חכמים ּדברים,[להרבות מהן - ְְֲִִִֵֶָָ

אסרּום  ּדברים, ּומהן למלאכֹות, ּדֹומים ׁשהן מּפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָאסרּום
הן: ואּלּו סקילה; אּסּור מהן יבֹוא ׁשּמא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָּגזרה

חֹורׁש·. מּׁשּום חּיב זה הרי ּגּמֹות, הּמׁשוה לפיכ,ּכל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּנירה ּבׂשדה להּפנֹות יׁשוה [חרושה]אסּור ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
האֹוצר את המפּנה תבואה]ּגּמֹות. מּפני [מחסן ּבׁשּבת, ְְְִֵֶֶַַַָָָֻ

אֹו אֹורחים, ּבֹו ׁשּיכניס ּכגֹון מצוה, לדבר לֹו צרי ְְְְְִִִִִֶֶַַָָׁשהּוא
יבֹוא  ׁשּמא האֹוצר, ּכל את יגמר לא - מדרׁש ּבֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹקֹובע
אֹו ּבכתל מקּנחֹו רגלֹו, ּגּבי ׁשעל טיט הּגּמֹות. ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַֹֻלהׁשוֹות
לא  הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבקרקע, לא אבל ְְְְְֲֶַַַַָָָָֹֹֻּבקֹורה,
לדרס  ּומּתר ּגּמֹות; יׁשוה ׁשּמא ּברגלֹו, ויׁשּוף ּבּקרקע ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻירק

ּתּמֹו. לפי והֹול הּקרקע, ּגּבי ׁשעל ְְְִֵֵֶַַַַַָֹֻהרק
המׂשחקֹות‚. -נׁשים ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ּבאגֹוזים ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבׁשּבת, ּבהן לׂשחק ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֻאסּורֹות
לכּבד אּלא [לנקות]ואסּור ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא הּקרקע, את ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

לזּלף ּומּתר ּבאבנים. רצּוף היה ּכן על [להזות]אם מים ְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
אינֹו ׁשהרי ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו הּקרקע, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻּגּבי

סכין אין .לכ מיפה]מתּכּון חומר הּקרקע,[מריחת את ְְְִִֵֵֶַַַַָָ
אֹותֹו נֹופחין ואין ּבאבנים; רצּוף היה כדי ואפּלּו [במפוח, ְְֲֲִִִֵַַָָָָ

האבק] את טֹוב,להרחיק ּביֹום אפּלּו אֹותֹו, מדיחין ואין ,ְְְֲִִִֵ
ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ּבׁשּבת וחמר ְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹקל
ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכן עֹוׂשה ׁשהּוא ּבזמן הּגּמֹות להׁשוֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻויבֹוא

ָרצּוף.
ּומרּדה „. ּתבן מביא גׁשמים, ּבימי ׁשּנתקלקלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחצר

ולא [שוטח] ּבסל, לא ירּדה לא מרּדה, ּוכׁשהּוא ְְְְְֶֶֶַַַָֹֹֹבּה;
הּקּפה ּבׁשּולי אּלא שנשברה]ּבקּפה, קופה ׁשּלא [תחתית - ְְֵֶֶַָָָֹֻֻ

ּגּמֹות. להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַָֹֻיעׂשה
זֹורע ‰. מּׁשּום חּיב הּזרעים, את אסּור הּמׁשקה לפיכ ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבגלּגל הּבֹור מן לגּנתֹו[אופן]לׁשאב ימּלא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
מּתר  ּבחצר, ּגלּגל ׁשל הּבֹור היה אם זה, ּומּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּולחרּבתֹו.

ּבגלּגל. מּמּנּו ְְְִֶַַַֹלמּלאת
.Â קֹוצר מּׁשּום חּיב לרּדֹות הּתֹולׁש, אסּור ,לפיכ ; ְְִִִֵֵַַָָָ

אין [להוציא] ּכתֹולׁש. ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, מּכּורּתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּדבׁש
ואין  ּבאילן, נתלין ואין יבׁש; ּבין לח ּבין ּבאילן, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָעֹולין
הּיֹום  ּכל ׁשם ליׁשב יֹום מּבעֹוד יעלה ולא ּבאילן. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹנסמכין

ּכלל  לּקרקע ּבמחּבר מׁשּתּמׁשין ואין ׁשּמא ּכּלֹו. ּגזרה - ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻ
ְִֹיתלׁש.

.Ê- ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלן אסּור ּבׁשּבת, ׁשּנׁשרּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּפרֹות
יתלׁש ׁשּמא ׁשאין ּגזרה ּבֹו, להריח מּתר המחּבר, הדס . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ

מצּוי ריחֹו והרי ּבֹו, להריח אּלא ללא הניתֹו קיים -] ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
אסּור תלישה] לאכילה, הראּוי וכל ותּפּוח אתרֹוג אבל ;ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָ

לאכלֹו. אֹותֹו יקץ ׁשּמא ּגזרה - ּבמחּבר ּבֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻלהריח
.Á,טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהין ׁשרׁשיו ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאילן

הן  הרי ׁשלׁשה, ּגבֹוהין אינן ואם עליהן; ליׁשב ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹאסּור
מּתר ּכארץ  ׁשלׁשה, לתֹו מּׁשלׁשה מּלמעלה ּבאין היּו . ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻ

אחד  ׁשּצּדן ּפי על אף ׁשלׁשה, ּגבֹוהין היּו ּבהן; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהׁשּתּמׁש
ליׁשב  אסּור - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש אֹו לארץ, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשוה

ֲֵֶעליהם.
.Ëיחּת ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת בהמה ּגּבי על רֹוכבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין

גפן]זמֹורה יעלה [ענף ולא ּבבהמה, נתלין ואין להנהיגּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
בהמה; לצּדי נסמכין ואין ּבׁשּבת. עליה ליׁשב יֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמּבעֹוד
מּתר  ּבׁשֹוגג, - ּבׁשּבת ּבאילן עלה מּתרין. - צדדין ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֻֻוצּדי

ּובבהמה  לירד. אסּור ּבמזיד, ירד,לירד; - ּבמזיד אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָ
הּבהמה  מעל הּמּׂשאֹוי ּפֹורקין וכן חּיים. ּבעלי צער ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָמּׁשּום

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ְֲִִֵַַַַַָּבׁשּבת,
.Èׁשליף טעּונה ּבהמּתֹו היתה משא]ּכיצד? ּתבּואה [- ׁשל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ

נֹופל  והּוא אחר, לצד ּומסּלקֹו ּתחּתיו, ראׁשֹו מכניס -ְְְְְְִֵֵַַַַַָֹ
- טעּונה ּובהמּתֹו ׁשּבת, ּבלילי הּדר מן ּבא היה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמאליו.
ּבׁשּבת; הּנּטלין הּכלים את נֹוטל החיצֹונה, לחצר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכׁשּיּגיע
ּבּׂשּקין  היּו נֹופלין. והּׂשּקין החבלים מּתיר - נּטלין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוׁשאינן
ּכרים  מביא קטּנים, ׂשּקין היּו אם - הּמׁשּתּברין ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָּדברים
ׁשהרי  הּכרים; על נֹופלין והּׂשּקין ּתחּתיהן, ּומּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּוכסתֹות
קטּנים  ׁשהּׂשּקים מּפני ׁשֹולף, הּכר, לׁשלף ירצה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹאם

ּכלי ּבּטל ׁשּלא ונמצא טעּונה [מיעודו]וקּלים, היתה . ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ
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על  ׁשאף נֹופלין; והן הּׂשּקים מּתיר - זכּוכית ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָעׁשתֹות
להּתכה  הּכל ׁשהרי ּגדֹול, הפסד ּבכ אין ׁשּיּׁשברּו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּפי
ּגדֹולים  הּׂשּקים היּו חׁשׁשּו. לא מּועט ּולהפסד ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹעֹומד,
ּומּכל  ּבנחת. ּפֹורק ּבהם, וכּיֹוצא זכּוכית ּכלי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּומלאים
ּבעלי  צער מּׁשּום - בהמה ּגּבי על ׁשם יּניחם לא ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹמקֹום,

ִַחּיים.
.‡È.מעּמר מּׁשּום חּיב אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמדּבק

על  יד על מלּקט - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ
מעט]יד ולא [מעט הּסל לתֹו לא יּתן לא אבל ואֹוכל; ְְְֲִֵֵַַָָֹֹֹ

ּכדר עׂשה ׁשאם ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר הּקּפה, ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻלתֹו
ויבֹוא  הּקּפה, ּבתֹו ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשהּוא

עּמּור  מּפני לידי ּבֹו, וכּיֹוצא הּמלח את מקּבצין אין וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
ּכמעּמר. ְְִִֵֶֶַׁשּנראה

.·È חּיב - וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש; מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמפרק
מפרק  הֹואיל מּׁשּום ורּמֹונים, ּתּותים לסחט אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִִֵָָָֹ

ׁשּמא  - וענבים ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּומקצת
ּפריׁשין  ּכגֹון ּפרֹות, ׁשאר אבל וענבים. זיתים לסחט ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹיבֹוא

ועזרּורים[חבושים] לתפוח]ותּפּוחים הדומה מּתר [פרי - ְְְִִַַָֻ
סחיטה. ּבני ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָלסחטן

.‚Èבחומץ]ּכבׁשין שנכבשו [פירות ּוׁשלקֹות[פירות ְְִָָ
להֹוציא שנתבשלו] ואם מּתר; ּגּופן, לרּכ אם - ְְְְִִִֵֶַָָָָֻׁשּסחטן

אבל  מימיו, ׁשּיזֹובּו הּׁשלג את מרּסקין ואין אסּור. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמימיהן,
והּבסר  הּׁשּום הּקערה. לתֹו אֹו הּכֹוס לתֹו הּוא ְְְְְֵֶַַַַַָָֹמרּסק

בשלו] שלא בשלו]והּמלילֹות[ענבים שלא [שיבלים ְְִַ
ּדיכה מחּסרין אם - יֹום מּבעֹוד לֹו[כתישה]ׁשרּסקן אסּור , ְְְִִִִִֶָָָָֻ

לֹו מּתר ּבּיד, ׁשחיקה מחּסרין ואם ּבׁשּבת; ּדיכתן ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֻֻלגמר
ׁשחיקת  לגמר לֹו מּתר ,לפיכ ּבׁשּבת. ׁשחיקתן ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹֹֻלגמר

שעורים]הריפֹות הּפרּור [גרעיני גדולה]ּבעץ ּבתֹו[כף ְְִֵַָָ
האׁש. מעל אֹותּה ׁשּמֹורידין אחר ּבׁשּבת, ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּקדרה

.„Èמלילֹות מאכל]הּמֹולל דבר באצבעותיו -[מפורר ְִֵַ
ּפטּור; ּבפיו, הּיֹונק ּכדׁש. יראה ׁשּלא ּכדי ּבׁשּנּוי, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמֹולל

ּגֹונח היה גרון]ואם ּבפיו[מכאבי לינק לֹו מּתר [מדדי - ְְִִִֵַָָָֹֻ
לא הבהמה] צערֹו ּומּׁשּום יד, ּכלאחר מפרק ׁשהּוא מּפני ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ְְִֵֶַַַָָָָּגזרּו,
.ÂË וענבים זיתים אם - ּבׁשּבת מׁשקין מהן ׁשּזבּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפרֹות

ּגזרה  ׁשּבת; מֹוצאי עד הּמׁשקין אֹותן לׁשּתֹות אסּור - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהם
הן  ורּמֹונים ּתּותים ואם ּבׁשּבת. אֹותן ויסחט יתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמא
ואם  מּתרין; מהן ׁשּזבּו מׁשקין לאכילה, הכניסן אם -ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבת  מֹוצאי עד אסּורין מהן ׁשּזבּו מׁשקין לדרכן, .הכניסן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

.ÊË מׁשקין מהן ויצאּו ׁשּבת, מערב ׁשרּסקן וענבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזיתים
מּתרין  - -מעצמן ׁשּבת מערב ׁשרּסקן ּדבׁש חּלֹות וכן ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

מקֹום  ּכאן ׁשאין מּתרין; ּבׁשּבת, מהן הּיֹוצאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמׁשקין
מּבערב. רּסקן ׁשּכבר ְְְִִִֵֶֶֶָָָָלגזרה,

.ÊÈ ּפי על אף ,לפיכ הן. מלאכֹות מאבֹות ּובֹורר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָזֹורה
למל  מנּפח ׁשּמּתר ּכׁשהּוא - אצּבעֹותיו, ּבראׁשי מלילֹות ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

הקליפה] להפריח מפיו אויר אחת [מוציא ּבידֹו מנּפח ,ְְֵַַַַָ
ּבקנֹון לא אבל - ּכחֹו נפה]ּבכל ּבתמחּוי[מין [קערה ולא ְְְְְֲַָָָֹֹֹ

חּיב.גדולה] ׁשהּוא ּובכברה, ּבנפה ינּפה ׁשּמא ּגזרה ,ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
הּוא;[מנפה]והמׁשּמר מרּקד אֹו ּבֹורר ּתֹולדת ׁשמרים, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָ

צלּולין  מים אֹו צלּול יין לסּנן ׁשּמּתר ּפי על אף ,ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻלפיכ
ּבקפיפה אֹו ּבּסּודר [סל]ּבסּודרין ּגּמה יעׂשה לא - מצרית ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֻ

הכלי] לפי דחיסתו עֹוׂשה [ע"י ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ;ְֲֶֶֶֶֶֶַֹ
את  לתלֹות אסּור וכן ּבמׁשּמרת. לׁשּמר ויבֹוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבחל,
לׁשּמר. יבֹוא ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהמׁשּמרת

המחּבץ חמאה]וכן אף [מייצר ,לפיכ הּוא; ּבֹורר ּתֹולדת , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ
יחּבץ לא לדבׁש, ואגֹוזים ׁשמׁשמין ׁשּנֹותנין ּפי [יפריד על ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַֹֻ

הדבש] ְָּבידֹו.מן
.ÁÈ ּתֹולדת זה הרי - לבּׁשלֹו ּכדי ּדק ּדק הּירק את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהמחּת

וחּיב  הּׁשחתטֹוחן, את לא מרּסקין אין ,לפיכ [תבואה ; ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ
בהמה] ּבין מאכל ּדּקה ּבין ּבהמה, לפני החרּובין את ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולא

ּכט  ׁשּנראה מּפני - הּדלּועין ּגּסה את מחּתכין אבל ֹוחן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
טחינה  ׁשאין - הּכלבים לפני הּנבלה ואת ּבהמה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָלפני

עמיר ׁשל אלּמֹות ּומּתירין בהמה,[חציר]ּבפרֹות. לפני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֻ
אלּמֹות [מרסק]ּומפספס לא אבל קטּנֹות; אלּמֹות ּבידֹו ְְְְֲֲֲֵַַָָֹֻֻ

ׁשּבהן. הּטרח מּפני ְְִֵֶֶַַָֹּגדֹולֹות,
.ËÈוקֹורנית ואזֹוב סיאה צמחים]חבילי וכּיֹוצא [מיני ְְְֲִִִֵֵֵַָָ

וקֹוטם  מהן, מסּתּפק - ּבהמה למאכל ׁשהכניסן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבהן,
ׁשּלא  - הרּבה ּבידֹו לא אבל אצּבעֹותיו; ּבראׁשי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹֹואֹוכל

לדק ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר .[לכתוש]יעׂשה ְְְֲֶֶֶֶֶַָָֹֹ
.Î הּמאכל לתֹו לּתן ּבהן, וכּיֹוצא ּפלּפלים לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּצרי

ּבידּבׁשּבת  ּכֹותׁש זה הרי אבל [קת]- ּובקערה. הּסּכין, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
לבריא  אסּור ,לפיכ טֹוחן; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמכּתׁשת

סּמנין. יׁשחק ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלהתרּפאֹות
.‡Î ּבריאים מאכל ׁשאינן ּדברים יאכל לא ּכגֹון ּכיצד? , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

ּופיאה צמחים]אזֹובין ּכגֹון [מיני המׁשלׁשלין, ּדברים ולא ; ְְְְְְֲִִִִַַָָֹ
ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן ּבּה. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלענה

סּמנין ּבֹו ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון לׁשּתֹותן, [תרופה]הּבריאים ְְְְִִִִִִֶַַַָָ
ֲִַָועׂשבים.

.·Î לאכלן הּבריאים ׁשּדר ּומׁשקין אכלין אדם ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכל
והאזֹובולׁשּתֹותן  והּכׁשּות הּכסּבר ּכגֹון צמחים], אף [מיני ; ְְְְְְְִֵַַַָָָֻ

מּתר, - ּבהן להתרּפאֹות ּכדי ואֹוכלן מרּפאין, ׁשהם ּפי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל
חלּתית ׁשתה ּבריאים. מאכל והן צמח]הֹואיל מּקדם [מין ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ

ּבׁשּבת, לׁשּתֹותֹו מּתר - והֹול ׁשֹותה הּוא והרי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻהּׁשּבת,
וׁשֹותין  החלּתית; לׁשּתֹות הּבריאים ׁשּנהגּו ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָּבמקֹומֹות

הּמצרי אוכלין]זיתֹוס מיני כמה של מקֹום.[ערבוב ּבכל ְְִִֵַָָ
.‚Îלסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוכן

הּבריאים  וׁשאין לרפּואה; ׁשּנתּכּון ּפי על ואף ּבׁשּבת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהן
החֹוׁשׁש אסּורין. ּבהן, יין [כואב]סכין יסּו לא - ּבמתניו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

אּלא  ורד, ׁשמן ולא הּׁשמן; את הּוא ס אבל ְֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹוחמץ,
ּבכל  ּומלח ׁשמן לסּו ּומּתר אֹותֹו. סכין ׁשהּבריאים ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻּבמקֹום

נּגפהמקֹום  צֹומתּה[לקתה]. - רגלֹו אֹו ּביין,[מכווצה]ידֹו ְְְְִִַַָָָָ
ענג היה ואם ּבחמץ; צֹומתּה ּביין [איסטניס]ואינֹו אף , ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ

ָאסּור.
.„Î;ויפלט החמץ, את ּבהן יגּמע לא - ּבׁשּניו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהחֹוׁשׁש
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ּבקלסטר ולא [סל]ּבהמה ׁשּברגלּה, ּבסנּדל ולא ׁשּבפיה, ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבאגד  היא יֹוצאה אבל לבהמה; ממחה ׁשאינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּבקמיע

ּובכבׁשיׁשין[תחבושת] הּמּכה, ּגּבי עץ]ׁשעל ׁשעל [לוחות ְְִִֵֶֶַַַַַַָ
הּמדלּדלת ּובׁשלּיה הּׁשבר, לּה[תלויה]ּגּבי ּופֹוקק ּבּה; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

על  מרּדעת ונֹותן ּבחצר. ּבֹו ּומטּילת ׁשּבצּוארּה, ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָזּוג
קלסטר  לּה ּתֹולין אין אבל ּבחצר; ּומטּיל ּבׁשּבת, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהחמֹור

ּבׁשּבת. ְְִַָָּבפיה
.„È הּוא ּכ ּבׁשּבת, ּבהמּתֹו ׁשביתת על מצּוה ׁשאדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשם

ואמתֹו עבּדֹו ׁשביתת על דעת,מצּוה ּבני ׁשהן ּפי על ואף ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻ
מעׂשּית  ּולמנען לׁשמרן עליו מצוה - עֹוׂשין עצמן ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּולדעת
ויּנפׁש ,וחמר ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: ּבׁשּבת, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמלאכה

והּגר". אמת ְְֲֵֶַָּבן
.ÂË עבדים הם - ׁשביתתן על מצּוין ׁשאנּו ואמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻעבד

חּיבין ׁשּמלּו ׁשהעבדים מצוֹות וקּבלּו עבדּות, לׁשם וטבלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ט  ולא מלּו ׁשּלא עבדים אבל ׁשבע ּבהן. קּבלּו אּלא בלּו, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ּומּתרין  ּתֹוׁשב; ּכגר הן הרי - ּבלבד נח ּבני ׁשּנצטּוּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻמצוֹות
ּבחל. ּכיׂשראל ּבפרהסיא, לעצמן ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואין
.ÊË וגר ּבׁשּבת, לעצמֹו מלאכה עֹוׂשה ּתֹוׁשב וגר ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָהֹואיל

ּבן  "ויּנפׁש נאמר ּבמי ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָצדק
ׁשל  ּוׂשכירֹו לקיטֹו ׁשהּוא ּתֹוׁשב ּגר זה והּגר"? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָאמת

רּבֹויׂשראל, ליׂשראל מלאכה יעׂשה ׁשּלא אמתֹו; ּבן ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הרי  עבּדֹו, הּגר זה היה ואפּלּו עֹוׂשה; לעצמֹו אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשּבת,

לעצמֹו. עֹוׂשה ְְֶֶַזה

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ב קודש שבת יום

כא  ¤¤ּפרק
"ּתׁשּבת"‡. ּבּתֹורה ׁשאינן נאמר מּדברים אפּלּו - ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאסרּו הן, הרּבה ּודברים מהן. לׁשּבת חּיב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמלאכה,
ׁשבּות מ ּׁשּום השביתה]חכמים ּדברים,[להרבות מהן - ְְֲִִִֵֶָָ

אסרּום  ּדברים, ּומהן למלאכֹות, ּדֹומים ׁשהן מּפני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָאסרּום
הן: ואּלּו סקילה; אּסּור מהן יבֹוא ׁשּמא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָּגזרה

חֹורׁש·. מּׁשּום חּיב זה הרי ּגּמֹות, הּמׁשוה לפיכ,ּכל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
הּנירה ּבׂשדה להּפנֹות יׁשוה [חרושה]אסּור ׁשּמא ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
האֹוצר את המפּנה תבואה]ּגּמֹות. מּפני [מחסן ּבׁשּבת, ְְְִֵֶֶַַַָָָֻ

אֹו אֹורחים, ּבֹו ׁשּיכניס ּכגֹון מצוה, לדבר לֹו צרי ְְְְְִִִִִֶֶַַָָׁשהּוא
יבֹוא  ׁשּמא האֹוצר, ּכל את יגמר לא - מדרׁש ּבֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹקֹובע
אֹו ּבכתל מקּנחֹו רגלֹו, ּגּבי ׁשעל טיט הּגּמֹות. ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַֹֻלהׁשוֹות
לא  הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבקרקע, לא אבל ְְְְְֲֶַַַַָָָָֹֹֻּבקֹורה,
לדרס  ּומּתר ּגּמֹות; יׁשוה ׁשּמא ּברגלֹו, ויׁשּוף ּבּקרקע ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹֻֻירק

ּתּמֹו. לפי והֹול הּקרקע, ּגּבי ׁשעל ְְְִֵֵֶַַַַַָֹֻהרק
המׂשחקֹות‚. -נׁשים ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים ּבאגֹוזים ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּגּמֹות. להׁשוֹות יבֹוא ׁשּמא ּבׁשּבת, ּבהן לׂשחק ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֻאסּורֹות
לכּבד אּלא [לנקות]ואסּור ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא הּקרקע, את ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

לזּלף ּומּתר ּבאבנים. רצּוף היה ּכן על [להזות]אם מים ְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
אינֹו ׁשהרי ּגּמֹות, יׁשוה ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו הּקרקע, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻּגּבי

סכין אין .לכ מיפה]מתּכּון חומר הּקרקע,[מריחת את ְְְִִֵֵֶַַַַָָ
אֹותֹו נֹופחין ואין ּבאבנים; רצּוף היה כדי ואפּלּו [במפוח, ְְֲֲִִִֵַַָָָָ

האבק] את טֹוב,להרחיק ּביֹום אפּלּו אֹותֹו, מדיחין ואין ,ְְְֲִִִֵ
ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא - ּבׁשּבת וחמר ְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹקל
ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכן עֹוׂשה ׁשהּוא ּבזמן הּגּמֹות להׁשוֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֻויבֹוא

ָרצּוף.
ּומרּדה „. ּתבן מביא גׁשמים, ּבימי ׁשּנתקלקלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחצר

ולא [שוטח] ּבסל, לא ירּדה לא מרּדה, ּוכׁשהּוא ְְְְְֶֶֶַַַָֹֹֹבּה;
הּקּפה ּבׁשּולי אּלא שנשברה]ּבקּפה, קופה ׁשּלא [תחתית - ְְֵֶֶַָָָֹֻֻ

ּגּמֹות. להׁשוֹות ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַָֹֻיעׂשה
זֹורע ‰. מּׁשּום חּיב הּזרעים, את אסּור הּמׁשקה לפיכ ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבגלּגל הּבֹור מן לגּנתֹו[אופן]לׁשאב ימּלא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
מּתר  ּבחצר, ּגלּגל ׁשל הּבֹור היה אם זה, ּומּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּולחרּבתֹו.

ּבגלּגל. מּמּנּו ְְְִֶַַַֹלמּלאת
.Â קֹוצר מּׁשּום חּיב לרּדֹות הּתֹולׁש, אסּור ,לפיכ ; ְְִִִֵֵַַָָָ

אין [להוציא] ּכתֹולׁש. ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, מּכּורּתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּדבׁש
ואין  ּבאילן, נתלין ואין יבׁש; ּבין לח ּבין ּבאילן, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָעֹולין
הּיֹום  ּכל ׁשם ליׁשב יֹום מּבעֹוד יעלה ולא ּבאילן. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹנסמכין

ּכלל  לּקרקע ּבמחּבר מׁשּתּמׁשין ואין ׁשּמא ּכּלֹו. ּגזרה - ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻ
ְִֹיתלׁש.

.Ê- ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלן אסּור ּבׁשּבת, ׁשּנׁשרּו ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּפרֹות
יתלׁש ׁשּמא ׁשאין ּגזרה ּבֹו, להריח מּתר המחּבר, הדס . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ

מצּוי ריחֹו והרי ּבֹו, להריח אּלא ללא הניתֹו קיים -] ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
אסּור תלישה] לאכילה, הראּוי וכל ותּפּוח אתרֹוג אבל ;ְְְֲֲִֶַַַָָָָָָ

לאכלֹו. אֹותֹו יקץ ׁשּמא ּגזרה - ּבמחּבר ּבֹו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻלהריח
.Á,טפחים ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהין ׁשרׁשיו ׁשהיּו ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָֹאילן

הן  הרי ׁשלׁשה, ּגבֹוהין אינן ואם עליהן; ליׁשב ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹאסּור
מּתר ּכארץ  ׁשלׁשה, לתֹו מּׁשלׁשה מּלמעלה ּבאין היּו . ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻ

אחד  ׁשּצּדן ּפי על אף ׁשלׁשה, ּגבֹוהין היּו ּבהן; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהׁשּתּמׁש
ליׁשב  אסּור - ׁשלׁשה ּתחּתיהן חלל ׁשּיׁש אֹו לארץ, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשוה

ֲֵֶעליהם.
.Ëיחּת ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת בהמה ּגּבי על רֹוכבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין

גפן]זמֹורה יעלה [ענף ולא ּבבהמה, נתלין ואין להנהיגּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ
בהמה; לצּדי נסמכין ואין ּבׁשּבת. עליה ליׁשב יֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמּבעֹוד
מּתר  ּבׁשֹוגג, - ּבׁשּבת ּבאילן עלה מּתרין. - צדדין ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֻֻוצּדי

ּובבהמה  לירד. אסּור ּבמזיד, ירד,לירד; - ּבמזיד אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵָָ
הּבהמה  מעל הּמּׂשאֹוי ּפֹורקין וכן חּיים. ּבעלי צער ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָמּׁשּום

חּיים. ּבעלי צער מּׁשּום ְֲִִֵַַַַַָּבׁשּבת,
.Èׁשליף טעּונה ּבהמּתֹו היתה משא]ּכיצד? ּתבּואה [- ׁשל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ

נֹופל  והּוא אחר, לצד ּומסּלקֹו ּתחּתיו, ראׁשֹו מכניס -ְְְְְְִֵֵַַַַַָֹ
- טעּונה ּובהמּתֹו ׁשּבת, ּבלילי הּדר מן ּבא היה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמאליו.
ּבׁשּבת; הּנּטלין הּכלים את נֹוטל החיצֹונה, לחצר ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכׁשּיּגיע
ּבּׂשּקין  היּו נֹופלין. והּׂשּקין החבלים מּתיר - נּטלין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוׁשאינן
ּכרים  מביא קטּנים, ׂשּקין היּו אם - הּמׁשּתּברין ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָּדברים
ׁשהרי  הּכרים; על נֹופלין והּׂשּקין ּתחּתיהן, ּומּניח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּוכסתֹות
קטּנים  ׁשהּׂשּקים מּפני ׁשֹולף, הּכר, לׁשלף ירצה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹאם

ּכלי ּבּטל ׁשּלא ונמצא טעּונה [מיעודו]וקּלים, היתה . ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ
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על  ׁשאף נֹופלין; והן הּׂשּקים מּתיר - זכּוכית ׁשל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָעׁשתֹות
להּתכה  הּכל ׁשהרי ּגדֹול, הפסד ּבכ אין ׁשּיּׁשברּו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּפי
ּגדֹולים  הּׂשּקים היּו חׁשׁשּו. לא מּועט ּולהפסד ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹעֹומד,
ּומּכל  ּבנחת. ּפֹורק ּבהם, וכּיֹוצא זכּוכית ּכלי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּומלאים
ּבעלי  צער מּׁשּום - בהמה ּגּבי על ׁשם יּניחם לא ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹמקֹום,

ִַחּיים.
.‡È.מעּמר מּׁשּום חּיב אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהמדּבק

על  יד על מלּקט - ּבחצרֹו ּפרֹות לֹו ׁשּנתּפּזרּו מי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָלפיכ
מעט]יד ולא [מעט הּסל לתֹו לא יּתן לא אבל ואֹוכל; ְְְֲִֵֵַַָָֹֹֹ

ּכדר עׂשה ׁשאם ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר הּקּפה, ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻלתֹו
ויבֹוא  הּקּפה, ּבתֹו ּבידֹו יכּבׁשם ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשהּוא

עּמּור  מּפני לידי ּבֹו, וכּיֹוצא הּמלח את מקּבצין אין וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
ּכמעּמר. ְְִִֵֶֶַׁשּנראה

.·È חּיב - וענבים זיתים והּסֹוחט ּדׁש; מּׁשּום חּיב - ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָמפרק
מפרק  הֹואיל מּׁשּום ורּמֹונים, ּתּותים לסחט אסּור ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִִֵָָָֹ

ׁשּמא  - וענבים ּכזיתים אֹותם סֹוחטים אדם ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּומקצת
ּפריׁשין  ּכגֹון ּפרֹות, ׁשאר אבל וענבים. זיתים לסחט ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹיבֹוא

ועזרּורים[חבושים] לתפוח]ותּפּוחים הדומה מּתר [פרי - ְְְִִַַָֻ
סחיטה. ּבני ׁשאינן מּפני ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָלסחטן

.‚Èבחומץ]ּכבׁשין שנכבשו [פירות ּוׁשלקֹות[פירות ְְִָָ
להֹוציא שנתבשלו] ואם מּתר; ּגּופן, לרּכ אם - ְְְְִִִֵֶַָָָָֻׁשּסחטן

אבל  מימיו, ׁשּיזֹובּו הּׁשלג את מרּסקין ואין אסּור. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמימיהן,
והּבסר  הּׁשּום הּקערה. לתֹו אֹו הּכֹוס לתֹו הּוא ְְְְְֵֶַַַַַָָֹמרּסק

בשלו] שלא בשלו]והּמלילֹות[ענבים שלא [שיבלים ְְִַ
ּדיכה מחּסרין אם - יֹום מּבעֹוד לֹו[כתישה]ׁשרּסקן אסּור , ְְְִִִִִֶָָָָֻ

לֹו מּתר ּבּיד, ׁשחיקה מחּסרין ואם ּבׁשּבת; ּדיכתן ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָֹֻֻלגמר
ׁשחיקת  לגמר לֹו מּתר ,לפיכ ּבׁשּבת. ׁשחיקתן ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹֹֻלגמר

שעורים]הריפֹות הּפרּור [גרעיני גדולה]ּבעץ ּבתֹו[כף ְְִֵַָָ
האׁש. מעל אֹותּה ׁשּמֹורידין אחר ּבׁשּבת, ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּקדרה

.„Èמלילֹות מאכל]הּמֹולל דבר באצבעותיו -[מפורר ְִֵַ
ּפטּור; ּבפיו, הּיֹונק ּכדׁש. יראה ׁשּלא ּכדי ּבׁשּנּוי, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמֹולל

ּגֹונח היה גרון]ואם ּבפיו[מכאבי לינק לֹו מּתר [מדדי - ְְִִִֵַָָָֹֻ
לא הבהמה] צערֹו ּומּׁשּום יד, ּכלאחר מפרק ׁשהּוא מּפני ,ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

סּכנה. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ְְִֵֶַַַָָָָּגזרּו,
.ÂË וענבים זיתים אם - ּבׁשּבת מׁשקין מהן ׁשּזבּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּפרֹות

ּגזרה  ׁשּבת; מֹוצאי עד הּמׁשקין אֹותן לׁשּתֹות אסּור - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָהם
הן  ורּמֹונים ּתּותים ואם ּבׁשּבת. אֹותן ויסחט יתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמא
ואם  מּתרין; מהן ׁשּזבּו מׁשקין לאכילה, הכניסן אם -ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבת  מֹוצאי עד אסּורין מהן ׁשּזבּו מׁשקין לדרכן, .הכניסן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

.ÊË מׁשקין מהן ויצאּו ׁשּבת, מערב ׁשרּסקן וענבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזיתים
מּתרין  - -מעצמן ׁשּבת מערב ׁשרּסקן ּדבׁש חּלֹות וכן ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

מקֹום  ּכאן ׁשאין מּתרין; ּבׁשּבת, מהן הּיֹוצאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמׁשקין
מּבערב. רּסקן ׁשּכבר ְְְִִִֵֶֶֶָָָָלגזרה,

.ÊÈ ּפי על אף ,לפיכ הן. מלאכֹות מאבֹות ּובֹורר, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָזֹורה
למל  מנּפח ׁשּמּתר ּכׁשהּוא - אצּבעֹותיו, ּבראׁשי מלילֹות ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

הקליפה] להפריח מפיו אויר אחת [מוציא ּבידֹו מנּפח ,ְְֵַַַַָ
ּבקנֹון לא אבל - ּכחֹו נפה]ּבכל ּבתמחּוי[מין [קערה ולא ְְְְְֲַָָָֹֹֹ

חּיב.גדולה] ׁשהּוא ּובכברה, ּבנפה ינּפה ׁשּמא ּגזרה ,ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
הּוא;[מנפה]והמׁשּמר מרּקד אֹו ּבֹורר ּתֹולדת ׁשמרים, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָ

צלּולין  מים אֹו צלּול יין לסּנן ׁשּמּתר ּפי על אף ,ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻלפיכ
ּבקפיפה אֹו ּבּסּודר [סל]ּבסּודרין ּגּמה יעׂשה לא - מצרית ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֻ

הכלי] לפי דחיסתו עֹוׂשה [ע"י ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ;ְֲֶֶֶֶֶֶַֹ
את  לתלֹות אסּור וכן ּבמׁשּמרת. לׁשּמר ויבֹוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבחל,
לׁשּמר. יבֹוא ׁשּמא - ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהמׁשּמרת

המחּבץ חמאה]וכן אף [מייצר ,לפיכ הּוא; ּבֹורר ּתֹולדת , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ
יחּבץ לא לדבׁש, ואגֹוזים ׁשמׁשמין ׁשּנֹותנין ּפי [יפריד על ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַֹֻ

הדבש] ְָּבידֹו.מן
.ÁÈ ּתֹולדת זה הרי - לבּׁשלֹו ּכדי ּדק ּדק הּירק את ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהמחּת

וחּיב  הּׁשחתטֹוחן, את לא מרּסקין אין ,לפיכ [תבואה ; ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹ
בהמה] ּבין מאכל ּדּקה ּבין ּבהמה, לפני החרּובין את ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולא

ּכט  ׁשּנראה מּפני - הּדלּועין ּגּסה את מחּתכין אבל ֹוחן. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
טחינה  ׁשאין - הּכלבים לפני הּנבלה ואת ּבהמה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָלפני

עמיר ׁשל אלּמֹות ּומּתירין בהמה,[חציר]ּבפרֹות. לפני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֻ
אלּמֹות [מרסק]ּומפספס לא אבל קטּנֹות; אלּמֹות ּבידֹו ְְְְֲֲֲֵַַָָֹֻֻ

ׁשּבהן. הּטרח מּפני ְְִֵֶֶַַָֹּגדֹולֹות,
.ËÈוקֹורנית ואזֹוב סיאה צמחים]חבילי וכּיֹוצא [מיני ְְְֲִִִֵֵֵַָָ

וקֹוטם  מהן, מסּתּפק - ּבהמה למאכל ׁשהכניסן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבהן,
ׁשּלא  - הרּבה ּבידֹו לא אבל אצּבעֹותיו; ּבראׁשי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹֹואֹוכל

לדק ויבֹוא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר .[לכתוש]יעׂשה ְְְֲֶֶֶֶֶַָָֹֹ
.Î הּמאכל לתֹו לּתן ּבהן, וכּיֹוצא ּפלּפלים לדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּצרי

ּבידּבׁשּבת  ּכֹותׁש זה הרי אבל [קת]- ּובקערה. הּסּכין, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
לבריא  אסּור ,לפיכ טֹוחן; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבמכּתׁשת

סּמנין. יׁשחק ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלהתרּפאֹות
.‡Î ּבריאים מאכל ׁשאינן ּדברים יאכל לא ּכגֹון ּכיצד? , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

ּופיאה צמחים]אזֹובין ּכגֹון [מיני המׁשלׁשלין, ּדברים ולא ; ְְְְְְֲִִִִַַָָֹ
ּדר ׁשאין ּדברים יׁשּתה לא וכן ּבּה. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלענה

סּמנין ּבֹו ׁשּבּׁשלּו מים ּכגֹון לׁשּתֹותן, [תרופה]הּבריאים ְְְְִִִִִִֶַַַָָ
ֲִַָועׂשבים.

.·Î לאכלן הּבריאים ׁשּדר ּומׁשקין אכלין אדם ְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹוכל
והאזֹובולׁשּתֹותן  והּכׁשּות הּכסּבר ּכגֹון צמחים], אף [מיני ; ְְְְְְְִֵַַַָָָֻ

מּתר, - ּבהן להתרּפאֹות ּכדי ואֹוכלן מרּפאין, ׁשהם ּפי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעל
חלּתית ׁשתה ּבריאים. מאכל והן צמח]הֹואיל מּקדם [מין ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹ

ּבׁשּבת, לׁשּתֹותֹו מּתר - והֹול ׁשֹותה הּוא והרי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻהּׁשּבת,
וׁשֹותין  החלּתית; לׁשּתֹות הּבריאים ׁשּנהגּו ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָּבמקֹומֹות

הּמצרי אוכלין]זיתֹוס מיני כמה של מקֹום.[ערבוב ּבכל ְְִִֵַָָ
.‚Îלסּו מּתר - ּבהן לסּו הּבריאים ׁשּדר ׁשמנים ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻוכן

הּבריאים  וׁשאין לרפּואה; ׁשּנתּכּון ּפי על ואף ּבׁשּבת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהן
החֹוׁשׁש אסּורין. ּבהן, יין [כואב]סכין יסּו לא - ּבמתניו ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

אּלא  ורד, ׁשמן ולא הּׁשמן; את הּוא ס אבל ְֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹוחמץ,
ּבכל  ּומלח ׁשמן לסּו ּומּתר אֹותֹו. סכין ׁשהּבריאים ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻּבמקֹום

נּגפהמקֹום  צֹומתּה[לקתה]. - רגלֹו אֹו ּביין,[מכווצה]ידֹו ְְְְִִַַָָָָ
ענג היה ואם ּבחמץ; צֹומתּה ּביין [איסטניס]ואינֹו אף , ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ

ָאסּור.
.„Î;ויפלט החמץ, את ּבהן יגּמע לא - ּבׁשּניו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהחֹוׁשׁש
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ּובֹולע  הּוא, מגּמע יערערּנּואבל לא ּבגרֹונֹו, החֹוׁשׁש . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
ואם [יגרגרנו] - הרּבה ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָּבׁשמן;

הּמצטכי את לֹועסין אין נתרּפא. הנוטף נתרּפא, [שרף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַ
ׁשּמתּכּון מעצים] ּבזמן ּבׁשּבת, ּבסם הּׁשּנים את ׁשפין ואין ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

מּתר. הּפה, לריח נתּכּון ואם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻלרפּואה;
.‰Î ּגב על הּוא נֹותן אבל העין, לתֹו יין נֹותנין ְְֲִִִֵֵַַַַָָאין

ּתפל ורק משהו]העין. שטעם לפני האדם על [רוק אפּלּו , ְֲִִֵַַָָֹ
קילֹור אסּור. העין לעין]ּגב מערב [משחה אֹותֹו ׁשּׁשרה ִִֵֶֶֶַַָָָָ

מי  חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבׁשּבת, עיניו ּגב על מעבירֹו - ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָׁשּבת
ולא  לרּפאתֹו; ּכדי ּגמי עליו יכר לא ּבאצּבעֹו, ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּלקה

ּדם. מּמּנּו להֹוציא ּכדי ּבידֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָידחקּנּו
.ÂÎ ּגּבי על ולא הּמּכה, ּגּבי על וׁשמן חּמין נֹותנין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאין
הּמּכה [בד]מֹו על לּתנֹו מֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ְְִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשעל

לּמּכה  ויֹורד וׁשֹותת לּמּכה, חּוץ הּוא נֹותן אבל .ּבׁשּבת; ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָ
עּתיק היה ואם הּמּכה; ּגּבי על יבׁש מֹו -[ישן]ונֹותנין ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּכרטּיה. ׁשהּוא מּפני ְְִִִֵֶָָאסּור,
.ÊÎּכלי,[נפלה]ׁשּפרׁשה[תחבושת]רטּיה ּגּבי על ְְְִִֵֶַַָָָ

להחזירּה. אסּור קרקע, ּגּבי על ּפרׁשה ואם אֹותּה; ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָמחזירין
ׁשאין  ּבּמקּדׁש, לכּתחּלה הּמּכה ּגּבי על רטּיה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּומּניחין

ׁשבּות -]אּסּור השביתה להרבות דרבנן ּבּמקּדׁש.[איסור ְְִִַָ
הרטּיה, את מקּנחין ואין הּמּכה; ּפי מקּנחין מקֹום, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּובכל

ימרח. ְִֶַָׁשּמא
.ÁÎׁשּיסּו והּוא - ּבׁשּבת מעים ּבבני ּוממׁשמׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכין

עֹוׂשה  ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכדי אחת, ּבבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימׁשמׁש
זה ּבחל  מתעּמל? הּוא זה אי ּבׁשּבת. מתעּמלין ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עד  ׁשּיהּל אֹו ויּזיע, ׁשּייגע עד ּבכח ּגּופֹו על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשּדֹורסים
ּבׁשּבת, ׁשּיּזיע ּכדי עצמֹו את ליּגע ׁשאסּור - ויּזיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּייגע
ּדימֹוסֹות  ּבקרקע לעמד אסּור וכן רפּואה. ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמּפני

מלוחה] ּומרּפאה.[קרקע ׁשּמעּמלת מּפני יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּבארץ
.ËÎּב ולא ׁשּמׁשלׁשלין, ּבמים רֹוחצין ׁשּטֹובעין אין טיט ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ

הּבאּוׁשיםּבֹו מׁשרה ּבמי ולא סדֹום [מלוכלכים], ּבים ולא , ְְְְְְְִִֵַָָֹֹ
אּלּו[המלח] ׁשּכל מּפני - הּגדֹול ׁשּבּים הרעים ּבּמים ולא ,ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לא  אם ,לפיכ ענג"; לּׁשּבת "וקראת וכתּוב: הן, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹצער
חטטין  לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - מּיד עלה אּלא ּבהם, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנׁשּתהה

מּתר.[שחין] ְָֹֻּבראׁשֹו,
.Ï ּבצֹואה מלכלכֹות ידיו היּו ואם ּבמגרדת; מתּגרדין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻאין

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו ּגֹורד ּבטיט, ּומפרכין אֹו סכין . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָ
המכה] גלדי לבהמה;[משפשפים לא אבל לעּנגֹו, ְְְְֲִֵַָָָָֹלאדם

.ּופרּו ּבסיכה צערּה להסיר מּתר צער, לּה היה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֻואם
ּכרׁשינין ׁשאכלה בהמה]ּבהמה מריצין [מאכל הרּבה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

אחזּה ואם ׁשּתתרּפא; ּבׁשביל ּבחצר ּדם,[שטף]אֹותּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין ׁשּתצטּנן, ּבׁשביל ּבּמים אֹותּה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמעמידין

סּמנין. לּה ְִִַָָֹיׁשחק
.‡Ï ּבׁשּבת האכל את מקיאין ּדברים [להקלה]אין ּבּמה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבסם בליעה]אמּורים? חומר יׁשחק [באמצעות ׁשּמא - ְְֲִִֶַָֹ
מּתר  ּולהקיא, ּפיו לתֹו ידֹו להכניס אבל ואסּור סּמנין; . ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֻ

הראי להֹוציא ּכדי ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו -[צרכים]לדחק ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹ
ּכֹוס  לכּפֹות ּומּתר המׁשלׁשלין. סּמנין להׁשקֹותֹו יבֹוא ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻׁשּמא

ּבׁשּבת הּטּבּור רוח]על כוסות וכן [כעין להעלֹותֹו. ּכדי ְְְְֲֵֵַַַַַָ
לחּנק מפרקתו]מּתר הּקטן,[בבגדים]ּוללּפף[ליישר את ְְֵֵֶַַַָָָֻ

אזנים האוזניים]ּולהעלֹות לגידי ּבין [רפואה ּבּיד ּבין ְְֲִֵֵַַַָָ
אנקלי ּולהעלֹות להקלת ּבכלי, הלב שכנגד [תנוך ְְְְֲִִִַַ

ּבסּמנין הנשימה] אֹותן עֹוׂשין אין - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ;ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לחש מהן.[לחשוש]ּכדי צער לֹו ויׁש לׁשחיקה, ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

.·Ïּכֹוברין אין לפיכ מלאכֹות. מאבֹות [מנפים]המרּקד, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
ּבכברה הּתבן ּתבן [בנפה]את ּבּה ׁשּיׁש הּכברה יּניח ולא ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּמֹוץ ׁשּירד ּבׁשביל ּגבֹוּה ׁשהּוא [הקליפה]ּבמקֹום מּפני - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לאבּוס ּומֹולי ּבכברה הּתבן נֹוטל אבל [סל ּכמרּקד. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לבהמה] -האכלה הֹולכה ּבׁשעת הּמֹוץ ׁשּירד ּפי על אף ,ְִִֵֵֶַַַַָָ
.לכ מתּכּון אינֹו ְְֲִֵֵֵֶַָׁשהרי

.‚Ïוקמח]מגּבל מים לפיכ[מערבב לׁש; מּׁשּום חּיב , ְְִִֵַַָָָ
קלי קמח מגּבלין קלוייה]אין מחטה ׁשּמא [שנעשה הרּבה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

מעט  הּקלי את לגּבל ּומּתר קלי. ׁשאינֹו קמח ללּוׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻיבֹוא
ואחר  אֹותּה, ׁשּקלּו ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ּתבּואה אבל ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹמעט.
והיא  ּכחל, היא ׁשהרי ּגּסה, טחינה אֹותּה טחנּו ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹּכ
ּבֹו וכּיֹוצא ּבחמץ מּמּנה לגּבל מּתר - 'ׁשתית' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּנקראת
אסּור, - קׁשה אבל ;ר ׁשּיהיה והּוא, אחת; ּבבת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָהרּבה
את  נֹותן ּכיצד? לׁשּנֹות; וצרי ּכלׁש. ׁשּנראה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּפני

החמץ. את נֹותן ּכ ואחר ְִֵֶֶַַַַָָֹהּׁשתית,
.„Ïתבואה]הּמרסן של ראּוי [סובין ׁשאינֹו ּפי על אף - ְִֵֶַַַָָֻ

וכּיֹוצא  העפר לגּבל יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו; ּגֹובלין אין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלגּבל,
הּתרוד ּבֹו ּומֹולי הּמרסן, ּגּבי על מים ונֹותנין כף]ּבֹו. -] ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻ

אם  ּכלׁש. יראה ׁשּלא ּבידֹו, ממרס אינֹו אבל  וערב; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשתי
לפני  ונֹותן ׁשּיתערב; עד לכלי מּכלי מנערֹו נתערב, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלא
ּדר על הּמרסן לערב ּומּתר הּׁשורים. לפני אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּתרנגֹולין
ּכל  לפני ונֹותן הרּבה, ּבכלים אֹותֹו ּומחּלק אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָזֹו
ּכֹורים. אפּלּו ּכֹור, אפּלּו אחד ּבכלי ּומערב ּובהמה; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבהמה

.‰Ï ׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ועֹוף חּיה ּבהמה מאכילין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
לידי  אֹו קטנּיֹות, ּכתיׁשת לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבחל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל

וכּיֹוצ  קמח ּבֹוליׁשת ּבׁשּבת א הּגמל יאכיל לא ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
ירּביץ ולא ימים, ארּבעה אֹו ׁשלׁשה עגל [יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

ּבבת  ּומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן ּפיו ויפּתח ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַוכּיֹוצא
למקֹום  ותרנגֹולים, יֹונים ּפי לתֹו יּתן לא וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹאחת.

להחזיר[בגרון] יכֹולין הּוא [להוציא]ׁשאינן מאכיל אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶַַָָ
לתֹו נֹותן אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה מעּמד, הּבהמה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻֻאת
ׁשּיכֹולה  ּבמקֹום עצמן, ּבפני וכרׁשינין עצמן ּבפני מים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּפיה
להחזיר. ׁשּיכֹול ּבמקֹום ּבידֹו, לעֹוף מאכיל וכן ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלהחזיר.

אֹוכלין. והם לפניהן ׁשּיּתן לֹומר, צרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָואין
.ÂÏ ּכגֹון עליו, ׁשּמזֹונֹותיו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבּמה

ׁשאין  מי אבל ותרנגֹולין; ואּוזין הּבית ויֹוני וחּיתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמּתֹו
יּתן  לא - ּודבֹורים ׁשֹוב ויֹוני חזיר ּכגֹון עליו, ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹמזֹונֹותיו

מים  לא מזֹון לא על לפניהן ּבהמּתֹו להעמיד לאדם ּומּתר . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

zay zekld - mipnf xtq - '` xc` a"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּגּבי  על אֹותּה יעמיד לא אבל אֹוכלת, והיא עׂשבים ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגּבי
ׁשהקצה ּפניה [מוקצה]דבר ׁשּתחזיר ּכדי ּבפניה ועֹומד . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

טֹוב. ּביֹום וכן מּמּנּו. ותאכל הּמקצה ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֻלּדבר

כב  ¤¤ּפרק
הּפת‡. מהתנור]רדּית ׁשאינּה[הוצאתו ּפי על אף - ְִִֵֶַַַַַָ

הּמדּביק  לאפֹות. יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו - ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָמלאכה
מזֹון  מּמּנּו מּציל - הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ּבּתּנּור ְְְִִִֶַַַַַַָָָּפת
ואף  לכם'. והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ואֹומר סעּודֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹׁשלׁש
ירּדה  לא מּציל, ּכׁשהּוא מלאכה, אינּה ׁשהרדּיה ּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל

לכך]ּבמרּדה המיוחד לׁשּנֹות.[כלי ּכדי ּבסּכין, אּלא ְְְְְִֵֶֶַַַָ
מּפני ·. ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני

ׁשּבת  'מערב ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבּלנין
ּבׁשּבת  לּמרחץ אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ אפּלּוהּוחּמּו'; , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבחּמין  ואפּלּו ּבחּמין, ּגּופֹו ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלהּזיע.
ּבּמה  מּתר. ורגליו, ידיו ּפניו אבל ׁשּבת; מערב ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשהּוחּמּו

האּור ּבחּמי אמּורים? מרחץ;[האש]ּדברים מּׁשּום ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּכל  ּבהם להׁשּתּטף מּתר ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי  ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאבל
ׁשהּמערה  מּפני ׁשּבּמערֹות, חּמין ּבמים לרחץ ואסּור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּגּופֹו.

ּכמרחץ. ונמצאת זעה, לידי ויבֹוא הבל, ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָיׁש
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּומתחּמם  ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ּכרֹוחץ  ונמצא ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

ּבחּמין  ּגּופֹו סילֹוןּכל הּמביא מים [צינור]. ּבתֹו צֹונן ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָ
שבצינור]חּמין המים -[לחמם טבריה חּמי ּבתֹו אפּלּו , ְְְֲִִֵֶַַָ

ּברחיצה  ואסּורין ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין אּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָהרי
ְִִָּובׁשתּיה.

לא „. - הּמדּורה ּכנגד ּומּניחֹו מים, ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמביא
ׁשל  ּפ מּניח וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבׁשביל

ׁשּיחם  לא ׁשּיפׁשר, ּכדי - הּמדּורה ּכנגד אדם ׁשמן וס . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלא  והּוא - הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ּבמים ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹידֹו
נכוית  ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל הּמים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָיחּמּו

ּבׁשּבת. מעיו ּגּבי על ּומּניחֹו ּבגד, ּומחּמם ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהם.
אין ‰. - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

הרּבה  מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים לּה יּתן נֹותנין לא וכן ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
הּוא  נֹותן אבל ּכמבּׁשלֹו. ׁשהּוא מּפני ׁשמן, ׁשל ּפ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָלתֹוכּה

צֹונן. ׁשל אמּבטי לתֹו חּמין ְְִִִֵֶַַַָמים
.Âמים [דוד]מחם לתֹוכֹו לּתן מּתר - מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

צֹונן, מים לתֹו חּמין מים לּצק ּומּתר להפׁשירן; ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻצֹונן,
ראׁשֹון, ּבכלי יהיּו ׁשּלא והּוא - החּמין לתֹו צֹונן מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַֹ

ּפי  על אף - רֹותחת קדרה וכן הרּבה. מחּממן ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשהּוא
נֹותן  אבל ּתבלין; לתֹוכּה יּתן לא האׁש, מעל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהֹורידּה
אׁש ּגּבי על אּלא מתּבּׁשל אינֹו ׁשהּמלח מלח, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלתֹוכּה
ּפי  על אף - לקערה מּקדרה הּתבׁשיל צק ואם ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּגדֹולה.
ּתבלין; הּקערה לתֹו לּתן לֹו מּתר ּבּקערה, רֹותח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשהּוא

מבּׁשל. אינֹו ׁשני ְְִִֵֵֵֶַׁשּכלי
.Êהחלּתית את ׁשֹורין חריף]אין ּבין [צמח ּבפֹוׁשרין ּבין , ְְְִִִִֵֵֵֶַ

יֹום  ׁשתה ואם החמץ. ּבתֹו אֹותֹו ׁשֹורה אבל ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּבצֹונן;
וׁשּׁשי ּבצֹונן,[לרפואה]חמיׁשי ּבׁשּבת ׁשֹורה זה הרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָ

אם  יחלה ׁשּלא ּכדי - וׁשֹותה ׁשּיחם, עד ּבחּמה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומּניחֹו
מּלׁשּתֹות. ְִִַָּפסק

.Á מּלפני ּבחּמין נׁשרה אֹו הּׁשּבת, קדם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ּבחּמין  לׁשרֹותֹו מּתר צֹונן, עכׁשו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשּבת
מעֹולם  ּבחּמין ּבא ולא מעּקרֹו, צֹונן ׁשהּוא ודבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּגמר  הדחתֹו היתה לא אם ּבׁשּבת, ּבחּמין אֹותֹו מדיחין -ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ

ּבחּמין.[בישולו]מלאכּתֹו אֹותֹו ׁשֹורין אין אבל ; ְְְֲִִֵַַָ
.Ë ּבתֹולדֹות להחם ׁשאסּור ּפי על אף ּבחּמה, להחם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר

לּתן  מּתר ,לפיכ לאׁש; מחּמה לטעֹות ּבא ׁשאינֹו - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻחּמה
לתֹו יפים מים נֹותנין וכן ׁשּיחּמּו. ּכדי ּבּׁשמׁש צֹונן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמים

ׁשּיּצֹונ  ּבׁשביל רעים הּבֹור מים לתֹו ּתבׁשיל ונֹותנין ּו. ְְְְְִִִִִִִֶַַַָ
ׁשמּור  ׁשּיהא .ּבׁשביל ְְִִֵֶָ

.Èנֹותנֹו אֹו ּפּתֹו, ּבהן וטֹובל וׁשמן, ּומלח מים אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
אסּור, - הרּבה אבל מעט; ׁשּיעׂשה והּוא, - הּתבׁשיל ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלתֹו

הּתבׁשיל  מּמלאכת מלאכה ּכעֹוׂשה ׁשּנראה לא מּפני וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
עּזין מלח מי מאוד]יעׂשה מלח [מלוחים ׁשליׁשי ׁשני והם , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

מּוריס ּכעֹוׂשה ׁשּנראה מּפני מים, במלח]ּוׁשליׁש כבוש .[דג ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָ
מּפני  אסּור, - ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון אבל ּביצה; למלח ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֻּומּתר
ׁשהּוא  מּפני אסּור, והּכֹובׁש ּבׁשּבת, ּכבׁשין ּככֹובׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנראה

ואֹוכל. ּבמלח, ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון לטּבל ּומּתר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֻּכמבּׁשל.
.‡È יין אבל לאכלן; ּבׁשּבת ּופלּפלין ּודבׁש יין לערב ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻמּתר

לאכילת  ראּוי זה ׁשאין אסּור, - אפרסמֹון וׁשמן ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּומים
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבריאים. ְְִִֵֵֶַָֹ

.·Èצמח]חרּדל ממחֹו[גרעיני למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ
יטרף ולא ּדבׁש; לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי, ּבין ּבּיד [יערבב ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹ

ׁשחליםבכח] מערב. אּלא ירק], ׁשּבת,[מין מערב ׁשּטרפן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אּלא  יטרף, ולא ותבלין; וחמץ ׁשמן לתֹוכן נֹותן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלמחר
לתֹו נֹותנֹו למחר ׁשּבת, מערב ׁשרּסקֹו ׁשּום ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָמערב.

מערב. אּלא יׁשחק, ולא ְְְְִִִֵֶַָָֹֹהּגריסין;
.‚È,לפיכ ּגֹוזז; מּׁשּום חּיב האדם, מּגּוף ׂשער ְִִִֵֵֵַַָָָָָָהּנֹוטל

וּדאי, הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר הּידים את לרחץ ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאסּור
אהלה צמח]ּכגֹון הּידים [מין את לחף ּומּתר ּבֹו. וכּיֹוצא ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּבהן; וכּיֹוצא יסמין, ועפר ּפלּפלין, ועפר לבֹונה, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָּבעפר
מתּכּון. אינֹו ׁשהרי ידֹו, ׁשעל ׂשער יּׁשיר ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
מּׁשיר  ׁשאינֹו ּדבר עם וּדאי הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּדבר ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָערב
ּבֹו; לחף מּתר מּׁשיר, ׁשאינֹו מּדבר הרב היה אם - ִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻוּדאי

אסּור. לאו, ְִָָואם
.„È ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור

ּבּה שפתה]יּׁשיר המדלּדלין[באמצעות [שערות נימין ְְִִִִַַָָֻ
מראה בולטות] אבל ּבּכתל; קבּועה ואפּלּו הּׂשער, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹמן

קבּועה. אינּה אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - מ ּתכת ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשאינּה
.ÂË מּפני חּיב ּכסּות, והּסֹוחט מלּבן; מּׁשּום חּיב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָהמכּבס,

מכּבס  וכּיֹוצא ׁשהּוא מֹו אֹו מטלית לדחק אסּור ,לפיכ ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
האׁשיׁשה ּבפי ׁשּמא [פך]ּבהן, - לסתמּה ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

סח  לידי יׁשיבֹוא ּכן אם אּלא ּבספֹוג, מקּנחין ואין יטה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
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ּובֹולע  הּוא, מגּמע יערערּנּואבל לא ּבגרֹונֹו, החֹוׁשׁש . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
ואם [יגרגרנו] - הרּבה ׁשמן הּוא ּבֹולע אבל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָּבׁשמן;

הּמצטכי את לֹועסין אין נתרּפא. הנוטף נתרּפא, [שרף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַ
ׁשּמתּכּון מעצים] ּבזמן ּבׁשּבת, ּבסם הּׁשּנים את ׁשפין ואין ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

מּתר. הּפה, לריח נתּכּון ואם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻלרפּואה;
.‰Î ּגב על הּוא נֹותן אבל העין, לתֹו יין נֹותנין ְְֲִִִֵֵַַַַָָאין

ּתפל ורק משהו]העין. שטעם לפני האדם על [רוק אפּלּו , ְֲִִֵַַָָֹ
קילֹור אסּור. העין לעין]ּגב מערב [משחה אֹותֹו ׁשּׁשרה ִִֵֶֶֶַַָָָָ

מי  חֹוׁשׁש. ואינֹו ּבׁשּבת, עיניו ּגב על מעבירֹו - ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָׁשּבת
ולא  לרּפאתֹו; ּכדי ּגמי עליו יכר לא ּבאצּבעֹו, ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹׁשּלקה

ּדם. מּמּנּו להֹוציא ּכדי ּבידֹו ְְְְִִִֵֶֶָָָידחקּנּו
.ÂÎ ּגּבי על ולא הּמּכה, ּגּבי על וׁשמן חּמין נֹותנין ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאין
הּמּכה [בד]מֹו על לּתנֹו מֹו ּגּבי על ולא הּמּכה, ְְִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשעל

לּמּכה  ויֹורד וׁשֹותת לּמּכה, חּוץ הּוא נֹותן אבל .ּבׁשּבת; ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָ
עּתיק היה ואם הּמּכה; ּגּבי על יבׁש מֹו -[ישן]ונֹותנין ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ

ּכרטּיה. ׁשהּוא מּפני ְְִִִֵֶָָאסּור,
.ÊÎּכלי,[נפלה]ׁשּפרׁשה[תחבושת]רטּיה ּגּבי על ְְְִִֵֶַַָָָ

להחזירּה. אסּור קרקע, ּגּבי על ּפרׁשה ואם אֹותּה; ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָמחזירין
ׁשאין  ּבּמקּדׁש, לכּתחּלה הּמּכה ּגּבי על רטּיה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּומּניחין

ׁשבּות -]אּסּור השביתה להרבות דרבנן ּבּמקּדׁש.[איסור ְְִִַָ
הרטּיה, את מקּנחין ואין הּמּכה; ּפי מקּנחין מקֹום, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּובכל

ימרח. ְִֶַָׁשּמא
.ÁÎׁשּיסּו והּוא - ּבׁשּבת מעים ּבבני ּוממׁשמׁשין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָסכין

עֹוׂשה  ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכדי אחת, ּבבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹוימׁשמׁש
זה ּבחל  מתעּמל? הּוא זה אי ּבׁשּבת. מתעּמלין ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עד  ׁשּיהּל אֹו ויּזיע, ׁשּייגע עד ּבכח ּגּופֹו על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַֹׁשּדֹורסים
ּבׁשּבת, ׁשּיּזיע ּכדי עצמֹו את ליּגע ׁשאסּור - ויּזיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּייגע
ּדימֹוסֹות  ּבקרקע לעמד אסּור וכן רפּואה. ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמּפני

מלוחה] ּומרּפאה.[קרקע ׁשּמעּמלת מּפני יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּבארץ
.ËÎּב ולא ׁשּמׁשלׁשלין, ּבמים רֹוחצין ׁשּטֹובעין אין טיט ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַֹ

הּבאּוׁשיםּבֹו מׁשרה ּבמי ולא סדֹום [מלוכלכים], ּבים ולא , ְְְְְְְִִֵַָָֹֹ
אּלּו[המלח] ׁשּכל מּפני - הּגדֹול ׁשּבּים הרעים ּבּמים ולא ,ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לא  אם ,לפיכ ענג"; לּׁשּבת "וקראת וכתּוב: הן, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹצער
חטטין  לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - מּיד עלה אּלא ּבהם, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָנׁשּתהה

מּתר.[שחין] ְָֹֻּבראׁשֹו,
.Ï ּבצֹואה מלכלכֹות ידיו היּו ואם ּבמגרדת; מתּגרדין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻאין

חֹוׁשׁש ואינֹו ּכדרּכֹו ּגֹורד ּבטיט, ּומפרכין אֹו סכין . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָ
המכה] גלדי לבהמה;[משפשפים לא אבל לעּנגֹו, ְְְְֲִֵַָָָָֹלאדם

.ּופרּו ּבסיכה צערּה להסיר מּתר צער, לּה היה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֻואם
ּכרׁשינין ׁשאכלה בהמה]ּבהמה מריצין [מאכל הרּבה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

אחזּה ואם ׁשּתתרּפא; ּבׁשביל ּבחצר ּדם,[שטף]אֹותּה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין ׁשּתצטּנן, ּבׁשביל ּבּמים אֹותּה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמעמידין

סּמנין. לּה ְִִַָָֹיׁשחק
.‡Ï ּבׁשּבת האכל את מקיאין ּדברים [להקלה]אין ּבּמה . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבסם בליעה]אמּורים? חומר יׁשחק [באמצעות ׁשּמא - ְְֲִִֶַָֹ
מּתר  ּולהקיא, ּפיו לתֹו ידֹו להכניס אבל ואסּור סּמנין; . ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָֻ

הראי להֹוציא ּכדי ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו -[צרכים]לדחק ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹ
ּכֹוס  לכּפֹות ּומּתר המׁשלׁשלין. סּמנין להׁשקֹותֹו יבֹוא ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻׁשּמא

ּבׁשּבת הּטּבּור רוח]על כוסות וכן [כעין להעלֹותֹו. ּכדי ְְְְֲֵֵַַַַַָ
לחּנק מפרקתו]מּתר הּקטן,[בבגדים]ּוללּפף[ליישר את ְְֵֵֶַַַָָָֻ

אזנים האוזניים]ּולהעלֹות לגידי ּבין [רפואה ּבּיד ּבין ְְֲִֵֵַַַָָ
אנקלי ּולהעלֹות להקלת ּבכלי, הלב שכנגד [תנוך ְְְְֲִִִַַ

ּבסּמנין הנשימה] אֹותן עֹוׂשין אין - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ;ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לחש מהן.[לחשוש]ּכדי צער לֹו ויׁש לׁשחיקה, ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

.·Ïּכֹוברין אין לפיכ מלאכֹות. מאבֹות [מנפים]המרּקד, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
ּבכברה הּתבן ּתבן [בנפה]את ּבּה ׁשּיׁש הּכברה יּניח ולא ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּמֹוץ ׁשּירד ּבׁשביל ּגבֹוּה ׁשהּוא [הקליפה]ּבמקֹום מּפני - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
לאבּוס ּומֹולי ּבכברה הּתבן נֹוטל אבל [סל ּכמרּקד. ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

לבהמה] -האכלה הֹולכה ּבׁשעת הּמֹוץ ׁשּירד ּפי על אף ,ְִִֵֵֶַַַַָָ
.לכ מתּכּון אינֹו ְְֲִֵֵֵֶַָׁשהרי

.‚Ïוקמח]מגּבל מים לפיכ[מערבב לׁש; מּׁשּום חּיב , ְְִִֵַַָָָ
קלי קמח מגּבלין קלוייה]אין מחטה ׁשּמא [שנעשה הרּבה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

מעט  הּקלי את לגּבל ּומּתר קלי. ׁשאינֹו קמח ללּוׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻיבֹוא
ואחר  אֹותּה, ׁשּקלּו ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ּתבּואה אבל ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹמעט.
והיא  ּכחל, היא ׁשהרי ּגּסה, טחינה אֹותּה טחנּו ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹּכ
ּבֹו וכּיֹוצא ּבחמץ מּמּנה לגּבל מּתר - 'ׁשתית' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּנקראת
אסּור, - קׁשה אבל ;ר ׁשּיהיה והּוא, אחת; ּבבת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָהרּבה
את  נֹותן ּכיצד? לׁשּנֹות; וצרי ּכלׁש. ׁשּנראה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּפני

החמץ. את נֹותן ּכ ואחר ְִֵֶֶַַַַָָֹהּׁשתית,
.„Ïתבואה]הּמרסן של ראּוי [סובין ׁשאינֹו ּפי על אף - ְִֵֶַַַָָֻ

וכּיֹוצא  העפר לגּבל יבֹוא ׁשּמא אֹותֹו; ּגֹובלין אין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלגּבל,
הּתרוד ּבֹו ּומֹולי הּמרסן, ּגּבי על מים ונֹותנין כף]ּבֹו. -] ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻ

אם  ּכלׁש. יראה ׁשּלא ּבידֹו, ממרס אינֹו אבל  וערב; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשתי
לפני  ונֹותן ׁשּיתערב; עד לכלי מּכלי מנערֹו נתערב, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלא
ּדר על הּמרסן לערב ּומּתר הּׁשורים. לפני אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּתרנגֹולין
ּכל  לפני ונֹותן הרּבה, ּבכלים אֹותֹו ּומחּלק אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָזֹו
ּכֹורים. אפּלּו ּכֹור, אפּלּו אחד ּבכלי ּומערב ּובהמה; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבהמה

.‰Ï ׁשהּוא ּכדר ּבׁשּבת, ועֹוף חּיה ּבהמה מאכילין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
לידי  אֹו קטנּיֹות, ּכתיׁשת לידי יבֹוא ׁשּמא - ּבחל ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹמאכיל

וכּיֹוצ  קמח ּבֹוליׁשת ּבׁשּבת א הּגמל יאכיל לא ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
ירּביץ ולא ימים, ארּבעה אֹו ׁשלׁשה עגל [יושיב]מאכל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

ּבבת  ּומים ּכרׁשינין לתֹוכֹו ויּתן ּפיו ויפּתח ּבֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַוכּיֹוצא
למקֹום  ותרנגֹולים, יֹונים ּפי לתֹו יּתן לא וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹאחת.

להחזיר[בגרון] יכֹולין הּוא [להוציא]ׁשאינן מאכיל אבל ; ְְְֲֲִִִֵֶַַָָ
לתֹו נֹותן אֹו מעּמד, אֹותּה ּומׁשקה מעּמד, הּבהמה ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻֻאת
ׁשּיכֹולה  ּבמקֹום עצמן, ּבפני וכרׁשינין עצמן ּבפני מים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּפיה
להחזיר. ׁשּיכֹול ּבמקֹום ּבידֹו, לעֹוף מאכיל וכן ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלהחזיר.

אֹוכלין. והם לפניהן ׁשּיּתן לֹומר, צרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָואין
.ÂÏ ּכגֹון עליו, ׁשּמזֹונֹותיו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָּבּמה

ׁשאין  מי אבל ותרנגֹולין; ואּוזין הּבית ויֹוני וחּיתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמּתֹו
יּתן  לא - ּודבֹורים ׁשֹוב ויֹוני חזיר ּכגֹון עליו, ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹמזֹונֹותיו

מים  לא מזֹון לא על לפניהן ּבהמּתֹו להעמיד לאדם ּומּתר . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
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ּגּבי  על אֹותּה יעמיד לא אבל אֹוכלת, והיא עׂשבים ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּגּבי
ׁשהקצה ּפניה [מוקצה]דבר ׁשּתחזיר ּכדי ּבפניה ועֹומד . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

טֹוב. ּביֹום וכן מּמּנּו. ותאכל הּמקצה ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֻלּדבר

כב  ¤¤ּפרק
הּפת‡. מהתנור]רדּית ׁשאינּה[הוצאתו ּפי על אף - ְִִֵֶַַַַַָ

הּמדּביק  לאפֹות. יבֹוא ׁשּמא חכמים, אֹותּה אסרּו - ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָמלאכה
מזֹון  מּמּנּו מּציל - הּיֹום עליו וקדׁש יֹום, מּבעֹוד ּבּתּנּור ְְְִִִֶַַַַַַָָָּפת
ואף  לכם'. והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ואֹומר סעּודֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹׁשלׁש
ירּדה  לא מּציל, ּכׁשהּוא מלאכה, אינּה ׁשהרדּיה ּפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹעל

לכך]ּבמרּדה המיוחד לׁשּנֹות.[כלי ּכדי ּבסּכין, אּלא ְְְְְִֵֶֶַַַָ
מּפני ·. ּבׁשּבת? לּמרחץ להּכנס חכמים אסרּו מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּפני

ׁשּבת  'מערב ואֹומרין: ּבׁשּבת, חּמין מחּמין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבּלנין
ּבׁשּבת  לּמרחץ אדם יּכנס ׁשּלא ּגזרּו לפיכ אפּלּוהּוחּמּו'; , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבחּמין  ואפּלּו ּבחּמין, ּגּופֹו ּכל יׁשּתּטף ׁשּלא וגזרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלהּזיע.
ּבּמה  מּתר. ורגליו, ידיו ּפניו אבל ׁשּבת; מערב ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשהּוחּמּו

האּור ּבחּמי אמּורים? מרחץ;[האש]ּדברים מּׁשּום ּגזרה - ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּכל  ּבהם להׁשּתּטף מּתר ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי  ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻאבל
ׁשהּמערה  מּפני ׁשּבּמערֹות, חּמין ּבמים לרחץ ואסּור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּגּופֹו.

ּכמרחץ. ונמצאת זעה, לידי ויבֹוא הבל, ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָיׁש
ּגּופֹו‚. ּכל ּומׁשּתּטף ויֹוצא הּמדּורה, ּכנגד אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתחּמם

ּומתחּמם  ּובא ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל מׁשּתּטף אינֹו אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצֹונן;
ּכרֹוחץ  ונמצא ׁשעליו, מים ׁשּמפׁשיר מּפני הּמדּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

ּבחּמין  ּגּופֹו סילֹוןּכל הּמביא מים [צינור]. ּבתֹו צֹונן ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַַָ
שבצינור]חּמין המים -[לחמם טבריה חּמי ּבתֹו אפּלּו , ְְְֲִִֵֶַַָ

ּברחיצה  ואסּורין ּבׁשּבת, ׁשהּוחּמּו ּכחּמין אּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָהרי
ְִִָּובׁשתּיה.

לא „. - הּמדּורה ּכנגד ּומּניחֹו מים, ׁשל קיתֹון אדם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמביא
ׁשל  ּפ מּניח וכן צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אּלא ׁשּיחּמּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבׁשביל

ׁשּיחם  לא ׁשּיפׁשר, ּכדי - הּמדּורה ּכנגד אדם ׁשמן וס . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלא  והּוא - הּמדּורה ּכנגד ּומחּמם ּבׁשמן, אֹו ּבמים ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹידֹו
נכוית  ּתינֹוק ׁשל ּכרסֹו ׁשּתהא עד ידֹו ׁשעל הּמים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָיחּמּו

ּבׁשּבת. מעיו ּגּבי על ּומּניחֹו ּבגד, ּומחּמם ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבהם.
אין ‰. - חּמים מים מלאה ׁשהיא מרחץ ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמּבטי

הרּבה  מחּממן ׁשהרי צֹונן, מים לּה יּתן נֹותנין לא וכן ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
הּוא  נֹותן אבל ּכמבּׁשלֹו. ׁשהּוא מּפני ׁשמן, ׁשל ּפ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָלתֹוכּה

צֹונן. ׁשל אמּבטי לתֹו חּמין ְְִִִֵֶַַַָמים
.Âמים [דוד]מחם לתֹוכֹו לּתן מּתר - מים מּמּנּו ׁשּפּנה ְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

צֹונן, מים לתֹו חּמין מים לּצק ּומּתר להפׁשירן; ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻצֹונן,
ראׁשֹון, ּבכלי יהיּו ׁשּלא והּוא - החּמין לתֹו צֹונן מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַֹ

ּפי  על אף - רֹותחת קדרה וכן הרּבה. מחּממן ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשהּוא
נֹותן  אבל ּתבלין; לתֹוכּה יּתן לא האׁש, מעל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהֹורידּה
אׁש ּגּבי על אּלא מתּבּׁשל אינֹו ׁשהּמלח מלח, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָלתֹוכּה
ּפי  על אף - לקערה מּקדרה הּתבׁשיל צק ואם ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּגדֹולה.
ּתבלין; הּקערה לתֹו לּתן לֹו מּתר ּבּקערה, רֹותח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשהּוא

מבּׁשל. אינֹו ׁשני ְְִִֵֵֵֶַׁשּכלי
.Êהחלּתית את ׁשֹורין חריף]אין ּבין [צמח ּבפֹוׁשרין ּבין , ְְְִִִִֵֵֵֶַ

יֹום  ׁשתה ואם החמץ. ּבתֹו אֹותֹו ׁשֹורה אבל ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּבצֹונן;
וׁשּׁשי ּבצֹונן,[לרפואה]חמיׁשי ּבׁשּבת ׁשֹורה זה הרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָ

אם  יחלה ׁשּלא ּכדי - וׁשֹותה ׁשּיחם, עד ּבחּמה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּומּניחֹו
מּלׁשּתֹות. ְִִַָּפסק

.Á מּלפני ּבחּמין נׁשרה אֹו הּׁשּבת, קדם ׁשּנתּבּׁשל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבר
ּבחּמין  לׁשרֹותֹו מּתר צֹונן, עכׁשו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֻהּׁשּבת
מעֹולם  ּבחּמין ּבא ולא מעּקרֹו, צֹונן ׁשהּוא ודבר ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּגמר  הדחתֹו היתה לא אם ּבׁשּבת, ּבחּמין אֹותֹו מדיחין -ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ

ּבחּמין.[בישולו]מלאכּתֹו אֹותֹו ׁשֹורין אין אבל ; ְְְֲִִֵַַָ
.Ë ּבתֹולדֹות להחם ׁשאסּור ּפי על אף ּבחּמה, להחם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּתר

לּתן  מּתר ,לפיכ לאׁש; מחּמה לטעֹות ּבא ׁשאינֹו - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻחּמה
לתֹו יפים מים נֹותנין וכן ׁשּיחּמּו. ּכדי ּבּׁשמׁש צֹונן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמים

ׁשּיּצֹונ  ּבׁשביל רעים הּבֹור מים לתֹו ּתבׁשיל ונֹותנין ּו. ְְְְְִִִִִִִֶַַַָ
ׁשמּור  ׁשּיהא .ּבׁשביל ְְִִֵֶָ

.Èנֹותנֹו אֹו ּפּתֹו, ּבהן וטֹובל וׁשמן, ּומלח מים אדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
אסּור, - הרּבה אבל מעט; ׁשּיעׂשה והּוא, - הּתבׁשיל ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָלתֹו

הּתבׁשיל  מּמלאכת מלאכה ּכעֹוׂשה ׁשּנראה לא מּפני וכן . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
עּזין מלח מי מאוד]יעׂשה מלח [מלוחים ׁשליׁשי ׁשני והם , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

מּוריס ּכעֹוׂשה ׁשּנראה מּפני מים, במלח]ּוׁשליׁש כבוש .[דג ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָ
מּפני  אסּור, - ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון אבל ּביצה; למלח ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֻּומּתר
ׁשהּוא  מּפני אסּור, והּכֹובׁש ּבׁשּבת, ּכבׁשין ּככֹובׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנראה

ואֹוכל. ּבמלח, ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון לטּבל ּומּתר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֻּכמבּׁשל.
.‡È יין אבל לאכלן; ּבׁשּבת ּופלּפלין ּודבׁש יין לערב ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻמּתר

לאכילת  ראּוי זה ׁשאין אסּור, - אפרסמֹון וׁשמן ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּומים
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבריאים. ְְִִֵֵֶַָֹ

.·Èצמח]חרּדל ממחֹו[גרעיני למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ
יטרף ולא ּדבׁש; לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי, ּבין ּבּיד [יערבב ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֹ

ׁשחליםבכח] מערב. אּלא ירק], ׁשּבת,[מין מערב ׁשּטרפן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אּלא  יטרף, ולא ותבלין; וחמץ ׁשמן לתֹוכן נֹותן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלמחר
לתֹו נֹותנֹו למחר ׁשּבת, מערב ׁשרּסקֹו ׁשּום ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָמערב.

מערב. אּלא יׁשחק, ולא ְְְְִִִֵֶַָָֹֹהּגריסין;
.‚È,לפיכ ּגֹוזז; מּׁשּום חּיב האדם, מּגּוף ׂשער ְִִִֵֵֵַַָָָָָָהּנֹוטל

וּדאי, הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּבדבר הּידים את לרחץ ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאסּור
אהלה צמח]ּכגֹון הּידים [מין את לחף ּומּתר ּבֹו. וכּיֹוצא ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ּבהן; וכּיֹוצא יסמין, ועפר ּפלּפלין, ועפר לבֹונה, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָּבעפר
מתּכּון. אינֹו ׁשהרי ידֹו, ׁשעל ׂשער יּׁשיר ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
מּׁשיר  ׁשאינֹו ּדבר עם וּדאי הּׂשער את ׁשּמּׁשיר ּדבר ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָערב
ּבֹו; לחף מּתר מּׁשיר, ׁשאינֹו מּדבר הרב היה אם - ִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻוּדאי

אסּור. לאו, ְִָָואם
.„È ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת מּתכת ׁשל ּבמראה לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור

ּבּה שפתה]יּׁשיר המדלּדלין[באמצעות [שערות נימין ְְִִִִַַָָֻ
מראה בולטות] אבל ּבּכתל; קבּועה ואפּלּו הּׂשער, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹמן

קבּועה. אינּה אפּלּו ּבּה, לראֹות מּתר - מ ּתכת ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשאינּה
.ÂË מּפני חּיב ּכסּות, והּסֹוחט מלּבן; מּׁשּום חּיב ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָהמכּבס,

מכּבס  וכּיֹוצא ׁשהּוא מֹו אֹו מטלית לדחק אסּור ,לפיכ ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
האׁשיׁשה ּבפי ׁשּמא [פך]ּבהן, - לסתמּה ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

סח  לידי יׁשיבֹוא ּכן אם אּלא ּבספֹוג, מקּנחין ואין יטה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
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מים  ׁשל חבית מכּסין ואין יסחט. ׁשּלא - אחיזה ּבית ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלֹו
מּוכן ׁשאינֹו ּבבגד ּבּה, ׁשּמא [מיועד]וכּיֹוצא ּגזרה - לּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ְִֹיסחט.
.ÊËצרי ּׁשהּוא מה מּמּנה מּציל ּבׁשּבת, חבית לֹו ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנׁשּברה

ּביין יסּפג ׁשּלא ּובלבד ּולאֹורחיו, לֹו הספוג לׁשּבת [ישרה ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ
לכלי] ויסחוט ּבׁשמןביין יטּפח אֹו בשמן , ידו [יטבול ְְִֶֶַ

לכלי] ׁשּמא ויקנח ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשאם ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָֹ
ּומּניח  ּכלי מביא מּמּנה? מּציל וכיצד סחיטה. לידי ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָיבֹוא

ויקלט אחר ּכלי יביא ולא מהאויר]ּתחּתיה; ּכלי [היין , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ
ויצרף הגג]אחר מן הנוזל ויקבל לגג ׁשּמא [סמוך ּגזרה - ְִֵֵֵֶַָָָ

מביא  - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו הרּבים. רׁשּות ּדר ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָיביא
ולא  לראׁשֹון. ּומצרפֹו אחר ּכלי וקֹולט, אחר ּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹמּביתֹו
ואם  יקלט; ּכ ואחר יזמין אּלא יזמין, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֹיקלט

מּתר.[התחכם]הערים זה, ּבדבר ְֱִֶֶָָָֻ
.ÊÈמכסּכסֹו ּבגדֹו, ׁשעל ואינֹו[משפשפו]טיט מּבפנים; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ

ּבצּפרן, לגרדֹו ּומּתר יכּבס. ׁשּמא ּגזרה - מּבחּוץ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמכסּכסֹו
הּסּודר את המכסּכס ילּבנֹו. ׁשּמא חֹוׁשׁש [לאחר ואינֹו ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָ

מּתר,הכביסה] - החלּוק אבל מלּבנֹו; ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְְֲִֵֶֶַָָָָֻ
לרּככֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַָָָמּפני

.ÁÈסנּדל אֹו מּתר [מעור]מנעל ּובצֹואה, ּבטיט ׁשּנתלכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ
מגרדין [לנענעו]לׁשכׁשכֹו ואין אסּור. לכּבסֹו, אבל ּבמים; ְְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָ

היׁשנים. את ּומקּנחין סכין אבל סנּדלים, ולא מנעלים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹלא
מקּנחֹו טּנּוף, אֹו צֹואה עליהן ׁשהיה ּכסת אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָּכר
עד  מים עליה נֹותנין עֹור, ׁשל על היתה ואם ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבסמרטּוט;

ְִֶֶׁשּתכלה.
.ËÈ ּובזנב הּסּוס, ּבזנב מקּנחּה - ּבטיט ידֹו ׁשּנתלכלכה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי

לא  אבל הּקֹוצין; ּבּה לאחז העׂשּויה הּקׁשה ּובּמּפה ֱֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּפרה,
ׁשהּוא  ּכדר יעׂשה ׁשּלא - הּידים את ּבּה ׁשּמקּנחין ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבמּפה

הּמּפה  את לכּבס  ויבֹוא ּבחל, .עֹוׂשה ְְְֵֶֶַַַָָֹ
.Îּבלּונטיתֹו מסּתּפג - ּבּמים ׁשרחץ במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּנׁשרּו מי וכן יסחט. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּומביאּה
ּבּדר המים]ּכליו לתוך בגדיו ואין [נפלו ּבהן, מהּל - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ

ואסּור  יסחט. ׁשּמא ּבתֹוחֹוׁשׁשין ואפּלּו לׁשטחן, לֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָֹ
ּכסּותֹו ּכּבס זה 'הרי הרֹואה, יאמר ׁשּמא ּגזרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו;
מּפני  חכמים ׁשאסרּו מקֹום וכל ליּבׁשּה'; ּוׁשטחּה ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,

אסּור. חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָמראית
.‡Îאת [מקוואות]מטהרֹותׁשּתי נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְֲֵֵֵֶַַַ

מבד]הּפקק [מחבר ּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ְְִִִֵַַַָָ
ּבא המקוואות] ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ּומחזיר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּמים ׁשּיצאּו ּדע ּתֹו ׁשהרי סחיטה, הפקק לידי יהיה [שלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּמּטלטל,מהודק] ּדבר ּובכל ּבסּודרין הּביב את ּופֹוקקים .ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

אין  אבל הּכלים; ועל האכלים על הּמים יצּופּו ׁשּלא ְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכדי
יסחט  ׁשּמא - לּבֹור הּמים ׁשּירדּו ּכדי הּביב את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּפֹוקקין

ּבּמים. ׁשרּוי הּפקק ׁשהרי ׁשּדֹוחק, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָּבעת
.·Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם [שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ׁשּמתּקנין [לקמטם ּכדר , ְְְְְִִִֶֶֶַָָ
הּכלים  מקּפלין אין וכן אֹותן; ּכׁשּמכּבסין הּבגדים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבחל

ּכׁשּיכּבסּו[בגדים] ּבּבגדים ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשּבת
מּתר [לגהצם]אֹותן להחליפֹו, אחר ּכלי לֹו היה לא ואם . ְְְְִִִֵַַָָָָֹֻ

- ּבׁשּבת ּבֹו ׁשּיתנאה ּכדי ּבֹו, ּולהתּכּסֹות ּולפ ּׁשטֹו ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָלקּפלֹו
ּומתלכל מתמע הּוא ׁשהרי לבן, חדׁש ּבגד ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּוא
לקּפל  אבל אחד; איׁש אּלא יקּפל לא ּוכׁשּיקּפל, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּיד.

אסּור. ְִִַָּבׁשנים,
.‚Î מלאכֹות מאבֹות לאּׁשה הּצֹובע, אסּור ,לפיכ ; ְְְֲִִֵֵַַָָָָ

סרק ּכצֹובעת.[אודם]להעביר ׁשהיא מּפני ּפניה, על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּכר  למּלאת אסּור ,לפיכ מלאכֹות; מאבֹות ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹוהּתֹופר,

ּבמֹוכין החדׁשים בדים]והּכסת ׁשּמא [אגודות ּגזרה - ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
מחזירין  הּכסת, מן אֹו הּכר מן ׁשּנׁשרּו מֹוכין אבל ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹיתּפר;

ּבׁשּבת. ְַָָאֹותם
.„Î מלאכֹות מאבֹות ּבגדיו הּקֹורע, ׁשּנסּתּבכּו מי ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבצנעה מפריׁשם - יראוהו]ּבקֹוצים ּכדי [שלא ּומתמהמּה , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
נתּכּון. לא ׁשהרי ּכלּום, חּיב אינֹו - נקרעּו ואם יּקרע; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

חדׁשים ּכלים ללּבׁש נקרעּו.[בגדים]ּומּתר - נקרעּו ואם , ְְְְְֲִִִִִִֵָָָֹֻ
ׁשּמא [שוברים]ּפֹוצעין חֹוׁשׁשין ואין ּבמטלית, האגֹוז את ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָ

ִֵַָּתּקרע.
.‰Î ּבֹונה מּׁשּום חּיב הּדלתֹות הּתֹוקע, ּכל ,לפיכ ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ

נֹוטל  לא לּקרקע, ּגזרה המחּברֹות - מחזירין ולא אֹותן ין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻ
ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל יתקע. ארונות]ׁשּמא ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

נׁשמט  ואם מחזירין. ולא נֹוטלין, - הּכלים ּדלתֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָֹּוׁשאר
ּובּמקּדׁש למקֹומֹו, אֹותֹו ּדֹוחקין - ׁשּלהן הּתחּתֹון ְְְֲִִִִֶֶַַַָָציר
להחזירֹו אסּור ׁשּנׁשמט, העליֹון ציר אבל אֹותֹו; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָמחזירין

יתקע. ׁשּמא ּגזרה - מקֹום ְְְִֵֶַָָָָּבכל
.ÂÎּגֹודלין ּפֹוקסין [קולעים]אין ואין הראׁש, ׂשער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ

לצדדים] ואין [מסרקים ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶאֹותֹו,
חליֹות ׁשל מנֹורה המפּצל [חלקים]מחזירין ּכּסא ולא , ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֻֻ

חלקים] מכמה -[מורכב ּבהן וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְֵֶַַָָָֹֻֻ
ׁשאין ּפטּור, - החזיר ואם ּכבֹונה; ׁשּנראה ּבנין [דין]מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָ

להחזירֹו. מּתר רפּוי, היה ואם ּבכלים; סתירה ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֻּבכלים,
ׁשדרה ׁשל חליֹות מתּקנין ּבצד [שבגבו]ואין זֹו קטן ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני ְְְִִֵֶֶֶזֹו,
.ÊÎ ּבֹונה מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל אין העֹוׂשה ,לפיכ . ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

לכּתחּלה  עראי אהל ּגזרה עֹוׂשין - עראי אהל סֹותרין ולא , ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ
אהל  סתר אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו יעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּמא
ּכיצד? ּבׁשּבת. עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ּפטּור. ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹֻעראי,
והיתה  הּכתלים, על אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָטּלית
הרי  - מתּוח טפח ּגג מּמּנה נׁשאר אם - הּׁשּבת קדם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכרּוכה
ּכל  וכן ּגדֹול. אהל ׁשּיעׂשה עד ּבׁשּבת, ּכּלּה את מֹותח ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻזה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÁÎהּכּלה את ּתֹולין מיטה]אין המכסה ׁשהרי [וילון , ֲִִֵֵֶֶַָ

וכּסא  מּטה להּניח ּומּתר עראי; אהל ּתחּתיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנעׂשית
רגלים]ּוטריסקל שלש בעל ׁשּיעׂשה [כסא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶֶַַָָ

ולא  קבע לא אהל, עׂשּית ּדר זה ׁשאין - אהל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹּתחּתיהן
ֲַעראי.

.ËÎ ּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּכל
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עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו סמּו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּׁשלׁשה
ּפטּור  ּבׁשּבת, לכּתחּלה אֹותֹו ּכפּולה והעֹוׂשה טּלית . ְְְְְִִֶַַַָָָָָ

לשנים] ּבהן [מקופלת ּתלּויה ׁשהיא חּוטין עליה ְִִֶֶֶֶָָָָָׁשהיּו
ׁשּבת בהם]מערב למשכה מנת לנטֹותּה[על מּתר , ְִֵֶֶַָָָֻ
לפרקּה.[לפורסה] ּומּתר לנטֹותּה מּתר הּפרכת, וכן .ְְְְִֵֶַָָָָָָֹֻֻ

.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל ּבגּגּה[אוהל ׁשאין ְֲִִֵֶַַָָ
הֹואיל  - טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,

לכך  מתּקנת לפריסה]והיא שבת מערב מּתר [מוכנה , ְְְְִֶֶָָֻֻ
מׁשלׁשלת  ּתהיה ׁשּלא והּוא, לפרקּה: ּומּתר ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹֻֻלנטֹותּה

ּפקק[פרוסה] טפח. הּמּטה וילון]מעל ּבזמן [כעין - החּלֹון ְְִִֵֶַַַַַַַָ
ּתלּוי  ואינֹו קׁשּור ׁשאינֹו ּפי על אף - לכ מתּקן ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשהּוא

החּלֹון.[בחלון] ּבֹו לפקק מּתר ,ְִַַָֹֻ
.‡Ï ׁשהיא מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע

הֹוציא  ואם ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל ְְְְְִִֵֶַָָָֹֻעֹוׂשה
אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים אהל,[רק]מן ּכמֹו ּפניו ּכנגד ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹ

קׁשה  ׁשהֹוציאּה הּׂשפה והיתה הראׁש, על מהּדק ְְְְִֶַַָָָָָָָָָָָֹֻוהיה
עראי. אהל עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני אסּור, - ּגג ּכמֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹּביֹותר

.·Ïּכדי [תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּפרכת  היתה אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
היתה  ואם אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָּגדֹולה
ׁשאי  עׂשרה; ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין  ּגג, לּה ׁשּיׁש ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכּלה
עראי. אהל ותעׂשה הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאפׁשר

.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד
ּפיה  מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה המסּנן מּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מצרית מחורר][ס ּבכפיפה הּכפיפה ל קרקעית יגּביּה לא - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹ
עראי. אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמן

כג  ¤¤ּפרק
נקב ‡. ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה

ּולהֹוציא  האֹורה להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, לּול ְְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשל
ּבפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי - מלאכה]ההבל ;[גמר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ּבלבד, להֹוציא עׂשּוי היה אפּלּו נקב, ּכל על ּגזרּו ,ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָלפיכ
עליו. ׁשחּיבין נקב לעׂשֹות יבֹוא ׁשּמא - ּבלבד להכניס ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבֹו מֹוסיפין ואין חדׁש, נקב ּבחבית נֹוקבין אין זה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּומּפני

נוסף] יׁשן[נקב נקב ּפֹותחין אבל ׁשּלא [שנסתם]. והּוא, - ְְֲִֶֶֶָָָֹ
מן  למּטה היה ׁשאם הּׁשמרים; מן למּטה הּנקב ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָיהיה

החבית]הּׁשמרים ואסּור [בתחתית לחּזק, עׂשּוי זה הרי - ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
ְְָלפתחֹו.

מגּופה·. הטיט]נֹוקבין מּמּנה [סתימת להֹוציא חבית ׁשל ְְְִִִִֶֶָָָ
מּפני  אסּור, - מּצּדּה אבל למעלה; ׁשּיּקבּנה ּובלבד ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָיין,
מּמּנה  לאכל החבית את אדם ׁשֹובר ּכלי. ּכמתּקן ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא

ּומביא [תאנים]ּגרֹוגרֹות ּכלי; לעׂשֹות יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
האֹורחין, לפני ּבסיף ראׁשּה את ּומּתיז יין, ׁשל חבית ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאדם

ׁשאין  חֹוׁשׁש, לּבֹו.ואינֹו נדיבּות להראֹות אּלא ּכּונתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נקב;‚. ּכל לסּתם אסּור ּכ נקב, ּכל לפּתח ׁשאסּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוכׁשם

ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו - החבית נקב לסּתם אסּור ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ
אֹו ּבקיסם ׁשּיסּתם ּכגֹון סחיטה, לידי ּבא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמתמרח,

אדמה]ּבצרֹור ּכדי [רגב אכל ׁשם הּניח אם אבל קטן. ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
להערים  ּומּתר מּתר; - נסּתם הּנקב ונמצא ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻלהצניעֹו,

זה.[להתחכם] ְֶָָּבדבר
מּכה „. מּׁשּום עליו חּיב מלאכה, ּגמר ׁשהּוא ּדבר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ּבאיזה ּבפּטיׁש ּכלי המתּקן אֹו ׁשהּוא, ּכל הּגֹורד זה, ּומּפני . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשיר  ׁשל קֹול להׁשמיע אסּור ,לפיכ חּיב; - ׁשּיתּקן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדבר
ּבׁשאר  ּבין ּונבלים, ּכּנֹורֹות ּכגֹון ׁשיר, ּבכלי ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָּבׁשּבת,
הּלּוח, על אֹו הּקרקע, על ּבאצּבע להּכֹות אפּלּו ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָּדברים.
האגֹוז  את לקרקׁש אֹו המׁשֹוררים, ּכדר אחת ּכנגד ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחת
וכּיֹוצא  זה ּכל - ׁשּיׁשּתק ּכדי ּבזּוג ּבֹו לׂשחק אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלּתינֹוק,

ׁשיר. ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה אסּור; ְְְִֵֵֵֶַָָָּבֹו,
מסּפקין‰. ירך]אין על מטּפחין [יד ולא מרּקדין, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ

כף]ּבׁשּבת אל ּולסּפק [כף ׁשיר; ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּמא  ּגזרה - הּמים ּפני על ׁשטין אין מּתר. ידֹו, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלאחר
ּבּה, לׁשּוט מּתר - ׁשּבחצר ּברכה ׁשּיטין. ׁשל חבית ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻיתּקן
לּה ׁשּיהיה והּוא ׁשּיטין; ׁשל חבית ּבּה לעׂשֹות ּבא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאינֹו
הּכר  ׁשּיהיה ּכדי הּמים, מּמּנה יעקר ׁשּלא מּקפת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׂשפה

הּים. ּובין ּבינּה ְְֵֵֵֶַָָוהפרׁש
.Â;ּכלי ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני קנה, ׁשל ׁשפֹופרת חֹותכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאין

להכניסּה מּתר - מתּקנת ׁשאינּה ּפי על אף - חתּוכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהיתה
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין יין, מּמּנה להֹוציא ּבׁשּבת החבית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבנקב

הּנקב יתּקן  ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא הדס ׁשל עלה להּניח ואסּור . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
מרזב  ּכעֹוׂשה ׁשהּוא מּפני הּיין, את ׁשּיקּלח ּכדי חבית, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
הּניר  את קֹורעין ואין החרׂש, את ׁשֹוברין ואין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשּבת.

צלייתו] בעת הדג תחת ּכלי.[להניחם ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֶַ
.Êגפן]זמֹורה ּבטפיח[ענף קׁשּורה קטן ׁשהיא [פך ְְְִִֶַָָָ

מים] אין לשאיבת קׁשּורה, אינּה ואם ּבׁשּבת; ּבּה ממּלאין ,ְְְְְִִֵֵַַָָָָ
יקטם ׁשּמא ּגזרה - ּבּה ויתּקנה.[יקצוץ]ממּלאין אֹותּה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

לחף ּבגרתיקֹון[לשפשף]אסּור ּכסף מּפני טיט][מין ּכלי , ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹ
ּכלי, ּכמתּקן ונמצא עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ּכדר מלּבנן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהּוא
ּובנתר  ּבחֹול אֹותֹו חֹופפין אבל ּבׁשּבת; מלאכּתֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָוגֹומר

עפר] ואסּור [מין ּדבר. ּבכל אֹותם חֹופפין הּכלים, ּכל וכן .ְְְְִִֵֵַָָָָָָ
ואלּפסין קערֹות גדולות]להדיח ּבהן,[מחבתות וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

סעּודה  ּבהן לאכל הדיחן ּכן אם אּלא ּכמתּקן, ׁשהּוא ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמּפני
ּכֹוסֹות  ּכגֹון ׁשתּיה, ּכלי אבל ׁשּבת; ּבאֹותּה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָאחרת

קבע [קנקנים]וקיתֹונֹות ׁשאין עת, ּבכל להדיחן מּתר - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ
עליהן  ליׁשן ּכדי ּבׁשּבת, הּמּטֹות את מּציעין ואין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלׁשתּיה.

לׁשּבת. ׁשּבת מּלילי מּציעין אבל ׁשּבת; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלמֹוצאי
.Á ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, טמאין ּכלים להטּביל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאסּור

ּכמקר  ׁשּנראה מּפני לטּבל, מּתר - טמא אדם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּכלי.
גופו] לקרר ּבׁשּבת[טובל עליו  מּזין ואין שלישי ; [הזאת ְְִֵַַָָָ

מת] מטומאת לטהרו -ושביעי ּבׁשּבת ּכלים הּמטּביל .ְְִִֵַַַָ
למֹוצאי  עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא ּבמזיד, ּבהן; יׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבׁשֹוגג,
ּכיצד  ּבׁשּבת; הּטמאים הּמים את להטּביל ּומּתר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻׁשּבת.
אבנים, ּכלי ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי נֹותנן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻיעׂשה?

עליהן,ּומט  הּמקוה מי ׁשּיעלה עד ּבמקוה הּכלי ּביל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ְְֲִויטהרּו.
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מים  ׁשל חבית מכּסין ואין יסחט. ׁשּלא - אחיזה ּבית ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלֹו
מּוכן ׁשאינֹו ּבבגד ּבּה, ׁשּמא [מיועד]וכּיֹוצא ּגזרה - לּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ְִֹיסחט.
.ÊËצרי ּׁשהּוא מה מּמּנה מּציל ּבׁשּבת, חבית לֹו ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָנׁשּברה

ּביין יסּפג ׁשּלא ּובלבד ּולאֹורחיו, לֹו הספוג לׁשּבת [ישרה ְְְְְְִִִֶַַַָָֹֹ
לכלי] ויסחוט ּבׁשמןביין יטּפח אֹו בשמן , ידו [יטבול ְְִֶֶַ

לכלי] ׁשּמא ויקנח ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשאם ;ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַָֹ
ּומּניח  ּכלי מביא מּמּנה? מּציל וכיצד סחיטה. לידי ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָיבֹוא

ויקלט אחר ּכלי יביא ולא מהאויר]ּתחּתיה; ּכלי [היין , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹ
ויצרף הגג]אחר מן הנוזל ויקבל לגג ׁשּמא [סמוך ּגזרה - ְִֵֵֵֶַָָָ

מביא  - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו הרּבים. רׁשּות ּדר ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָיביא
ולא  לראׁשֹון. ּומצרפֹו אחר ּכלי וקֹולט, אחר ּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָֹמּביתֹו
ואם  יקלט; ּכ ואחר יזמין אּלא יזמין, ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹֹיקלט

מּתר.[התחכם]הערים זה, ּבדבר ְֱִֶֶָָָֻ
.ÊÈמכסּכסֹו ּבגדֹו, ׁשעל ואינֹו[משפשפו]טיט מּבפנים; ְְְְְְִִִִִֵֶַַ

ּבצּפרן, לגרדֹו ּומּתר יכּבס. ׁשּמא ּגזרה - מּבחּוץ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻמכסּכסֹו
הּסּודר את המכסּכס ילּבנֹו. ׁשּמא חֹוׁשׁש [לאחר ואינֹו ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָ

מּתר,הכביסה] - החלּוק אבל מלּבנֹו; ׁשהּוא מּפני אסּור, -ְְְֲִֵֶֶַָָָָֻ
לרּככֹו. אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַָָָמּפני

.ÁÈסנּדל אֹו מּתר [מעור]מנעל ּובצֹואה, ּבטיט ׁשּנתלכל ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ
מגרדין [לנענעו]לׁשכׁשכֹו ואין אסּור. לכּבסֹו, אבל ּבמים; ְְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָ

היׁשנים. את ּומקּנחין סכין אבל סנּדלים, ולא מנעלים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹֹלא
מקּנחֹו טּנּוף, אֹו צֹואה עליהן ׁשהיה ּכסת אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָּכר
עד  מים עליה נֹותנין עֹור, ׁשל על היתה ואם ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבסמרטּוט;

ְִֶֶׁשּתכלה.
.ËÈ ּובזנב הּסּוס, ּבזנב מקּנחּה - ּבטיט ידֹו ׁשּנתלכלכה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי

לא  אבל הּקֹוצין; ּבּה לאחז העׂשּויה הּקׁשה ּובּמּפה ֱֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּפרה,
ׁשהּוא  ּכדר יעׂשה ׁשּלא - הּידים את ּבּה ׁשּמקּנחין ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבמּפה

הּמּפה  את לכּבס  ויבֹוא ּבחל, .עֹוׂשה ְְְֵֶֶַַַָָֹ
.Îּבלּונטיתֹו מסּתּפג - ּבּמים ׁשרחץ במגבת]מי [מתנגב ְְְִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּנׁשרּו מי וכן יסחט. ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבידֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּומביאּה
ּבּדר המים]ּכליו לתוך בגדיו ואין [נפלו ּבהן, מהּל - ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ

ואסּור  יסחט. ׁשּמא ּבתֹוחֹוׁשׁשין ואפּלּו לׁשטחן, לֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָֹ
ּכסּותֹו ּכּבס זה 'הרי הרֹואה, יאמר ׁשּמא ּגזרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּביתֹו;
מּפני  חכמים ׁשאסרּו מקֹום וכל ליּבׁשּה'; ּוׁשטחּה ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּבׁשּבת,

אסּור. חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָמראית
.‡Îאת [מקוואות]מטהרֹותׁשּתי נֹוטל - זֹו ּגּבי על זֹו ְְֲֵֵֵֶַַַ

מבד]הּפקק [מחבר ּומּׁשיקן[מביניהם]מּבינתים[העשוי ְְִִִֵַַַָָ
ּבא המקוואות] ׁשאינֹו מּפני למקֹומֹו, הּפקק את ּומחזיר ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּמים ׁשּיצאּו ּדע ּתֹו ׁשהרי סחיטה, הפקק לידי יהיה [שלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
הּמּטלטל,מהודק] ּדבר ּובכל ּבסּודרין הּביב את ּופֹוקקים .ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

אין  אבל הּכלים; ועל האכלים על הּמים יצּופּו ׁשּלא ְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכדי
יסחט  ׁשּמא - לּבֹור הּמים ׁשּירדּו ּכדי הּביב את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּפֹוקקין

ּבּמים. ׁשרּוי הּפקק ׁשהרי ׁשּדֹוחק, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָּבעת
.·Îיד ּבית לתּקן ּולׁשּברם [שרוולים]אסּור ּבגדים, ׁשל ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשברים קמטים]ׁשברים קמטים ׁשּמתּקנין [לקמטם ּכדר , ְְְְְִִִֶֶֶַָָ
הּכלים  מקּפלין אין וכן אֹותן; ּכׁשּמכּבסין הּבגדים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּבחל

ּכׁשּיכּבסּו[בגדים] ּבּבגדים ּבחל ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשּבת
מּתר [לגהצם]אֹותן להחליפֹו, אחר ּכלי לֹו היה לא ואם . ְְְְִִִֵַַָָָָֹֻ

- ּבׁשּבת ּבֹו ׁשּיתנאה ּכדי ּבֹו, ּולהתּכּסֹות ּולפ ּׁשטֹו ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָלקּפלֹו
ּומתלכל מתמע הּוא ׁשהרי לבן, חדׁש ּבגד ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהּוא
לקּפל  אבל אחד; איׁש אּלא יקּפל לא ּוכׁשּיקּפל, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּיד.

אסּור. ְִִַָּבׁשנים,
.‚Î מלאכֹות מאבֹות לאּׁשה הּצֹובע, אסּור ,לפיכ ; ְְְֲִִֵֵַַָָָָ

סרק ּכצֹובעת.[אודם]להעביר ׁשהיא מּפני ּפניה, על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּכר  למּלאת אסּור ,לפיכ מלאכֹות; מאבֹות ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹוהּתֹופר,

ּבמֹוכין החדׁשים בדים]והּכסת ׁשּמא [אגודות ּגזרה - ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
מחזירין  הּכסת, מן אֹו הּכר מן ׁשּנׁשרּו מֹוכין אבל ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹיתּפר;

ּבׁשּבת. ְַָָאֹותם
.„Î מלאכֹות מאבֹות ּבגדיו הּקֹורע, ׁשּנסּתּבכּו מי ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבצנעה מפריׁשם - יראוהו]ּבקֹוצים ּכדי [שלא ּומתמהמּה , ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
נתּכּון. לא ׁשהרי ּכלּום, חּיב אינֹו - נקרעּו ואם יּקרע; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

חדׁשים ּכלים ללּבׁש נקרעּו.[בגדים]ּומּתר - נקרעּו ואם , ְְְְְֲִִִִִִֵָָָֹֻ
ׁשּמא [שוברים]ּפֹוצעין חֹוׁשׁשין ואין ּבמטלית, האגֹוז את ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָ

ִֵַָּתּקרע.
.‰Î ּבֹונה מּׁשּום חּיב הּדלתֹות הּתֹוקע, ּכל ,לפיכ ; ְְִִֵֶַַַַָָָָ

נֹוטל  לא לּקרקע, ּגזרה המחּברֹות - מחזירין ולא אֹותן ין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֻ
ּומגּדל ּתבה ׁשּדה ּדלת אבל יתקע. ארונות]ׁשּמא ,[סוגי ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

נׁשמט  ואם מחזירין. ולא נֹוטלין, - הּכלים ּדלתֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָֹּוׁשאר
ּובּמקּדׁש למקֹומֹו, אֹותֹו ּדֹוחקין - ׁשּלהן הּתחּתֹון ְְְֲִִִִֶֶַַַָָציר
להחזירֹו אסּור ׁשּנׁשמט, העליֹון ציר אבל אֹותֹו; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָמחזירין

יתקע. ׁשּמא ּגזרה - מקֹום ְְְִֵֶַָָָָּבכל
.ÂÎּגֹודלין ּפֹוקסין [קולעים]אין ואין הראׁש, ׂשער את ְְְְִִֵֵֶַָֹ

לצדדים] ואין [מסרקים ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני ְְְְִִֵֵֶֶֶאֹותֹו,
חליֹות ׁשל מנֹורה המפּצל [חלקים]מחזירין ּכּסא ולא , ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֻֻ

חלקים] מכמה -[מורכב ּבהן וכּיֹוצא המפּצל, ׁשלחן ולא ,ְְְְֵֶַַָָָֹֻֻ
ׁשאין ּפטּור, - החזיר ואם ּכבֹונה; ׁשּנראה ּבנין [דין]מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָ

להחזירֹו. מּתר רפּוי, היה ואם ּבכלים; סתירה ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֻּבכלים,
ׁשדרה ׁשל חליֹות מתּקנין ּבצד [שבגבו]ואין זֹו קטן ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

ּכבֹונה. ׁשּנראה מּפני ְְְִִֵֶֶֶזֹו,
.ÊÎ ּבֹונה מּׁשּום חּיב קבּוע, אהל אין העֹוׂשה ,לפיכ . ְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

לכּתחּלה  עראי אהל ּגזרה עֹוׂשין - עראי אהל סֹותרין ולא , ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ
אהל  סתר אֹו עׂשה ואם קבּוע; אהל יסּתר אֹו יעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּמא
ּכיצד? ּבׁשּבת. עראי אהל להֹוסיף ּומּתר ּפטּור. ְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹֻעראי,
והיתה  הּכתלים, על אֹו העּמּודים על ּפרּוסה ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָטּלית
הרי  - מתּוח טפח ּגג מּמּנה נׁשאר אם - הּׁשּבת קדם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכרּוכה
ּכל  וכן ּגדֹול. אהל ׁשּיעׂשה עד ּבׁשּבת, ּכּלּה את מֹותח ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻזה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÁÎהּכּלה את ּתֹולין מיטה]אין המכסה ׁשהרי [וילון , ֲִִֵֵֶֶַָ

וכּסא  מּטה להּניח ּומּתר עראי; אהל ּתחּתיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻנעׂשית
רגלים]ּוטריסקל שלש בעל ׁשּיעׂשה [כסא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶֶַַָָ

ולא  קבע לא אהל, עׂשּית ּדר זה ׁשאין - אהל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹּתחּתיהן
ֲַעראי.

.ËÎ ּבפחֹות ולא טפח, ּבגּגֹו ׁשאין מׁשּפע אהל ְְְְֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּכל
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עראי; אהל זה הרי - טפח רחב לגּגֹו סמּו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמּׁשלׁשה
ּפטּור  ּבׁשּבת, לכּתחּלה אֹותֹו ּכפּולה והעֹוׂשה טּלית . ְְְְְִִֶַַַָָָָָ

לשנים] ּבהן [מקופלת ּתלּויה ׁשהיא חּוטין עליה ְִִֶֶֶֶָָָָָׁשהיּו
ׁשּבת בהם]מערב למשכה מנת לנטֹותּה[על מּתר , ְִֵֶֶַָָָֻ
לפרקּה.[לפורסה] ּומּתר לנטֹותּה מּתר הּפרכת, וכן .ְְְְִֵֶַָָָָָָֹֻֻ

.Ïחתנים חתנים]ּכּלת מיטת גבי שעל ּבגּגּה[אוהל ׁשאין ְֲִִֵֶַַָָ
הֹואיל  - טפח רחב לגּגּה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ואין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹטפח,

לכך  מתּקנת לפריסה]והיא שבת מערב מּתר [מוכנה , ְְְְִֶֶָָֻֻ
מׁשלׁשלת  ּתהיה ׁשּלא והּוא, לפרקּה: ּומּתר ְְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹֻֻלנטֹותּה

ּפקק[פרוסה] טפח. הּמּטה וילון]מעל ּבזמן [כעין - החּלֹון ְְִִֵֶַַַַַַַָ
ּתלּוי  ואינֹו קׁשּור ׁשאינֹו ּפי על אף - לכ מתּקן ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשהּוא

החּלֹון.[בחלון] ּבֹו לפקק מּתר ,ְִַַָֹֻ
.‡Ï ׁשהיא מּקפת ׂשפה לֹו ויׁש הראׁש, על ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכֹובע

הֹוציא  ואם ללבׁשֹו; מּתר - לֹובׁשֹו על אהל ּכמֹו צל ְְְְְִִֵֶַָָָֹֻעֹוׂשה
אֹו לראׁשֹו סביב הּבגדים אהל,[רק]מן ּכמֹו ּפניו ּכנגד ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹ

קׁשה  ׁשהֹוציאּה הּׂשפה והיתה הראׁש, על מהּדק ְְְְִֶַַָָָָָָָָָָָֹֻוהיה
עראי. אהל עֹוׂשה ׁשהּוא מּפני אסּור, - ּגג ּכמֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹּביֹותר

.·Ïּכדי [תולה]הּנֹוטה להּזהר צרי ּבּה, וכּיֹוצא ּפרכת ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּפרכת  היתה אם ,לפיכ ׁשּנֹוטה; ּבׁשעה אהל יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
היתה  ואם אסּור. אחד אבל ׁשנים, אֹותּה ּתֹולין - ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָּגדֹולה
ׁשאי  עׂשרה; ואפּלּו אֹותּה מֹותחין אין  ּגג, לּה ׁשּיׁש ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכּלה
עראי. אהל ותעׂשה הארץ, מעל מעט ּתגּבּה ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאפׁשר

.‚Ï,ּכּלּה את ּבֹו יכּסה לא - החבית ּפי ּבֹו ׁשּמכּסה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבגד
ּפיה  מקצת הּוא מכּסה אבל אהל; ׁשּנעׂשה המסּנן מּפני . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מצרית מחורר][ס ּבכפיפה הּכפיפה ל קרקעית יגּביּה לא - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹ
עראי. אהל יעׂשה ׁשּלא ּכדי טפח, הּכלי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹמן

כג  ¤¤ּפרק
נקב ‡. ּכגֹון ּולהֹוציא, להכניס עׂשּוי ׁשהּוא נקב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָהעֹוׂשה

ּולהֹוציא  האֹורה להכניס עׂשּוי ׁשהּוא הּתרנגֹולין, לּול ְְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשל
ּבפּטיׁש מּכה מּׁשּום חּיב זה הרי - מלאכה]ההבל ;[גמר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ּבלבד, להֹוציא עׂשּוי היה אפּלּו נקב, ּכל על ּגזרּו ,ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָלפיכ
עליו. ׁשחּיבין נקב לעׂשֹות יבֹוא ׁשּמא - ּבלבד להכניס ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבֹו מֹוסיפין ואין חדׁש, נקב ּבחבית נֹוקבין אין זה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּומּפני

נוסף] יׁשן[נקב נקב ּפֹותחין אבל ׁשּלא [שנסתם]. והּוא, - ְְֲִֶֶֶָָָֹ
מן  למּטה היה ׁשאם הּׁשמרים; מן למּטה הּנקב ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָיהיה

החבית]הּׁשמרים ואסּור [בתחתית לחּזק, עׂשּוי זה הרי - ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
ְְָלפתחֹו.

מגּופה·. הטיט]נֹוקבין מּמּנה [סתימת להֹוציא חבית ׁשל ְְְִִִִֶֶָָָ
מּפני  אסּור, - מּצּדּה אבל למעלה; ׁשּיּקבּנה ּובלבד ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָיין,
מּמּנה  לאכל החבית את אדם ׁשֹובר ּכלי. ּכמתּקן ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא

ּומביא [תאנים]ּגרֹוגרֹות ּכלי; לעׂשֹות יתּכּון ׁשּלא ּובלבד , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹ
האֹורחין, לפני ּבסיף ראׁשּה את ּומּתיז יין, ׁשל חבית ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאדם

ׁשאין  חֹוׁשׁש, לּבֹו.ואינֹו נדיבּות להראֹות אּלא ּכּונתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נקב;‚. ּכל לסּתם אסּור ּכ נקב, ּכל לפּתח ׁשאסּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּוכׁשם

ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו - החבית נקב לסּתם אסּור ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלפיכ
אֹו ּבקיסם ׁשּיסּתם ּכגֹון סחיטה, לידי ּבא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹמתמרח,

אדמה]ּבצרֹור ּכדי [רגב אכל ׁשם הּניח אם אבל קטן. ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ
להערים  ּומּתר מּתר; - נסּתם הּנקב ונמצא ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻלהצניעֹו,

זה.[להתחכם] ְֶָָּבדבר
מּכה „. מּׁשּום עליו חּיב מלאכה, ּגמר ׁשהּוא ּדבר ְְִֶֶַַַָָָָָָָָּכל

ּבאיזה ּבפּטיׁש ּכלי המתּקן אֹו ׁשהּוא, ּכל הּגֹורד זה, ּומּפני . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשיר  ׁשל קֹול להׁשמיע אסּור ,לפיכ חּיב; - ׁשּיתּקן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדבר
ּבׁשאר  ּבין ּונבלים, ּכּנֹורֹות ּכגֹון ׁשיר, ּבכלי ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָּבׁשּבת,
הּלּוח, על אֹו הּקרקע, על ּבאצּבע להּכֹות אפּלּו ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָּדברים.
האגֹוז  את לקרקׁש אֹו המׁשֹוררים, ּכדר אחת ּכנגד ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָאחת
וכּיֹוצא  זה ּכל - ׁשּיׁשּתק ּכדי ּבזּוג ּבֹו לׂשחק אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹלּתינֹוק,

ׁשיר. ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה אסּור; ְְְִֵֵֵֶַָָָּבֹו,
מסּפקין‰. ירך]אין על מטּפחין [יד ולא מרּקדין, ולא , ְְְְְְְְִִִֵַַַֹֹ

כף]ּבׁשּבת אל ּולסּפק [כף ׁשיר; ּכלי יתּקן ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּמא  ּגזרה - הּמים ּפני על ׁשטין אין מּתר. ידֹו, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלאחר
ּבּה, לׁשּוט מּתר - ׁשּבחצר ּברכה ׁשּיטין. ׁשל חבית ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻיתּקן
לּה ׁשּיהיה והּוא ׁשּיטין; ׁשל חבית ּבּה לעׂשֹות ּבא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאינֹו
הּכר  ׁשּיהיה ּכדי הּמים, מּמּנה יעקר ׁשּלא מּקפת, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׂשפה

הּים. ּובין ּבינּה ְְֵֵֵֶַָָוהפרׁש
.Â;ּכלי ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני קנה, ׁשל ׁשפֹופרת חֹותכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָאין

להכניסּה מּתר - מתּקנת ׁשאינּה ּפי על אף - חתּוכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהיתה
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ואין יין, מּמּנה להֹוציא ּבׁשּבת החבית ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבנקב

הּנקב יתּקן  ּבתֹו ּבֹו וכּיֹוצא הדס ׁשל עלה להּניח ואסּור . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
מרזב  ּכעֹוׂשה ׁשהּוא מּפני הּיין, את ׁשּיקּלח ּכדי חבית, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
הּניר  את קֹורעין ואין החרׂש, את ׁשֹוברין ואין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשּבת.

צלייתו] בעת הדג תחת ּכלי.[להניחם ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ,ְְְִִִֵֵֶַ
.Êגפן]זמֹורה ּבטפיח[ענף קׁשּורה קטן ׁשהיא [פך ְְְִִֶַָָָ

מים] אין לשאיבת קׁשּורה, אינּה ואם ּבׁשּבת; ּבּה ממּלאין ,ְְְְְִִֵֵַַָָָָ
יקטם ׁשּמא ּגזרה - ּבּה ויתּקנה.[יקצוץ]ממּלאין אֹותּה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

לחף ּבגרתיקֹון[לשפשף]אסּור ּכסף מּפני טיט][מין ּכלי , ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹ
ּכלי, ּכמתּקן ונמצא עֹוׂשין, ׁשהאּמנין ּכדר מלּבנן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהּוא
ּובנתר  ּבחֹול אֹותֹו חֹופפין אבל ּבׁשּבת; מלאכּתֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָוגֹומר

עפר] ואסּור [מין ּדבר. ּבכל אֹותם חֹופפין הּכלים, ּכל וכן .ְְְְִִֵֵַָָָָָָ
ואלּפסין קערֹות גדולות]להדיח ּבהן,[מחבתות וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

סעּודה  ּבהן לאכל הדיחן ּכן אם אּלא ּכמתּקן, ׁשהּוא ְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמּפני
ּכֹוסֹות  ּכגֹון ׁשתּיה, ּכלי אבל ׁשּבת; ּבאֹותּה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָאחרת

קבע [קנקנים]וקיתֹונֹות ׁשאין עת, ּבכל להדיחן מּתר - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ
עליהן  ליׁשן ּכדי ּבׁשּבת, הּמּטֹות את מּציעין ואין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלׁשתּיה.

לׁשּבת. ׁשּבת מּלילי מּציעין אבל ׁשּבת; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלמֹוצאי
.Á ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ּבׁשּבת, טמאין ּכלים להטּביל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאסּור

ּכמקר  ׁשּנראה מּפני לטּבל, מּתר - טמא אדם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻּכלי.
גופו] לקרר ּבׁשּבת[טובל עליו  מּזין ואין שלישי ; [הזאת ְְִֵַַָָָ

מת] מטומאת לטהרו -ושביעי ּבׁשּבת ּכלים הּמטּביל .ְְִִֵַַַָ
למֹוצאי  עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא ּבמזיד, ּבהן; יׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבׁשֹוגג,
ּכיצד  ּבׁשּבת; הּטמאים הּמים את להטּביל ּומּתר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻׁשּבת.
אבנים, ּכלי ּכגֹון טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ּבכלי נֹותנן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻיעׂשה?

עליהן,ּומט  הּמקוה מי ׁשּיעלה עד ּבמקוה הּכלי ּביל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ְְֲִויטהרּו.
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.Ëמגּביהין ּבׁשּבת,[מפרישים]ואין ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵַַַַָ
מתּקן. היה ׁשּלא ּדבר ּכמתּקן ׁשּנראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמּפני

.È הּוא מלאכֹות מאבֹות ּכדרמעּבד, ּבׁשמן עֹור והמרּכ ; ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
יסּו לא ,לפיכ וחּיב. מעּבד, זה הרי - עֹוׂשין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהעּבדנין
הּסנּדל  ּבתֹו אֹו הּמנעל ּבתֹו והיא ּבׁשמן, רגלֹו את ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאדם

ולֹובׁש ׁשמן, רגלֹו את הּוא ס אבל [אח"כ]החדׁשים; ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
ּגּופֹו ּכל וס חדׁשים. ׁשהן ּפי על אף סנּדלֹו, אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמנעלֹו

ּומתעּגל קטבּוליא[מתגלגל]ׁשמן, ּגּבי עור]על [משטח ְְִֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשמן  ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחדׁשה,

ׁשּיצחצח ּכדי היה [יבריק]מּועט, אם אבל ּבלבד; העֹור ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
אסּור, זה הרי - העֹור ׁשּירּכ ּכדי הר ּבה, ׁשמן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבׂשרֹו
מּתר. ּביׁשנים, אבל ּבחדׁשים; והּכל ּכמעּבדֹו. ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻמּפני

.‡Èרטּיה את [תחבושת]הממרח מֹוחק מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּמא  ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ,לפיכ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהעֹור;
מּׁשּום  ּגזרה - הּנקב את סֹותמין אין ּבׁשמן ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָימרח.

ֲַָׁשעוה.
.·È מלאכֹות מאבֹות ּבפּוּכֹותב, לכחל אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲִִֵֵָָָֹ

העיניים] סביב אפר במין מּפני [לצבוע ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְִֵֵַַָוכּיֹוצא
יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ּולהלוֹות ללוֹות ואסּור ּככֹותב. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשהּוא
לא  יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ּולהׂשּכיר ולמּכר לקנֹות אסּור ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹוכן
לֹו לׂשּכר לחברֹו יאמר ולא ּבׁשּבת, ּפֹועלים אדם ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹיׂשּכר
מחברֹו אדם ׁשֹואל מּתר; ּולהׁשאיל, לׁשאל אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹֻּפֹועלין.

'הלוני'. לֹו יאמר ׁשּלא ּובלבד ׁשמן, וכּדי יין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹּכּדי
.‚Èּבּפה הּמֹוכר המכירה]אחד על החליטו אֹו[רק ֵֶֶַַָ

ּוכׁשם  ּבמאזנים; ׁשּלא ּבין ּבמאזנים ּבין אסּור, - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹּבמסירה
מּדה  ּבכלי ּבין ולמּדד, למנֹות אסּור ּכ - לׁשקל ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹֹׁשאסּור

ּבחבל. ּבין ּבּיד ֵֵֶֶַַָּבין
.„È ולא מיּבמין, ולא חֹולצין, ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְִִִֵַַָָֹֹֹאין

מקּדיׁשין[אשה]מקּדׁשין ואין יכּתב. ׁשּמא ּגזרה [קודש - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
מעריכיןלה'] ולא עלי], פלוני מחרימין[ערך ולא [נכסיו , ְְְֲִִִִַַֹֹ

הבית] מגּביהין לבדק ואין ּוממּכר; ּכמּקח ׁשהּוא מּפני -ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ
ּפרֹות  אֹותן למקּדיׁש ּדֹומה ׁשּזה ּומעׂשרֹות, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָּתרּומה
ואין  ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ועֹוד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהפריׁש,

הּבהמה את בהמה]מעּׂשרין ירׁשם [מעשר ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
העשירי]ּבסקרה בו שמסמנים אדום אדם [צבע ּומקּדיׁש . ְְְִִַָָָ

ּוכׁשם  הּיֹום. מצות ׁשּזֹו - טֹוב ּביֹום וחגיגתֹו ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּפסחֹו
מקּדׁשין אין ּכ מקּדיׁשין, ל-]ׁשאין הפרה אפר מטילין -] ְְְִִִֵֵֶַַָ

חּטאת. ֵַָמי
.ÂË- טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְִַַַַַַָָהּמגּביּה

מֹוצאי  עד יאכל לא ּבמזיד, ּׁשּתּקן; מּמה יאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּבׁשֹוגג,
הּפרֹותׁשּבת  את ּתּקן ,ּכ ּובין ּכ ּובין [ומותרים . ִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבׁשּבת,באכילה] הּמחרים אֹו הּמערי אֹו הּמקּדיׁש וכן .ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָ
לֹומר  צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
את  מעּׂשרין קנה. ּבׁשּבת, לחברֹו הּמקנה וכן טֹוב. ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָּביֹום

הם]הּדמאי מופרשים שספק הארץ עם ּבין [פירות ְֵַַ
הּוּדאי. את לא אבל ְֲֶַַַַָָֹהּׁשמׁשֹות,

.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל [הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
ל  אֹו על ּדמאי אף ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני מעׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹ

ּומּנחין  ידּועין הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ׁשּיחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּפי
למּודים עני אֹו ּכהן היה ואם הּפרֹות. לאכל [רגילים]ּבצד ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

ׁשאני  'ׁשּזֹו לּכהן ׁשּיֹודיע ּובלבד ויאכלּו, יבֹואּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאצלֹו,
מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לעני ויֹודיע מעׂשר', ּתרּומת ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָמאכיל

עני'. ֲִַַָמעׂשר
.ÊÈלהפיס מּפני [להגריל]אסּור ּבׁשּבת, ּבקּבּיא ּולׂשחק ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ

ביתֹו ּבני ועם ּבניו עם אדם ּומפיס ּוממּכר; ּכמּקח ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
משחק] ׁשאין [דרך מּפני קטּנה, מנה ּכנגד ּגדֹולה מנה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל

ְִִַמקּפידין.
.ÁÈ ּבין ּבׁשּבת, להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות לחּׁשב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאסּור

,לפיכ יכּתב; ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשעבר,
סאין  'ּכּמה ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר ,צר ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחׁשּבֹונֹות
ּבנֹו', ּבחתנּות הֹוציא ּדינרין 'ּכּמה ּפלֹונית', ּבׁשנה לנּו ְְְְְִִִִַַָָָָָָָהיה
ּכלל  צר ּבּה ׁשאין ּבטלה ׂשיחה ּבכלל ׁשהם ּבאּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׁשּבת, אֹותן המחּׁשב ּבחל.[מותר]- ּכמחּׁשב ְְְְִֵֵַַַַָָֹ
.ËÈהדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות וחשבונות]אסּור [חובות ְְְְִִֵֶָ

ויבֹו ּכחל, יהא ׁשּלא - את ּבׁשּבת אדם מֹונה למחק. א ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ
ּפרּפרֹותיו ואת מעדנים]אֹורחיו מן [מיני לא אבל מּפיו, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ

היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי יקרא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּכתב,
לקרֹותן, מּתר - הּכתל על אֹו הּטבלא על חקּוקין ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהּׁשמֹות
המהּל ּבכתב לקרֹות ואסּור ּבׁשטר. מתחּלף ׁשאינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמּפני

הּצּורה הּדיֹוקני[ציור]ּתחת אדם]ותחת אף [ציור ּבׁשּבת. ְְְְֵַַַַַַַַָָ
ּבּכתּובים וכו']לקרֹות איוב משלי ּבׁשעת [תהלים ּבׁשּבת ְְְְִִִַַַָ

הּמדרׁש; ּבית ּבּטּול מּׁשּום ּגזרה - אסּור הּמדרׁש, ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָּבית
מּבית  ויּמנע וקֹורא, ּבביתֹו יֹוׁשב אחד ּכל יהיה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּלא

ְִַָהּמדרׁש.
.Îּׁשּיׁש מה ּכל מּציל אינֹו - ּבׁשּבת ּבחצר ּדלקה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנפלה

ׁשערבּו ּפי על אף הּמבֹוי, ׁשּבאֹותֹו אחרת לחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחצר
חצרות] מּפני [ערוב ׁשּיּציל, ּכדי הּדלקה יכּבה ׁשּמא ּגזרה ;ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

מזֹון  אּלא יּציל ׁשּלא ּגזרּו ,לפיכ ממֹונֹו. על ּבהּול ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאדם
ּבהן  להׁשּתּמׁש ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, לאֹותּה לֹו צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
הּכל, מן מתיאׁש ׁשּנמצא ללּבׁש; ׁשּיכֹול ּובגדים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבׁשּבת,
אינֹו וכליו מזֹונֹו אף ערבּו, לא ואם ּכּבּוי. לידי ּבא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹואינֹו

ִַמּציל.
.‡Î,ׁשּבת ּבלילי ּדלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומה

והראּוי  לאדם, לאדם הראּוי - סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְְְִִַָָָָָָָָָֹמּצילין
ׁשּתי  מזֹון מּמּנה מּצילין ּבׁשחרית, נפלה לבהמה; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלבהמה

מּציל  ּבמנחה, אחת סעּודֹות; סעּודה מזֹון .ין ְְְְְִִִַַַָָ
.·Îאֹו הרּבה, ּבכלים ּבמּציל אמ ּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָּבּמה

אֹותֹו ּוממּלא וחֹוזר ּומערה ּומֹוציאֹו ּכלי ממּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהיה
אבל  לֹו; צרי ּׁשהּוא מה אּלא מּציל ׁשאין הּוא - ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשנּיה
ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - אחת הֹוצאה אחד ּכלי הֹוציא ְִִִִֵֶֶַַַַָָָאם

מּתר  סעּודֹות, .ּכּמה ְַָָֻ
.‚Î ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?
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ּדבלה ׁשל ועּגּול יבישות]סעּודֹות; תאנים ׁשל [גוש וחבית , ְְְְִִֵֶֶָָ
להֹוציא, ׁשּיכֹול ּכל ּבּה וקּבץ טּליתֹו, ּפרׂש אם וכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָיין.

מּתר. - אחת ּבבת מלאה ְְְִֵַַַָָָֻוהֹוציאּה
.„Î ואחד אחד ּכל - לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר

אפּלּו ׁשּמחזיק אחד ּכלי אֹו לֹו, צרי ׁשהּוא מזֹון ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָמּציל
הּמּציל  רצה לא אם מּציל. ׁשל הּוא והרי ּגדֹול; ֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּדבר
הּׁשּבת  אחר מּמּנּו לּטל לֹו מּתר - לבעליו ּונתנֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻלקחּתֹו,
מלאכה  ׁשם אין ׁשהרי - ׁשּבת ׂשכר זה ואין עמלֹו; ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָׂשכר

מערב  ּבמקֹום אּלא הֹוציאֹו ׁשּלא אּסּור, .ולא ְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
.‰Î;נקּיה ׁשאינּה ּפת ּומּציל חֹוזר אינֹו נקּיה, ּפת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּציל

נקּיה  ּפת ּומּציל חֹוזר נקּיה, ׁשאינּה ּפת הּציל אם .אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יֹום  היה אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום  ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּכּפּורים
זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵַַַָָֹהּכּפּורים,
ׁשהּוא  ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה הּבאה. ְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשּבת
ואֹומר  ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ללּבׁש, ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹיכֹול
לֹובׁש ואחד אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרים:
הּמאכל, ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּומתעּטף

זֹוכין. ההפקר מן ְֲִִֵֵֶֶַׁשהרי
.ÂÎ אחרת לחצר ּבחצר, ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר

הּמבֹוי  ׁשּיהיה ׁשּבאֹותֹו ּובלבד - ערבּו ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
אחד ּולחי מחיצֹות ׁשלׁש רוח לּמבֹוי של בפינה [קרש ְְִִֶַָָָֹ

אבל רביעית] הּקדׁש. ּובלׁשֹון אּׁשּורי, ּכתּובין ׁשּיהיּו והּוא ;ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ
מּצילין  אין - אחר ּבכתב אֹו לׁשֹון, ּבכל ּכתּובין היּו ְְְִִִִִֵֵַַָָָָאם
אּלא  ּבהן, לקרֹות אסּור ּובחל, ערּוב; ׁשם היה אפּלּו ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹאֹותן,

הּתרף ּבמקֹום מאליהן.[קילקול]מּניחן מתאּבדין והן , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
.ÊÎּובסקרא ּבסם ּכתּובין לס"ת]היּו הפסולין צבעים [מיני ְְְְִִַָָ

ּכתּובין  והם הֹואיל קּימה, ׁשל ּכתב ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אֹותן. מּצילין הּקדׁש, ּובלׁשֹון ׁשל [שולי]אּׁשּורי הּגּליֹון ְִִִִִֶֶַַַַָָֹ

וׁשּבין  לפרׁשה, ּפרׁשה וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָספרים
מּצילין  אין - הּספר וׁשּבסֹוף הּספר, וׁשּבתחּלת לדף, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַּדף
אֹותּיֹות  ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - והּקמיעין הּברכֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹותן.
אֹותן  מּצילין אין - ּתֹורה ׁשל הרּבה ּומענינ ֹות ׁשם, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשל

הּדלקה. ְְִֵֵַָמּפני
.ÁÎ אֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָספר

ׂשהדּותא" "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, ּתבֹות וכן מּתֹו , ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ
ויׁש אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ּבֹו היתה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָאם
מּפני  אֹותֹו מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון הזּכרֹות, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבּה
עם  ּתפּלין ותיק הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּדלקה.

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַַָָהּתפּלין
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ג  ¤¤ּפרק
ּבהן ‡. וכּיֹוצא והחמר, הּזפת, ּבכלים: חֹוצצין .ואּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מּתֹוכן - וׁשּבצלֹוחית ׁשּבכֹוס בתוכן]הּזפת חֹוצצין;[- , ְְְְִִִִֶֶֶֶַָ
מּבית  אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוצצין. אינן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּומאחֹוריהן,
מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין - הּבית מּבעל אבל ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהאּמן;

ׁשּבתמחּוי הּזפת גדולה]חֹוצצין. ּבין [קערה - וׁשּבקערה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
חֹוצצין. - האּמן מּבית ּבין הּבית מּבעל ּבין ,ּכ ּובין ְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻּכ

בושם]הּמר·. דיו]והּקֹומֹוס[מין ממרכיבי ּבין [אחד - ְֵַַֹ
ּבין  הּבית מּבעל ּבין ּוקערה, ּבתמחּוי ּבין ּוצלֹוחית ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָּבכֹוס
חמר  אֹו זפת היה חֹוצצין. - ּכ ּובין ּכ ּבין האּמן, ְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻמּבית

הּדרּגׁש ועל הּׁשלחן, ועל הּטבלה, על ּבהן [כסא וכּיֹוצא ְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָֻ
עליהן;קטן] מקּפיד ׁשהּוא מּפני חֹוצצין, - נקּיים היּו אם -ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ

הּבלּוסין ׁשאינֹו[מלוכלכים]ועל מּפני חֹוצצין, אינן - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
עליהן. ְֲִֵֶַמקּפיד

אינן ‚. עני, ׁשל ועל חֹוצצין; הּבית, ּבעל מּטֹות על ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו
זּקקין ׁשל ועל חֹוצץ; הּבית, ּבעל אּכף ועל [נודות חֹוצצין. ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֻ

הּמרּדעתעור] על חֹוצץ. אינֹו חמור], של צדדין [- מּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַַַָ
אורכה] לכל היא החציצה חֹוצץ.[- ,ֵ

חכמים „. ּתלמידי ּבגדי על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מלּבּוׁשן  על מקּפידין ׁשהן מּפני ח ֹוצץ, אחד מּצד אפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
חֹוצץ; צדדין, מּׁשני - הארץ עּמי ּבגדי על נקי. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהיֹות

חֹוצץ  אינֹו אחד, .מּצד ִֵֵֶַָ
מפּסלי ‰. וׁשל יֹוצרין, וׁשל זּפתין, ׁשל מטּפחֹות על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהיּו

ענפים][אילנֹות חֹוצצין.כורתי אינן - ְִִֵָָ
.Âׁשאינֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - ּבגדֹו על ּדם ׁשהיה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטּבח

.מקּפיד  ְִַ
.Êרבב בבגד]מֹוכר שנבלע דבר כל על [- רבב ׁשהיה ְְֵֶַָָָָ

מֹוכר  הּטּבח היה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצץ; אינֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבגדֹו,
חֹוצץ, אם ספק זה הרי - ּורבב ּדם ּבגדֹו על והיה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָרבב,
מלאכּתֹו ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו אֹו מקּפיד, ׁשנים ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַמּפני

מקּפיד. ואינֹו ְְִִֵַהיא
.Á- מּתֹוכֹו הּסנּדל על ּבהן וכּיֹוצא החמר אֹו הּזפת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה

- הּספסל על חֹוצץ. אינֹו ּומּלמּטה, חֹוצץ; ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָמּלמעלה,
חֹוצץ  אינֹו מּלמּטה, חֹוצץ; הּצדדין, מן אֹו .מּלמעלה ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

.Ëהמכּבׁשין וׁשּבקתדרה ׁשּבכּסא צֹואה [יבשים]לכלּוכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
- הּצדדין מן ּבין מּלמּטן ּבין מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ
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.Ëמגּביהין ּבׁשּבת,[מפרישים]ואין ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵַַַַָ
מתּקן. היה ׁשּלא ּדבר ּכמתּקן ׁשּנראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמּפני

.È הּוא מלאכֹות מאבֹות ּכדרמעּבד, ּבׁשמן עֹור והמרּכ ; ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
יסּו לא ,לפיכ וחּיב. מעּבד, זה הרי - עֹוׂשין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהעּבדנין
הּסנּדל  ּבתֹו אֹו הּמנעל ּבתֹו והיא ּבׁשמן, רגלֹו את ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאדם

ולֹובׁש ׁשמן, רגלֹו את הּוא ס אבל [אח"כ]החדׁשים; ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
ּגּופֹו ּכל וס חדׁשים. ׁשהן ּפי על אף סנּדלֹו, אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָמנעלֹו

ּומתעּגל קטבּוליא[מתגלגל]ׁשמן, ּגּבי עור]על [משטח ְְִֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשמן  ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחדׁשה,

ׁשּיצחצח ּכדי היה [יבריק]מּועט, אם אבל ּבלבד; העֹור ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
אסּור, זה הרי - העֹור ׁשּירּכ ּכדי הר ּבה, ׁשמן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבבׂשרֹו
מּתר. ּביׁשנים, אבל ּבחדׁשים; והּכל ּכמעּבדֹו. ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻמּפני

.‡Èרטּיה את [תחבושת]הממרח מֹוחק מּׁשּום חּיב , ְְִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּמא  ּבּה, וכּיֹוצא ּבׁשעוה נקב סֹותמין אין ,לפיכ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהעֹור;
מּׁשּום  ּגזרה - הּנקב את סֹותמין אין ּבׁשמן ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָימרח.

ֲַָׁשעוה.
.·È מלאכֹות מאבֹות ּבפּוּכֹותב, לכחל אסּור ,לפיכ ; ְְְְֲִִֵֵָָָֹ

העיניים] סביב אפר במין מּפני [לצבוע ּבׁשּבת, ּבֹו ְְְִֵֵַַָוכּיֹוצא
יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ּולהלוֹות ללוֹות ואסּור ּככֹותב. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשהּוא
לא  יכּתב. ׁשּמא ּגזרה - ּולהׂשּכיר ולמּכר לקנֹות אסּור ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹוכן
לֹו לׂשּכר לחברֹו יאמר ולא ּבׁשּבת, ּפֹועלים אדם ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹֹֹֹיׂשּכר
מחברֹו אדם ׁשֹואל מּתר; ּולהׁשאיל, לׁשאל אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָֹֻּפֹועלין.

'הלוני'. לֹו יאמר ׁשּלא ּובלבד ׁשמן, וכּדי יין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹּכּדי
.‚Èּבּפה הּמֹוכר המכירה]אחד על החליטו אֹו[רק ֵֶֶַַָ

ּוכׁשם  ּבמאזנים; ׁשּלא ּבין ּבמאזנים ּבין אסּור, - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹּבמסירה
מּדה  ּבכלי ּבין ולמּדד, למנֹות אסּור ּכ - לׁשקל ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹֹׁשאסּור

ּבחבל. ּבין ּבּיד ֵֵֶֶַַָּבין
.„È ולא מיּבמין, ולא חֹולצין, ולא ּבׁשּבת, ּדנין ְְְְְְְִִִֵַַָָֹֹֹאין

מקּדיׁשין[אשה]מקּדׁשין ואין יכּתב. ׁשּמא ּגזרה [קודש - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
מעריכיןלה'] ולא עלי], פלוני מחרימין[ערך ולא [נכסיו , ְְְֲִִִִַַֹֹ

הבית] מגּביהין לבדק ואין ּוממּכר; ּכמּקח ׁשהּוא מּפני -ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ
ּפרֹות  אֹותן למקּדיׁש ּדֹומה ׁשּזה ּומעׂשרֹות, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָּתרּומה
ואין  ּבׁשּבת. אֹותן ּכמתּקן ׁשהּוא מּפני ועֹוד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהפריׁש,

הּבהמה את בהמה]מעּׂשרין ירׁשם [מעשר ׁשּמא ּגזרה - ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
העשירי]ּבסקרה בו שמסמנים אדום אדם [צבע ּומקּדיׁש . ְְְִִַָָָ

ּוכׁשם  הּיֹום. מצות ׁשּזֹו - טֹוב ּביֹום וחגיגתֹו ּבׁשּבת, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּפסחֹו
מקּדׁשין אין ּכ מקּדיׁשין, ל-]ׁשאין הפרה אפר מטילין -] ְְְִִִֵֵֶַַָ

חּטאת. ֵַָמי
.ÂË- טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּומעׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְִַַַַַַָָהּמגּביּה

מֹוצאי  עד יאכל לא ּבמזיד, ּׁשּתּקן; מּמה יאכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹּבׁשֹוגג,
הּפרֹותׁשּבת  את ּתּקן ,ּכ ּובין ּכ ּובין [ומותרים . ִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבׁשּבת,באכילה] הּמחרים אֹו הּמערי אֹו הּמקּדיׁש וכן .ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָ
לֹומר  צרי ואין עׂשּוי; ּׁשעׂשה מה - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
את  מעּׂשרין קנה. ּבׁשּבת, לחברֹו הּמקנה וכן טֹוב. ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָּביֹום

הם]הּדמאי מופרשים שספק הארץ עם ּבין [פירות ְֵַַ
הּוּדאי. את לא אבל ְֲֶַַַַָָֹהּׁשמׁשֹות,

.ÊËׁשם ׁשּקרא בדיבור]מי ׁשל [הפריש מעׂשר לתרּומת ְֲִִֵֵֶֶַַָָ
ל  אֹו על ּדמאי אף ּבׁשּבת, יּטלם לא וּדאי, ׁשל עני מעׂשר ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹ

ּומּנחין  ידּועין הם והרי הּׁשּבת, מּקדם מקֹומן ׁשּיחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּפי
למּודים עני אֹו ּכהן היה ואם הּפרֹות. לאכל [רגילים]ּבצד ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָֹֹ

ׁשאני  'ׁשּזֹו לּכהן ׁשּיֹודיע ּובלבד ויאכלּו, יבֹואּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאצלֹו,
מאכיל ׁשאני 'ׁשּזֹו לעני ויֹודיע מעׂשר', ּתרּומת ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָמאכיל

עני'. ֲִַַָמעׂשר
.ÊÈלהפיס מּפני [להגריל]אסּור ּבׁשּבת, ּבקּבּיא ּולׂשחק ְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻ

ביתֹו ּבני ועם ּבניו עם אדם ּומפיס ּוממּכר; ּכמּקח ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָׁשהּוא
משחק] ׁשאין [דרך מּפני קטּנה, מנה ּכנגד ּגדֹולה מנה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל

ְִִַמקּפידין.
.ÁÈ ּבין ּבׁשּבת, להן, צרי ׁשהּוא חׁשּבֹונֹות לחּׁשב ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאסּור

,לפיכ יכּתב; ׁשּמא ּגזרה - להיֹות ׁשעתיד ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשעבר,
סאין  'ּכּמה ּכיצד? לחּׁשבן. מּתר ,צר ּבהן ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחׁשּבֹונֹות
ּבנֹו', ּבחתנּות הֹוציא ּדינרין 'ּכּמה ּפלֹונית', ּבׁשנה לנּו ְְְְְִִִִַַָָָָָָָהיה
ּכלל  צר ּבּה ׁשאין ּבטלה ׂשיחה ּבכלל ׁשהם ּבאּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכּיֹוצא

ּבׁשּבת, אֹותן המחּׁשב ּבחל.[מותר]- ּכמחּׁשב ְְְְִֵֵַַַַָָֹ
.ËÈהדיֹוטֹות ּבׁשטרי לקרֹות וחשבונות]אסּור [חובות ְְְְִִֵֶָ

ויבֹו ּכחל, יהא ׁשּלא - את ּבׁשּבת אדם מֹונה למחק. א ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ
ּפרּפרֹותיו ואת מעדנים]אֹורחיו מן [מיני לא אבל מּפיו, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ

היּו אם ,לפיכ הדיֹוטֹות. ּבׁשטרי יקרא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּכתב,
לקרֹותן, מּתר - הּכתל על אֹו הּטבלא על חקּוקין ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהּׁשמֹות
המהּל ּבכתב לקרֹות ואסּור ּבׁשטר. מתחּלף ׁשאינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמּפני

הּצּורה הּדיֹוקני[ציור]ּתחת אדם]ותחת אף [ציור ּבׁשּבת. ְְְְֵַַַַַַַַָָ
ּבּכתּובים וכו']לקרֹות איוב משלי ּבׁשעת [תהלים ּבׁשּבת ְְְְִִִַַַָ

הּמדרׁש; ּבית ּבּטּול מּׁשּום ּגזרה - אסּור הּמדרׁש, ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָּבית
מּבית  ויּמנע וקֹורא, ּבביתֹו יֹוׁשב אחד ּכל יהיה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּלא

ְִַָהּמדרׁש.
.Îּׁשּיׁש מה ּכל מּציל אינֹו - ּבׁשּבת ּבחצר ּדלקה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנפלה

ׁשערבּו ּפי על אף הּמבֹוי, ׁשּבאֹותֹו אחרת לחצר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחצר
חצרות] מּפני [ערוב ׁשּיּציל, ּכדי הּדלקה יכּבה ׁשּמא ּגזרה ;ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

מזֹון  אּלא יּציל ׁשּלא ּגזרּו ,לפיכ ממֹונֹו. על ּבהּול ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאדם
ּבהן  להׁשּתּמׁש ׁשּצרי וכלים ׁשּבת, לאֹותּה לֹו צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
הּכל, מן מתיאׁש ׁשּנמצא ללּבׁש; ׁשּיכֹול ּובגדים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבׁשּבת,
אינֹו וכליו מזֹונֹו אף ערבּו, לא ואם ּכּבּוי. לידי ּבא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹואינֹו

ִַמּציל.
.‡Î,ׁשּבת ּבלילי ּדלקה נפלה אם למזֹונֹו? מּציל הּוא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּומה

והראּוי  לאדם, לאדם הראּוי - סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְְְִִַָָָָָָָָָֹמּצילין
ׁשּתי  מזֹון מּמּנה מּצילין ּבׁשחרית, נפלה לבהמה; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלבהמה

מּציל  ּבמנחה, אחת סעּודֹות; סעּודה מזֹון .ין ְְְְְִִִַַַָָ
.·Îאֹו הרּבה, ּבכלים ּבמּציל אמ ּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָּבּמה

אֹותֹו ּוממּלא וחֹוזר ּומערה ּומֹוציאֹו ּכלי ממּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהיה
אבל  לֹו; צרי ּׁשהּוא מה אּלא מּציל ׁשאין הּוא - ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשנּיה
ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - אחת הֹוצאה אחד ּכלי הֹוציא ְִִִִֵֶֶַַַַָָָאם

מּתר  סעּודֹות, .ּכּמה ְַָָֻ
.‚Î ּכּמה ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּכרֹות, מלא סל מּציל ִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?
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ּדבלה ׁשל ועּגּול יבישות]סעּודֹות; תאנים ׁשל [גוש וחבית , ְְְְִִֵֶֶָָ
להֹוציא, ׁשּיכֹול ּכל ּבּה וקּבץ טּליתֹו, ּפרׂש אם וכן ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָיין.

מּתר. - אחת ּבבת מלאה ְְְִֵַַַָָָֻוהֹוציאּה
.„Î ואחד אחד ּכל - לכם' והּצילּו 'ּבֹואֹו לאחרים: ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמר

אפּלּו ׁשּמחזיק אחד ּכלי אֹו לֹו, צרי ׁשהּוא מזֹון ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָמּציל
הּמּציל  רצה לא אם מּציל. ׁשל הּוא והרי ּגדֹול; ֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּדבר
הּׁשּבת  אחר מּמּנּו לּטל לֹו מּתר - לבעליו ּונתנֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻלקחּתֹו,
מלאכה  ׁשם אין ׁשהרי - ׁשּבת ׂשכר זה ואין עמלֹו; ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָׂשכר

מערב  ּבמקֹום אּלא הֹוציאֹו ׁשּלא אּסּור, .ולא ְְְִִֶֶָָָֹֹֹ
.‰Î;נקּיה ׁשאינּה ּפת ּומּציל חֹוזר אינֹו נקּיה, ּפת ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּציל

נקּיה  ּפת ּומּציל חֹוזר נקּיה, ׁשאינּה ּפת הּציל אם .אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יֹום  היה אם לׁשּבת, צרי ּׁשהּוא מה הּכּפּורים ּביֹום ְְִִִִִֶַַַַָָָָּומּציל
ליֹום  ּבׁשּבת מּציל אינֹו אבל ׁשּבת. ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּכּפּורים
זֹו מּׁשּבת ולא טֹוב; ליֹום לֹומר צרי ואין ְְְִִִִֵַַַָָֹהּכּפּורים,
ׁשהּוא  ּכל לֹובׁש ללבּוׁשֹו? מּציל הּוא ּומה הּבאה. ְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשּבת
ואֹומר  ּומֹוציא. לעטף, יכֹול ׁשהּוא ּכל ועֹוטף ללּבׁש, ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹיכֹול
לֹובׁש ואחד אחד וכל לכם', והּצילּו 'ּבֹואֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחרים:
הּמאכל, ּכמֹו ׁשּלֹו הּוא והרי ּומֹוציא; ּבכליו, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָּומתעּטף

זֹוכין. ההפקר מן ְֲִִֵֵֶֶַׁשהרי
.ÂÎ אחרת לחצר ּבחצר, ׁשּיׁש הּקדׁש ּכתבי ּכל להּציל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתר

הּמבֹוי  ׁשּיהיה ׁשּבאֹותֹו ּובלבד - ערבּו ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
אחד ּולחי מחיצֹות ׁשלׁש רוח לּמבֹוי של בפינה [קרש ְְִִֶַָָָֹ

אבל רביעית] הּקדׁש. ּובלׁשֹון אּׁשּורי, ּכתּובין ׁשּיהיּו והּוא ;ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹ
מּצילין  אין - אחר ּבכתב אֹו לׁשֹון, ּבכל ּכתּובין היּו ְְְִִִִִֵֵַַָָָָאם
אּלא  ּבהן, לקרֹות אסּור ּובחל, ערּוב; ׁשם היה אפּלּו ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹאֹותן,

הּתרף ּבמקֹום מאליהן.[קילקול]מּניחן מתאּבדין והן , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
.ÊÎּובסקרא ּבסם ּכתּובין לס"ת]היּו הפסולין צבעים [מיני ְְְְִִַָָ

ּכתּובין  והם הֹואיל קּימה, ׁשל ּכתב ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
אֹותן. מּצילין הּקדׁש, ּובלׁשֹון ׁשל [שולי]אּׁשּורי הּגּליֹון ְִִִִִֶֶַַַַָָֹ

וׁשּבין  לפרׁשה, ּפרׁשה וׁשּבין וׁשּלמּטה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָספרים
מּצילין  אין - הּספר וׁשּבסֹוף הּספר, וׁשּבתחּלת לדף, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַּדף
אֹותּיֹות  ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף - והּקמיעין הּברכֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹותן.
אֹותן  מּצילין אין - ּתֹורה ׁשל הרּבה ּומענינ ֹות ׁשם, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשל

הּדלקה. ְְִֵֵַָמּפני
.ÁÎ אֹותּיֹות וחמׁש ׁשמֹונים ללּקט ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָספר

ׂשהדּותא" "יגר ּבכללן ואפּלּו ׁשלמֹות, ּתבֹות וכן מּתֹו , ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָ
ויׁש אֹותּיֹות, וחמׁש ׁשמֹונים ּבּה ׁשאין ּפרׁשה ּבֹו היתה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָאם
מּפני  אֹותֹו מּצילין - הארן" ּבנסע "ויהי ּכגֹון הזּכרֹות, ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבּה
עם  ּתפּלין ותיק הּספר, עם הּספר ּתיק ּומּצילין ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּדלקה.

מעֹות. ּבתֹוכן ׁשּיׁש ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַַָָהּתפּלין
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ג  ¤¤ּפרק
ּבהן ‡. וכּיֹוצא והחמר, הּזפת, ּבכלים: חֹוצצין .ואּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מּתֹוכן - וׁשּבצלֹוחית ׁשּבכֹוס בתוכן]הּזפת חֹוצצין;[- , ְְְְִִִִֶֶֶֶַָ
מּבית  אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹוצצין. אינן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָּומאחֹוריהן,
מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין - הּבית מּבעל אבל ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהאּמן;

ׁשּבתמחּוי הּזפת גדולה]חֹוצצין. ּבין [קערה - וׁשּבקערה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
חֹוצצין. - האּמן מּבית ּבין הּבית מּבעל ּבין ,ּכ ּובין ְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻּכ

בושם]הּמר·. דיו]והּקֹומֹוס[מין ממרכיבי ּבין [אחד - ְֵַַֹ
ּבין  הּבית מּבעל ּבין ּוקערה, ּבתמחּוי ּבין ּוצלֹוחית ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָּבכֹוס
חמר  אֹו זפת היה חֹוצצין. - ּכ ּובין ּכ ּבין האּמן, ְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻמּבית

הּדרּגׁש ועל הּׁשלחן, ועל הּטבלה, על ּבהן [כסא וכּיֹוצא ְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָֻ
עליהן;קטן] מקּפיד ׁשהּוא מּפני חֹוצצין, - נקּיים היּו אם -ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ

הּבלּוסין ׁשאינֹו[מלוכלכים]ועל מּפני חֹוצצין, אינן - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
עליהן. ְֲִֵֶַמקּפיד

אינן ‚. עני, ׁשל ועל חֹוצצין; הּבית, ּבעל מּטֹות על ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהיּו
זּקקין ׁשל ועל חֹוצץ; הּבית, ּבעל אּכף ועל [נודות חֹוצצין. ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֻ

הּמרּדעתעור] על חֹוצץ. אינֹו חמור], של צדדין [- מּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַַַָ
אורכה] לכל היא החציצה חֹוצץ.[- ,ֵ

חכמים „. ּתלמידי ּבגדי על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מלּבּוׁשן  על מקּפידין ׁשהן מּפני ח ֹוצץ, אחד מּצד אפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
חֹוצץ; צדדין, מּׁשני - הארץ עּמי ּבגדי על נקי. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהיֹות

חֹוצץ  אינֹו אחד, .מּצד ִֵֵֶַָ
מפּסלי ‰. וׁשל יֹוצרין, וׁשל זּפתין, ׁשל מטּפחֹות על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהיּו

ענפים][אילנֹות חֹוצצין.כורתי אינן - ְִִֵָָ
.Âׁשאינֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - ּבגדֹו על ּדם ׁשהיה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָטּבח

.מקּפיד  ְִַ
.Êרבב בבגד]מֹוכר שנבלע דבר כל על [- רבב ׁשהיה ְְֵֶַָָָָ

מֹוכר  הּטּבח היה ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוצץ; אינֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבגדֹו,
חֹוצץ, אם ספק זה הרי - ּורבב ּדם ּבגדֹו על והיה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָרבב,
מלאכּתֹו ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו אֹו מקּפיד, ׁשנים ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַמּפני

מקּפיד. ואינֹו ְְִִֵַהיא
.Á- מּתֹוכֹו הּסנּדל על ּבהן וכּיֹוצא החמר אֹו הּזפת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה

- הּספסל על חֹוצץ. אינֹו ּומּלמּטה, חֹוצץ; ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָמּלמעלה,
חֹוצץ  אינֹו מּלמּטה, חֹוצץ; הּצדדין, מן אֹו .מּלמעלה ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

.Ëהמכּבׁשין וׁשּבקתדרה ׁשּבכּסא צֹואה [יבשים]לכלּוכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
- הּצדדין מן ּבין מּלמּטן ּבין מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ
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לכלּוכי  אבל אֹותם. מעבירין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאינן
ׁשּבּׁשיר והּמֹו וׁשּבּצלֹוחית, ׁשּבּכֹוס [תכשיט]ׁשמרים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

יד[פעמון]וׁשּבּזּוג ׁשעל והּבצק והּטיט קת], הּקרּדם [- ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹֻ
חֹוצצין. - הּמגרפה יד ְְְִֵֶַַַַָוׁשעל

.Èּובחמר ּדבר ּבזפת ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
מקּפיד  ׁשאינֹו מּפני ּבכלים, חֹוצצין ׁשאינן ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
ּבחמר  אֹו ּבזפת חפּוי הּכלי רב היה אם ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליהן.

ׁשּבארנּו ּכמֹו טבילה, לֹו עלתה לא - ּבהן על וכּיֹוצא אף , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּכלים, מן ּבכלי הפרׁש זה ּבדבר ואין מקּפיד. ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי

זה. ּבדבר ׁשוין הּכלים ּכל ְִִֵֶֶַָָָָָאּלא
.‡È ּכדרּכן ׁשּלא ׁשהכניסן חלּולין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

לתוכו] נכנסים לא והמים מרקן [- ולא ּכדרּכן ׁשהכניסן אֹו ,ְְְְְִִֵֶַָָָֹ
לגמרי] הכניסם לא [לא - ונׁשּברּו מּתכת ׁשל ׁשהיּו אֹו ,ְְְִֶֶֶֶַָֹ

טבילה. להן ְְִֶָָָָעלתה
.·È,טבל לא ּכאּלּו - והטּבילֹו למּטה, ּפיו ׁשהפ ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹּכלי

ׁשאינן  מקֹום ּבֹו היה ּבכּלֹו. נכנסין הּמים ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמּפני
על  ׁשּיּטּנּו עד טבילה, לֹו עלתה לא - ׁשּיּטּנּו עד ּבֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנכנסין

ִצּדֹו.
.‚Èאינֹו - האמצע מן ורחב ּומּכאן, מּכאן צר ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכלי

צּדֹו על ׁשּיּטּנּו עד .טהֹור, ִֶֶַַַָ
.„È ׁשּיּטּנה עד טהֹורה, אינּה - ׁשֹוקע ׁשּפיה על צלֹוחית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ִָצּדּה.
.ÂËלדיו]קלמרין מּצּדּה[כלי ׁשּיּקבּנה עד טהֹורה, אינּה - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּבּה לעקמּומית הּמים ׁשּיּכנסּו .ּכדי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
.ÊËהּׁשיר ׁשהיה ונטמא,[תכשיט]ּבהמה רפּוי עליה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּבמקֹומֹו אֹותֹו .[בצווארה]מטּבילין ְְִִִַ
.ÊÈהּקמקמּוס את יטּביל ׁשּבֹו,[קומקום]ולא ּבּפחמין ְְְְִִֶֶֶַַַָֹֻ

ׁשפׁשף. ּכן אם ְִִֵֵֶָאּלא
.ÁÈ טבל לא ּכאּלּו - והטּבילֹו מׁשקין, מלא ׁשהּוא .ּכלי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ

טהֹורין  והּכלי הּמים הרי - והטּבילֹו מים, מלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָהיה
ּבטמאת  ׁשּבארנּו ּכמֹו טהרה, להן יׁש ׁשהּמים מּפני ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּכאחת,
אֹותֹו רֹואין רגלים, מי מלא הּכלי היה ּומׁשקין. ְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָאכלין

חּטאת מי ּבֹו היה  מים. הן אדומה]ּכאּלּו פרה אם [- - ְִִִֵֵַַָָָ
חּטאת  מי על מקוה מי ׁשּירּבּו ּכדי ּפנּוי, הּכלי רב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה
ּבטמאתֹו, הּוא עדין - לאו ואם טהֹור; זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָֻׁשּבתֹוכֹו
מי  ּובין הּכלי ּגּוף ּבין ׁשחֹוצצין מׁשקין ׁשאר הן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָּוכאּלּו

ְִֶַהּמקוה.
.ËÈאֹו לבן יין מלא והיה טמא, וגּבֹו טהֹור ׁשּתֹוכֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּכלי

הּכלי  רב היה אם הרב: אחר הֹולכין - והטּבילֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹחלב,
ׁשּטמאתֹו מּפני טהֹור, - ּבתֹוכֹו הּמים ׁשּירּבּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּפנּוי,

ׁשאר [מדרבנן]מּדבריהם אֹו אדם יין ּבֹו היה אם אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
טבילה. לֹו עלתה לא ְְְִִַָָָֹמׁשקין,

.Îטיט [כד]לגין ּפיו על ונתן טמאין, מים מלא ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
טהֹור;[לח]טֹופח - והטּבילֹו ּבּמים, ׁשֹוקע הּטיט והיה , ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

הּיון טיט היה וכן [עבה]ואם טבל. לא ּכאּלּו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
טהֹורה; - והטּבילּה טֹופח, טיט ׁשל ּבלבנה ׁשּנתנּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָטּבעת

טבלה. לא ּכאּלּו יון, טיט היה ְְְִִִֵָָָָָֹואם

.‡Î קׁשרי סתם ּבהן: הּמים ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
ּבגדי  וקׁשרי חֹוצצין. עליהן, הקּפיד ואם ענּיים; ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶּבגדי
הּקׁשרים, על מקּפיד אינֹו ואם חֹוצצין; סתמן ּבּתים, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּבעלי

הּבגדים נימי וקׁשרי חֹוצצין. הבגד]אינן ׁשּנקׁשרּו[בשפת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ
וחבט לולאה]מאליהן, ּותפּלה[- ׁשל [תפילין]הּסנּדל, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הרצּועה  ּבבית הרצּועה עם ּדבּוקה ׁשהּקציצה ּבזמן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹראׁש
ויֹורדת  עֹולה ׁשאינּה ּבזמן זרֹוע ׁשל ּותפּלה וחזקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלּה

זזה] אינה החמת[רצועתו ואזני הּתרמל [נוד], ואזני ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָֻ
עתיד [ילקוט] ׁשאינֹו ּותפרים מּקׁשרים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ,ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ְִַָלהּתירן.
.·Î הּקׁשרים הּמים: ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואּלּו

ׁשהם החלּוק קׁשרי ׁשּבפתחי וכן ּבלּולאֹות, עׂשּויין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשל  ּותפּלה למּתח, צרי סדין ׁשל וׂשפה ׁשּבּכתף, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלּולאֹות
עֹולה  ׁשהיא ּבזמן זרֹוע וׁשל ּברצּועה, ׁשאינּה ּבזמן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹראׁש

וׁשנץ הּבגדים [רצועה]ויֹורדת, נימי וקׁשרי סנּדל, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
עתיד  ׁשהּוא מּמקֹומֹות ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּקׁשר

ּגת ׁשל הּסּלין ּולמתחן. היין]לגּלֹותן ּבד[בית [בית וׁשל ְְְְִֶֶַַַַַָָָ
לחטטהשמן] צרי חזקים, היּו אם היּו[לנקותם]- ואם ; ְֲֲִִִִַָָָָֹ

ׁשּיבֹואּו צריכים עֹור, ׁשל והּכסת הּכר לנער. צרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרפים,
ּבהן. ִֶַַָהּמים

.‚Î והאּמּוםּכסת והּכּדּור, בדים]עגּלה, ממולא ,[עוד ְְֲִֶֶַַָָֻ
הּמים  ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין אינן - והּתפּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּקמיע,
טֹובל  ּולהֹוציא, להכניס ּדרּכֹו ׁשאין ּכל הּכלל: זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלחללן.

ָסתּום.
.„Î מכּבסיןהּמטּביל ּכׁשהן רטובים]ּבגדים ,[ועדיין ְְְְִִִֵֶַַָָֻ

נגּובין, הטּבילן ׁשּיבעּבעּו; עד הּמים ּבהן ׁשּיּכנסּו ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָצריכין
מּבעּבּוען. וינּוחּו ׁשּיבעּבעּו ְְְְְִִֶַַָָעד

.‰Î ועתיד ּכל מּצרּכן, יתר ארּכין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
הּמּדה מקֹום עד מטּבילן - לה]לקֹוצן שצריך ּכיצד?.[- ְְְִִֵַַַַָָָ

ּגדֹול ּדלי -]ׁשלׁשלת מידתה -]- וקטן טפחים, ארּבעה - ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
והּׁשאר  ּבלבד, זֹו מּדה עד הּׁשלׁשלת מן מטּביל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָעׂשרה;

ָטהֹור.
.ÂÎ ּכלי- הּכל והטּביל אחרים, ּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּנתן טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשהרי  ּביֹותר; צר הּכלי ׁשּפי ּפי על אף טבילה, להן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלתה
הּגדֹול, לּכלי טבילה ׁשעלתה ּומּתֹו לֹו, נכנסין ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמים

ׁשּבתֹוכֹו לּכלים טבילה והטּביל עלתה צּדֹו, על הּטהּו ואם . ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ
ּכׁשפֹופרת  רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה, להן עלתה לא -ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
טמאים, ּכלים לתֹוכֹו ונתן טהֹור, הּכלי היה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָהּנֹוד.
רחב  ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה, להן עלתה לא - ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹוהטּבילן
אבל  לתרּומה. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנֹוד. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָּכׁשפֹופרת
ּכלל, טהֹורין ּכלים ּבתֹו ּכלים מטּבילין אין - ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלקדׁשים

ּבקּפה אֹו ּבסל היּו גדול]ואפּלּו ׁשּבארנּו.[שק ּכמֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָֻ

ה'תשע"ד  א' אדר י"ז שני יום
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מים" להעלֹות "מקוה ּכדי ּבהן ׁשּיהיה והּוא, מקֹום. מּכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
חכמים, ׁשערּו אחת; ּבבת האדם ּגּוף לכל ּבהן ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָטבילה
מחזיק  הּוא זה וׁשעּור אּמֹות; ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְְְִִֶַַַַַָָָֹאּמה

ׁשאּובין. ׁשאינן ּבין ׁשאּובין ּבין מים, סאה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעים
לטבילה ·. ּפסּולין הּׁשאּובין ׁשהּמים סֹופרים, ;ּומּדברי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָ

לתֹוכן  ׁשּנפל ׁשאּובין, ׁשאינן מים מקוה אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ׁשּפּסּול  ּפי על אף הּכל. ּפסלּו - ׁשאּובין מים לּגין ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹֹֻׁשלׁשת
הּוא  ׁשהרי ּבהּקׁש; למדּוהּו סֹופרים, מּדברי ׁשאּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָמים
הּמעין  - טהֹור" יהיה מים, מקוה ּובֹור מעין א" ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאֹומר:

ּתפּוסת ּבֹו התערבות]אין ּבידי [- ּכּלֹו והּבֹור ּכלל, אדם יד ְְְִֵֵַַַָָָֻ
לא  הּמקוה חכמים: אמרּו ׁשאּובין; מים ּכּלן ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאדם,
ׁשמים  ּבידי ּכּלֹו להיֹות צרי ואינֹו ּכבֹור, ׁשאּוב ּכּלֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֻֻיהיה

ּכׁשר. אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו יׁש אם אּלא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָּכמעין,
להן ‚. וירדּו לנּגבן, הּגג ּבראׁש קנקּנים הּמּניח ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹּכיצד?

הרי  הּגׁשמים, עֹונת ׁשהיא ּפי על אף - ונתמּלאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּגׁשמים
יכּפה אֹו הּקנקּנים יׁשּבר הּנקוים [יהפוך]זה והּמים אֹותן, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ

ּבכלים, היּו האּלּו הּמים ׁשּכל ּפי על ואף לטבילה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשרים
והערה  הּקנקּנים, הגּביּה אם ,לפיכ ּבידֹו. מּלאן לא ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהרי

ׁשאּובין. ׁשּבהן הּמים ּכל הרי - ְֲִִֵֶֶַַָָָאֹותן
זמן,„. ּובכל עת ּבכל ּתמיד הּצּנֹור ּתחת ּכלים ְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּמּניח

אבנ  ּכלי אפּלּו קטּנים, ּכלים ואחד ּגדֹולים ּכלים ים אחד ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מי  ונתמּלאּו טמאה, מקּבלין ׁשאינן מּכלים ּבהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻוכּיֹוצא
ׁשברן  אֹו ּפיהן, על ּכפין ואם ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּגׁשמים
לדעּתֹו ׁשהרי ּדבר, לכל ּכׁשאּובין מהם הּנקוין הּמים -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּכלים  ׁשכח ואפּלּו מים. לקּלח הּצּנֹור ׁשחזקת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָנתמּלאּו;
וכן  הּמּניח. מּפני הּׁשֹוכח, על ּגזרּו - ּפסּולין הּצּנֹור, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָּתחת

עבים קּׁשּור ּבעת ּבחצר הּכלים את [התאסף הּמּניח ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
גשמים] לקראת ּפסּולין,העננים ׁשּבהן הּמים - ונתמּלאּו ,ְְְְִִִֶֶַַַָ

ּבׁשעת  ּבחצר הּׁשֹוכח על ּגזרּו וכן נתמּלאּו. לדעּתֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהרי
עבים, ּפּזּור ּבׁשעת ּבחצר הּניחן מּניח. מּׁשּום עבים, ְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָקּׁשּור
ׁשהּניחן  ּכמֹו ּכׁשרין, אּלּו הרי - ונתמּלאּו עבים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּובאּו
עבים, קּׁשּור ּבׁשעת הּניחן אם וכן לנּגבן. הּגג ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹּבראׁש
ואם  ּכׁשרין. אּלּו הרי - ונתמּלאּו ונתקּׁשרּו, וחזרּו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָונתּפּזרּו,

ּכׁשרין. מהם הּנקוין הּמים ּכפין, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשברן
ּפי ‰. על אף - מים ונתמּלא ּבּמקוה, עציץ ׁשּׁשכח ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּסּיד

רב  ּבֹו יׁש העציץ והרי מעט, אּלא ּבּמקוה נׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ונמצא  ּבמקֹומֹו, העציץ את יׁשּבר זה הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהּמקוה

ּכׁשר  ּכּלֹו הּמקוה,הּמקוה ּבתֹו הּקנקּנים את המסּדר וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ
לחּסמן למלאתם]ּכדי ׁשּבלע [- ּפי על אף - מים ונתמּלאּו , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָ

מים  אּלא ּכלל מים ׁשם נׁשאר ולא מימיו, את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמקוה
הּנקוין  והּמים הּקנקּנים, יׁשּבר זה הרי - הּקנקּנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַֹׁשּבתֹו

ּכׁשר. מקוה ְִֵֵֶֶָמהם
.Â ּבׁשלׁשת הּמקוה את הּׁשאּובין הּמים ּפֹוסלין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹּכיצד

לֹו ונפלּו סאה, מארּבעים ּפחֹות ּבּמקוה היה ׁשאם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻלּגין?
אבל  ּפסּול. הּכל הרי - לארּבעים והׁשלימּוהּו לּגין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֻׁשלׁשת

ׁש וׁשאב מקוה ׁשאּובין, ׁשאינן מים סאה ארּבעים ּבֹו ּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכׁשר  זה הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל לתֹוכֹו וׁשפ עֹוד,ּבכד, ולא . ְְְְֲֵֵֶַַַָָָֹֻ

והיה  ּכׁשרין, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש עליֹון מקוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
למקוה  וירדּו הּמים, ׁשרּבּו עד לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָממּלא

ּכׁשר. הּתחּתֹון הרי - סאה ארּבעים ְְְְֲִֵֵַַַַָָָּתחּתֹון
.Êמכּונֹות סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש בדיוק]מקוה ונתן [- , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

הרי  - סאה מּמּנּו ּכ אחר ונטל ׁשאּובין, מים סאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָלתֹוכֹו
רּבֹו. עד - ּכׁשר והּוא סאה, ונֹוטל סאה נֹותן וכן ּכׁשר; ְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָֻזה

.Á,לּגין ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין הּׁשאּובין הּמים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֻאין
נגררּו אם אבל הּכלי; מן הּמקוה לת ֹו ׁשּיּפלּו [על עד ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָ

וירדּוהקרקע] ונמׁשכּו לּמקוה, חּוץ הּׁשאּובין ְְְְְְְִִִִֶַַַַָהּמים
מחצה  ׁשּיהּו עד אּלא הּמקוה, ּפֹוסלין אינן - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלּמקוה
ּכׁשר. הּמקוה הּכׁשרים, מן רב היה אם אבל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלמחצה;
ּכׁשרין, מים ּומּׁשהּו סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכיצד?
ויֹורדין  נמׁשכין והּמים לּמקוה, חּוץ וׁשֹואב ממּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהיה
הּסילֹון  ּבתֹו אֹו הּקרקע, על נמׁשכין ׁשהיּו ּבין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָלּמקוה
ּכׁשר, - הּמקוה את ּפֹוסלין ׁשאינן מּדברים ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא

ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה סאה; לאלף הׁשלימֹו [-ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
[- למקווה שנגררו ארּבעים שאובין רב ׁשם היה אם ְְִִֵַָָָָָֹּכׁשרה,

ס  עׂשרים ּבראׁשֹו ׁשהיה ּגג וכן הּכׁשר. מן ּומּׁשהּוסאה אה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מעׂשרים, ּפחֹות לתֹוכֹו ונתן ּבכתפֹו ּומּלא ּגׁשמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמי
אחד  למקֹום הּכל ּומׁשכּו הּצּנֹור ּופתח ּפסּול, הּכל ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּנמצא
- ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה ּכׁשר; מקוה זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ּבזה. וכּיֹוצא ּכׁשר. רב ׁשם והיה הֹואיל ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹּכׁשרה,
.Ë חכמים ואמרּו הֹואיל ואמרּו: מערב חכמי מקצת ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָהֹורּו

ׁשּיהיּו צריכין אנּו אין טהֹורה', ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻ'ׁשאּובה
יחיד  ּדברי והמׁשכה, רב ׁשהצרי וזה ּכׁשרין; מים רב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשם
ׁשהמׁשיכּוה  'ׁשאּובה ּבּסֹוף אמרּו ׁשהרי נדחּו, ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָהן,
,וׁשֹופ ּבכלי ממּלא היה אם - זה ּדבר ּולפי טהֹורה'. ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻּכּלּה

ּכׁשר.והּמים מקוה זה הרי אחד, למקֹום והֹולכין נזחלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשהרי  ּכׁשרין, מקוֹות ׁשּלנּו ׁשּבּמרחצאֹות אמּבטי ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
מי  ראינּו לא ּומעֹולם הּוא. ׁשּנמׁש ׁשאּוב ׁשּבהן הּמים ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכל

זה. ּבדבר מעׂשה ְֲֶֶֶַָָָָׁשעׂשה
.È ּבחצר,מי מתערבין ׁשהיּו ׁשאּובין ּומים ּגׁשמים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לעּוקה ויֹורדין ׁשהיּו[גומא]ונמׁשכין אֹו ׁשּבחצר, ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
מעלֹות על -[מדריגות]מתערבין לּמערה ויֹורדין הּמערה, ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

מחצה  ּפסּול; הּפסּול, מן רב ואם ּכׁשר; הּכׁשר, מן רב ְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאם
יּגיעּו ׁשּלא עד ׁשּמתערבין ּבזמן אימתי? ּפסּול. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמחצה,
והּפסּולין  הּכׁשרין היּו אם אבל ויֹורדין. ונמׁשכין ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָלּמקוה,

ל  ׁשּנפל ידּוע אם - הּמקוה לתֹו ארּבעים מקּלחין תֹוכֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
מים  לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ירדּו ׁשּלא עד ּכׁשרין מים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֻסאה

ּפסּול. לאו, ואם ּכׁשר; ְְִִֵָָָׁשאּובין,

ה'תשע"ד  א' אדר י"ח שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
אחד,מקוה ‡. מּכלי ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻ

ׁשּיתחיל  והּוא, מצטרפין; - ּכלים מּׁשלׁשה אֹו מּׁשנים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹאֹו
אין  ּכלים, מארּבעה הראׁשֹון. ּפסק ׁשּלא עד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשני
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לכלּוכי  אבל אֹותם. מעבירין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאינן
ׁשּבּׁשיר והּמֹו וׁשּבּצלֹוחית, ׁשּבּכֹוס [תכשיט]ׁשמרים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

יד[פעמון]וׁשּבּזּוג ׁשעל והּבצק והּטיט קת], הּקרּדם [- ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹֻ
חֹוצצין. - הּמגרפה יד ְְְִֵֶַַַַָוׁשעל

.Èּובחמר ּדבר ּבזפת ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
מקּפיד  ׁשאינֹו מּפני ּבכלים, חֹוצצין ׁשאינן ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
ּבחמר  אֹו ּבזפת חפּוי הּכלי רב היה אם ,לפיכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליהן.

ׁשּבארנּו ּכמֹו טבילה, לֹו עלתה לא - ּבהן על וכּיֹוצא אף , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּכלים, מן ּבכלי הפרׁש זה ּבדבר ואין מקּפיד. ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי

זה. ּבדבר ׁשוין הּכלים ּכל ְִִֵֶֶַָָָָָאּלא
.‡È ּכדרּכן ׁשּלא ׁשהכניסן חלּולין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

לתוכו] נכנסים לא והמים מרקן [- ולא ּכדרּכן ׁשהכניסן אֹו ,ְְְְְִִֵֶַָָָֹ
לגמרי] הכניסם לא [לא - ונׁשּברּו מּתכת ׁשל ׁשהיּו אֹו ,ְְְִֶֶֶֶַָֹ

טבילה. להן ְְִֶָָָָעלתה
.·È,טבל לא ּכאּלּו - והטּבילֹו למּטה, ּפיו ׁשהפ ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹּכלי

ׁשאינן  מקֹום ּבֹו היה ּבכּלֹו. נכנסין הּמים ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמּפני
על  ׁשּיּטּנּו עד טבילה, לֹו עלתה לא - ׁשּיּטּנּו עד ּבֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנכנסין

ִצּדֹו.
.‚Èאינֹו - האמצע מן ורחב ּומּכאן, מּכאן צר ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכלי

צּדֹו על ׁשּיּטּנּו עד .טהֹור, ִֶֶַַַָ
.„È ׁשּיּטּנה עד טהֹורה, אינּה - ׁשֹוקע ׁשּפיה על צלֹוחית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ִָצּדּה.
.ÂËלדיו]קלמרין מּצּדּה[כלי ׁשּיּקבּנה עד טהֹורה, אינּה - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּבּה לעקמּומית הּמים ׁשּיּכנסּו .ּכדי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
.ÊËהּׁשיר ׁשהיה ונטמא,[תכשיט]ּבהמה רפּוי עליה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּבמקֹומֹו אֹותֹו .[בצווארה]מטּבילין ְְִִִַ
.ÊÈהּקמקמּוס את יטּביל ׁשּבֹו,[קומקום]ולא ּבּפחמין ְְְְִִֶֶֶַַַָֹֻ

ׁשפׁשף. ּכן אם ְִִֵֵֶָאּלא
.ÁÈ טבל לא ּכאּלּו - והטּבילֹו מׁשקין, מלא ׁשהּוא .ּכלי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ

טהֹורין  והּכלי הּמים הרי - והטּבילֹו מים, מלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָהיה
ּבטמאת  ׁשּבארנּו ּכמֹו טהרה, להן יׁש ׁשהּמים מּפני ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּכאחת,
אֹותֹו רֹואין רגלים, מי מלא הּכלי היה ּומׁשקין. ְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָאכלין

חּטאת מי ּבֹו היה  מים. הן אדומה]ּכאּלּו פרה אם [- - ְִִִֵֵַַָָָ
חּטאת  מי על מקוה מי ׁשּירּבּו ּכדי ּפנּוי, הּכלי רב ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה
ּבטמאתֹו, הּוא עדין - לאו ואם טהֹור; זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָֻׁשּבתֹוכֹו
מי  ּובין הּכלי ּגּוף ּבין ׁשחֹוצצין מׁשקין ׁשאר הן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָּוכאּלּו

ְִֶַהּמקוה.
.ËÈאֹו לבן יין מלא והיה טמא, וגּבֹו טהֹור ׁשּתֹוכֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּכלי

הּכלי  רב היה אם הרב: אחר הֹולכין - והטּבילֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹחלב,
ׁשּטמאתֹו מּפני טהֹור, - ּבתֹוכֹו הּמים ׁשּירּבּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻּפנּוי,

ׁשאר [מדרבנן]מּדבריהם אֹו אדם יין ּבֹו היה אם אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
טבילה. לֹו עלתה לא ְְְִִַָָָֹמׁשקין,

.Îטיט [כד]לגין ּפיו על ונתן טמאין, מים מלא ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
טהֹור;[לח]טֹופח - והטּבילֹו ּבּמים, ׁשֹוקע הּטיט והיה , ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

הּיון טיט היה וכן [עבה]ואם טבל. לא ּכאּלּו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
טהֹורה; - והטּבילּה טֹופח, טיט ׁשל ּבלבנה ׁשּנתנּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָטּבעת

טבלה. לא ּכאּלּו יון, טיט היה ְְְִִִֵָָָָָֹואם

.‡Î קׁשרי סתם ּבהן: הּמים ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
ּבגדי  וקׁשרי חֹוצצין. עליהן, הקּפיד ואם ענּיים; ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶּבגדי
הּקׁשרים, על מקּפיד אינֹו ואם חֹוצצין; סתמן ּבּתים, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּבעלי

הּבגדים נימי וקׁשרי חֹוצצין. הבגד]אינן ׁשּנקׁשרּו[בשפת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ
וחבט לולאה]מאליהן, ּותפּלה[- ׁשל [תפילין]הּסנּדל, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הרצּועה  ּבבית הרצּועה עם ּדבּוקה ׁשהּקציצה ּבזמן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹראׁש
ויֹורדת  עֹולה ׁשאינּה ּבזמן זרֹוע ׁשל ּותפּלה וחזקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלּה

זזה] אינה החמת[רצועתו ואזני הּתרמל [נוד], ואזני ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָֻ
עתיד [ילקוט] ׁשאינֹו ּותפרים מּקׁשרים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ,ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ְִַָלהּתירן.
.·Î הּקׁשרים הּמים: ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואּלּו

ׁשהם החלּוק קׁשרי ׁשּבפתחי וכן ּבלּולאֹות, עׂשּויין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשל  ּותפּלה למּתח, צרי סדין ׁשל וׂשפה ׁשּבּכתף, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלּולאֹות
עֹולה  ׁשהיא ּבזמן זרֹוע וׁשל ּברצּועה, ׁשאינּה ּבזמן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹראׁש

וׁשנץ הּבגדים [רצועה]ויֹורדת, נימי וקׁשרי סנּדל, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
עתיד  ׁשהּוא מּמקֹומֹות ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּקׁשר

ּגת ׁשל הּסּלין ּולמתחן. היין]לגּלֹותן ּבד[בית [בית וׁשל ְְְְִֶֶַַַַַָָָ
לחטטהשמן] צרי חזקים, היּו אם היּו[לנקותם]- ואם ; ְֲֲִִִִַָָָָֹ

ׁשּיבֹואּו צריכים עֹור, ׁשל והּכסת הּכר לנער. צרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרפים,
ּבהן. ִֶַַָהּמים

.‚Î והאּמּוםּכסת והּכּדּור, בדים]עגּלה, ממולא ,[עוד ְְֲִֶֶַַָָֻ
הּמים  ּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין אינן - והּתפּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּקמיע,
טֹובל  ּולהֹוציא, להכניס ּדרּכֹו ׁשאין ּכל הּכלל: זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלחללן.

ָסתּום.
.„Î מכּבסיןהּמטּביל ּכׁשהן רטובים]ּבגדים ,[ועדיין ְְְְִִִֵֶַַָָֻ

נגּובין, הטּבילן ׁשּיבעּבעּו; עד הּמים ּבהן ׁשּיּכנסּו ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָצריכין
מּבעּבּוען. וינּוחּו ׁשּיבעּבעּו ְְְְְִִֶַַָָעד

.‰Î ועתיד ּכל מּצרּכן, יתר ארּכין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
הּמּדה מקֹום עד מטּבילן - לה]לקֹוצן שצריך ּכיצד?.[- ְְְִִֵַַַַָָָ

ּגדֹול ּדלי -]ׁשלׁשלת מידתה -]- וקטן טפחים, ארּבעה - ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
והּׁשאר  ּבלבד, זֹו מּדה עד הּׁשלׁשלת מן מטּביל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָעׂשרה;

ָטהֹור.
.ÂÎ ּכלי- הּכל והטּביל אחרים, ּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּנתן טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשהרי  ּביֹותר; צר הּכלי ׁשּפי ּפי על אף טבילה, להן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלתה
הּגדֹול, לּכלי טבילה ׁשעלתה ּומּתֹו לֹו, נכנסין ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמים

ׁשּבתֹוכֹו לּכלים טבילה והטּביל עלתה צּדֹו, על הּטהּו ואם . ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ
ּכׁשפֹופרת  רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה, להן עלתה לא -ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
טמאים, ּכלים לתֹוכֹו ונתן טהֹור, הּכלי היה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָהּנֹוד.
רחב  ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה, להן עלתה לא - ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹוהטּבילן
אבל  לתרּומה. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנֹוד. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָּכׁשפֹופרת
ּכלל, טהֹורין ּכלים ּבתֹו ּכלים מטּבילין אין - ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלקדׁשים

ּבקּפה אֹו ּבסל היּו גדול]ואפּלּו ׁשּבארנּו.[שק ּכמֹו ְְְְֲִֵֶַַַָָֻ

ה'תשע"ד  א' אדר י"ז שני יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. - ּבהן טֹובלין מכּנסין, מים ׁשּכל ּתֹורה, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻּדין
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מים" להעלֹות "מקוה ּכדי ּבהן ׁשּיהיה והּוא, מקֹום. מּכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
חכמים, ׁשערּו אחת; ּבבת האדם ּגּוף לכל ּבהן ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָטבילה
מחזיק  הּוא זה וׁשעּור אּמֹות; ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְְְִִֶַַַַַָָָֹאּמה

ׁשאּובין. ׁשאינן ּבין ׁשאּובין ּבין מים, סאה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעים
לטבילה ·. ּפסּולין הּׁשאּובין ׁשהּמים סֹופרים, ;ּומּדברי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָ

לתֹוכן  ׁשּנפל ׁשאּובין, ׁשאינן מים מקוה אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ׁשּפּסּול  ּפי על אף הּכל. ּפסלּו - ׁשאּובין מים לּגין ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹֹֻׁשלׁשת
הּוא  ׁשהרי ּבהּקׁש; למדּוהּו סֹופרים, מּדברי ׁשאּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָמים
הּמעין  - טהֹור" יהיה מים, מקוה ּובֹור מעין א" ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאֹומר:

ּתפּוסת ּבֹו התערבות]אין ּבידי [- ּכּלֹו והּבֹור ּכלל, אדם יד ְְְִֵֵַַַָָָֻ
לא  הּמקוה חכמים: אמרּו ׁשאּובין; מים ּכּלן ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאדם,
ׁשמים  ּבידי ּכּלֹו להיֹות צרי ואינֹו ּכבֹור, ׁשאּוב ּכּלֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֻֻיהיה

ּכׁשר. אדם, יד ּתפּוסת ּבֹו יׁש אם אּלא ְְְִֵֵֶַַַָָָָָּכמעין,
להן ‚. וירדּו לנּגבן, הּגג ּבראׁש קנקּנים הּמּניח ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹּכיצד?

הרי  הּגׁשמים, עֹונת ׁשהיא ּפי על אף - ונתמּלאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּגׁשמים
יכּפה אֹו הּקנקּנים יׁשּבר הּנקוים [יהפוך]זה והּמים אֹותן, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ

ּבכלים, היּו האּלּו הּמים ׁשּכל ּפי על ואף לטבילה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשרים
והערה  הּקנקּנים, הגּביּה אם ,לפיכ ּבידֹו. מּלאן לא ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהרי

ׁשאּובין. ׁשּבהן הּמים ּכל הרי - ְֲִִֵֶֶַַָָָאֹותן
זמן,„. ּובכל עת ּבכל ּתמיד הּצּנֹור ּתחת ּכלים ְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּמּניח

אבנ  ּכלי אפּלּו קטּנים, ּכלים ואחד ּגדֹולים ּכלים ים אחד ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
מי  ונתמּלאּו טמאה, מקּבלין ׁשאינן מּכלים ּבהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻוכּיֹוצא
ׁשברן  אֹו ּפיהן, על ּכפין ואם ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּגׁשמים
לדעּתֹו ׁשהרי ּדבר, לכל ּכׁשאּובין מהם הּנקוין הּמים -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּכלים  ׁשכח ואפּלּו מים. לקּלח הּצּנֹור ׁשחזקת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָנתמּלאּו;
וכן  הּמּניח. מּפני הּׁשֹוכח, על ּגזרּו - ּפסּולין הּצּנֹור, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָּתחת

עבים קּׁשּור ּבעת ּבחצר הּכלים את [התאסף הּמּניח ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
גשמים] לקראת ּפסּולין,העננים ׁשּבהן הּמים - ונתמּלאּו ,ְְְְִִִֶֶַַַָ

ּבׁשעת  ּבחצר הּׁשֹוכח על ּגזרּו וכן נתמּלאּו. לדעּתֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהרי
עבים, ּפּזּור ּבׁשעת ּבחצר הּניחן מּניח. מּׁשּום עבים, ְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָקּׁשּור
ׁשהּניחן  ּכמֹו ּכׁשרין, אּלּו הרי - ונתמּלאּו עבים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּובאּו
עבים, קּׁשּור ּבׁשעת הּניחן אם וכן לנּגבן. הּגג ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹּבראׁש
ואם  ּכׁשרין. אּלּו הרי - ונתמּלאּו ונתקּׁשרּו, וחזרּו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָונתּפּזרּו,

ּכׁשרין. מהם הּנקוין הּמים ּכפין, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשברן
ּפי ‰. על אף - מים ונתמּלא ּבּמקוה, עציץ ׁשּׁשכח ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּסּיד

רב  ּבֹו יׁש העציץ והרי מעט, אּלא ּבּמקוה נׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ונמצא  ּבמקֹומֹו, העציץ את יׁשּבר זה הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהּמקוה

ּכׁשר  ּכּלֹו הּמקוה,הּמקוה ּבתֹו הּקנקּנים את המסּדר וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ
לחּסמן למלאתם]ּכדי ׁשּבלע [- ּפי על אף - מים ונתמּלאּו , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָ

מים  אּלא ּכלל מים ׁשם נׁשאר ולא מימיו, את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמקוה
הּנקוין  והּמים הּקנקּנים, יׁשּבר זה הרי - הּקנקּנים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַֹׁשּבתֹו

ּכׁשר. מקוה ְִֵֵֶֶָמהם
.Â ּבׁשלׁשת הּמקוה את הּׁשאּובין הּמים ּפֹוסלין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹּכיצד

לֹו ונפלּו סאה, מארּבעים ּפחֹות ּבּמקוה היה ׁשאם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻלּגין?
אבל  ּפסּול. הּכל הרי - לארּבעים והׁשלימּוהּו לּגין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֻׁשלׁשת

ׁש וׁשאב מקוה ׁשאּובין, ׁשאינן מים סאה ארּבעים ּבֹו ּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכׁשר  זה הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל לתֹוכֹו וׁשפ עֹוד,ּבכד, ולא . ְְְְֲֵֵֶַַַָָָֹֻ

והיה  ּכׁשרין, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש עליֹון מקוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
למקוה  וירדּו הּמים, ׁשרּבּו עד לתֹוכֹו ונֹותן ּבכלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָממּלא

ּכׁשר. הּתחּתֹון הרי - סאה ארּבעים ְְְְֲִֵֵַַַַָָָּתחּתֹון
.Êמכּונֹות סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש בדיוק]מקוה ונתן [- , ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

הרי  - סאה מּמּנּו ּכ אחר ונטל ׁשאּובין, מים סאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָלתֹוכֹו
רּבֹו. עד - ּכׁשר והּוא סאה, ונֹוטל סאה נֹותן וכן ּכׁשר; ְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָֻזה

.Á,לּגין ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין הּׁשאּובין הּמים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֻאין
נגררּו אם אבל הּכלי; מן הּמקוה לת ֹו ׁשּיּפלּו [על עד ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָ

וירדּוהקרקע] ונמׁשכּו לּמקוה, חּוץ הּׁשאּובין ְְְְְְְִִִִֶַַַַָהּמים
מחצה  ׁשּיהּו עד אּלא הּמקוה, ּפֹוסלין אינן - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלּמקוה
ּכׁשר. הּמקוה הּכׁשרים, מן רב היה אם אבל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלמחצה;
ּכׁשרין, מים ּומּׁשהּו סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכיצד?
ויֹורדין  נמׁשכין והּמים לּמקוה, חּוץ וׁשֹואב ממּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהיה
הּסילֹון  ּבתֹו אֹו הּקרקע, על נמׁשכין ׁשהיּו ּבין - ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָלּמקוה
ּכׁשר, - הּמקוה את ּפֹוסלין ׁשאינן מּדברים ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא

ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה סאה; לאלף הׁשלימֹו [-ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
[- למקווה שנגררו ארּבעים שאובין רב ׁשם היה אם ְְִִֵַָָָָָֹּכׁשרה,

ס  עׂשרים ּבראׁשֹו ׁשהיה ּגג וכן הּכׁשר. מן ּומּׁשהּוסאה אה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מעׂשרים, ּפחֹות לתֹוכֹו ונתן ּבכתפֹו ּומּלא ּגׁשמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמי
אחד  למקֹום הּכל ּומׁשכּו הּצּנֹור ּופתח ּפסּול, הּכל ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּנמצא
- ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה ּכׁשר; מקוה זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ּבזה. וכּיֹוצא ּכׁשר. רב ׁשם והיה הֹואיל ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹּכׁשרה,
.Ë חכמים ואמרּו הֹואיל ואמרּו: מערב חכמי מקצת ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָהֹורּו

ׁשּיהיּו צריכין אנּו אין טהֹורה', ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻ'ׁשאּובה
יחיד  ּדברי והמׁשכה, רב ׁשהצרי וזה ּכׁשרין; מים רב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשם
ׁשהמׁשיכּוה  'ׁשאּובה ּבּסֹוף אמרּו ׁשהרי נדחּו, ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָהן,
,וׁשֹופ ּבכלי ממּלא היה אם - זה ּדבר ּולפי טהֹורה'. ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻּכּלּה

ּכׁשר.והּמים מקוה זה הרי אחד, למקֹום והֹולכין נזחלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשהרי  ּכׁשרין, מקוֹות ׁשּלנּו ׁשּבּמרחצאֹות אמּבטי ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
מי  ראינּו לא ּומעֹולם הּוא. ׁשּנמׁש ׁשאּוב ׁשּבהן הּמים ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכל

זה. ּבדבר מעׂשה ְֲֶֶֶַָָָָׁשעׂשה
.È ּבחצר,מי מתערבין ׁשהיּו ׁשאּובין ּומים ּגׁשמים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לעּוקה ויֹורדין ׁשהיּו[גומא]ונמׁשכין אֹו ׁשּבחצר, ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
מעלֹות על -[מדריגות]מתערבין לּמערה ויֹורדין הּמערה, ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

מחצה  ּפסּול; הּפסּול, מן רב ואם ּכׁשר; הּכׁשר, מן רב ְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹאם
יּגיעּו ׁשּלא עד ׁשּמתערבין ּבזמן אימתי? ּפסּול. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמחצה,
והּפסּולין  הּכׁשרין היּו אם אבל ויֹורדין. ונמׁשכין ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָלּמקוה,

ל  ׁשּנפל ידּוע אם - הּמקוה לתֹו ארּבעים מקּלחין תֹוכֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
מים  לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ירדּו ׁשּלא עד ּכׁשרין מים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֻסאה

ּפסּול. לאו, ואם ּכׁשר; ְְִִֵָָָׁשאּובין,

ה'תשע"ד  א' אדר י"ח שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
אחד,מקוה ‡. מּכלי ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה לֹו ׁשּנפלּו ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻ

ׁשּיתחיל  והּוא, מצטרפין; - ּכלים מּׁשלׁשה אֹו מּׁשנים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹאֹו
אין  ּכלים, מארּבעה הראׁשֹון. ּפסק ׁשּלא עד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּׁשני
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לרּבֹות; נתּכּון ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמצטרפין.
מׁשקל  נפל אפּלּו - הּמקוה מי את לרּבֹות נתּכּון אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאבל

לּגין  לׁשלׁשת מצטרף ׁשנה, ּבכל ׁשּקדמּוּדינר ּובין . ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻ
אֹו הּפסּולין, את ּכׁשרים ׁשּקדמּו ּבין הּכׁשרים, את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּׁשאּובין
ּכיון  - ּכאחת לּמקוה נֹופלין והּכׁשרין הּׁשאּובין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהיּו
לפחֹות  אֹו סאה ארּבעים לתֹו ׁשאּובין לּגין ׁשלׁשת ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹֻׁשּנפלּו

ׁשאּוב. ונעׂשה הּכל נפסל -ְְֲִַַַָָֹ
והּסֹוחט ׁשנים ·. ּומחצה, לג וזה ּומחצה, לג זה הּפילּו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

והגּביהּה המים]ּכסּותֹו נֹופלין [מעל ׁשּבּה הּמים והרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
הּצרצּור מן המערה וכן הרּבה, שבשפתה מּמקֹומֹות כוס -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ּפֹוסלין.רשת] אּלּו הרי - הרּבה מּמקֹומֹות ׁשּמטיל ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַ
ארּבעים ּמטּביל ה ‚. ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקוה עֹור ׁשל ּכסת אֹו ּכר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

נמצאּו הּמים, מן ׂשפתֹותיהן ׁשהגּביּה ּכיון - מכּונֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻסאה
אֹותן  ּומעלה מטּבילן, יעׂשה? ּכיצד ׁשאּובין. ׁשּבתֹוכן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמים

ׁשּוליהן  הפוכים]ּדר מטּבילן [כשהם - והּקּפה הּׂשק אבל . ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכן, אֹותן ְְְֲֵֵֶַַָָּומעלה

ּבכל „. לג ׁשאּובין, מים ׁשל ּגּמֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֻמקוה
לתֹוכֹו ׁשּנפלּו ידּוע אם - ּכׁשרים מים לתֹוכֹו ונפל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּגּמה,
הּׁשליׁשית, לּגּמה יּגיעּו ׁשּלא עד ּכׁשרים מים סאה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻארּבעים

ּפסּול  לאו, ואם .ּכׁשר; ְִֵָָָ
לזה ‰. ונפל סאה, ארּבעים מהן אחד ּבכל אין מקוֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשני

- הּמקוֹות ׁשני ונתערבּו ּומחצה, לג ולזה ּומחצה, ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹלג
אבל  ּפסּול. ׁשם מהן אחד על נקרא ׁשּלא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשרין;
מים  לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ׁשּנפל סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמקוה
ּכל  על ּכׁשרים מים ורּבה לׁשנים, נחלק ּכ ואחר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשאּובין,
ׁשּנפסל  ּכּלֹו הּמקוה ׁשּכל ּפסּולין; אּלּו הרי - מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאחד

ּבכלי  ׁשאבּו מימיו ּכל ּוכאּלּו חׁשּוב, הּוא ׁשאּובין .ּכמים ְְְְֲִִִִִֵַָָָָ
.Â והאּמהּבֹור ׁשאּובין, מים מלא גשמים]ׁשהּוא מי [תעלת ְְִִֵֶַַָָָ

ׁשּיתחּׁשב  עד ּבפּסּולֹו, הּוא לעֹולם - מּמּנּו ויֹוצאה לֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָנכנסת
מקוה  לּגין. ׁשלׁשת ּבּבֹור ׁשהיּו הּׁשאּובין מן נׁשאר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻׁשּלא
מים  עליו רּבה ּכ ואחר ונפסל, ׁשאּובין מים לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּנפל

הּוא - סאה ארּבעים הּכׁשרים ׁשּנמצאּו עד ּבפּסּולֹו,ּכׁשרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
מּׁשלׁשת  הּׁשאּובין ויפחתּו ּבֹו, ׁשהיּו הּמים ּכל ׁשּיצאּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹעד
ונפל  ּגׁשמים, מי סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלּגין.
ּכׁשרים  מים עליו הרּבה ּכ ואחר ׁשאּובים, מים סאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָלתֹוכֹו
ׁשהיּו סאה עׂשרים מּמּנּו ׁשּיצאּו ׁשּידע עד ּבפּסּול ֹו, זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּכל  מן יּׁשאר ולא הּקב, מרביע ויֹותר קּבין וחמׁשת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹּבֹו
ׁשּיׁש מקוה עׂשה אם וכן לּגין. מּׁשלׁשת מּפחֹות חּוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנפסל
הּזה  הּמקוה עם אֹותֹו וערב ּכׁשרים, מים סאה ארּבעים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבֹו

אּלּו. את אּלּו טהרּו - ֲִֵֵֶַָהּפסּול
.Ê מסלק]המסּנק מּמּנּו[- ונמׁשכּו לצדדין, הּטיט את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

הּטיט  ּתֹולׁש היה ּכׁשר; זה הרי - ל ּמקוה לּגין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשלׁשת
מּמּנּו ונמׁשכּו לצּדּה, הּמקוה מן והבּדילֹו ּבידיו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָּומגּביהֹו

ּפסּולין. אּלּו הרי - לּגין ְְֲִִֵֵֶֹֻׁשלׁשת
.Á צבא]ּגיס העֹוברת [- ּבהמה וכן למקֹום, מּמקֹום העֹובר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

לּגין  ׁשלׁשת ּוברגליהם ּבידיהם וזּלפּו למקֹום, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻמּמקֹום
מקוה  עׂשּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלּמקוה

מרגליהם]ּכּתחּלה סאה המ' כל ּכׁשר.[- זה הרי - ְֲִֵֵֶַָָ
.Ë ּפחֹות מקוה לתֹוכֹו ונפל סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

לחּלה  ּכׁשר זה הרי - ׁשאּובין טמאין מים לּגין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמּׁשלׁשת
עליהן  להקוֹות ּופסּולין לּידים, מהן ולּטל [-ולתרּומה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

אּלּולמקווה] הרי - עליהן ורבּו ּגׁשמים, עליהן ירדּו .ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
מים  לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו נפלּו עליהן. להּקוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻּכׁשרים
מּמּנּו ולּטל ולתרּומה לחּלה ּפסּול זה הרי - טמאים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאּובין
- עליהן ורּבּו ּגׁשמים ירדּו עליו. להּקוֹות ּופסּול ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָלּידים,
עד  עליהן, להּקוֹות ּופסּולין ולּידים, ולתרּומה לחּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשרין
ולא  ּכׁשאּובין, ּכּלן ׁשּנעׂשּו הראׁשֹונים הּמים ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיצאּו
ּבֹו ׁשּיׁש מקוה וכן לּגין. מּׁשלׁשה ּפחֹות אּלא מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻיּׁשאר

ּדינר חסר סאה קטנה]ארּבעים מים כמות לתֹוכֹו[- ונפלּו , ְְְְְִִֵַָָָָָ
לחּלה  ּפסּול זה הרי - טמאין ׁשאּובין מים לּגין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשלׁשת
נפל  עליהן. להּקוֹות ּופסּולין לּידים, מּמּנּו ולּטל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹולתרּומה
נפל  ּכ ואחר טמאין, ּכּלן אפּלּו לּגין, מּׁשלׁשת ּפחֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻלתֹוכֹו
ׁשּטהר  ּכׁשם - להׁשלימֹו ּגׁשמים מי ּדינר מׁשקל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלתֹוכֹו

ּדבר. לכל טהר ּכ ְְִִַָָָָָָלטבילה,

ה'תשע"ד  א' אדר י"ט רביעי יום

ו  ¤¤ּפרק
ׁשּנפלּו‡. אֹו עליהן, הּמים ׁשהלכּו המקּבלין הּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

והּוא, הּמקוה; את ּופֹוסלין ׁשאּובין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָלתֹוכן
ּכגֹון  טמאה, מקּבלין ׁשאין ּכלים היּו אפּלּו לקּבלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּיעׂשּו

ּפֹוסלין  אּלּו הרי - אדמה ּוכלי אבנים .ּכלי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵָָָ
לקּבלה·. נעׂשה ׁשּלא ּכלי תשמישו]ּכל זה אין אף [- - ְְֲִֶַַַָָָָֹ

הּסילֹונֹות  ּכגֹון הּמקוה; את ּפֹוסל אינֹו מקּבל, ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַעל
צינורות] רחבין [- ׁשהן ּפי על אף - ּבהן נמׁשכין ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמים

ׁשל ּבא  ׁשהיּו ּבין הּמקוה, את ּפֹוסלין אין - ּומקּבלין מצע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
חרׂש. ׁשל אֹו ֶֶֶֶֶַמּתכת

מים]הּׁשקת‚. הּמקוה,[חקיקת את ּפֹוסלת אינּה - ׁשּבּסלע ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
את  ּפֹוסל - ּבסלע ׁשחּברֹו ּכלי אבל ּכלי. ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָלפי
מן  אֹו מּלמּטה, נּקבה ּבסיד. ׁשחּברֹו ּפי על אף ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָהּמקוה,
הּמקוה. את ּפֹוסלת ואינּה ּכׁשרה, - הּנֹוד ּכׁשפֹופרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּצד

ּגדֹולה,„. ערבה אֹו ּגדֹולה חבית ּכגֹון ּגדֹול, ּכלי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּלֹוקח
אֹותֹו המטהר נקב הרי ּונקבֹו - מקוה ּוועׂשה ּבארץ, ּוקבעֹו , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּפקק אם וכן ּכׁשר. סתם]זה אינֹואת[- ּובבנין, ּבסיד הּנקב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּבסיד  הּנקב סתם ּכׁשר. מקוה ּבתֹוכֹו, הּנקוין והּמים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּפֹוסל;
ּבארץ  ׁשּיקּבעּנּו עד הּמקוה, את הּוא ּפֹוסל עדין - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּובגבסים
ּומרח  הּסיד, ּגב ועל הארץ ּגּבי על הֹוליכֹו ואם יבנה. ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאֹו

ּכׁשר. זה הרי - הּצדדין מן ְְֲִִִֵֵֶַָָּבטיט
על ‰. נמׁשכין הּמים והרי הּצּנֹור, ּתחת טבלה ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָהּמּניח

ּדפן לּטבלה היה אם - לּמקוה ויֹורדין [מארבע הּטבלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
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ּפֹוסלת.צדדיה] אינּה לאו, ואם הּמקוה; ּפֹוסלת זֹו הרי ,ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּדפן  לּה ׁשּיׁש ּפי על אף - להדיחּה ּכדי הּצּנֹור ּתחת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹזקפּה

לקּבל. עׂשיּה לא ׁשהרי ּפֹוסלת, אינּה -ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
.Âהּצרֹורֹות[חוקק]החֹוטט ּבֹו לקּבל מקֹום [אבנים ּבצּנֹור ְְְִֵֵַַַָ

אם קטנות] - הּמים עם ירדּו ׁשּלא ּכדי ּבּמים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹהּמתּגלּגלין
הּמקוה; ּפֹוסל ׁשהּוא, ּכל ּבֹו וחפר עץ ׁשל הּצּנֹור ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
לקּבלה  ׁשּנעׂשה ּכלי מּתֹו ּבאין ׁשּיֹורדין הּמים ּכל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהרי
ּתֹורת  עליו והיה הֹואיל ּבֹו, ׁשחקק אחר ׁשּיקּבעֹו והּוא -ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָ
חקק  ּכ ואחר ּבּקרקע, קבעֹו אם אבל ּתלּוׁש. ּכׁשהיה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָּכלי
אינֹו חרׂש, ׁשל צּנֹור היה ואם ּפֹוסל. אינֹו - קּבּול ּבית ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּבֹו
ּפי  על אף רביעית. לקּבל ּכדי ּבחקק ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּפֹוסל
הּמתחלחלין  צרֹורֹות ׁשּבּצּנֹור החקּוק הּמקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנתמּלא
הּמקֹום  לתֹו ירד ּכסתּום. ואינֹו ּבפּסּולֹו, הּוא הרי - ְְְְְֲִֵֵַַָָָּבתֹוכֹו

ּכׁשר. זה הרי - ּוסתמֹו עפר, ְֲֵֵֶֶַָָָָָׁשחקק
.Ê לּמקוה ונפלּו מים, לּגין ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיּו והּדלי ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּספֹוג

לא  ׁשּנפלּו, לּגין ׁשלׁשת אּלא אמרּו ׁשּלא ּפסלּוהּו; לא -ְְְְִֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹֻ
ׁשאּובין  מים ּובֹו ׁשּנפל .ּכלי ְְִִִֶַַָ

.Á ּבהן מטּבילין אין - ׁשּבּים והּתבה ּכן הּׁשּדה אם אּלא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
קּפה, אֹו ׂשק היּו ואם הּנֹוד; ּכׁשפֹופרת נקּובים ְְְִִִֶֶַַָָָֻהיּו
אין  הּצּנֹור, ּתחת קּפה אֹו ׂשק הּמּניח וכן ּבהן. ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻמטּבילין

הּמקוה. את ּפֹוסלין מהן הּנמׁשכין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָהּמים
.Ëשבור]ּגסטרה חרס הּמקוה,[כלי ּבתֹו ׁשהיא טמאה ְְְְְִִִֵֶֶַָָ

טהרּו - ּכלים ּבּה והטּביל הּמים, מן למעלה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָּוׂשפתּה
ּבאויר  ׁשהן עד הּמים מן אֹותן ּכׁשּיגּביּה אבל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻמּטמאתן.
וחֹוזר  הּגסטרה, מאויר ּגּבן ׁשעל הּמים מּטּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּגסטרה,
הּטמא, הּתּנּור מּתחת יֹוצא ׁשהּוא מעין וכן אֹותן. ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּומטּמא
מאויר  טמאֹות וידיו טהֹור, הּוא - לתֹוכֹו וטבל ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָוירד
ּברּום  הּתּנּור מן למעלה הּמים היּו ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתּנּור,
ּכלי  ׁשאין הּתּנּור; מן למעלה ידיו - ּכׁשּטבל ׁשּנמצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידיו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמקוה, מּטהרין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַחרׂש
.È- הּגדֹול לּים אפּלּו לּים, ׁשּנפלה מים מלאה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָחבית

ׁשם אפׁשר [בחבית]הּטֹובל אי טבילה; לֹו עלתה לא , ְְְִִֵֶַָָָָָֹ
ּתרּומה  ׁשל וכּכר אחד. ּבמקֹום יהיּו ׁשּלא לּגין ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֻלׁשלׁשת
עֹומדין  הּמים ׁשהרי הּׁשאּובין, ּבּמים נטמא - לׁשם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּנפל
הרי  נמׁשכין, והן הֹואיל - ּבהם וכּיֹוצא הּנהרֹות אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשם.

ׁשם. טֹובל ֵֶָזה
.‡È ׁשהּמים ּפי על אף - הּמקוה ּבצד ׁשהיּו ׁשאּובין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָמים

סמּו ּכמקוה ׁשהן מּפני ּפסלּוהּו; לא הּמקוה, ּבמי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנֹוגעין
הּמקוה  את ּפֹוסלין ּבאמצע, הּׁשאּובין היּו .למקוה. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָ

.·Èּב וכתל מּזֹו, למעלה זֹו ּברכֹות והעליֹונה ׁשּתי יניהן, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבּכתל  ונקב ׁשאּובין, מלאה והּתחּתֹונה ּכׁשרים, מים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמלאה
לּגין  ׁשלׁשת הּנקב ּכנגד יׁש אם - לּתחּתֹונה העליֹונה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּבין
הּוא  ּכאּלּו ׁשהּנקב מּפני העליֹונה; נפסלה ׁשאּובין, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמים

ּבצּדּה לא העליֹונה, .ּבאמצע ְְְְִֶֶַָָָֹ
.‚È לפי הּכל לּגין? ׁשלׁשת ּבֹו ויהיה ּבּנקב, יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻּכּמה

צרי סאה, ארּבעים הּתחּתֹונה הּברכה היתה אם ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָהּברכה:
היתה  לּברכה. ועׂשרים מאֹות מּׁשלׁש אחד הּנקב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיהיה

וׁשּׁשים  מּמאה אחד הּנקב להיֹות צרי סאה, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָעׂשרים
קּבין,לּברכה  ׁשׁשת ׁשהּסאה - זה חׁשּבֹון לפי וחׁשב וצא . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

לּגין. ארּבעת ְְִַַַַַֻוהּקב
.„È סאה עׂשרים מהם אחד ּבכל זה, ּבצד זה מקוֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשלׁש

וטבלּו ׁשלׁשה וירדּו הּצד, מן ׁשאּוב מהם ואחד ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻמכּונֹות,
הּמים ונערמּו גדותיהם]ּבׁשלׁשּתן על ונתערבּו[עלו מּכּלן ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻ

ׁשהרי  טהֹורים; והּטֹובלים ּכׁשרים, הּמקוֹות - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָמּלמעלה
זה, ּבצד זה ּכׁשרים ארּבעים מהן סאה, ׁשּׁשים הּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹנעׂשה
סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּפֹוסלין הּׁשאּובים הּמים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואין
ּבהן, וטבלּו וירדּו ּבאמצע, הּׁשאּוב היה ׁשּבארנּו. ְְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכמֹו
ׁשהיּו, ּכמֹות הּמקוֹות - הּמקוֹות ונתערבּו הּמים ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָונערמּו
סאה  ארּבעים נתערבּו לא ׁשהרי ּכׁשהיּו; טמאין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהּטֹובלין
מבּדיל  ׁשהּׁשאּוב זה, ּבצד זה ׁשאינן לפי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּכׁשרים

ֵֵֶּביניהן.

ה'תשע"ד  א' אדר כ' חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
הּטעם אין ‡. ּבׁשּנּוי ולא הריח ּבׁשּנּוי לא נפסל ,הּמקוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

מקוה  ּבֹו עֹוׂשין ׁשאין ּדבר וכל ּבלבד. הּמראה ּבׁשּנּוי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
אֹו הּיין ּכיצד? מראה. ּבׁשּנּוי הּמקוה את ּפֹוסל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלכּתחּלה,
ּפֹוסלין  אינן - הּפרֹות ּכל מּמי ּבהם וכּיֹוצא והּדם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהחלב
ׁשאּובין; מים אּלא אמרּו ׁשּלא לּגין, ּבׁשלׁשת הּמקוה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻאת
סאה, מאה ּבֹו ׁשּיׁש מקוה אפּלּו מראה. ּבׁשּנּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּופֹוסלין
וכן  ּפסּול. - מראיו וׁשּנה ּפרֹות, מי אֹו יין לג לֹו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹונפלּו
מּזה, ּפחֹות אֹו ּכׁשרים מים סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָמקוה
- מראיו את ׁשּנּו ולא ּפרֹות, מי אֹו יין סאה לתֹוכֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹונפל
למּדת  עֹולה ׁשּנפלה הּסאה ואין ּכׁשהיּו, ּכׁשרים אּלּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
מים  אחרים עׂשרים העׂשרים, על נֹוסף ואם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָהּמקוה.

ּכׁשר. מקוה זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶָּכׁשרים
סאה]מעליןיׁש·. למ' משלימים הּמקוה[- ולא את ְְֲִִֵֶֶַַֹ

ּפֹוסלין. ולא מעלין לא מעלין, ולא ּפֹוסלין ְְְְְֲֲִִִִִַַֹֹֹּפֹוסלין,
והּכפֹורואּלּו‚. והּברד, הּׁשלג, ּפֹוסלין: ולא [שלג מעלין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

והּגלידדק] ׁשּנרֹוק[קרח], וטיט והּמלח, ּכיצד?[רך], . ְְְְִִֵֶֶַַַַָ
סאה מק  לתֹוכֹו ונפל אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש וה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכׁשר  הּמקוה והרי למּדתֹו, עֹולה זה הרי - מאּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאחד
ארּבעים  הביא אפּלּו ּפֹוסלין. ולא מעלין נמצאּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָֹוׁשלם;

ּבעּוקה והּניחן ּכּתחּלה, ׁשלג גומא]סאה -]- ׁשם ורּסקֹו , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
ּכׁשר. זה ֲֵֵֶָהרי

ּבין ואּלּו„. טהֹורין ּבין ׁשאּובין מים מעלין: ולא ּפֹוסלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַֹ
ּכבׁשים ּומי מאכל]טמאים, מיני בהם ׁשלקֹות [כבש ּומי , ְְְִִֵֵֵָָ

לבישול] והּתמד[שימשו שמרים], עם החמיץ,[מים ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַֹ
מׁשקל  חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשכר.
עֹולה  אינֹו - לתֹוכן ּדינר מׁשקל מאּלּו מאחד ונפל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּדינר,
לּגין, ׁשלׁשת מהן נפל ואם הׁשלימֹו; ולא הּמקוה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻלמידת

הּמקוה. את ְִֵֶֶַּפֹוסל
ּפרֹות,ואּלּו‰. ּומי הּמׁשקין, ׁשאר מעלין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֹ
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לרּבֹות; נתּכּון ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמצטרפין.
מׁשקל  נפל אפּלּו - הּמקוה מי את לרּבֹות נתּכּון אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאבל

לּגין  לׁשלׁשת מצטרף ׁשנה, ּבכל ׁשּקדמּוּדינר ּובין . ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻ
אֹו הּפסּולין, את ּכׁשרים ׁשּקדמּו ּבין הּכׁשרים, את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּׁשאּובין
ּכיון  - ּכאחת לּמקוה נֹופלין והּכׁשרין הּׁשאּובין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהיּו
לפחֹות  אֹו סאה ארּבעים לתֹו ׁשאּובין לּגין ׁשלׁשת ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹֻׁשּנפלּו

ׁשאּוב. ונעׂשה הּכל נפסל -ְְֲִַַַָָֹ
והּסֹוחט ׁשנים ·. ּומחצה, לג וזה ּומחצה, לג זה הּפילּו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

והגּביהּה המים]ּכסּותֹו נֹופלין [מעל ׁשּבּה הּמים והרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
הּצרצּור מן המערה וכן הרּבה, שבשפתה מּמקֹומֹות כוס -] ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

ּפֹוסלין.רשת] אּלּו הרי - הרּבה מּמקֹומֹות ׁשּמטיל ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַ
ארּבעים ּמטּביל ה ‚. ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקוה עֹור ׁשל ּכסת אֹו ּכר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

נמצאּו הּמים, מן ׂשפתֹותיהן ׁשהגּביּה ּכיון - מכּונֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻסאה
אֹותן  ּומעלה מטּבילן, יעׂשה? ּכיצד ׁשאּובין. ׁשּבתֹוכן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמים

ׁשּוליהן  הפוכים]ּדר מטּבילן [כשהם - והּקּפה הּׂשק אבל . ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
חֹוׁשׁש. ואינֹו ּכדרּכן, אֹותן ְְְֲֵֵֶַַָָּומעלה

ּבכל „. לג ׁשאּובין, מים ׁשל ּגּמֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֻמקוה
לתֹוכֹו ׁשּנפלּו ידּוע אם - ּכׁשרים מים לתֹוכֹו ונפל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּגּמה,
הּׁשליׁשית, לּגּמה יּגיעּו ׁשּלא עד ּכׁשרים מים סאה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻארּבעים

ּפסּול  לאו, ואם .ּכׁשר; ְִֵָָָ
לזה ‰. ונפל סאה, ארּבעים מהן אחד ּבכל אין מקוֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשני

- הּמקוֹות ׁשני ונתערבּו ּומחצה, לג ולזה ּומחצה, ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹלג
אבל  ּפסּול. ׁשם מהן אחד על נקרא ׁשּלא מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשרין;
מים  לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו ׁשּנפל סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמקוה
ּכל  על ּכׁשרים מים ורּבה לׁשנים, נחלק ּכ ואחר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשאּובין,
ׁשּנפסל  ּכּלֹו הּמקוה ׁשּכל ּפסּולין; אּלּו הרי - מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻאחד

ּבכלי  ׁשאבּו מימיו ּכל ּוכאּלּו חׁשּוב, הּוא ׁשאּובין .ּכמים ְְְְֲִִִִִֵַָָָָ
.Â והאּמהּבֹור ׁשאּובין, מים מלא גשמים]ׁשהּוא מי [תעלת ְְִִֵֶַַָָָ

ׁשּיתחּׁשב  עד ּבפּסּולֹו, הּוא לעֹולם - מּמּנּו ויֹוצאה לֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָנכנסת
מקוה  לּגין. ׁשלׁשת ּבּבֹור ׁשהיּו הּׁשאּובין מן נׁשאר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֻׁשּלא
מים  עליו רּבה ּכ ואחר ונפסל, ׁשאּובין מים לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּנפל

הּוא - סאה ארּבעים הּכׁשרים ׁשּנמצאּו עד ּבפּסּולֹו,ּכׁשרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
מּׁשלׁשת  הּׁשאּובין ויפחתּו ּבֹו, ׁשהיּו הּמים ּכל ׁשּיצאּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹעד
ונפל  ּגׁשמים, מי סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלּגין.
ּכׁשרים  מים עליו הרּבה ּכ ואחר ׁשאּובים, מים סאה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָלתֹוכֹו
ׁשהיּו סאה עׂשרים מּמּנּו ׁשּיצאּו ׁשּידע עד ּבפּסּול ֹו, זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּכל  מן יּׁשאר ולא הּקב, מרביע ויֹותר קּבין וחמׁשת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹּבֹו
ׁשּיׁש מקוה עׂשה אם וכן לּגין. מּׁשלׁשת מּפחֹות חּוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנפסל
הּזה  הּמקוה עם אֹותֹו וערב ּכׁשרים, מים סאה ארּבעים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבֹו

אּלּו. את אּלּו טהרּו - ֲִֵֵֶַָהּפסּול
.Ê מסלק]המסּנק מּמּנּו[- ונמׁשכּו לצדדין, הּטיט את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

הּטיט  ּתֹולׁש היה ּכׁשר; זה הרי - ל ּמקוה לּגין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשלׁשת
מּמּנּו ונמׁשכּו לצּדּה, הּמקוה מן והבּדילֹו ּבידיו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָּומגּביהֹו

ּפסּולין. אּלּו הרי - לּגין ְְֲִִֵֵֶֹֻׁשלׁשת
.Á צבא]ּגיס העֹוברת [- ּבהמה וכן למקֹום, מּמקֹום העֹובר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

לּגין  ׁשלׁשת ּוברגליהם ּבידיהם וזּלפּו למקֹום, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻמּמקֹום
מקוה  עׂשּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלּמקוה

מרגליהם]ּכּתחּלה סאה המ' כל ּכׁשר.[- זה הרי - ְֲִֵֵֶַָָ
.Ë ּפחֹות מקוה לתֹוכֹו ונפל סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

לחּלה  ּכׁשר זה הרי - ׁשאּובין טמאין מים לּגין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻמּׁשלׁשת
עליהן  להקוֹות ּופסּולין לּידים, מהן ולּטל [-ולתרּומה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

אּלּולמקווה] הרי - עליהן ורבּו ּגׁשמים, עליהן ירדּו .ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
מים  לּגין ׁשלׁשת לתֹוכֹו נפלּו עליהן. להּקוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻּכׁשרים
מּמּנּו ולּטל ולתרּומה לחּלה ּפסּול זה הרי - טמאים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאּובין
- עליהן ורּבּו ּגׁשמים ירדּו עליו. להּקוֹות ּופסּול ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָלּידים,
עד  עליהן, להּקוֹות ּופסּולין ולּידים, ולתרּומה לחּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכׁשרין
ולא  ּכׁשאּובין, ּכּלן ׁשּנעׂשּו הראׁשֹונים הּמים ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיצאּו
ּבֹו ׁשּיׁש מקוה וכן לּגין. מּׁשלׁשה ּפחֹות אּלא מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻיּׁשאר

ּדינר חסר סאה קטנה]ארּבעים מים כמות לתֹוכֹו[- ונפלּו , ְְְְְִִֵַָָָָָ
לחּלה  ּפסּול זה הרי - טמאין ׁשאּובין מים לּגין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשלׁשת
נפל  עליהן. להּקוֹות ּופסּולין לּידים, מּמּנּו ולּטל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹולתרּומה
נפל  ּכ ואחר טמאין, ּכּלן אפּלּו לּגין, מּׁשלׁשת ּפחֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻלתֹוכֹו
ׁשּטהר  ּכׁשם - להׁשלימֹו ּגׁשמים מי ּדינר מׁשקל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלתֹוכֹו

ּדבר. לכל טהר ּכ ְְִִַָָָָָָלטבילה,

ה'תשע"ד  א' אדר י"ט רביעי יום
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ׁשּנפלּו‡. אֹו עליהן, הּמים ׁשהלכּו המקּבלין הּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

והּוא, הּמקוה; את ּופֹוסלין ׁשאּובין, אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָלתֹוכן
ּכגֹון  טמאה, מקּבלין ׁשאין ּכלים היּו אפּלּו לקּבלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּיעׂשּו

ּפֹוסלין  אּלּו הרי - אדמה ּוכלי אבנים .ּכלי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵָָָ
לקּבלה·. נעׂשה ׁשּלא ּכלי תשמישו]ּכל זה אין אף [- - ְְֲִֶַַַָָָָֹ

הּסילֹונֹות  ּכגֹון הּמקוה; את ּפֹוסל אינֹו מקּבל, ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַעל
צינורות] רחבין [- ׁשהן ּפי על אף - ּבהן נמׁשכין ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמים

ׁשל ּבא  ׁשהיּו ּבין הּמקוה, את ּפֹוסלין אין - ּומקּבלין מצע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
חרׂש. ׁשל אֹו ֶֶֶֶֶַמּתכת

מים]הּׁשקת‚. הּמקוה,[חקיקת את ּפֹוסלת אינּה - ׁשּבּסלע ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
את  ּפֹוסל - ּבסלע ׁשחּברֹו ּכלי אבל ּכלי. ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָלפי
מן  אֹו מּלמּטה, נּקבה ּבסיד. ׁשחּברֹו ּפי על אף ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָהּמקוה,
הּמקוה. את ּפֹוסלת ואינּה ּכׁשרה, - הּנֹוד ּכׁשפֹופרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּצד

ּגדֹולה,„. ערבה אֹו ּגדֹולה חבית ּכגֹון ּגדֹול, ּכלי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּלֹוקח
אֹותֹו המטהר נקב הרי ּונקבֹו - מקוה ּוועׂשה ּבארץ, ּוקבעֹו , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּפקק אם וכן ּכׁשר. סתם]זה אינֹואת[- ּובבנין, ּבסיד הּנקב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּבסיד  הּנקב סתם ּכׁשר. מקוה ּבתֹוכֹו, הּנקוין והּמים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּפֹוסל;
ּבארץ  ׁשּיקּבעּנּו עד הּמקוה, את הּוא ּפֹוסל עדין - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּובגבסים
ּומרח  הּסיד, ּגב ועל הארץ ּגּבי על הֹוליכֹו ואם יבנה. ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָאֹו

ּכׁשר. זה הרי - הּצדדין מן ְְֲִִִֵֵֶַָָּבטיט
על ‰. נמׁשכין הּמים והרי הּצּנֹור, ּתחת טבלה ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָהּמּניח

ּדפן לּטבלה היה אם - לּמקוה ויֹורדין [מארבע הּטבלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
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ּפֹוסלת.צדדיה] אינּה לאו, ואם הּמקוה; ּפֹוסלת זֹו הרי ,ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּדפן  לּה ׁשּיׁש ּפי על אף - להדיחּה ּכדי הּצּנֹור ּתחת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹזקפּה

לקּבל. עׂשיּה לא ׁשהרי ּפֹוסלת, אינּה -ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
.Âהּצרֹורֹות[חוקק]החֹוטט ּבֹו לקּבל מקֹום [אבנים ּבצּנֹור ְְְִֵֵַַַָ

אם קטנות] - הּמים עם ירדּו ׁשּלא ּכדי ּבּמים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹהּמתּגלּגלין
הּמקוה; ּפֹוסל ׁשהּוא, ּכל ּבֹו וחפר עץ ׁשל הּצּנֹור ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
לקּבלה  ׁשּנעׂשה ּכלי מּתֹו ּבאין ׁשּיֹורדין הּמים ּכל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהרי
ּתֹורת  עליו והיה הֹואיל ּבֹו, ׁשחקק אחר ׁשּיקּבעֹו והּוא -ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָ
חקק  ּכ ואחר ּבּקרקע, קבעֹו אם אבל ּתלּוׁש. ּכׁשהיה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָּכלי
אינֹו חרׂש, ׁשל צּנֹור היה ואם ּפֹוסל. אינֹו - קּבּול ּבית ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּבֹו
ּפי  על אף רביעית. לקּבל ּכדי ּבחקק ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּפֹוסל
הּמתחלחלין  צרֹורֹות ׁשּבּצּנֹור החקּוק הּמקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּנתמּלא
הּמקֹום  לתֹו ירד ּכסתּום. ואינֹו ּבפּסּולֹו, הּוא הרי - ְְְְְֲִֵֵַַָָָּבתֹוכֹו

ּכׁשר. זה הרי - ּוסתמֹו עפר, ְֲֵֵֶֶַָָָָָׁשחקק
.Ê לּמקוה ונפלּו מים, לּגין ׁשלׁשת ּבהן ׁשהיּו והּדלי ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּספֹוג

לא  ׁשּנפלּו, לּגין ׁשלׁשת אּלא אמרּו ׁשּלא ּפסלּוהּו; לא -ְְְְִֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹֻ
ׁשאּובין  מים ּובֹו ׁשּנפל .ּכלי ְְִִִֶַַָ

.Á ּבהן מטּבילין אין - ׁשּבּים והּתבה ּכן הּׁשּדה אם אּלא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
קּפה, אֹו ׂשק היּו ואם הּנֹוד; ּכׁשפֹופרת נקּובים ְְְִִִֶֶַַָָָֻהיּו
אין  הּצּנֹור, ּתחת קּפה אֹו ׂשק הּמּניח וכן ּבהן. ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻמטּבילין

הּמקוה. את ּפֹוסלין מהן הּנמׁשכין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָהּמים
.Ëשבור]ּגסטרה חרס הּמקוה,[כלי ּבתֹו ׁשהיא טמאה ְְְְְִִִֵֶֶַָָ

טהרּו - ּכלים ּבּה והטּביל הּמים, מן למעלה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָּוׂשפתּה
ּבאויר  ׁשהן עד הּמים מן אֹותן ּכׁשּיגּביּה אבל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻמּטמאתן.
וחֹוזר  הּגסטרה, מאויר ּגּבן ׁשעל הּמים מּטּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּגסטרה,
הּטמא, הּתּנּור מּתחת יֹוצא ׁשהּוא מעין וכן אֹותן. ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּומטּמא
מאויר  טמאֹות וידיו טהֹור, הּוא - לתֹוכֹו וטבל ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָוירד
ּברּום  הּתּנּור מן למעלה הּמים היּו ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתּנּור,
ּכלי  ׁשאין הּתּנּור; מן למעלה ידיו - ּכׁשּטבל ׁשּנמצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידיו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמקוה, מּטהרין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַחרׂש
.È- הּגדֹול לּים אפּלּו לּים, ׁשּנפלה מים מלאה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָחבית

ׁשם אפׁשר [בחבית]הּטֹובל אי טבילה; לֹו עלתה לא , ְְְִִֵֶַָָָָָֹ
ּתרּומה  ׁשל וכּכר אחד. ּבמקֹום יהיּו ׁשּלא לּגין ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֻלׁשלׁשת
עֹומדין  הּמים ׁשהרי הּׁשאּובין, ּבּמים נטמא - לׁשם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּנפל
הרי  נמׁשכין, והן הֹואיל - ּבהם וכּיֹוצא הּנהרֹות אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשם.

ׁשם. טֹובל ֵֶָזה
.‡È ׁשהּמים ּפי על אף - הּמקוה ּבצד ׁשהיּו ׁשאּובין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָמים

סמּו ּכמקוה ׁשהן מּפני ּפסלּוהּו; לא הּמקוה, ּבמי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנֹוגעין
הּמקוה  את ּפֹוסלין ּבאמצע, הּׁשאּובין היּו .למקוה. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָ

.·Èּב וכתל מּזֹו, למעלה זֹו ּברכֹות והעליֹונה ׁשּתי יניהן, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבּכתל  ונקב ׁשאּובין, מלאה והּתחּתֹונה ּכׁשרים, מים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמלאה
לּגין  ׁשלׁשת הּנקב ּכנגד יׁש אם - לּתחּתֹונה העליֹונה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּבין
הּוא  ּכאּלּו ׁשהּנקב מּפני העליֹונה; נפסלה ׁשאּובין, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמים

ּבצּדּה לא העליֹונה, .ּבאמצע ְְְְִֶֶַָָָֹ
.‚È לפי הּכל לּגין? ׁשלׁשת ּבֹו ויהיה ּבּנקב, יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻּכּמה

צרי סאה, ארּבעים הּתחּתֹונה הּברכה היתה אם ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָהּברכה:
היתה  לּברכה. ועׂשרים מאֹות מּׁשלׁש אחד הּנקב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּיהיה

וׁשּׁשים  מּמאה אחד הּנקב להיֹות צרי סאה, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָעׂשרים
קּבין,לּברכה  ׁשׁשת ׁשהּסאה - זה חׁשּבֹון לפי וחׁשב וצא . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

לּגין. ארּבעת ְְִַַַַַֻוהּקב
.„È סאה עׂשרים מהם אחד ּבכל זה, ּבצד זה מקוֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשלׁש

וטבלּו ׁשלׁשה וירדּו הּצד, מן ׁשאּוב מהם ואחד ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֻמכּונֹות,
הּמים ונערמּו גדותיהם]ּבׁשלׁשּתן על ונתערבּו[עלו מּכּלן ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻ

ׁשהרי  טהֹורים; והּטֹובלים ּכׁשרים, הּמקוֹות - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָמּלמעלה
זה, ּבצד זה ּכׁשרים ארּבעים מהן סאה, ׁשּׁשים הּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹנעׂשה
סאה, ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּפֹוסלין הּׁשאּובים הּמים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואין
ּבהן, וטבלּו וירדּו ּבאמצע, הּׁשאּוב היה ׁשּבארנּו. ְְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכמֹו
ׁשהיּו, ּכמֹות הּמקוֹות - הּמקוֹות ונתערבּו הּמים ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָונערמּו
סאה  ארּבעים נתערבּו לא ׁשהרי ּכׁשהיּו; טמאין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהּטֹובלין
מבּדיל  ׁשהּׁשאּוב זה, ּבצד זה ׁשאינן לפי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּכׁשרים

ֵֵֶּביניהן.

ה'תשע"ד  א' אדר כ' חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
הּטעם אין ‡. ּבׁשּנּוי ולא הריח ּבׁשּנּוי לא נפסל ,הּמקוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

מקוה  ּבֹו עֹוׂשין ׁשאין ּדבר וכל ּבלבד. הּמראה ּבׁשּנּוי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
אֹו הּיין ּכיצד? מראה. ּבׁשּנּוי הּמקוה את ּפֹוסל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלכּתחּלה,
ּפֹוסלין  אינן - הּפרֹות ּכל מּמי ּבהם וכּיֹוצא והּדם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהחלב
ׁשאּובין; מים אּלא אמרּו ׁשּלא לּגין, ּבׁשלׁשת הּמקוה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻאת
סאה, מאה ּבֹו ׁשּיׁש מקוה אפּלּו מראה. ּבׁשּנּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָּופֹוסלין
וכן  ּפסּול. - מראיו וׁשּנה ּפרֹות, מי אֹו יין לג לֹו ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹונפלּו
מּזה, ּפחֹות אֹו ּכׁשרים מים סאה עׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָמקוה
- מראיו את ׁשּנּו ולא ּפרֹות, מי אֹו יין סאה לתֹוכֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹונפל
למּדת  עֹולה ׁשּנפלה הּסאה ואין ּכׁשהיּו, ּכׁשרים אּלּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
מים  אחרים עׂשרים העׂשרים, על נֹוסף ואם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָהּמקוה.

ּכׁשר. מקוה זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶָּכׁשרים
סאה]מעליןיׁש·. למ' משלימים הּמקוה[- ולא את ְְֲִִֵֶֶַַֹ

ּפֹוסלין. ולא מעלין לא מעלין, ולא ּפֹוסלין ְְְְְֲֲִִִִִַַֹֹֹּפֹוסלין,
והּכפֹורואּלּו‚. והּברד, הּׁשלג, ּפֹוסלין: ולא [שלג מעלין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

והּגלידדק] ׁשּנרֹוק[קרח], וטיט והּמלח, ּכיצד?[רך], . ְְְְִִֵֶֶַַַַָ
סאה מק  לתֹוכֹו ונפל אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש וה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכׁשר  הּמקוה והרי למּדתֹו, עֹולה זה הרי - מאּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאחד
ארּבעים  הביא אפּלּו ּפֹוסלין. ולא מעלין נמצאּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָֹוׁשלם;

ּבעּוקה והּניחן ּכּתחּלה, ׁשלג גומא]סאה -]- ׁשם ורּסקֹו , ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
ּכׁשר. זה ֲֵֵֶָהרי

ּבין ואּלּו„. טהֹורין ּבין ׁשאּובין מים מעלין: ולא ּפֹוסלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַֹ
ּכבׁשים ּומי מאכל]טמאים, מיני בהם ׁשלקֹות [כבש ּומי , ְְְִִֵֵֵָָ

לבישול] והּתמד[שימשו שמרים], עם החמיץ,[מים ׁשּלא ְְִֶֶֶֶַֹ
מׁשקל  חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוהּׁשכר.
עֹולה  אינֹו - לתֹוכן ּדינר מׁשקל מאּלּו מאחד ונפל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּדינר,
לּגין, ׁשלׁשת מהן נפל ואם הׁשלימֹו; ולא הּמקוה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻלמידת

הּמקוה. את ְִֵֶֶַּפֹוסל
ּפרֹות,ואּלּו‰. ּומי הּמׁשקין, ׁשאר מעלין: ולא ּפֹוסלין לא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹֹ
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דגים]והּציר של והּמּוריס[- מלוח], דג והּתמד [שומן , ְְְְִֶֶַַַָ
אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּׁשהחמיץ.
הּמים  והרי העלהּו, לא - לתֹוכן סאה מאּלּו מאחד ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונפל
ּכמֹו מראה, ּבׁשּנּוי אּלא ּפֹוסלין, אּלּו ׁשאין ּכׁשהיּו; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּכׁשרים

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Âמקוה ּכיצד? הּמקוה. את מעלין ׁשאּלּו ּבֹוּופעמים ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ולקח  וחזר מאּלּו, מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל סאה, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים
ּכׁשר  מקוה ׁשּנׁשארּו, הארּבעים הרי - מּמּנּו .סאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

.Ê ּכׁשר - מראיו וׁשּנּו וענבים, זיתים סּלי ּבֹו ׁשהדיח .מקוה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.Á ואין לּגין, ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין - הּצבע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻמי

מראיו  ּבׁשּנּוי אֹותֹו .ּפֹוסלין ְְְִִַָ
.Ëמחל אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל זיתים]מקוה זיעת ׁשאר [- אֹו ְְְִִֶֶַַַָָֹ

עד  ימּתין ּתּקנתֹו? ּכיצד - נפסל מראיו את וׁשּנּו ּפרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמי
היה  ואם מים. למראה מראיו ויחזרּו ּגׁשמים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּירדּו
לתֹוכֹו, וׁשֹואב ממּלא - ּכׁשרים מים סאה ארּבעים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקוה
מחל  אֹו יין לתֹוכֹו נפל מים. למראה מראיו ׁשּיחזרּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹעד
מראה  ּבֹו אין אם - מקצתֹו מראה ונׁשּתּנה ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוכּיֹוצא
ּבֹו; יטּבל לא זה הרי סאה, ארּבעים ּכדי נׁשּתּנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמים
חבית  אפּלּו טבילה. לֹו עלתה לא ׁשּנׁשנה, ּבמקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹוהּטֹובל

מ  אֹותֹו ּומראה הּגדֹול, ּבּים ׁשּנׁשּברה יין ּכמראה ׁשל קֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
טבילה. לֹו עלתה לא מקֹום, ּבאֹותֹו הּטֹובל - ְְְִִֵַַָָָָֹיין

.È מׁשקל ל ׁשלׁשת אפּלּו לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, מים ּגין ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֻ
ונפלּו יין, מראה הּכל מראה והרי מראיהן, וׁשּנה יין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹּדינר

מראיו. ׁשּנּו אם אּלא ּפסלּוהּו, לא - ְְְִִִֶֶַַָָָֹלּמקוה
.‡È לתֹוכן ׁשלׁשת ׁשּנפל ׁשאּובין, מים ּדינר חסר לּגין ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

מראה  הּכל מראה והרי ּפרֹות, מי אֹו חלב ּדינר ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹמׁשקל
עליהם  ׁשּיּפלּו עד ּפסלּוהּו; לא - לּמקוה נפלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹמים,
אחר, מׁשקה ּתערבת ּבהן ׁשאין ׁשאּובין מים לּגין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻׁשלׁשת

ּפרֹות. מי ְֵֵֹולא
.·È נפל ולא עצמֹו, מחמת מימיו מראה ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמקוה

מחמת  ׁשּנׁשּתּנה אּלא אמרּו ולא ּכׁשר; זה הרי - ּדבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלֹו
אחר  .מׁשקה ְֵֶַַ

ה'תשע"ד  א' אדר כ"א שישי יום

ח  ¤¤ּפרק
לּמקוהּכל ‡. למקווה]המערב הסמוכים הּוא [מים הרי - ְְֲִֵֶַַָָֹ

ּומקֹום  הּמקוה, למי הּסמּוכֹות ּגּמֹות ּבֹו. ּומטּבילין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֻּכּמקוה,
עם  מערבין היּו אם - מים ּבהן ׁשהיּו ּבהמה ּפרסֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹרגלי

ּבהן. מטּבילין הּנֹוד, ּכׁשפֹופרת הּמקוה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמי
מקווה]הּמערהחררי ·. יש -[ובמערה הּמערה וסדקי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

עם מטּביל  מערבין ׁשּבהן הּמים ׁשאין ּפי על אף ּבהן, ין ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשהּוא. ּבכל אּלא הּמקוה ְְִֵֶֶֶַָָמי

מעלֹותמחט ‚. על נתּונה [חוץ הּמקוה[מדריגות]ׁשהיתה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
הּגל,למים] עליה ׁשעבר ּכיון - ּבּמים ּומביא מֹולי והיה ,ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ְָטהֹורה.
מתחת]ׁשּבתֹו[חפירה]עּוקה „. היתה [- אם - הּמקוה ְְְִִֶֶַָָָ

ויכֹולה  ּבריאה, הּמקוה ּובין העּוקה ּבין הּמבּדלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּקרקע
ׁשּיהיּו עד ׁשּבעּוקה, ּבּמים מטּבילין אין - עצמּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהעמיד
יכֹולה  אינּה ואם הּנֹוד; ּבכׁשפֹופרת הּמקוה עם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמערבין
ׁשהּוא, ּבכל אּלא מערבין אינן אפּלּו - עצמּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהעמיד

ּבּה. ְִִַָמטּבילין
לׁשתיּכתל ‰. ׁשּנסּדק מקוֹות ׁשני למטה]ׁשּבין ,[מלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ

ּבכל  מטּביל סאה, ארּבעים ּבׁשניהם היה ואם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָמצטרפין;
ערב נסּדק ואם מהן. לשמאל]אחד מצטרפין,[מימין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּכתל  נפרץ הּנֹוד. ּכׁשפֹופרת אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעד
ּכקלּפת  הּכתל מן למעלה הּמים נתערבּו אם - ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹמּלמעלה

מצטרפין. הּנֹוד, ׁשפֹופרת רחב על ְְְִִֶֶַַַַָֹהּׁשּום
.Â ׁשּכּמה הּנקב ׁשעּור ּכרחב הּוא הּנֹוד? ּבׁשפֹופרת הּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

וחֹוזרֹות אדם, ּכל ׁשל ּבינֹונּיֹות אצּבעֹות [מסתובבות]ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶָָָָ
הארּבע  מן ראׁשֹונֹות אצּבעֹות ׁשּתי אּלא ּבּגּודל, ואינן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹו;

הּנֹוד ּבׁשפֹופרת ׁשּיעמד ּכל הּיד. הנקב]ׁשּבפס -[בחלל ְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
יׁש ספק מים. ׁשל מּברּיתֹו ׁשהן ּדברים ואפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָממעט,
מצטרפין; אין - ּבֹו ׁשאין ספק הּנֹוד, ּכׁשפֹופרת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבּנקב
הּתֹורה, מן ׁשעּקרֹו וכל הּתֹורה, מן הּטבילה ׁשעּקר ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּפני

הלכה ׁשּׁשעּורֹו ּפי על מסיני]אף ׁשעּורֹו[למשה ספק , ְֲִִִֵֶַַָָ
ְְִַלהחמיר.

.Ê הּמקוֹות מטהרין מן את והרחֹוק הּתחּתֹון, מן העליֹון ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ
אבר  ׁשל אֹו חרׂש ׁשל סילֹון מביאין ּכיצד? ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָהּקרֹוב.

הּמקוה,[עופרת] את ּפֹוסלין הּסילֹונֹות ׁשאין ּבהן, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָוכּיֹוצא
ּתחּתיו ידֹו התחתון]ּומּניח פתחו מתמּלא [סותם ׁשּיהיה עד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

עם  ׁשּבּסילֹון הּמים ׁשּיתערבּו עד ּומּׁשיקֹו, ּומֹוׁשכֹו ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָמים,
הּמקוֹות  ׁשני והרי ּדּיֹו, ּכׂשערה אפּלּו האחר הּמקוה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמי

אחד. ּכמקוה ּביניהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהּסילֹון
.Áעׂשרים ׁשלׁש ׁשל והעליֹונה הּתחּתֹונה ׁשּבנחל, ּגּמֹות ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּגׁשמים  ׁשל וׁשטף ארּבעים, ׁשל ואמצעית סאה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעׂשרים
ויֹוצא  לתֹוכן נכנס ׁשהּוא ּפי על אף - הּנחל ּבתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעֹובר

ּבאמצעית  אּלא מטּבילין ואין ערּוב, זה אין ׁשאין מּתֹוכן, ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
עמדּו. ּכן אם אּלא מערבין, הּנזחלין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּמים

.Ë נמּדד טיט זה הרי מּמּנּו, וׁשֹותה ׁשֹוחה ׁשהּפרה ר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
וׁשֹותה  ׁשֹוחה הּפרה ׁשאין עד עבה היה הּמקוה; ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעם

נמּדד  אינֹו .מּמּנּו, ְִִֵֶָ
.È ּבּטיט מקוה מטּבילין וטיט, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

צפין  ׁשהּמים ,הר זה ּבטיט מטּבילין? טיט ּבאיזה ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּובּמים.
- אחר מּצד הר והּטיט אחד, מּצד הּמים היּו ּגּביו. ְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעל

ּבּטיט  מטּבילין ואין ּבּמים, .מטּבילין ְְְִִִִִִֵַַַַַ
.‡È יבחּוׁשיןּכל ּכגֹון הּמים, מן ּברּיתֹו [תולעים]ׁשּתחּלת ְְְְִִִִִֶַַַַָָ

ּדג ׁשל ּבעינֹו ּומטּבילין ּבֹו; מטּבילין - כריש אדּמין [עין ְְְֲִִִִִֵֶַַָֻ
במים] .שנמחתה

.·È ׁשנים מקוה וירדּו מכּונֹות, סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּמים, ראׁשֹון ׁשל ׁשרגליו ּפי על אף - זה אחר זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָוטבלּו

ּבטמאתֹו והּׁשני טהֹור הּמים הראׁשֹון חסרּו ׁשהרי ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
סגֹוס ּתחּלה ּבֹו הטּביל סאה . צמר]מארּבעים עבה [בגד ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ּבּמים, נֹוגעת הּסגֹוס מקצת היה אם - והגּביהֹו ּבֹו, ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָוכּיֹוצא
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מערבין. ּכּלן הּמים ׁשהרי טהֹור; ּבאחרֹונה הּטֹובל ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהרי
הּמ ּבֹו רגלי הטּביל ׁשּדחק ּפי על אף - ּבּה וכּיֹוצא ּטה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

עליה  הּמים ׁשּצפּו עד הּמקוה ׁשּבקרקע עבה ּבטיט ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמּטה
ׁשיּטבלּו עד נטּבעּו, לא ׁשהרי טהֹורה; זֹו הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלמעלה,
טמאה  זֹו הרי ּגדֹולה, יֹורה ּבֹו הטּביל ּתחּלה. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּבּמים
ונמצא  לּמקוה, חּוץ ויֹוצאין נּתזין ׁשהּמים מּפני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשהיתה,

ּפיה ּדר מֹורידּה יעׂשה? ּכיצד מארּבעים. מוטת חסר -] ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
צידה] ּדרעל אֹותּה ּומעלה ּומטּבילּה; ּבּמקוה, והֹופכּה ,ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

הפוכה]ׁשּוליה יהיּו[כשהיא ׁשּלא ּכדי ׁשּבתֹוכּה- הּמים ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
אֹותּה. ויפסלּו לּמקוה ויחזרּו ְְְְְְְְִִִֶַַָׁשאּובין,

.‚Èמרּדדיןמקוה ּכֹובׁש[נמוכים]ׁשּמימיו אבנים]- [מניח ְְִִֵֵֶֶָָֻ
ּומן [על]אפּלּו הּמים ּבתֹו קנים וחבילי קׁש חבילי ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָ

לתֹוכן. וטֹובל ויֹורד למעלה; הּמים ׁשּנערמּו עד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצדדין,

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ב קודש שבת יום
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טהרה]מעלֹותׁשׁש‡. מּזֹו.[דרגות למעלה זֹו ּבמקוֹות, ְְְְֲִִֵַַָ

גבאים מי - ּבֹורֹות[שלוליות]הראׁשֹון ּומי ועמוק], [עגול ְִִֵֵָָ
וצר]ׁשיחין ארוך מקורה]ּומערֹות[מרובע וכּיֹוצא [בור , ְְִִֵַָ

ואף  ׁשאּובין, ׁשהן ּפי על אף ּבּקרקע. המכּנסין מּמים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻּבהן
מּטּמאין  ואינן הֹואיל - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

לרצֹון האדם]אּלא ּבחזקת [ברצון הן הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָ
ולּטל  לחּלה, הּטבּולה עּסה מהן לעׂשֹות ּוטהֹורין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּכׁשרין,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבכלי, מהן ׁשּיּטל והּוא לּידים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמהן
מהן·. יותר]למעלה גבוהה דרגה ּתמצית [- מי - ְְְִֵֵֶַַָ

מההרים] הזורמים עדין [גשמים אּלא ּפסקּו, ְֲִֶֶַָָֹׁשּלא
ּבצין וההרים יֹורדין נמׁשכין [מבעבעים]הּגׁשמים והם , ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

הרי  - סאה ארּבעים ּבהן אין אבל ׁשאּובין, ואינן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָונקוין,
את  ּבהן ּומטּבילין לּידים, מהם ולּטל לתרּומה ּכׁשרים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהם
ההרים  ּפסקּו ולא הּגׁשמים ּפסקּו ׁשּנטמאּו. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹהּמים
ּבצין, ואינן ההרים ּפסקּו ּתמצית; מי הם עדין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּלהזחיל,

גבאים. ּכמי אּלּו ְְֲִֵֵֵָהרי
הן ‚. הרי הּבּצין, ּובמקֹום הּנהר ּובצד הּים ּבצד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָהחֹופר

ּפסקּו ׁשּלא ּתמצית .ּכמי ְְְִֵֶַָֹ
מחמת „. ּבאין ׁשהיּו זמן ּכל - הּמעין ּבצד ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָהחֹופר

ׁשּפֹוסקין ּפי על אף לפעמים]הּמעין, ּומֹוׁשכין [- וחֹוזרין ְְְְְִִִִֶַַַַָ
ּכמי  הן הרי מֹוׁשכין, מּלהיֹות ּפסקּו מעין; ּכמי הם הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָ

ן.גבאי  ְִָ
מים ‰. סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה - מהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמעלה

טמא  אדם ּכל טֹובל ׁשּבֹו ׁשאּובין, הּזב ׁשאינן מן חּוץ , ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מעיין]הּזכר הּטמאין,[שצריך הּכלים ּכל מטּבילין ּובֹו . ְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לקדׁש, אֹותן ׁשּמטּבילין הּידים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹואת
.Â עליו והרּבּו מּועטין, ׁשּמימיו הּמעין - מּזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה

הּנמׁשכין  ּבּמים מטהרין ׁשאין למקוה, ׁשוה ׁשאּובין: ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמים
ּבאׁשּברן ועֹומדין הּנקוין ּבּמים אּלא משקע]מּמּנּו -]; ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹ

אין  ׁשהּמעין - ׁשהּוא ּבכל מטהר ׁשהּוא למעין, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוׁשוה
מטהרין. ׁשהן ּכל אפּלּו ׁשעּור, ְְֲֲִִִֵֵֶַָָלמימיו

.Ê ׁשאּובין,למעלה מים ּבֹו נתערב ׁשּלא הּמעין - מּזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
- מלּוחין אֹו מרים מימיו ׁשהיּו ּכגֹון מּכין; מימיו ְְֲִִִֵֵֶָָָָָֻאבל
ונמׁשכין  הּנגררין הּמים והם ּבזֹוחלין, מטהר הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהרי

הּמעין  .מן ְִַַָ
.Á ׁשּבהם למעלה - חּיים מים ׁשּמימיו הּמעין - מּזה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לטהרת  לֹוקחין ּומהם הּזכרים, הּזבים טֹובלין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָּבלבד
חּטאת  מי ּולקּדׁש הּמקוה הּמצרע, למקוה? מעין ּבין מה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּבכל  מטהר והּמעין סאה, ּבארּבעים אּלא מטהר ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאינֹו
הּמים  אבל ּבאׁשּברן, אּלא מטהר אינֹו הּמקוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא.

מטה  והּמעין מטהרין; אין מּמּנּו ּבזֹוחלין.הּנזחלין ר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
היּו אם - והּמעין לזבים; טבילה ּבֹו ּתעלה לא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּמקוה,

ּבהן. טֹובל הּזב חּיים, מים ִִֵֵֶַַַָָָמימיו
.Ë הּׁשקתמעין לתֹו ונמׁשכין יֹוצאין מימיו [כלי ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּכל לשתיה] הרי - ונזחלין הּׁשקת מן יֹוצאין ּכ ואחר ,ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
הּמים  מקצת היּו ּפסּולין. לּׁשקת וׁשּבחּוץ ׁשּבּׁשקת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹהּמים
הּמים  הרי - ׁשהּוא ּכל אפּלּו הּׁשקת, ׂשפת על ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹנמׁשכין
היּו ׁשהּוא. ּבכל מטהר ׁשהּמעין ּכׁשרין; לּׁשקת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשחּוץ
ׁשם  ונקוין מים, מלאה ׁשהיא ּברכה לתֹו נמׁשכין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמימיו
הרי  - לּברכה חּוץ יֹוצא היה ּכמקוה; הּברכה אֹותּה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּידע  עד חּטאת, מי ּולקּדׁש ולמצרעין לזבין ּפסּול ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹזה

הּברכה. ּבתֹו ׁשהיּו הּמקוה מי ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיצאּו
.È להם מעין ׁשאין הּכלים ּגּבי על נמׁשכין מימיו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

זה  הרי - ּבהן וכּיֹוצא וספסל ׁשלחן ּכגֹון קּבּול, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבית
יטּביל ׁשּלא ּובלבד ]ּכמקוה, - הּכלים.[כשהמים ּגּבי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

.‡È אּמֹותמעין מּמּנּו,[תעלות]ׁשהיּו נמׁשכֹות קטּנֹות ְְְִִֶֶַַַָָָ
הּמים  ׁשּגברּו עד הּמעין לתֹו ׁשאּובין מים עליו ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָורּבה
מימי  היּו ּדבר. לכל ּכמעין הן הרי - וׁשטפּו ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּבאּמֹות
ׁשּמׁשכּו עד מים, עליו ורּבה נמׁשכין, ואינן עֹומדין, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּמעין

- הּמים אּמֹות לטהר מּמּנּו למקוה ׁשוין ׁשּמׁשכּו הּמים הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשהּוא. ּבכל לטהר למעין וׁשוין ּבלבד, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹּבאׁשּברן

.·È לזבין ּכל ּופסּולין ּבזֹוחלין, מטהרין - הּיּמים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָ
חּטאת  מי מהן ּולקּדׁש .ולמצרעין ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

.‚È ּדבר.הּמים לכל ּכמעין הן הרי הּמעין, מן הּזֹוחלין ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
הּמעין מן טיפין]והמנּטפין ׁשהן [טיפין ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶַַַַַַָ

ברציפות]טֹורדין מטהרין [נוטפים ואין ּכמקוה, הן הרי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַ
ולמצרעין  לזבין ּופסּולין עֹומדין, סאה ּבארּבעים ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹאּלא
מתערבין  הּמעין מן הּזֹוחלין היּו חּטאת. מי מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּולקּדׁש
הרי  המנּטפין, על הּזֹוחלין רּבּו אם - מּמּנּו הּנֹוטפין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַעם
וכן  הּזֹוחלין, על הּנֹוטפין רּבּו ואם ּדבר. לכל ּכמעין ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹהּכל
ּבזֹוחלין, מטהרין אינן - הּנהר מי על ּגׁשמים מי רּבּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָאם

מּפץ להּקיף צרי ,לפיכ ּבאׁשּברן; וכּיֹוצא [מחצלת]אּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּבהן. ויטּבל הּמים, ׁשּיּקוּו עד המערב הּנהר ּבאֹותֹו ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבֹו

.„È המנּטף נֹוטפין לּמקֹום ׁשּסמ ּכגֹון זֹוחלין, ׁשעׂשין ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
עליה  ויֹורדין נזחלין הּמים והרי חלקה, חרׂש ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטבלה
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דגים]והּציר של והּמּוריס[- מלוח], דג והּתמד [שומן , ְְְְִֶֶַַַָ
אחת, חסר סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּׁשהחמיץ.
הּמים  והרי העלהּו, לא - לתֹוכן סאה מאּלּו מאחד ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונפל
ּכמֹו מראה, ּבׁשּנּוי אּלא ּפֹוסלין, אּלּו ׁשאין ּכׁשהיּו; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּכׁשרים

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Âמקוה ּכיצד? הּמקוה. את מעלין ׁשאּלּו ּבֹוּופעמים ׁשּיׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ולקח  וחזר מאּלּו, מאחד סאה לתֹוכֹו ונפל סאה, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָארּבעים
ּכׁשר  מקוה ׁשּנׁשארּו, הארּבעים הרי - מּמּנּו .סאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

.Ê ּכׁשר - מראיו וׁשּנּו וענבים, זיתים סּלי ּבֹו ׁשהדיח .מקוה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.Á ואין לּגין, ּבׁשלׁשת הּמקוה את ּפֹוסלין - הּצבע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻמי

מראיו  ּבׁשּנּוי אֹותֹו .ּפֹוסלין ְְְִִַָ
.Ëמחל אֹו יין לתֹוכֹו ׁשּנפל זיתים]מקוה זיעת ׁשאר [- אֹו ְְְִִֶֶַַַָָֹ

עד  ימּתין ּתּקנתֹו? ּכיצד - נפסל מראיו את וׁשּנּו ּפרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמי
היה  ואם מים. למראה מראיו ויחזרּו ּגׁשמים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּירדּו
לתֹוכֹו, וׁשֹואב ממּלא - ּכׁשרים מים סאה ארּבעים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקוה
מחל  אֹו יין לתֹוכֹו נפל מים. למראה מראיו ׁשּיחזרּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹעד
מראה  ּבֹו אין אם - מקצתֹו מראה ונׁשּתּנה ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוכּיֹוצא
ּבֹו; יטּבל לא זה הרי סאה, ארּבעים ּכדי נׁשּתּנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמים
חבית  אפּלּו טבילה. לֹו עלתה לא ׁשּנׁשנה, ּבמקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹוהּטֹובל

מ  אֹותֹו ּומראה הּגדֹול, ּבּים ׁשּנׁשּברה יין ּכמראה ׁשל קֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
טבילה. לֹו עלתה לא מקֹום, ּבאֹותֹו הּטֹובל - ְְְִִֵַַָָָָֹיין

.È מׁשקל ל ׁשלׁשת אפּלּו לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין, מים ּגין ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֻ
ונפלּו יין, מראה הּכל מראה והרי מראיהן, וׁשּנה יין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹּדינר

מראיו. ׁשּנּו אם אּלא ּפסלּוהּו, לא - ְְְִִִֶֶַַָָָֹלּמקוה
.‡È לתֹוכן ׁשלׁשת ׁשּנפל ׁשאּובין, מים ּדינר חסר לּגין ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

מראה  הּכל מראה והרי ּפרֹות, מי אֹו חלב ּדינר ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹמׁשקל
עליהם  ׁשּיּפלּו עד ּפסלּוהּו; לא - לּמקוה נפלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹמים,
אחר, מׁשקה ּתערבת ּבהן ׁשאין ׁשאּובין מים לּגין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻׁשלׁשת

ּפרֹות. מי ְֵֵֹולא
.·È נפל ולא עצמֹו, מחמת מימיו מראה ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמקוה

מחמת  ׁשּנׁשּתּנה אּלא אמרּו ולא ּכׁשר; זה הרי - ּדבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלֹו
אחר  .מׁשקה ְֵֶַַ

ה'תשע"ד  א' אדר כ"א שישי יום

ח  ¤¤ּפרק
לּמקוהּכל ‡. למקווה]המערב הסמוכים הּוא [מים הרי - ְְֲִֵֶַַָָֹ

ּומקֹום  הּמקוה, למי הּסמּוכֹות ּגּמֹות ּבֹו. ּומטּבילין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַֻּכּמקוה,
עם  מערבין היּו אם - מים ּבהן ׁשהיּו ּבהמה ּפרסֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹרגלי

ּבהן. מטּבילין הּנֹוד, ּכׁשפֹופרת הּמקוה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמי
מקווה]הּמערהחררי ·. יש -[ובמערה הּמערה וסדקי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

עם מטּביל  מערבין ׁשּבהן הּמים ׁשאין ּפי על אף ּבהן, ין ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשהּוא. ּבכל אּלא הּמקוה ְְִֵֶֶֶַָָמי

מעלֹותמחט ‚. על נתּונה [חוץ הּמקוה[מדריגות]ׁשהיתה ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
הּגל,למים] עליה ׁשעבר ּכיון - ּבּמים ּומביא מֹולי והיה ,ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ְָטהֹורה.
מתחת]ׁשּבתֹו[חפירה]עּוקה „. היתה [- אם - הּמקוה ְְְִִֶֶַָָָ

ויכֹולה  ּבריאה, הּמקוה ּובין העּוקה ּבין הּמבּדלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּקרקע
ׁשּיהיּו עד ׁשּבעּוקה, ּבּמים מטּבילין אין - עצמּה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהעמיד
יכֹולה  אינּה ואם הּנֹוד; ּבכׁשפֹופרת הּמקוה עם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמערבין
ׁשהּוא, ּבכל אּלא מערבין אינן אפּלּו - עצמּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהעמיד

ּבּה. ְִִַָמטּבילין
לׁשתיּכתל ‰. ׁשּנסּדק מקוֹות ׁשני למטה]ׁשּבין ,[מלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ

ּבכל  מטּביל סאה, ארּבעים ּבׁשניהם היה ואם ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָמצטרפין;
ערב נסּדק ואם מהן. לשמאל]אחד מצטרפין,[מימין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּכתל  נפרץ הּנֹוד. ּכׁשפֹופרת אחד ּבמקֹום ׁשּיהיה ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹעד
ּכקלּפת  הּכתל מן למעלה הּמים נתערבּו אם - ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹמּלמעלה

מצטרפין. הּנֹוד, ׁשפֹופרת רחב על ְְְִִֶֶַַַַָֹהּׁשּום
.Â ׁשּכּמה הּנקב ׁשעּור ּכרחב הּוא הּנֹוד? ּבׁשפֹופרת הּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

וחֹוזרֹות אדם, ּכל ׁשל ּבינֹונּיֹות אצּבעֹות [מסתובבות]ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶָָָָ
הארּבע  מן ראׁשֹונֹות אצּבעֹות ׁשּתי אּלא ּבּגּודל, ואינן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבֹו;

הּנֹוד ּבׁשפֹופרת ׁשּיעמד ּכל הּיד. הנקב]ׁשּבפס -[בחלל ְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
יׁש ספק מים. ׁשל מּברּיתֹו ׁשהן ּדברים ואפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָממעט,
מצטרפין; אין - ּבֹו ׁשאין ספק הּנֹוד, ּכׁשפֹופרת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבּנקב
הּתֹורה, מן ׁשעּקרֹו וכל הּתֹורה, מן הּטבילה ׁשעּקר ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּפני

הלכה ׁשּׁשעּורֹו ּפי על מסיני]אף ׁשעּורֹו[למשה ספק , ְֲִִִֵֶַַָָ
ְְִַלהחמיר.

.Ê הּמקוֹות מטהרין מן את והרחֹוק הּתחּתֹון, מן העליֹון ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ
אבר  ׁשל אֹו חרׂש ׁשל סילֹון מביאין ּכיצד? ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָהּקרֹוב.

הּמקוה,[עופרת] את ּפֹוסלין הּסילֹונֹות ׁשאין ּבהן, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָוכּיֹוצא
ּתחּתיו ידֹו התחתון]ּומּניח פתחו מתמּלא [סותם ׁשּיהיה עד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

עם  ׁשּבּסילֹון הּמים ׁשּיתערבּו עד ּומּׁשיקֹו, ּומֹוׁשכֹו ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָמים,
הּמקוֹות  ׁשני והרי ּדּיֹו, ּכׂשערה אפּלּו האחר הּמקוה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמי

אחד. ּכמקוה ּביניהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהּסילֹון
.Áעׂשרים ׁשלׁש ׁשל והעליֹונה הּתחּתֹונה ׁשּבנחל, ּגּמֹות ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּגׁשמים  ׁשל וׁשטף ארּבעים, ׁשל ואמצעית סאה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָעׂשרים
ויֹוצא  לתֹוכן נכנס ׁשהּוא ּפי על אף - הּנחל ּבתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָעֹובר

ּבאמצעית  אּלא מטּבילין ואין ערּוב, זה אין ׁשאין מּתֹוכן, ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
עמדּו. ּכן אם אּלא מערבין, הּנזחלין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּמים

.Ë נמּדד טיט זה הרי מּמּנּו, וׁשֹותה ׁשֹוחה ׁשהּפרה ר ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
וׁשֹותה  ׁשֹוחה הּפרה ׁשאין עד עבה היה הּמקוה; ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעם

נמּדד  אינֹו .מּמּנּו, ְִִֵֶָ
.È ּבּטיט מקוה מטּבילין וטיט, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

צפין  ׁשהּמים ,הר זה ּבטיט מטּבילין? טיט ּבאיזה ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּובּמים.
- אחר מּצד הר והּטיט אחד, מּצד הּמים היּו ּגּביו. ְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעל

ּבּטיט  מטּבילין ואין ּבּמים, .מטּבילין ְְְִִִִִִֵַַַַַ
.‡È יבחּוׁשיןּכל ּכגֹון הּמים, מן ּברּיתֹו [תולעים]ׁשּתחּלת ְְְְִִִִִֶַַַַָָ

ּדג ׁשל ּבעינֹו ּומטּבילין ּבֹו; מטּבילין - כריש אדּמין [עין ְְְֲִִִִִֵֶַַָֻ
במים] .שנמחתה

.·È ׁשנים מקוה וירדּו מכּונֹות, סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּמים, ראׁשֹון ׁשל ׁשרגליו ּפי על אף - זה אחר זה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָוטבלּו

ּבטמאתֹו והּׁשני טהֹור הּמים הראׁשֹון חסרּו ׁשהרי ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
סגֹוס ּתחּלה ּבֹו הטּביל סאה . צמר]מארּבעים עבה [בגד ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ּבּמים, נֹוגעת הּסגֹוס מקצת היה אם - והגּביהֹו ּבֹו, ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָוכּיֹוצא
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מערבין. ּכּלן הּמים ׁשהרי טהֹור; ּבאחרֹונה הּטֹובל ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהרי
הּמ ּבֹו רגלי הטּביל ׁשּדחק ּפי על אף - ּבּה וכּיֹוצא ּטה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

עליה  הּמים ׁשּצפּו עד הּמקוה ׁשּבקרקע עבה ּבטיט ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמּטה
ׁשיּטבלּו עד נטּבעּו, לא ׁשהרי טהֹורה; זֹו הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹלמעלה,
טמאה  זֹו הרי ּגדֹולה, יֹורה ּבֹו הטּביל ּתחּלה. ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָּבּמים
ונמצא  לּמקוה, חּוץ ויֹוצאין נּתזין ׁשהּמים מּפני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשהיתה,

ּפיה ּדר מֹורידּה יעׂשה? ּכיצד מארּבעים. מוטת חסר -] ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
צידה] ּדרעל אֹותּה ּומעלה ּומטּבילּה; ּבּמקוה, והֹופכּה ,ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

הפוכה]ׁשּוליה יהיּו[כשהיא ׁשּלא ּכדי ׁשּבתֹוכּה- הּמים ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
אֹותּה. ויפסלּו לּמקוה ויחזרּו ְְְְְְְְִִִֶַַָׁשאּובין,

.‚Èמרּדדיןמקוה ּכֹובׁש[נמוכים]ׁשּמימיו אבנים]- [מניח ְְִִֵֵֶֶָָֻ
ּומן [על]אפּלּו הּמים ּבתֹו קנים וחבילי קׁש חבילי ְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָ

לתֹוכן. וטֹובל ויֹורד למעלה; הּמים ׁשּנערמּו עד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצדדין,

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ב קודש שבת יום

ט  ¤¤ּפרק
טהרה]מעלֹותׁשׁש‡. מּזֹו.[דרגות למעלה זֹו ּבמקוֹות, ְְְְֲִִֵַַָ

גבאים מי - ּבֹורֹות[שלוליות]הראׁשֹון ּומי ועמוק], [עגול ְִִֵֵָָ
וצר]ׁשיחין ארוך מקורה]ּומערֹות[מרובע וכּיֹוצא [בור , ְְִִֵַָ

ואף  ׁשאּובין, ׁשהן ּפי על אף ּבּקרקע. המכּנסין מּמים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֻּבהן
מּטּמאין  ואינן הֹואיל - סאה ארּבעים ּבהן ׁשאין ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל

לרצֹון האדם]אּלא ּבחזקת [ברצון הן הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָ
ולּטל  לחּלה, הּטבּולה עּסה מהן לעׂשֹות ּוטהֹורין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּכׁשרין,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבכלי, מהן ׁשּיּטל והּוא לּידים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמהן
מהן·. יותר]למעלה גבוהה דרגה ּתמצית [- מי - ְְְִֵֵֶַַָ

מההרים] הזורמים עדין [גשמים אּלא ּפסקּו, ְֲִֶֶַָָֹׁשּלא
ּבצין וההרים יֹורדין נמׁשכין [מבעבעים]הּגׁשמים והם , ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

הרי  - סאה ארּבעים ּבהן אין אבל ׁשאּובין, ואינן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָונקוין,
את  ּבהן ּומטּבילין לּידים, מהם ולּטל לתרּומה ּכׁשרים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהם
ההרים  ּפסקּו ולא הּגׁשמים ּפסקּו ׁשּנטמאּו. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹהּמים
ּבצין, ואינן ההרים ּפסקּו ּתמצית; מי הם עדין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמּלהזחיל,

גבאים. ּכמי אּלּו ְְֲִֵֵֵָהרי
הן ‚. הרי הּבּצין, ּובמקֹום הּנהר ּובצד הּים ּבצד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָהחֹופר

ּפסקּו ׁשּלא ּתמצית .ּכמי ְְְִֵֶַָֹ
מחמת „. ּבאין ׁשהיּו זמן ּכל - הּמעין ּבצד ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָהחֹופר

ׁשּפֹוסקין ּפי על אף לפעמים]הּמעין, ּומֹוׁשכין [- וחֹוזרין ְְְְְִִִִֶַַַַָ
ּכמי  הן הרי מֹוׁשכין, מּלהיֹות ּפסקּו מעין; ּכמי הם הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָ

ן.גבאי  ְִָ
מים ‰. סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה - מהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמעלה

טמא  אדם ּכל טֹובל ׁשּבֹו ׁשאּובין, הּזב ׁשאינן מן חּוץ , ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מעיין]הּזכר הּטמאין,[שצריך הּכלים ּכל מטּבילין ּובֹו . ְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לקדׁש, אֹותן ׁשּמטּבילין הּידים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹואת
.Â עליו והרּבּו מּועטין, ׁשּמימיו הּמעין - מּזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה

הּנמׁשכין  ּבּמים מטהרין ׁשאין למקוה, ׁשוה ׁשאּובין: ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָמים
ּבאׁשּברן ועֹומדין הּנקוין ּבּמים אּלא משקע]מּמּנּו -]; ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹ

אין  ׁשהּמעין - ׁשהּוא ּבכל מטהר ׁשהּוא למעין, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוׁשוה
מטהרין. ׁשהן ּכל אפּלּו ׁשעּור, ְְֲֲִִִֵֵֶַָָלמימיו

.Ê ׁשאּובין,למעלה מים ּבֹו נתערב ׁשּלא הּמעין - מּזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
- מלּוחין אֹו מרים מימיו ׁשהיּו ּכגֹון מּכין; מימיו ְְֲִִִֵֵֶָָָָָֻאבל
ונמׁשכין  הּנגררין הּמים והם ּבזֹוחלין, מטהר הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשהרי

הּמעין  .מן ְִַַָ
.Á ׁשּבהם למעלה - חּיים מים ׁשּמימיו הּמעין - מּזה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לטהרת  לֹוקחין ּומהם הּזכרים, הּזבים טֹובלין ְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַָָָּבלבד
חּטאת  מי ּולקּדׁש הּמקוה הּמצרע, למקוה? מעין ּבין מה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ּבכל  מטהר והּמעין סאה, ּבארּבעים אּלא מטהר ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאינֹו
הּמים  אבל ּבאׁשּברן, אּלא מטהר אינֹו הּמקוה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא.

מטה  והּמעין מטהרין; אין מּמּנּו ּבזֹוחלין.הּנזחלין ר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
היּו אם - והּמעין לזבים; טבילה ּבֹו ּתעלה לא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּמקוה,

ּבהן. טֹובל הּזב חּיים, מים ִִֵֵֶַַַָָָמימיו
.Ë הּׁשקתמעין לתֹו ונמׁשכין יֹוצאין מימיו [כלי ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּכל לשתיה] הרי - ונזחלין הּׁשקת מן יֹוצאין ּכ ואחר ,ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
הּמים  מקצת היּו ּפסּולין. לּׁשקת וׁשּבחּוץ ׁשּבּׁשקת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹהּמים
הּמים  הרי - ׁשהּוא ּכל אפּלּו הּׁשקת, ׂשפת על ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹנמׁשכין
היּו ׁשהּוא. ּבכל מטהר ׁשהּמעין ּכׁשרין; לּׁשקת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשחּוץ
ׁשם  ונקוין מים, מלאה ׁשהיא ּברכה לתֹו נמׁשכין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמימיו
הרי  - לּברכה חּוץ יֹוצא היה ּכמקוה; הּברכה אֹותּה הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּידע  עד חּטאת, מי ּולקּדׁש ולמצרעין לזבין ּפסּול ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹזה

הּברכה. ּבתֹו ׁשהיּו הּמקוה מי ּכל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיצאּו
.È להם מעין ׁשאין הּכלים ּגּבי על נמׁשכין מימיו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

זה  הרי - ּבהן וכּיֹוצא וספסל ׁשלחן ּכגֹון קּבּול, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבית
יטּביל ׁשּלא ּובלבד ]ּכמקוה, - הּכלים.[כשהמים ּגּבי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹ

.‡È אּמֹותמעין מּמּנּו,[תעלות]ׁשהיּו נמׁשכֹות קטּנֹות ְְְִִֶֶַַַָָָ
הּמים  ׁשּגברּו עד הּמעין לתֹו ׁשאּובין מים עליו ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָורּבה
מימי  היּו ּדבר. לכל ּכמעין הן הרי - וׁשטפּו ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּבאּמֹות
ׁשּמׁשכּו עד מים, עליו ורּבה נמׁשכין, ואינן עֹומדין, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּמעין

- הּמים אּמֹות לטהר מּמּנּו למקוה ׁשוין ׁשּמׁשכּו הּמים הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשהּוא. ּבכל לטהר למעין וׁשוין ּבלבד, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹּבאׁשּברן

.·È לזבין ּכל ּופסּולין ּבזֹוחלין, מטהרין - הּיּמים ְְְְֲֲִִִִִַַַָָ
חּטאת  מי מהן ּולקּדׁש .ולמצרעין ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

.‚È ּדבר.הּמים לכל ּכמעין הן הרי הּמעין, מן הּזֹוחלין ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
הּמעין מן טיפין]והמנּטפין ׁשהן [טיפין ּפי על אף - ְְְְִִִֵֶַַַַַַָ

ברציפות]טֹורדין מטהרין [נוטפים ואין ּכמקוה, הן הרי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַ
ולמצרעין  לזבין ּופסּולין עֹומדין, סאה ּבארּבעים ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹאּלא
מתערבין  הּמעין מן הּזֹוחלין היּו חּטאת. מי מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּולקּדׁש
הרי  המנּטפין, על הּזֹוחלין רּבּו אם - מּמּנּו הּנֹוטפין ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַעם
וכן  הּזֹוחלין, על הּנֹוטפין רּבּו ואם ּדבר. לכל ּכמעין ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹהּכל
ּבזֹוחלין, מטהרין אינן - הּנהר מי על ּגׁשמים מי רּבּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָאם

מּפץ להּקיף צרי ,לפיכ ּבאׁשּברן; וכּיֹוצא [מחצלת]אּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּבהן. ויטּבל הּמים, ׁשּיּקוּו עד המערב הּנהר ּבאֹותֹו ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבֹו

.„È המנּטף נֹוטפין לּמקֹום ׁשּסמ ּכגֹון זֹוחלין, ׁשעׂשין ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
עליה  ויֹורדין נזחלין הּמים והרי חלקה, חרׂש ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטבלה
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ּכׁשרין  אּלּו הרי מּדברי - ואפּלּו טמאה, המקּבל ּדבר וכל ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ
ּבֹו. מזחילין אין - ְְִִִֵַסֹופרים

.ÂË אותם]ׁשּקּלחןזֹוחלין -[קליפי]ּבעלי[שפך אגֹוז ְֱֲֲִִֵֶַָ
חׁשּוב  צֹובע ׁשהּוא הּלח האגֹוז עלי ׁשאין ּכׁשהיּו; ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשרין

ְִֵּככלים.
.ÊË ויֹורדין מי נזחלין הן והרי הּמדרֹון, מן הּבאין ּגׁשמים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

אין  - סאה ארּבעים סֹופן ועד מּתחּלתן ׁשהיּו ּפי על אף -ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבאׁשּברן  וינּוחּו ׁשּיּקוּו עד נזחלין, ּכׁשהן ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמטּבילין

סאה  עד ארּבעים מחיצֹות, מהן ועׂשה ּכלים ׁשהּקיף הרי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּגׁשמים  מן הּנזחלין מּמים סאה ארּבעים ּביניהן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנתקּבץ
עלתה  לא הּגדר, מהן ׁשעׂשה וכלים ּבהן; טֹובל זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

טבילה. ְִֶָָלהן
.ÊÈ ּגל- הּכלים על אֹו האדם על ונפל הּים, מן ׁשּנתלׁש ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

לחּלין  טהֹורין אּלּו הרי סאה, ארּבעים ּבֹו יׁש ׁשאין אם ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻ
והיה  נתּכּון, ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכּונה, צרי לחּלין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּטֹובל
ׁשּנתּכּון  לּדבר טבילה לֹו עלתה - הּגל ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמצּפה

לֹו.
.ÁÈ על אין ׁשּיּפל קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבּגל מטּבילין ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

ׁשאין  לפי - סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ּבאויר  וחמר קל ּבזֹוחלין, הּגל מטּבילין ראׁשי ׁשני היּו . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּכּפה מטּבילין ואין ּבֹו; מטּבילין ּבארץ, [גג נֹוגעין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבאויר.הגל] ׁשהּוא מּפני ,ְֲִִֵֶָ



zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd '` xc` a"k - f"h -

ה'תשע"ד  א' אדר ט"ז ראשון יום
יום ראשון ֿ חמישי ט "ז ֿ כ 'אדר א '

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא ֿ הּמלאכה מן הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולבהמּתנּו

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תשע"ד  א' אדר י"ז שני יום

ה'תשע"ד  א' אדר י"ח שלישי יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

"לאֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻׁשהזהרנּו
ֿ מלאכה" כל i)תעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָ

הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ
ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תשע"ד  א' אדר י"ט רביעי יום

ה'תשע"ד  א' אדר כ' חמישי יום

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל ֿ הּדין את ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים
אׁש" ֿ תבערּו "לא b)יתעּלה: ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ

מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף
הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ

ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת היתה ְְְְֵַָָָָָָ
(cxtpa)מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:

לא מיתֹות ֿ ׁשאר ּכל אף ֿ הּׁשּבת, את ּדֹוחה ואינּה ּדין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבית
אמרּו ּוכבר ֿ הּׁשּבת". את r.)ידחּו zay)ללאו "הבערה : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ

dilrיצאת" oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi) ָָ
(e`l ly xeqi` oick zewln `l`נתקּים ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ

(dkldlאּלא(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)לחּלק ְֵֶַָ
ּבפני ּומלאכה ֿ מלאכה ּכל על חּיב ׁשּיהא והּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָיצאת,
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה.

(e dkld c wxt oixcdpq inlyexi)רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ
ּדנין יהיּו ׁשּלא ֿ ּדינין לבּתי מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאילא

ַַָּבּׁשּבת".

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל ֿ הּדין את ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים
אׁש" ֿ תבערּו "לא b)יתעּלה: ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ

מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף
הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ

ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת היתה ְְְְֵַָָָָָָ
(cxtpa)מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:

לא מיתֹות ֿ ׁשאר ּכל אף ֿ הּׁשּבת, את ּדֹוחה ואינּה ּדין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבית
אמרּו ּוכבר ֿ הּׁשּבת". את r.)ידחּו zay)ללאו "הבערה : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ

dilrיצאת" oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi) ָָ
(e`l ly xeqi` oick zewln `l`נתקּים ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ

(dkldlאּלא(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)לחּלק ְֵֶַָ
ּבפני ּומלאכה ֿ מלאכה ּכל על חּיב ׁשּיהא והּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָיצאת,
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה.
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(e dkld c wxt oixcdpq inlyexi)רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ
ּדנין יהיּו ׁשּלא ֿ ּדינין לבּתי מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאילא

ַַָּבּׁשּבת".

ה'תשע"ד  א' אדר כ"א שישי יום
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש כ "א ֿ כ "ב אדר א '

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ב קודש שבת יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"א חּוץהּמצוה להּל ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש ֿ יצא "אל אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָלתחּום
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― ֿ רּוח my)לכל glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ
ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ֿ יצא ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אל

ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה
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ּכׁשרין  אּלּו הרי מּדברי - ואפּלּו טמאה, המקּבל ּדבר וכל ; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ
ּבֹו. מזחילין אין - ְְִִִֵַסֹופרים

.ÂË אותם]ׁשּקּלחןזֹוחלין -[קליפי]ּבעלי[שפך אגֹוז ְֱֲֲִִֵֶַָ
חׁשּוב  צֹובע ׁשהּוא הּלח האגֹוז עלי ׁשאין ּכׁשהיּו; ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכׁשרין

ְִֵּככלים.
.ÊË ויֹורדין מי נזחלין הן והרי הּמדרֹון, מן הּבאין ּגׁשמים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

אין  - סאה ארּבעים סֹופן ועד מּתחּלתן ׁשהיּו ּפי על אף -ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבאׁשּברן  וינּוחּו ׁשּיּקוּו עד נזחלין, ּכׁשהן ּבהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמטּבילין

סאה  עד ארּבעים מחיצֹות, מהן ועׂשה ּכלים ׁשהּקיף הרי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּגׁשמים  מן הּנזחלין מּמים סאה ארּבעים ּביניהן ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנתקּבץ
עלתה  לא הּגדר, מהן ׁשעׂשה וכלים ּבהן; טֹובל זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

טבילה. ְִֶָָלהן
.ÊÈ ּגל- הּכלים על אֹו האדם על ונפל הּים, מן ׁשּנתלׁש ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

לחּלין  טהֹורין אּלּו הרי סאה, ארּבעים ּבֹו יׁש ׁשאין אם ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֻ
והיה  נתּכּון, ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכּונה, צרי לחּלין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּטֹובל
ׁשּנתּכּון  לּדבר טבילה לֹו עלתה - הּגל ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמצּפה

לֹו.
.ÁÈ על אין ׁשּיּפל קדם ּבאויר ּכׁשהּוא ּבּגל מטּבילין ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ

ׁשאין  לפי - סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ּבאויר  וחמר קל ּבזֹוחלין, הּגל מטּבילין ראׁשי ׁשני היּו . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּכּפה מטּבילין ואין ּבֹו; מטּבילין ּבארץ, [גג נֹוגעין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבאויר.הגל] ׁשהּוא מּפני ,ְֲִִֵֶָ
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ה'תשע"ד  א' אדר ט"ז ראשון יום
יום ראשון ֿ חמישי ט "ז ֿ כ 'אדר א '

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא ֿ הּמלאכה מן הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולבהמּתנּו

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תשע"ד  א' אדר י"ז שני יום

ה'תשע"ד  א' אדר י"ח שלישי יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

"לאֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻׁשהזהרנּו
ֿ מלאכה" כל i)תעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָ

הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ
ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תשע"ד  א' אדר י"ט רביעי יום

ה'תשע"ד  א' אדר כ' חמישי יום

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל ֿ הּדין את ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים
אׁש" ֿ תבערּו "לא b)יתעּלה: ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ

מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף
הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ

ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת היתה ְְְְֵַָָָָָָ
(cxtpa)מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:

לא מיתֹות ֿ ׁשאר ּכל אף ֿ הּׁשּבת, את ּדֹוחה ואינּה ּדין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבית
אמרּו ּוכבר ֿ הּׁשּבת". את r.)ידחּו zay)ללאו "הבערה : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ

dilrיצאת" oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi) ָָ
(e`l ly xeqi` oick zewln `l`נתקּים ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ

(dkldlאּלא(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)לחּלק ְֵֶַָ
ּבפני ּומלאכה ֿ מלאכה ּכל על חּיב ׁשּיהא והּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָיצאת,
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה.

(e dkld c wxt oixcdpq inlyexi)רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ
ּדנין יהיּו ׁשּלא ֿ ּדינין לבּתי מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאילא

ַַָּבּׁשּבת".

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל ֿ הּדין את ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים
אׁש" ֿ תבערּו "לא b)יתעּלה: ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ

מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף
הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ

ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת היתה ְְְְֵַָָָָָָ
(cxtpa)מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:

לא מיתֹות ֿ ׁשאר ּכל אף ֿ הּׁשּבת, את ּדֹוחה ואינּה ּדין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבית
אמרּו ּוכבר ֿ הּׁשּבת". את r.)ידחּו zay)ללאו "הבערה : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ

dilrיצאת" oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi) ָָ
(e`l ly xeqi` oick zewln `l`נתקּים ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ

(dkldlאּלא(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)לחּלק ְֵֶַָ
ּבפני ּומלאכה ֿ מלאכה ּכל על חּיב ׁשּיהא והּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָיצאת,
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה.
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(e dkld c wxt oixcdpq inlyexi)רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ
ּדנין יהיּו ׁשּלא ֿ ּדינין לבּתי מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאילא

ַַָּבּׁשּבת".

ה'תשע"ד  א' אדר כ"א שישי יום
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש כ "א ֿ כ "ב אדר א '

ה'תשע"ד  א' אדר כ"ב קודש שבת יום

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השכ"א חּוץהּמצוה להּל ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

איׁש ֿ יצא "אל אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, הּמדינה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָלתחּום
הּׁשביעי" ּבּיֹום hk)מּמקמֹו ,fh my)ּבּקּבלה ּובא .dheq) ְְִִִַַַַָָָֹ

(:fkׁשּתחּום(leab)אלּפים על ֿ ּׁשּנֹוסף מה הּוא הּמּסע ְְִֶֶַַַַַַַָ
אּמה אלּפים והּלּו אחת. אּמה אפּלּו לעיר מחּוץ ְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָאּמה

הּמכלּתא ּולׁשֹון מּתר. ― ֿ רּוח my)לכל glya zyxt): ְְְְִַַָָָֻ
ּובגמרא אּמה. אלּפים אּלּו ― מּמקמֹו" איׁש ֿ יצא ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"אל

ּתֹורה".(fi:)ערּובין ּדבר ּתחּומין אּסּור על "לֹוקין אמרּו: ְְְִִִִֵַַָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו הּמּסכּתא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָּובאֹותּה
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו, ובמענה לשאלותיו.

ע"פ המבואר בכמה ספרים, יש להזהר בנוסח שכותבים על מצבה )ובכלל במה שנוגע לנשמה 

הנמצאת כבר בעולם האמת( שלא להגזים וכו' ועאכו"כ בענין שאינו במציאות, כוונתי לכתוב ששייך 

לגזע פלוני באם אינו כן, שמזה מובן ג"כ שבאם יש ספק, הרי למה להכנס בספיקות כאלו.

זה  הי'  באם  נפק"מ  בזה  שאין  מובן   - תמימים  תומכי  בישיבת  הלימוד  אודות  לכתבו 

בליובאוויטש או במקום אחר, דהיינו הך, כן אין נפק"מ בנדו"ד אורך זמן הלימוד, באם שנה או יותר, 

וכמאמר חז"ל הידוע בר בי רב דחד יומא.

אלי  שכותב  כתובת  ע"פ  שהרי  השאלה  לפלא  אלי,  השייכים  וכיו"ב  דברים  אודות  לכתבו 

מכתבו, היא גם הכתובת לשאר הענינים.

מיוחד  מצב  כשנוצר  אדרבה  שהרי  הדא"ח,  בלימוד  הפסק  ע"ד  כתבו  ביותר  שמצער  מובן 

בלימוד הדא"ח הנקרא  להוסיף תומ"י  נפש האדם, פשוט שצריך  על מצב  רצוי  בלתי  רושם  העושה 

ברע"מ אילנא דחיי, דלית תמן כל ענינים מהלעו"ז ח"ו, כ"א חיים וחיי החיים, ובודאי אין צורך לכל 

ביאור נוסף בהאמור.

לשאלתו בדבר הצדקה - כנראה כוונתו למה שנדר בעת החולי - ומחמת חולי -

ידוע מאמר חז"ל, אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, ז. א. שאין לזה שייכות למה שהיורשים 

עושים לזכות ועילוי הנשמה או שמפרישים מהעזבון לעניני צדקה, ובמילא באם פונים אליהם מישיבת 

ת"א בנוגע להעזבון והירושה, אין לזה שייכות להצדקה לנדר האמור, וק"ל.

לסיומו בהבקשה להנציח שמו של חותנו ע"ה - אשתדל בזה כמובן וגם פשוט.

רצון  יהי   - הוא  ונהפוך  נאמר,  עליהם  הימים  שנקודתם  אדר,  בחדשי  ובהמצאנו 

יהי'  החשך  מן  האור  וכיתרון  הקצה  אל  הקצה  מן  רצוים  הבלתי  הענינים  כל  שיהפכו 

לכאו"א בתכ"י אורה ושמחה וששון ויקר כפשוטו וגם כמשמעו.

בברכה ובפ"ש כל המשפחה שליט"א.
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f aÎmiklnfiÎe

åäpä åéçà-ìà Léà eøîàiå ìBãb ìéç ìB÷ ñeñ ìB÷ áëø ìB÷ íøà äðçî-úà | òéîLä éðãàå©Ÿº̈¦§¦´©¤©£¥´£À̈¬¤Æ¤Æ´½−©´¦¨®©Ÿ§º¦´¤¨¦À¦¥´
:eðéìò àBáì íéøöî éëìî-úàå íézçä éëìî-úà ìàøNé Cìî eðéìò-øëùæeáæòiå óLpá eñeðiå eîe÷iå ¨«Ÿ©¨¥Á¤̧¤¦§¨¥¹¤©§¥¯©¦¦²§¤©§¥¬¦§©−¦¨¬¨¥«©¨»©¨´©¤¤¼©©©§´

:íLôð-ìà eñðiå àéä-øLàk äðçnä íäéøîç-úàå íäéñeñ-úàå íäéìäà-úàçíéòøöîä eàáiå ¤¨¢¥¤À§¤«¥¤Æ§¤£´Ÿ¥¤½©«©£¤−©£¤¦®©¨ª−¤©§¨«©¨ŸÁ©«§Ÿ̈¦̧
eëìiå íéãâáe áäæå óñk íMî eàNiå ezLiå eìëàiå ãçà ìäà-ìà eàáiå äðçnä äö÷-ãò älàä̈¥¹¤©§¥´©«©£¤À©¨¹Ÿ¤³Ÿ¤¤¨Æ©Ÿ§´©¦§½©¦§´¦À̈¤³¤§¨¨Æ§¨¦½©¥§−

eáLiå eðîèiå:eðîèiå eëìiå íMî eàNiå øçà ìäà-ìà eàáiåèeðçðà | ïë-àì eäòø-ìà Léà eøîàiå ©©§¦®©¨ªÀ©¨Ÿ ÆÆ¤´Ÿ¤©¥½©¦§´¦½̈©¥§−©©§¦«©Ÿ§Á¦̧¤¥¥¹«Ÿ¥´£©´§
äàáðå eëì äzòå ïBåò eðàöîe ø÷aä øBà-ãò eðékçå íéLçî eðçðàå àeä äøNa-íBé äfä íBiä íéùòŸ¦ÀŸ©³©¤Æ§¨´½©£©´§©§¦À§¦¦²©¬©−Ÿ¤§¨¨´¨®§©¨Æ§´§¨½Ÿ¨

:Cìnä úéa äãébðåéäpäå íøà äðçî-ìà eðàa øîàì íäì eãébiå øéòä øòL-ìà eàø÷iå eàáiå §©¦−¨¥¬©¤«¤©¨ÀŸ©«¦§§»¤Ÿ¥´¨¦¼©©¦³¨¤Æ¥½Ÿ¨¤©£¥´£½̈§¦¥¬
:änä-øLàk íéìäàå øeñà øBîçäå øeñà ñeqä-íà ék íãà ìB÷å Léà íL-ïéààéíéøòMä àø÷iå ¥«¨²¦−§´¨¨®¦´¦©³¨Æ§©£´¨½§Ÿ¨¦−©£¤¥«¨©¦§−̈©«Ÿ£¦®

:äîéðt Cìnä úéa eãébiåáéeðì eNò-øLà úà íëì àp-äãébà åéãáò-ìà øîàiå äìéì Cìnä í÷iå ©©¦¾¥¬©¤−¤§¦«¨©¨̧¨©¤¹¤©À§¨©ŸÆ¤Æ¤£¨½̈¨¦«¨¨´¨¤½¥²£¤¨¬−̈
äãOäá äáçäì äðçnä-ïî eàöiå eðçðà íéáòø-ék eòãé íøà(éø÷ äãOá)øéòä-ïî eàöé-ék øîàì £¨®¨§º¦§¥¦´£©À§©¥§³¦©«©£¤Æ§¥¨¥³©¨¤Æ©¨¤Æ¥½Ÿ¦«¥§³¦¨¦Æ

:àáð øéòä-ìàå íéiç íùtúðåâéíéøàLpä íéñeqä-ïî äMîç àð-eç÷éå øîàiå åéãáòî ãçà ïòiå §¦§§¥Ÿ́©¦½§¤¨¦−¨«Ÿ©©©Á¤¨̧¥£¨¹̈©ÀŸ¤§¦§º̈£¦¨´¦©¦»©«¦§¨¦»
ïBîää-ìëk ípä dá-eøàLð øLà(éø÷ ïBîä)enz-øLà ìàøNé ïBîä-ìëk ípä dá-eøàLð øLà ìàøNé £¤´¦§£¨¼¦À̈§¨£³£³¦§¨¥Æ£¤´¦§£½̈¦¾̈§¨£¬¦§¨¥−£¤¨®

:äàøðå äçìLðåãé:eàøe eëì øîàì íøà-äðçî éøçà Cìnä çìLiå íéñeñ áëø éðL eç÷iååèeëìiå §¦§§−̈§¦§¤«©¦§¾§¥−¤´¤¦®©¦§©̧©¤¹¤©£¥¯©£¥«£¨²¥−Ÿ§¬§«©¥§´
éìëå íéãâá äàìî Cøcä-ìë äpäå ïcøiä-ãò íäéøçàíæôçäa íøà eëéìLä-øLà í(éø÷ íæôça)eáLiå ©£¥¤»©©©§¥¼§¦¥´¨©¤À¤§¥¨³§¨¦Æ§¥¦½£¤¦§¦¬£−̈§¨§¨®§¨§®̈©¨ªÆÆ

:Cìnì eãbiå íéëàìnäæèíéøòN íéúàñå ì÷La úìñ-äàñ éäéå íøà äðçî úà efáiå íòä àöiå ©©§¨¦½©©¦−©¤«¤©¥¥´¨½̈©¨¾Ÿ¥−©£¥´£¨®©§¦̧§¨¹Ÿ¤§¤À¤§¨©¯¦§Ÿ¦²
:ýåýé øáãk ì÷LaæéøòMa íòä eäñîøiå øòMä-ìò Bãé-ìò ïòLð-øLà LéìMä-úà ãé÷ôä Cìnäå §¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«§©¤¤Á¦§¦̧¤©¨¦¹£¤¦§¨³©¨Æ©©©½©©¦§§ª¯¨¨²©©−©

:åéìà Cìnä úãøa øac øLà íéäìàä Léà øac øLàk úîiå©¨®Ÿ©£¤³¦¤Æ¦´¨¡Ÿ¦½£¤´¦¤½§¤¬¤©¤−¤¥¨«
i"yx

(Â).Ì¯‡ ‰ÁÓ ˙‡ ÚÈÓ˘‰ כאלו להם נדמה
ÔÂÚ.(Ë)שומעין: Â‡ˆÓÂ:למלכות אנו מתחייבין

(È).‰Ó‰ ¯˘‡Î לא מתחלתם, מלאים שהיו כמו
שבתוכם: מה ‡ÂÁ.(È·)הוציאו ÌÈ·Ú¯ ÈÎ ותאבים

המזון: ואל השלל אל ·‰.(È‚)לצאת Â¯‡˘ ¯˘‡
ברעב: מתו שלא העיר, Ï‡¯˘Èבתוך ÔÂÓ‰ ÏÎÎ Ì‰

.‰· Â¯‡˘ יהרגם ‡˘¯ שלא הם מסוכנין יאמרו אם
כל  כשאר הרעב בסכנת הזאת בעיר הנם הרי אדם,
ככל  הנם ימותו ואם בה, נשארו אשר ישראל המון

ברעב: תמו אשר ישראל, במהרם ·ÌÊÙÁ.(ÂË)המון
Â„È.(ÊÈ)לנוס: ÏÚ ÔÚ˘ לבית ‡˘¯ כשבא אתמול

: אלישע

cec zcevn
(Â).ÚÈÓ˘‰ '‰Â'ה כי  איש , שם מצאו שלא היה  הסיבה

כאילו להם  נדמה היה  ה' בהשגחת לומר, רצה  וכו' השמיע,
ÂÈÏÚ.שומעים: ‡Â·Ï:שומעים שאנו  הקול ‰ÁÓ‰(Ê)וזהו

.‡È‰ ¯˘‡Î:שם שהיו בעוד  היא היתה כאשר בשלימות, הכל 
.Ì˘Ù Ï‡:נפשם את ÔÎ.(Ë)להציל ‡Ï,וישר טוב לא
ו) יב כן:(שופטים לדבר יכין ולא כמו  :.'ÂÎÂ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰היום כי

מה על  בעיניו ונאשם אחרים, ידי על  למלך  יודע  הלא  הבוקר , עד  נמתין  ואם מלבשר, שותקים  ואנחנו טוב, לבשר מה בו  יש
ולבשר: לבוא מהרנו ‰ÈÚ¯.(È)שלא  ¯ÚÂ˘:העיר שער כדרכו:‡ÂÒ¯.שומר  האבוס  אל  ‰Ó‰.קשור ¯˘‡Îכאשר מאז כשהיו

שם : ‰˘ÌÈ¯ÚÂ.(È‡)היו ‡¯˜ÈÂהדבר הגידו  והם  האלה, הדברים להם  ואמר המלך , בית שערי שומרי אל  קרא  העיר שוער
המלך : מושב מקום הפנימי, ÂÎÂ'.(È·)לבית ¯˘‡ עשו:‡˙ אשר  והתחבולה Â‡ˆÈ.הערמה ÈÎ לגודל כי  לאכול, מה  להמציא 

הדבר : על יחקרו  עד ימתינו לא ÂÎÂ'.(È‚)הרעבון, ‰· Â¯‡˘ בדבר,‡˘¯ היזק אין הרוכבים את  ימית האויב  אם  אף  כאומר,
והרוכבים ברעב , למות מעותדים  כולנו כי בעיר, הנשארים  ישראל  המון ככל יהיו  לחושכי  ואם פה , ישארו אם ממנו כאחד

ונראה : נשלחה לזאת  להם , קודם תמו  שכבר ישראל  המון ככל יהיו הלוא  המיתה , להם  שיוקדם ¯Î·.(È„)במה  È˘עם כי
שנים : אם  כי בסכנה להכניס  רצו לא  זאת ÁÓ‰.כל È¯Á‡: ארצם בדרך לומר: ‰˘ÂÎÈÏ.(ÂË)רוצה בעבור‡˘¯ משאם, להקל

הניסה: השער:‰È˜Ù„.(ÊÈ)מהירת שומר להיות אז  אותו רמסוהוÂ‰ÂÒÓ¯ÈÂ.מינה שלל , לשלול ההולכים  העם הדחק  מרוב
ברגליהם:

oeiv zcevn
(Ë).ÌÈ˘ÁÓכמו ג)שותקים, ב החשו:(לעיל ידעתי אני גם :

.ÂÈÎÁÂכמו והמתנה , איחור ג)ענין  ט ולא(לקמן ונסתה :
הם :‰Ì.(È‚)תחכה : עם :‰ÔÂÓ.הנה רבוי ˙ÂÓ.ענין
כמו ·ÌÊÙÁ.(ÂË)נשלמו: מהירות , ד)ענין ד ב ויהי(שמואל :

לנוס: בחפזה

iw wxt mildz - miaezk

é÷.fÎc

ã:÷ãö-ékìî éúøác-ìò íìBòì ïäë-äzà íçpé àìå | ýåýé òaLðäðéîé-ìò éðãàBtà-íBéa õçî E ¦§©³§Ÿ̈¸§¬Ÿ¦¨¥À©¨Ÿ¥¬§¨®©¦¹§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬©§¦«§®¨©−§©´
:íéëìîå:äaø õøà-ìò Làø õçî úBiåâ àìî íéBba ïéãéæ:Làø íéøé ïk-ìò äzLé Cøca ìçpî §¨¦«¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«−¦©©©¤´¤¦§¤®©¥¹À¨¦¬«Ÿ

i"yx
(„).ÌÁÈ ‡ÏÂ '‰ Ú·˘ שלא מתירא שהיה לפי

לו נאמר שהרג האוכלסין על ט"ו)יענש תירא (שם אל
עליך: דבר אשר הטובה על ינחם לא וגו' ‡˙‰אברם

.˜„ˆ ÈÎÏÓ È˙¯·„ ÏÚ ÌÏÂÚÏ Ô‰Î תצא ממך
אביך  אבי שם את יורשין בניך להיות ומלכות הכהונה

שנתנ  והמלכות לו:הכהונה ˆ„˜.ו ÈÎÏÓ È˙¯·„ יו"ד
עם רבתי כמו א)יתירה על (איכה צדק מלכי דברת על ,

צדק. מלכי Ô‰Î.פקודת כהונה ‡˙‰ כהן במשמע יש
כמו מ)ושררה ב היו:(שמואל כהנים דוד ובני

(‰).È„‡:במלחמה ימינך על היה ·ÌÂÈאשר ıÁÓ
.ÌÈÎÏÓ ÂÙ‡ מלא בגוים ידין הוא מלכים ארבעה את

על  לו שנאמר הבתרים בין ברית בשורת היא זו גויות
אנכי דן יעבודו אשר הגוי את וגם ט"ו)מצרים :(בראשית

(Â).˙ÂÈÂ‚ ‡ÏÓ אסיפה לשון מלא פגרים, אסיפת
י"ד)כמו מלא (ירמיה עליו יקרא אשר מלא, אחריך קראו

ל"א)רועים על (ישעיה מצרים את גויות מלא דן והיכן ,
הים ט"ו)שפת ¯·‰.:(שמות ı¯‡ ÏÚ ˘‡¯ ıÁÓ זו

נבואת דוגמת ג')היא רשע (חבקוק מבית ראש מחצת
וחשובה  גדולה ארץ על ושר ראש שהיה פרעה ראש

שנאמר כמו הארצות כל ק"ה)על עמים (לעיל מושל
מצרים: ממשלת תחת האומות כל שהיו ויפתחהו

(Ê).'Â‚Â ‰˙˘È Í¯„· ÏÁÓ בדרך הנהר מנילוס
למי  צריכה היתה ולא שותה ארצו היתה הליכתו

ומתפאר ראש מרים היה כן על כ"ט)גשמים לי (יחזקאל
עשיתני. ואני ‰Ê‰יאורי ¯ÂÓÊÓ‰ ˘¯ÙÏ ˘È ¯Á‡ ÔÈÚ

:„Â„·(‡).È„‡Ï '‰ Ì‡ שאול אדוני עסקי על
מפניו. נרדף ואמר È„‡Ï.כשהייתי כמו אדוני על

ישראל לבני יד)פרעה המקום (שמות אנשי וישאלו ,

כ"ו)לאשתו ÈÈÓÈÏ..(בראשית והמתן ˘· התעכב
ÔÂÈˆÓ.(·)לישועתי: '‰ ÁÏ˘È ÍÊÂÚ ‰ËÓ מעשים

ושם  בציון תמלוך עוד ד"א בידך, המצויינין טובים
אויביך: בקרב תרדה ואז עז מטה לך ÍÓÚ(‚)ישולח

.ÍÏÈÁ ÌÂÈ· ˙Â·„ ביום לעזרתך יתנדבו ישראל עם
שמפורש כמו חיל י"ב)שתעשה א הימים שהיו (בדברי

נפלו  צקלג אל בלכתו ושבט שבט מכל עליו נקבצים
וגו' דוד אל נבדלו הגדי ומן וגו' ממנשה עליו

Á˘Ó¯..(שם) ÌÁ¯Ó ˘„Â˜ È¯„‰· הדרת בשביל
מנעוריך. בך שהיה Í˙Â„ÏÈ.קדושה ÏË ÍÏ ילדות

נעים  שהוא כטל לך תהיה בך שהיה נאה ופרק טובה
להצליחך: פירות לך ותעשה ‰'(„)יערב Ú·˘

.'Â‚Â.עולמית שלך תהא Ô‰Îשהמלכות ‰˙‡
.ÌÏÂÚÏ למעלה שהיא כהונה הכהונות מן ואיזו

למעלה  שהיא המלכות וזהו צדק מלכי מכהונת
מעלות. בשלשים גדולה ÈÎÏÓמכהונה È˙¯·„ ÏÚ

לאל ˆ„˜. כהן שהיה צדק מלכי מכהונת למעלה
אינה  צדק מלכי מלוכת היה, מלך הוא אף וא"ת עליון.

ישראל: כנגד חשובה תמיד „‡.È(‰)מלוכה יהיה
מלכים. אפו ביום מחץ אשר להושיעך: ימינך על

ברק: ועם יהושע ועם אברהם עם ÔÈ„È(Â)שנלחמו
.˙ÂÈÂ‚ ‡ÏÓ ÌÈÂ‚· ידין בנך יחזקיהו בימי ועוד

בסנחריב  וימחץ מתים פגרים קבוץ סנחריב באוכלסי
אשר  רבה ארץ שהיא ואשור נינוה של ראשה שהוא
מימי  אוכלסיו ששתו שנתפאר שותה היה בדרך מנחל

שנאמר  ל"ז)הירדן מים (ישעיה ושתיתי קרתי אני
וגו': ¯‡˘.(Ê)ואחריב ÌÈ¯È ÔÎ ÏÚ משתבח היה

בגודלו: ומתפאר

cec zcevn
(„).ÌÁÈ ‡ÏÂ:אחרת מחשבה ולחשוב משבועתו לחזור 

.Ô‰Î הכהונה :‡˙‰ תצא ממך  אשר היתה ÏÚהשבועה
.È˙¯·„בו שנאמר צדק מלכי כמו ר"ל צדק מלכי ענין על

כהן והוא וגו' צדק יד)ומלכי ÍÈÓÈ.(‰):(בראשית ÏÚ '„‡
לזה ימינך על  ה ' היה כי  על  לומר  ידבר  אברהם מול אל  כאלו

הזרוע : בכח ולא האלה  המלכים את מלחמתו ותגרת  אפו  הראות ביום והכה ·‚ÌÈÂ.(Â)מחץ  ÔÈ„È ומשפט דין עשה הוא ה '
מתים : מפגרים  גויות מלא היה  המלחמה שמקום עד  ההם  גלולים ¯‡˘.בעובדי ıÁÓרבה הכאה ארץ על  כ "א ראש הכה  הוא

לקום : יוסיף לא È˘˙‰.(Ê)עד  Í¯„· ÏÁÓשבני בדרך  השוטף מנחל  שבעו די מים השותה כמו הרוגיהם מדם שבע היה 
להכות והרבה  דמם  לו הפקירו  השמים מן כן לכל המופקר במקום והוא מרובים  מימיו  כי בידו ימחה  מי שאין הולכים  אדם 

ÔÎ.בהם: ÏÚ:עליהם התגבר  ידיו בכח לא  אבל אותם  לנצח  ראש  מרים  היה לכן דמם לו הפקירו  השמים  מן כי על

oeiv zcevn
(„).È˙¯·„ ÏÚ אדם בני דברת  על כמו ענין  ג')על  (קהלת

יתירה: מחצתיıÁÓ.(‰)והיו"ד  כמו ופציעה הכאה ענין
ארפא  לב)ואני  ושבט ‚ÂÈÂ˙.(Â):(דברים כמו אדם  בני גופות

כסילים כו)לגו  גדולה:¯·‰.:(משלי

xe` ldi
נשבע לך ד פ ' כ"ד . רסי' דח "א  בהשמטות כו' כהן אתה  כו'

דרע "א ב'. קצ "ג סע"ב . נ"ג ח "ג  א' ק"ד ח"ב א ' פ"ז לך
לעולם כהן אתה ינחם  ולא  ה ' נשבע  שם. הרמ "ז בפי' סע "א.
הקב "ה בקש  ע"ב  ל "ב  דף דנדרים ספ"ג  צדק. מלכי דברתי על

כיון עליון . לאל כהן והוא שנאמר  משם כהונה להוציא
כהן אתה ינחם ולא  ה' נשבע כו' אברהם של ברכתו שהקדים
קדושים פ' ברבות  וכ "ה עכ"ל . צדק מלכי של  דיבורו על כו '

ע "א. קצ "ד  דף  פכ "ה
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åäpä åéçà-ìà Léà eøîàiå ìBãb ìéç ìB÷ ñeñ ìB÷ áëø ìB÷ íøà äðçî-úà | òéîLä éðãàå©Ÿº̈¦§¦´©¤©£¥´£À̈¬¤Æ¤Æ´½−©´¦¨®©Ÿ§º¦´¤¨¦À¦¥´
:eðéìò àBáì íéøöî éëìî-úàå íézçä éëìî-úà ìàøNé Cìî eðéìò-øëùæeáæòiå óLpá eñeðiå eîe÷iå ¨«Ÿ©¨¥Á¤̧¤¦§¨¥¹¤©§¥¯©¦¦²§¤©§¥¬¦§©−¦¨¬¨¥«©¨»©¨´©¤¤¼©©©§´

:íLôð-ìà eñðiå àéä-øLàk äðçnä íäéøîç-úàå íäéñeñ-úàå íäéìäà-úàçíéòøöîä eàáiå ¤¨¢¥¤À§¤«¥¤Æ§¤£´Ÿ¥¤½©«©£¤−©£¤¦®©¨ª−¤©§¨«©¨ŸÁ©«§Ÿ̈¦̧
eëìiå íéãâáe áäæå óñk íMî eàNiå ezLiå eìëàiå ãçà ìäà-ìà eàáiå äðçnä äö÷-ãò älàä̈¥¹¤©§¥´©«©£¤À©¨¹Ÿ¤³Ÿ¤¤¨Æ©Ÿ§´©¦§½©¦§´¦À̈¤³¤§¨¨Æ§¨¦½©¥§−

eáLiå eðîèiå:eðîèiå eëìiå íMî eàNiå øçà ìäà-ìà eàáiåèeðçðà | ïë-àì eäòø-ìà Léà eøîàiå ©©§¦®©¨ªÀ©¨Ÿ ÆÆ¤´Ÿ¤©¥½©¦§´¦½̈©¥§−©©§¦«©Ÿ§Á¦̧¤¥¥¹«Ÿ¥´£©´§
äàáðå eëì äzòå ïBåò eðàöîe ø÷aä øBà-ãò eðékçå íéLçî eðçðàå àeä äøNa-íBé äfä íBiä íéùòŸ¦ÀŸ©³©¤Æ§¨´½©£©´§©§¦À§¦¦²©¬©−Ÿ¤§¨¨´¨®§©¨Æ§´§¨½Ÿ¨

:Cìnä úéa äãébðåéäpäå íøà äðçî-ìà eðàa øîàì íäì eãébiå øéòä øòL-ìà eàø÷iå eàáiå §©¦−¨¥¬©¤«¤©¨ÀŸ©«¦§§»¤Ÿ¥´¨¦¼©©¦³¨¤Æ¥½Ÿ¨¤©£¥´£½̈§¦¥¬
:änä-øLàk íéìäàå øeñà øBîçäå øeñà ñeqä-íà ék íãà ìB÷å Léà íL-ïéààéíéøòMä àø÷iå ¥«¨²¦−§´¨¨®¦´¦©³¨Æ§©£´¨½§Ÿ¨¦−©£¤¥«¨©¦§−̈©«Ÿ£¦®

:äîéðt Cìnä úéa eãébiåáéeðì eNò-øLà úà íëì àp-äãébà åéãáò-ìà øîàiå äìéì Cìnä í÷iå ©©¦¾¥¬©¤−¤§¦«¨©¨̧¨©¤¹¤©À§¨©ŸÆ¤Æ¤£¨½̈¨¦«¨¨´¨¤½¥²£¤¨¬−̈
äãOäá äáçäì äðçnä-ïî eàöiå eðçðà íéáòø-ék eòãé íøà(éø÷ äãOá)øéòä-ïî eàöé-ék øîàì £¨®¨§º¦§¥¦´£©À§©¥§³¦©«©£¤Æ§¥¨¥³©¨¤Æ©¨¤Æ¥½Ÿ¦«¥§³¦¨¦Æ

:àáð øéòä-ìàå íéiç íùtúðåâéíéøàLpä íéñeqä-ïî äMîç àð-eç÷éå øîàiå åéãáòî ãçà ïòiå §¦§§¥Ÿ́©¦½§¤¨¦−¨«Ÿ©©©Á¤¨̧¥£¨¹̈©ÀŸ¤§¦§º̈£¦¨´¦©¦»©«¦§¨¦»
ïBîää-ìëk ípä dá-eøàLð øLà(éø÷ ïBîä)enz-øLà ìàøNé ïBîä-ìëk ípä dá-eøàLð øLà ìàøNé £¤´¦§£¨¼¦À̈§¨£³£³¦§¨¥Æ£¤´¦§£½̈¦¾̈§¨£¬¦§¨¥−£¤¨®

:äàøðå äçìLðåãé:eàøe eëì øîàì íøà-äðçî éøçà Cìnä çìLiå íéñeñ áëø éðL eç÷iååèeëìiå §¦§§−̈§¦§¤«©¦§¾§¥−¤´¤¦®©¦§©̧©¤¹¤©£¥¯©£¥«£¨²¥−Ÿ§¬§«©¥§´
éìëå íéãâá äàìî Cøcä-ìë äpäå ïcøiä-ãò íäéøçàíæôçäa íøà eëéìLä-øLà í(éø÷ íæôça)eáLiå ©£¥¤»©©©§¥¼§¦¥´¨©¤À¤§¥¨³§¨¦Æ§¥¦½£¤¦§¦¬£−̈§¨§¨®§¨§®̈©¨ªÆÆ

:Cìnì eãbiå íéëàìnäæèíéøòN íéúàñå ì÷La úìñ-äàñ éäéå íøà äðçî úà efáiå íòä àöiå ©©§¨¦½©©¦−©¤«¤©¥¥´¨½̈©¨¾Ÿ¥−©£¥´£¨®©§¦̧§¨¹Ÿ¤§¤À¤§¨©¯¦§Ÿ¦²
:ýåýé øáãk ì÷LaæéøòMa íòä eäñîøiå øòMä-ìò Bãé-ìò ïòLð-øLà LéìMä-úà ãé÷ôä Cìnäå §¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«§©¤¤Á¦§¦̧¤©¨¦¹£¤¦§¨³©¨Æ©©©½©©¦§§ª¯¨¨²©©−©

:åéìà Cìnä úãøa øac øLà íéäìàä Léà øac øLàk úîiå©¨®Ÿ©£¤³¦¤Æ¦´¨¡Ÿ¦½£¤´¦¤½§¤¬¤©¤−¤¥¨«
i"yx

(Â).Ì¯‡ ‰ÁÓ ˙‡ ÚÈÓ˘‰ כאלו להם נדמה
ÔÂÚ.(Ë)שומעין: Â‡ˆÓÂ:למלכות אנו מתחייבין

(È).‰Ó‰ ¯˘‡Î לא מתחלתם, מלאים שהיו כמו
שבתוכם: מה ‡ÂÁ.(È·)הוציאו ÌÈ·Ú¯ ÈÎ ותאבים

המזון: ואל השלל אל ·‰.(È‚)לצאת Â¯‡˘ ¯˘‡
ברעב: מתו שלא העיר, Ï‡¯˘Èבתוך ÔÂÓ‰ ÏÎÎ Ì‰

.‰· Â¯‡˘ יהרגם ‡˘¯ שלא הם מסוכנין יאמרו אם
כל  כשאר הרעב בסכנת הזאת בעיר הנם הרי אדם,
ככל  הנם ימותו ואם בה, נשארו אשר ישראל המון

ברעב: תמו אשר ישראל, במהרם ·ÌÊÙÁ.(ÂË)המון
Â„È.(ÊÈ)לנוס: ÏÚ ÔÚ˘ לבית ‡˘¯ כשבא אתמול

: אלישע

cec zcevn
(Â).ÚÈÓ˘‰ '‰Â'ה כי  איש , שם מצאו שלא היה  הסיבה

כאילו להם  נדמה היה  ה' בהשגחת לומר, רצה  וכו' השמיע,
ÂÈÏÚ.שומעים: ‡Â·Ï:שומעים שאנו  הקול ‰ÁÓ‰(Ê)וזהו

.‡È‰ ¯˘‡Î:שם שהיו בעוד  היא היתה כאשר בשלימות, הכל 
.Ì˘Ù Ï‡:נפשם את ÔÎ.(Ë)להציל ‡Ï,וישר טוב לא
ו) יב כן:(שופטים לדבר יכין ולא כמו  :.'ÂÎÂ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰היום כי

מה על  בעיניו ונאשם אחרים, ידי על  למלך  יודע  הלא  הבוקר , עד  נמתין  ואם מלבשר, שותקים  ואנחנו טוב, לבשר מה בו  יש
ולבשר: לבוא מהרנו ‰ÈÚ¯.(È)שלא  ¯ÚÂ˘:העיר שער כדרכו:‡ÂÒ¯.שומר  האבוס  אל  ‰Ó‰.קשור ¯˘‡Îכאשר מאז כשהיו

שם : ‰˘ÌÈ¯ÚÂ.(È‡)היו ‡¯˜ÈÂהדבר הגידו  והם  האלה, הדברים להם  ואמר המלך , בית שערי שומרי אל  קרא  העיר שוער
המלך : מושב מקום הפנימי, ÂÎÂ'.(È·)לבית ¯˘‡ עשו:‡˙ אשר  והתחבולה Â‡ˆÈ.הערמה ÈÎ לגודל כי  לאכול, מה  להמציא 

הדבר : על יחקרו  עד ימתינו לא ÂÎÂ'.(È‚)הרעבון, ‰· Â¯‡˘ בדבר,‡˘¯ היזק אין הרוכבים את  ימית האויב  אם  אף  כאומר,
והרוכבים ברעב , למות מעותדים  כולנו כי בעיר, הנשארים  ישראל  המון ככל יהיו  לחושכי  ואם פה , ישארו אם ממנו כאחד

ונראה : נשלחה לזאת  להם , קודם תמו  שכבר ישראל  המון ככל יהיו הלוא  המיתה , להם  שיוקדם ¯Î·.(È„)במה  È˘עם כי
שנים : אם  כי בסכנה להכניס  רצו לא  זאת ÁÓ‰.כל È¯Á‡: ארצם בדרך לומר: ‰˘ÂÎÈÏ.(ÂË)רוצה בעבור‡˘¯ משאם, להקל

הניסה: השער:‰È˜Ù„.(ÊÈ)מהירת שומר להיות אז  אותו רמסוהוÂ‰ÂÒÓ¯ÈÂ.מינה שלל , לשלול ההולכים  העם הדחק  מרוב
ברגליהם:

oeiv zcevn
(Ë).ÌÈ˘ÁÓכמו ג)שותקים, ב החשו:(לעיל ידעתי אני גם :

.ÂÈÎÁÂכמו והמתנה , איחור ג)ענין  ט ולא(לקמן ונסתה :
הם :‰Ì.(È‚)תחכה : עם :‰ÔÂÓ.הנה רבוי ˙ÂÓ.ענין
כמו ·ÌÊÙÁ.(ÂË)נשלמו: מהירות , ד)ענין ד ב ויהי(שמואל :

לנוס: בחפזה
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ã:÷ãö-ékìî éúøác-ìò íìBòì ïäë-äzà íçpé àìå | ýåýé òaLðäðéîé-ìò éðãàBtà-íBéa õçî E ¦§©³§Ÿ̈¸§¬Ÿ¦¨¥À©¨Ÿ¥¬§¨®©¦¹§¨¦À©§¦¤«¤£Ÿ¨¬©§¦«§®¨©−§©´
:íéëìîå:äaø õøà-ìò Làø õçî úBiåâ àìî íéBba ïéãéæ:Làø íéøé ïk-ìò äzLé Cøca ìçpî §¨¦«¨¦´−©¦¨¥´§¦®¨¬©¹ÀŸ©¤¬¤©¨«−¦©©©¤´¤¦§¤®©¥¹À¨¦¬«Ÿ

i"yx
(„).ÌÁÈ ‡ÏÂ '‰ Ú·˘ שלא מתירא שהיה לפי

לו נאמר שהרג האוכלסין על ט"ו)יענש תירא (שם אל
עליך: דבר אשר הטובה על ינחם לא וגו' ‡˙‰אברם

.˜„ˆ ÈÎÏÓ È˙¯·„ ÏÚ ÌÏÂÚÏ Ô‰Î תצא ממך
אביך  אבי שם את יורשין בניך להיות ומלכות הכהונה

שנתנ  והמלכות לו:הכהונה ˆ„˜.ו ÈÎÏÓ È˙¯·„ יו"ד
עם רבתי כמו א)יתירה על (איכה צדק מלכי דברת על ,

צדק. מלכי Ô‰Î.פקודת כהונה ‡˙‰ כהן במשמע יש
כמו מ)ושררה ב היו:(שמואל כהנים דוד ובני

(‰).È„‡:במלחמה ימינך על היה ·ÌÂÈאשר ıÁÓ
.ÌÈÎÏÓ ÂÙ‡ מלא בגוים ידין הוא מלכים ארבעה את

על  לו שנאמר הבתרים בין ברית בשורת היא זו גויות
אנכי דן יעבודו אשר הגוי את וגם ט"ו)מצרים :(בראשית

(Â).˙ÂÈÂ‚ ‡ÏÓ אסיפה לשון מלא פגרים, אסיפת
י"ד)כמו מלא (ירמיה עליו יקרא אשר מלא, אחריך קראו

ל"א)רועים על (ישעיה מצרים את גויות מלא דן והיכן ,
הים ט"ו)שפת ¯·‰.:(שמות ı¯‡ ÏÚ ˘‡¯ ıÁÓ זו

נבואת דוגמת ג')היא רשע (חבקוק מבית ראש מחצת
וחשובה  גדולה ארץ על ושר ראש שהיה פרעה ראש

שנאמר כמו הארצות כל ק"ה)על עמים (לעיל מושל
מצרים: ממשלת תחת האומות כל שהיו ויפתחהו

(Ê).'Â‚Â ‰˙˘È Í¯„· ÏÁÓ בדרך הנהר מנילוס
למי  צריכה היתה ולא שותה ארצו היתה הליכתו

ומתפאר ראש מרים היה כן על כ"ט)גשמים לי (יחזקאל
עשיתני. ואני ‰Ê‰יאורי ¯ÂÓÊÓ‰ ˘¯ÙÏ ˘È ¯Á‡ ÔÈÚ

:„Â„·(‡).È„‡Ï '‰ Ì‡ שאול אדוני עסקי על
מפניו. נרדף ואמר È„‡Ï.כשהייתי כמו אדוני על

ישראל לבני יד)פרעה המקום (שמות אנשי וישאלו ,

כ"ו)לאשתו ÈÈÓÈÏ..(בראשית והמתן ˘· התעכב
ÔÂÈˆÓ.(·)לישועתי: '‰ ÁÏ˘È ÍÊÂÚ ‰ËÓ מעשים

ושם  בציון תמלוך עוד ד"א בידך, המצויינין טובים
אויביך: בקרב תרדה ואז עז מטה לך ÍÓÚ(‚)ישולח

.ÍÏÈÁ ÌÂÈ· ˙Â·„ ביום לעזרתך יתנדבו ישראל עם
שמפורש כמו חיל י"ב)שתעשה א הימים שהיו (בדברי

נפלו  צקלג אל בלכתו ושבט שבט מכל עליו נקבצים
וגו' דוד אל נבדלו הגדי ומן וגו' ממנשה עליו

Á˘Ó¯..(שם) ÌÁ¯Ó ˘„Â˜ È¯„‰· הדרת בשביל
מנעוריך. בך שהיה Í˙Â„ÏÈ.קדושה ÏË ÍÏ ילדות

נעים  שהוא כטל לך תהיה בך שהיה נאה ופרק טובה
להצליחך: פירות לך ותעשה ‰'(„)יערב Ú·˘

.'Â‚Â.עולמית שלך תהא Ô‰Îשהמלכות ‰˙‡
.ÌÏÂÚÏ למעלה שהיא כהונה הכהונות מן ואיזו

למעלה  שהיא המלכות וזהו צדק מלכי מכהונת
מעלות. בשלשים גדולה ÈÎÏÓמכהונה È˙¯·„ ÏÚ

לאל ˆ„˜. כהן שהיה צדק מלכי מכהונת למעלה
אינה  צדק מלכי מלוכת היה, מלך הוא אף וא"ת עליון.

ישראל: כנגד חשובה תמיד „‡.È(‰)מלוכה יהיה
מלכים. אפו ביום מחץ אשר להושיעך: ימינך על

ברק: ועם יהושע ועם אברהם עם ÔÈ„È(Â)שנלחמו
.˙ÂÈÂ‚ ‡ÏÓ ÌÈÂ‚· ידין בנך יחזקיהו בימי ועוד

בסנחריב  וימחץ מתים פגרים קבוץ סנחריב באוכלסי
אשר  רבה ארץ שהיא ואשור נינוה של ראשה שהוא
מימי  אוכלסיו ששתו שנתפאר שותה היה בדרך מנחל

שנאמר  ל"ז)הירדן מים (ישעיה ושתיתי קרתי אני
וגו': ¯‡˘.(Ê)ואחריב ÌÈ¯È ÔÎ ÏÚ משתבח היה

בגודלו: ומתפאר

cec zcevn
(„).ÌÁÈ ‡ÏÂ:אחרת מחשבה ולחשוב משבועתו לחזור 

.Ô‰Î הכהונה :‡˙‰ תצא ממך  אשר היתה ÏÚהשבועה
.È˙¯·„בו שנאמר צדק מלכי כמו ר"ל צדק מלכי ענין על

כהן והוא וגו' צדק יד)ומלכי ÍÈÓÈ.(‰):(בראשית ÏÚ '„‡
לזה ימינך על  ה ' היה כי  על  לומר  ידבר  אברהם מול אל  כאלו

הזרוע : בכח ולא האלה  המלכים את מלחמתו ותגרת  אפו  הראות ביום והכה ·‚ÌÈÂ.(Â)מחץ  ÔÈ„È ומשפט דין עשה הוא ה '
מתים : מפגרים  גויות מלא היה  המלחמה שמקום עד  ההם  גלולים ¯‡˘.בעובדי ıÁÓרבה הכאה ארץ על  כ "א ראש הכה  הוא

לקום : יוסיף לא È˘˙‰.(Ê)עד  Í¯„· ÏÁÓשבני בדרך  השוטף מנחל  שבעו די מים השותה כמו הרוגיהם מדם שבע היה 
להכות והרבה  דמם  לו הפקירו  השמים מן כן לכל המופקר במקום והוא מרובים  מימיו  כי בידו ימחה  מי שאין הולכים  אדם 

ÔÎ.בהם: ÏÚ:עליהם התגבר  ידיו בכח לא  אבל אותם  לנצח  ראש  מרים  היה לכן דמם לו הפקירו  השמים  מן כי על

oeiv zcevn
(„).È˙¯·„ ÏÚ אדם בני דברת  על כמו ענין  ג')על  (קהלת

יתירה: מחצתיıÁÓ.(‰)והיו"ד  כמו ופציעה הכאה ענין
ארפא  לב)ואני  ושבט ‚ÂÈÂ˙.(Â):(דברים כמו אדם  בני גופות

כסילים כו)לגו  גדולה:¯·‰.:(משלי

xe` ldi
נשבע לך ד פ ' כ"ד . רסי' דח "א  בהשמטות כו' כהן אתה  כו'

דרע "א ב'. קצ "ג סע"ב . נ"ג ח "ג  א' ק"ד ח"ב א ' פ"ז לך
לעולם כהן אתה ינחם  ולא  ה ' נשבע  שם. הרמ "ז בפי' סע "א.
הקב "ה בקש  ע"ב  ל "ב  דף דנדרים ספ"ג  צדק. מלכי דברתי על

כיון עליון . לאל כהן והוא שנאמר  משם כהונה להוציא
כהן אתה ינחם ולא  ה' נשבע כו' אברהם של ברכתו שהקדים
קדושים פ' ברבות  וכ "ה עכ"ל . צדק מלכי של  דיבורו על כו '

ע "א. קצ "ד  דף  פכ "ה
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד סא ïðaø,דף eðzמצורע אשם לגבי בתורה יד)כתוב יד 'ç÷ìå,(ויקרא ¨©¨¨§¨©

íLàäהּכהן ícî ועל הימנית ידֹו ּבהן ועל הימנית הּמּטהר אזן ּתנּו על הּכהן ונתן ֵַֹ¦©¨¨¨ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

הימנית', רגלֹו צריך ìBëéּבהן הבהונות על מדמו שנותן האשם  דם שאת לומר הייתי ְְִֶַַָֹ¨
הקרבנות,éìëa,לקבל כל דם את שמקבלים øîBìכמו ãeîìz בהמשך שנאמר ממה ¦§¦©§©

מכך,'ïúðåהפסוק וללמוד להקיש יש אוזן', תנוך על ìLהכהן Bîöòa äðéúp äî §¨©©§¦¨§©§¤
ïäk,כלי ידי על ולא באצבעו נותן הוא הנתינה שאת כשם -äçé÷ì óà קבלת - Ÿ¥©§¦¨

תהא ïäkהדם ìL Bîöòa,כלי ידי על ïkולא çaænì óà ìBëé הדם את שגם - §©§¤Ÿ¥¨©©¦§¥©¥
בכלי, ולא בידו יקבל המזבח על לזרוק øîBìשצריך ãeîìzמצורע אשם 'ékלגבי ©§©¦

,'àeä íLàä úàhçk,המזבח על מדמה ליתן שצריך לחטאת אשם התורה השוותה ©©¨¨¨¨
דורשים כן úàhçוכמו äîדמה éìk,קבלת äðeòè שהוקשו ממה זאת ולומדים ©©¨§¨§¦

בכלי, הדם את לקבל שצריך בפירוש כתוב ושלמים ובעולה לזה זה הקרבנות ©óàכל
ה  ïeòèדם íLà ב íéðäkקבלה éðL òøBöî íLà øîBà äzà úàöîð ,éìk ¨¨¨§¦¦§¥¨©¨¥£©§¨§¥Ÿ£¦

ãçà ,Bîc úà íéìa÷îדמו את ãçàåמקבל ,ãiaדמו את äæמקבל ,éìëa §©§¦¤¨¤¨©¨§¤¨¦§¦¤
çaæî ìöà Bì àa éìka ìawL,הקרבנות כל כמו דמו את ãiaוזורק ìaéwL äæå ¤¦¥©§¦¨¥¤¦§¥©§¤¤¦¥©¨

òøBöî ìöà Bì àa.בהונותיו על ונותן ¨¥¤§¨
íúä ïðz, שעיר או פר להביא צריך ההזאות באמצע הדם נשפך שכאשר לעיל שנינו §©¨¨

פעם  הדם [כשנשפך שעירים שני מביא שהיה ופעמים המתנות, את להשלים כדי אחר

פעמים], שתי [כשנשפך שעירים שלשה מביא שהיה ופעמים הפרים ïleëåאחת], כל - §¨
ששחט, íéãâaוהשעירים íéànèî והׂשֹורף' שכתוב כמו בשריפתן, העסוקים של §©§¦§¨¦ְֵַ

ּבּמים', וגו' ּבגדיו יכּבס מחנותïéôøNðåאתם לשלש éaøחוץ éøác ,ïLcä úéaà ְְִֵַַַָָָֹ§¦§¨¦©¥©¤¤¦§¥©¦
ïéôøNð ïéàå íéãâa ïéànèî ïéà ,íéøîBà íéîëçå .ïBòîL éaøå øæòìà¤§¨¨§©¦¦§©£¨¦§¦¥§©§¦§¨¦§¥¦§¨¦

àlà ïLcä úéaàהשעיר או וטעמם,ïBøçàäהפר åששחט, ìéàBä הוא באחרון ©¥©¤¤¤¨¨©£¦§
äøtk Ba øîâ ההזאות באמצע דמם שנשפך בראשונים כן שאין מה ההזאות, של ¨©©¨¨

הפר. מהלכות כן גם נדחין כפרתן, ונדחתה

הגמרא: ïîçð,מסתפקת áøî àáø dépéî àòa המתנות שגמר אחר הדם נשפך אם §¨¦¥¨¨¥©©§¨
אחד  הגורלות את עליהם  לעשות כדי אחרים שעירים שני להביא צריך והיה שבפנים,

הדם  שנשפך יתכן כן וכמו לעזאזל, שעירים שהי שם שהיו ונמצא לה', ואחד לעזאזל

שלשה  שישנם ונמצא שעירים, שני עוד והביא הפרוכת על הדם את שנתן אחר שוב

להסתפק, יש מעתה זוגות, משלשה לעזאזל íéøéòNשעירים änk גדול הכהן היה ©¨§¦¦
çlLî.לעזאזלdéì øîà,לרבא נחמן çlLî,רב Bøãò éëå הכתוב חייבו לא הרי §©¥©¨©¥§¦¤§§©¥©

אחד. משעיר יותר שולח שאינו ודאי כן ואם לעזאזל, אחד שעיר רק Bìלשלח øîà̈©
נחמן, לרב רבא

ולשיטתך, א. עמוד סב Bøãòדף éëåהואóøBN אותו הצריכה לא התורה ודאי הרי - §¦¤§¥
שכולן  אומרים שמעון ורבי אלעזר שרבי בברייתא כתוב כן פי על ואף שלם, עדר לשרוף

לרבא, נחמן רב לו אמר הדשן. בבית éîcנשרפין éî לשריפת לעזאזל השעיר שליחת ¦¨¥
השעיריםíúäהשעירים, שריפת 'BúBà'לגבי áéúk àì,אחד רק שישרוף למעט ¨¨Ÿ§¦

אבל כולן, את לשרוף צריך שעירים כמה ידי על הכפרה שנגמרה כיון לגבי àëäלפיכך ¨¨
המשתלח 'שעיר áéúk לשלחBúà ישל אחד שרק מזה ודורשים כן לעזאזל' ועל ח, §¦ְַַŸֲֵַָ

לנדבה. דמיהם ויפלו שיסתאבו עד האחרים ירעו שעירים כמה כשיש

i"yx
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המשך ביאור למס' סוכה ליום שני עמ' א



קטו      

              
              

                
       

                          
                    

    
                

                  
                        
                       

                     
                       

                     
                  

 

          
         

           
         

          
         

  
        

              
     

         
           

        

         
      

        
       

        
          

          
        

         
         

         
        

         
          

        
          

        
        

        

        
        

         
          

        
         

        
         

        
   

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד סא ïðaø,דף eðzמצורע אשם לגבי בתורה יד)כתוב יד 'ç÷ìå,(ויקרא ¨©¨¨§¨©

íLàäהּכהן ícî ועל הימנית ידֹו ּבהן ועל הימנית הּמּטהר אזן ּתנּו על הּכהן ונתן ֵַֹ¦©¨¨¨ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

הימנית', רגלֹו צריך ìBëéּבהן הבהונות על מדמו שנותן האשם  דם שאת לומר הייתי ְְִֶַַָֹ¨
הקרבנות,éìëa,לקבל כל דם את שמקבלים øîBìכמו ãeîìz בהמשך שנאמר ממה ¦§¦©§©

מכך,'ïúðåהפסוק וללמוד להקיש יש אוזן', תנוך על ìLהכהן Bîöòa äðéúp äî §¨©©§¦¨§©§¤
ïäk,כלי ידי על ולא באצבעו נותן הוא הנתינה שאת כשם -äçé÷ì óà קבלת - Ÿ¥©§¦¨

תהא ïäkהדם ìL Bîöòa,כלי ידי על ïkולא çaænì óà ìBëé הדם את שגם - §©§¤Ÿ¥¨©©¦§¥©¥
בכלי, ולא בידו יקבל המזבח על לזרוק øîBìשצריך ãeîìzמצורע אשם 'ékלגבי ©§©¦

,'àeä íLàä úàhçk,המזבח על מדמה ליתן שצריך לחטאת אשם התורה השוותה ©©¨¨¨¨
דורשים כן úàhçוכמו äîדמה éìk,קבלת äðeòè שהוקשו ממה זאת ולומדים ©©¨§¨§¦

בכלי, הדם את לקבל שצריך בפירוש כתוב ושלמים ובעולה לזה זה הקרבנות ©óàכל
ה  ïeòèדם íLà ב íéðäkקבלה éðL òøBöî íLà øîBà äzà úàöîð ,éìk ¨¨¨§¦¦§¥¨©¨¥£©§¨§¥Ÿ£¦

ãçà ,Bîc úà íéìa÷îדמו את ãçàåמקבל ,ãiaדמו את äæמקבל ,éìëa §©§¦¤¨¤¨©¨§¤¨¦§¦¤
çaæî ìöà Bì àa éìka ìawL,הקרבנות כל כמו דמו את ãiaוזורק ìaéwL äæå ¤¦¥©§¦¨¥¤¦§¥©§¤¤¦¥©¨

òøBöî ìöà Bì àa.בהונותיו על ונותן ¨¥¤§¨
íúä ïðz, שעיר או פר להביא צריך ההזאות באמצע הדם נשפך שכאשר לעיל שנינו §©¨¨

פעם  הדם [כשנשפך שעירים שני מביא שהיה ופעמים המתנות, את להשלים כדי אחר

פעמים], שתי [כשנשפך שעירים שלשה מביא שהיה ופעמים הפרים ïleëåאחת], כל - §¨
ששחט, íéãâaוהשעירים íéànèî והׂשֹורף' שכתוב כמו בשריפתן, העסוקים של §©§¦§¨¦ְֵַ

ּבּמים', וגו' ּבגדיו יכּבס מחנותïéôøNðåאתם לשלש éaøחוץ éøác ,ïLcä úéaà ְְִֵַַַָָָֹ§¦§¨¦©¥©¤¤¦§¥©¦
ïéôøNð ïéàå íéãâa ïéànèî ïéà ,íéøîBà íéîëçå .ïBòîL éaøå øæòìà¤§¨¨§©¦¦§©£¨¦§¦¥§©§¦§¨¦§¥¦§¨¦

àlà ïLcä úéaàהשעיר או וטעמם,ïBøçàäהפר åששחט, ìéàBä הוא באחרון ©¥©¤¤¤¨¨©£¦§
äøtk Ba øîâ ההזאות באמצע דמם שנשפך בראשונים כן שאין מה ההזאות, של ¨©©¨¨

הפר. מהלכות כן גם נדחין כפרתן, ונדחתה

הגמרא: ïîçð,מסתפקת áøî àáø dépéî àòa המתנות שגמר אחר הדם נשפך אם §¨¦¥¨¨¥©©§¨
אחד  הגורלות את עליהם  לעשות כדי אחרים שעירים שני להביא צריך והיה שבפנים,

הדם  שנשפך יתכן כן וכמו לעזאזל, שעירים שהי שם שהיו ונמצא לה', ואחד לעזאזל

שלשה  שישנם ונמצא שעירים, שני עוד והביא הפרוכת על הדם את שנתן אחר שוב

להסתפק, יש מעתה זוגות, משלשה לעזאזל íéøéòNשעירים änk גדול הכהן היה ©¨§¦¦
çlLî.לעזאזלdéì øîà,לרבא נחמן çlLî,רב Bøãò éëå הכתוב חייבו לא הרי §©¥©¨©¥§¦¤§§©¥©

אחד. משעיר יותר שולח שאינו ודאי כן ואם לעזאזל, אחד שעיר רק Bìלשלח øîà̈©
נחמן, לרב רבא

ולשיטתך, א. עמוד סב Bøãòדף éëåהואóøBN אותו הצריכה לא התורה ודאי הרי - §¦¤§¥
שכולן  אומרים שמעון ורבי אלעזר שרבי בברייתא כתוב כן פי על ואף שלם, עדר לשרוף

לרבא, נחמן רב לו אמר הדשן. בבית éîcנשרפין éî לשריפת לעזאזל השעיר שליחת ¦¨¥
השעיריםíúäהשעירים, שריפת 'BúBà'לגבי áéúk àì,אחד רק שישרוף למעט ¨¨Ÿ§¦

אבל כולן, את לשרוף צריך שעירים כמה ידי על הכפרה שנגמרה כיון לגבי àëäלפיכך ¨¨
המשתלח 'שעיר áéúk לשלחBúà ישל אחד שרק מזה ודורשים כן לעזאזל' ועל ח, §¦ְַַŸֲֵַָ

לנדבה. דמיהם ויפלו שיסתאבו עד האחרים ירעו שעירים כמה כשיש
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.aiaq aiaqéãéâàã áâ ìò óàåoi` oxn`c ,oiliagl ince ,cgi oli`d itpr oixaegny Ð

.oda oikkqnåäéà åäì ãéâà øãäã áâ ìò óàåiptn ,oaikydl ick dlrn ly mitprd Ð

oi`e ,dlrnl oitwepe o`kle o`kl oilvtzny

.awpd minzeqãâà äéîù àì ãçá ãâàlk Ð

envr ipta ecbe`e cgi xaegnd icigi xacÐ

mcb`ie enr xg` xac oziy cr ,dceb` dpi`

.cgiéð÷ã éø÷åã`l` ,`lwicc `zewt` oirk Ð

.milwc ly dfe mipw ly dfyíéðø÷åãå íéð÷Ð

mipxwece .ilin ixz :rnynxwca xetgi enk Ð

.f"rla `"lt* = (`,a dvia)íéðø÷åã ìù íéð÷
.daxd mipxwec oink mrfba mi`veiy Ðïéëëñî

ïäá.dliagk edl opieeyn `le Ðàúéøøî
.íâà ìù úøæç = àîâàãáåæà`kid lk Ð

.ikd dil yixc aef` aizkcùéù áåæà ìë àìå
éååì íù åì`zxxn `le ,aizk xexn inp `kd Ð

.ieel my `edc ,`nb`cíãå÷ åîù äðúùðù ìë
äøåú ïúîmy cg` lke ,oipin dnkn ea yiy Ð

did dxez ozn mcewe ,zilgek aef` enk ,el ieel

dnka aezky ,dcitwde dxez dz`ae ,eny df

cg` odn cg`a azkp `le aef` zenewn

elld zenyncitw aef` mzq` dpin rny Ð

.`pngxéðämcew mny dpzyp `l `zixxn Ð

`l` oiiexw eid `l dxez dpzipyke ,dxez ozn

mixexn xikfdyke ,mzq xexndid df s` Ð

.rnynaãâà äéîù àìdliag oiprl `l Ð

.aef` zceb` oiprl `le ,jkqlïéçì÷ äùìùÐ

.oiyxyïéìåòáâ äùìù ïäáå.glw lkl lerab Ð

,ey`xa rxfdy irvn`d dpw `ed lerab

.ozyte qeapwkøîåà éñåé éáøyxtn onwl Ð

.ediizbeltåéøéù,onf xg`l cg`d ltp m` Ð

.mipya mixyk eixiyåéîåãøâea oifnyk Ð

mikx eileraby jezn ,daxd minrtÐ

dceb`a xiizynd `edy lke .mixazynÐ

lk cg`e cg` lkn xiizyiy calae ,xyk

.zniiw ezceb` my `dzy ,`edyà÷ìñ à÷
äéúòãzwelgn mipy `cqg ax xn`c `dc Ð

ikde ediizbelt yxtn ikd ,opaxe iqei iax

iqei 'xl mipy eixiycnc :dl opirnyz Ðezlig

.caric mipy inpäåöîì.dligzkl Ðéáøãîå
éñåéopaxl llkn ,devnl `din yly ira Ð

devnl ,inp edpi` i`c .akrl dyly ixn`c

akrl `lei`ne ,ibelti`l iqei iax `z` i`n Ð

diny iqei iaxlc ,`cqg ax xn`wc zwelgn

.cb` diny `l opaxle cb`íéðù åúìéçúù áåæà
on mipy eltpe dyly aef` oke ,leqt Ð

cg` xiizype dceb`d.leqt Ð'åë øùë åðéàå
.dylya `l` xyk ezligz oi` :xnelk Ð

.mipya `l` mixyk mixiy oi`e ,`id dceb` e`l ikdn xivacêåôéà,ocic `xaq Ð

,akrl dyly iqei 'xlc :ikd `cqg axl dyxtpc dizrc `wlq `w lirl oxn`c

.akrl `le devnl ixn`wc (iqei iax rny opaxl) dylyc llkne .`icda `kd yxtnck

àéðúäåixn`w opax jgxk lr ,edine .`xnb oeyl ef oi`y ,opiqxb `l opaxl .`zegipae Ð

.dl opirny akrl dyly iqei 'x `dc ,dlíéðù åúìéçúù áåæà.xyk Ðãçà åéøéùå
.xyk inp Ðìåñô àìåikd inp `tiqc jzrc `wlq `we .cg` `diy cr ezligza Ð

jizrc `wlq cg` eixiy :jixt ikdle .cg` `diy cr mileqt eixiy oi`e ,`yxtin

.xyk ipzw `de ?lqtil
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àúå÷ôàaiaq daxd oipxwec ea oi`vei rwxwl jenq `edyk lwcd `ven Ð `lwicc

oi`e .qxhpewa yxit jk .cgi oli`d itpra mixaegn mdy icib`c ab lr s`e

lwcd aiaq lcbd ayr `eddc ,(mye `,hl migqt) "dry lk" wxtc `lwicc `zeev` df

mzd xn` `d ,`ed lwcd on i`e .xexn meyn ea mi`veiexyt`e .mirxfd on dvn dn Ð

,(a,ek oiaexir) "oiqt oiyer" seqc oilawxr epiidc

`zeev` :`xnba mzd yxtncyxite .`zeixg Ð

jixve ,lwcd aiaq lcbd aiq `edy :qxhpewa my

alel" wxta opzcn edine .`ed rxf oinc xnel

`l` aleld z` micbe` oi` :(a,el onwl) "lefbd

elit`e ,aiqa elit` `xnba `ax xn`e ,epina

`l` ,ayr df oi`c :dpin rny ,`lwicc `xwira

.oilawxr df oi`e `ed envr lwcd on

àúéøøîzxfg :qxhpewa yxit Ð `nb`c

lk" wxta ok rnyn oi`e .mb` ly

digky` `piax :opixn`c ,(`,hl migqt) "dry

.`zixxn` xfgn dedc `axc dixa `g` axl

,ith ixixnc meyn i` ,jizrc i`n :dil xn`

oin `l` zxfg df oi` `nl` .zxfg opz op`de

mb`a lcbny epnn yie ,`zixxn enyy `ed xg`

"zetxh el`" wxta driz `xwp ely yxeye

driz i`n ,(mye .hp sc oileg)`xwir Ð

.`zixxnc

íåùîipyn `peeb i`d ik Ð `nb`a ogikyc

iab (a,aq oileg) "zetxh el`" wxt `ax

`kd ipync ab lr s` ,inp iia`e .dagx ly oixez

`dc .`axl dcen mewn lkn ,ipixg` iiepiy mzde

ykn (`,t oileg) "epa z`e eze`" wxtaifr oixi

.gafn iabl `l`ac

ùìùázea` zkqnac :dniz Ð cb` diny

zegtc rnyn (e dpyn iyily wxt)

oiayeiy dxyr :opzc ,cb` diny `l dyngn

midl`" :xn`py ,odipia dpiky dxeza oiwqere

dyng elit` oipne ,"l` zcra avp:xn`py Ð

dyly elit`y oipne ,"dcqi ux` lr ezceb`e"Ð

mixtq zi`e ."hetyi midl` axwa" :xn`py

meyn "axwa"n ol `wtp dyngc ,`kti` iqxbc

'axwa' oeylae ,i`w `xwc diyixc zcr`c

dyng epiidc ,dcr ivga :xnelk ,rvn` rnyn

ux` lr ezceb`e"n ol `wtp dylye .hetyi Ð

,ok rnyn `l (`,e) zekxac `nw wxtae ."dcqi

dpikyy oilltzny dxyrl oipn :mzd xn`c

mdipiaoipne ."l` zcra avp midl`" :xn`py Ð

mdipia dpikyy oica oiayeiy dylylÐ

`ziinw `qxible ."hetyi midl` axwa" :xn`py

dceb` `aiyg `nlrac ab lr s`c `nye .`gip

"dcqi ux` lr ezceb`e"c `xw i`d ,dylyaÐ

ici s`" :aizkc meyn ,dynga `l` mwezin `l

.zerav` yng da yi ciae "ux` dcqi

úåöîdxtc aef` iab Ð miglw dyly aef`

dey dxifba sili (zwg zyxt) ixtiqae .aizk mixvn gqtc aef` iab `l` ,dceb` aizk `l

dylyn zegta dceb` oi`c ,dyly oldl dn .dgiwl dgiwl`lc opaxe .dyly o`k s` Ð

ceb` epi`ya ixyknc ,dgiwl dgiwl alel iab lirl itlidxn`p aef`l aef`nc ixaqw Ð

:dxtc xyr cg` wxt seqa dpyn jdc `tiq ipzw `d ,`id dey dxfb i`c :dnize .dey dxfb

ocb` `lceb` :`ipzc ,dcedi iaxl aleln `py i`ne ,xyk Ðceb` epi`y ,xyk Ð,leqt Ð

?dgiwl dgiwl silic meyn

ïäáåoilerab dylyglwe glw lkl dyly i`c .glwe glw lkl cg` lerab Ðm` Ð

diepy ef dpyne .yly lr yly xne` dcedi 'x :`tiq ipzwc ,dcedi 'x epiid ok

.dxvw `xnbdy `l` ,(h dpyn xyr cg` wxt) dxt zkqna jxe`aåéîåãøâålk

oixyk aef` inecxbe ,oixyk zlkz inecxb :`iig iax ipa ixn`c (a,dl zegpn) "zlkzd" wxta Ð `edyi` .(my) dxt zkqna `id dpync ,`pipz aef` inecxbc .aef` hwp zlkz ab` Ð

.jixhvi` rxevnc aef` meyn :inp
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף יג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קיח
`xew dida cenr bi sc ± ipy wxt`nei

àìà,eixiy xeriyk `ed `diy cr leqt ezligz oi` :xn`w ikde ,i`w ezlgz` Ð

lirl opixn`wc dyly opaxl :`nl` .cg` epiidcakrl i`c ,devnl Ð`l ?ipn `d Ð

.opax `le iqei 'xàøåñã àúééøåñéàoixkene ,weya xeknl oiyer eidy mipw iliag Ð

.oipna mze`ïäá ïéëëñîjxc oi`y itl ,dpyd zeni lkc xve` zxfb meyn mda oi`e Ð

.mcb`a mripvdlàîìòá àðéðîì àìàÐ

xizn oyaiil ogwelde .exkniy cr ,edpicb`

dkeq myl oda jkqnd jkld ,ocb`epi` Ð

.ocb` xizdl jixvéôéøölebr jek oink Ð

.zeter iciiv ekeza mi`agpe ,raekkéðáøåàãÐ

eit eizgzn ,eze` oilcebe ,zeaxr itprn ieyr

xyw laga mixvpd iy`x oixyew dlrnle ,agx

,miphw mibc oicvy zecevn ilk oirk .cg`

sixva oi` la` .y"wpei* oixewy `neba oiyery

.dcevnl yiy enk dbix` iza drax`e dyly

íéðãòî éùàøenk mipcrn .oeilrd xyw Ð

.(gl aei`) "dnik zepcrn xywzd"éàúúîÐ

.relw `ed eit cvlåäì éøùãiy`x xizn Ð

riwtdl jixv epi`e ,ea relw `edy hegd

.drilwdåìèìèì éåùò åðéàù,df oebk Ð

elhlhn dz` m` oeilrd xyw xizdynyÐ

oink relw eit `l` el oi`y ,eil`n wzip `ed

.mixvpd z` feg`l licbíéîëç åøîàù úå÷øé
xexn ici oda `vei mc`y ,gqta Ðzxfg Ð

y"apih** = md zewc ,odizexag x`ye oiylere

oivveg oi` jkld ,f"rlam` d`nehd ipta

`ly ediilr xefbc `ed opaxcne .bb oda jkiq

iknq `nlc ,d`nehd ipta uegl odilr eknqi

oivveg oigl ocera ,edin .inp iyai ikl ediilr

e`lc ,d`neh ilawn `lc meyn ,`ziixe`cn

iviig `l d`neh ilawn i`c) edpip mc` lk`n

,dvivg ozvivg oi` iyai ikle ,(d`nehd ipta

.iltpe ikxtnc yxtnckäàîåèä úà ïéàéáîå
`ed ld` iyai `lc dnk lke .oigl ocera Ð

.`ziixe`cnøéåà íåùî äëåñá ïéìñåôåÐ

dylya epiidc ,da lqet xie`y xeriyk

xie` :(`,fi) oiwxita onwl opixn`ck .migth

xeriyk leqtl edl opixryn `le .dylya

d`neh lawl ie`xd lke`c .leqt jkq x`y

drax`a `l` lqet epi` leqt jkqe ,`ed

ik `l` ,cvd on zen` rax`e rvn`a migth

.dylyae ,`xnegl edl opipiic xie`úâì øöåáä
zeci mdl oi` mze` jexcl miapr xvead Ð

epi`y itl ,lke`d lr d`neh urd `iadl

ike .oda dil `gip `le .dfig` zial jixv

"ahexde xerlld zia d`nehl zeci eaxz`

(`,fiw oileg).lke`a e` ilka e` ,dkixvd cia ilin ipd Ðêëñì øöå÷äoiywd oi` Ð

e`l i`e irain `l jkqa lke`c oixeaiga dil `gip `lc ,lke`d lr d`neh oi`ian

.dkeql dl liqt ded eilr daexn zleqtcøîàã ïàî.zeci el oi` jkql xvewc Ðìë
øöåá ïëù.zeci jpda dil `gip `lc zbl Ðäéøîçì äééöîðã,oiid z` zevven Ð

.zeciqtneïøãáéì àìãon milay iy`x licai m`y ,oda xaegnd lke`a dil `gip Ð

miywd.ceai`l eklie exftzi `ny Ðàéùðî áøã àîéði`pz zeci el oi` xvew xn`c Ð

.`idíéðàú éëåñ.mip`z itpr =ïéìéëøô.zexenf =úåãáëî.lwc itpr =ïéøéùëÐ

.jkqlúåãéä ìòlawn `ed mby ,lehia jixv `ed s` lke`l jenq ci zia ick Ð

.d`nehàáà éáøìel yi xvew la` ,zeci el oi` xvea :xn`c Ðlr ,`id i`pz i`ce Ð

mwezin `l `nw `pz eli`c .el yi ixn`c ,mixg`k ixn`c `p` :xninl iran digxk

jekiql jlnpe dlik`l xvewa i`e .el oi` :xn` `dc ,dizeekdil dedc oky lk Ð

.`a` iaxk `nwezin `l ,jkld .el oi` xn`we ,el yi xninlàéùðî áøì àìà:xn`c Ð

,`nw `pzk ixn` `p` :xninle ,i`pzk dizlin inwe`l wigcin in ,el oi` jkql xvew

ixn` ikd meyne ,jkql jlnpe dlik`l xvewa oizipznl opinwen e` .ibilt mixg`e

jkql xvewa la` .zeci el yic mixg`.el oi`c inp ecen mixg` Ðäáùçî äìèá éîå
jlnpy mcew e`nhp `l elit`e ,ikda d`neh zlaw Ðzlaw zxez odl dcxi edin Ð
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`xew dida cenr bi sc ± ipy wxt`nei

àìà,eixiy xeriyk `ed `diy cr leqt ezligz oi` :xn`w ikde ,i`w ezlgz` Ð

lirl opixn`wc dyly opaxl :`nl` .cg` epiidcakrl i`c ,devnl Ð`l ?ipn `d Ð

.opax `le iqei 'xàøåñã àúééøåñéàoixkene ,weya xeknl oiyer eidy mipw iliag Ð

.oipna mze`ïäá ïéëëñîjxc oi`y itl ,dpyd zeni lkc xve` zxfb meyn mda oi`e Ð

.mcb`a mripvdlàîìòá àðéðîì àìàÐ

xizn oyaiil ogwelde .exkniy cr ,edpicb`

dkeq myl oda jkqnd jkld ,ocb`epi` Ð

.ocb` xizdl jixvéôéøölebr jek oink Ð

.zeter iciiv ekeza mi`agpe ,raekkéðáøåàãÐ

eit eizgzn ,eze` oilcebe ,zeaxr itprn ieyr

xyw laga mixvpd iy`x oixyew dlrnle ,agx

,miphw mibc oicvy zecevn ilk oirk .cg`

sixva oi` la` .y"wpei* oixewy `neba oiyery

.dcevnl yiy enk dbix` iza drax`e dyly

íéðãòî éùàøenk mipcrn .oeilrd xyw Ð

.(gl aei`) "dnik zepcrn xywzd"éàúúîÐ

.relw `ed eit cvlåäì éøùãiy`x xizn Ð

riwtdl jixv epi`e ,ea relw `edy hegd

.drilwdåìèìèì éåùò åðéàù,df oebk Ð

elhlhn dz` m` oeilrd xyw xizdynyÐ

oink relw eit `l` el oi`y ,eil`n wzip `ed

.mixvpd z` feg`l licbíéîëç åøîàù úå÷øé
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y"apih** = md zewc ,odizexag x`ye oiylere
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iknq `nlc ,d`nehd ipta uegl odilr eknqi

oivveg oigl ocera ,edin .inp iyai ikl ediilr

e`lc ,d`neh ilawn `lc meyn ,`ziixe`cn

iviig `l d`neh ilawn i`c) edpip mc` lk`n

,dvivg ozvivg oi` iyai ikle ,(d`nehd ipta

.iltpe ikxtnc yxtnckäàîåèä úà ïéàéáîå
`ed ld` iyai `lc dnk lke .oigl ocera Ð

.`ziixe`cnøéåà íåùî äëåñá ïéìñåôåÐ

dylya epiidc ,da lqet xie`y xeriyk

xie` :(`,fi) oiwxita onwl opixn`ck .migth

xeriyk leqtl edl opixryn `le .dylya

d`neh lawl ie`xd lke`c .leqt jkq x`y

drax`a `l` lqet epi` leqt jkqe ,`ed
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.dylyae ,`xnegl edl opipiic xie`úâì øöåáä
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.dkeql dl liqt ded eilr daexn zleqtcøîàã ïàî.zeci el oi` jkql xvewc Ðìë
øöåá ïëù.zeci jpda dil `gip `lc zbl Ðäéøîçì äééöîðã,oiid z` zevven Ð
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,`nw `pzk ixn` `p` :xninle ,i`pzk dizlin inwe`l wigcin in ,el oi` jkql xvew

ixn` ikd meyne ,jkql jlnpe dlik`l xvewa oizipznl opinwen e` .ibilt mixg`e
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`nrh ilz ikdaopirny zeld`c oizipznn Ð

opaxcn i`ce `l` .oi`nh oilke` aiygwc ,dil

iab edl aiyg `lc `de .`kd oivveg oi`c `ed

zeld`c edpd`kde ,`ziixe`cn mzdc meyn Ð

e`lc xninl ivn ikidc :dyw la` .opaxcn

"dry lk" wxta opixn` `d ?edpip mc` lk`n

xyrn sqka zgwpy dvn dn :(a,hl migqt)Ð

oi`c iptcxd hrnn `nrh i`dne .'ek xexn s`

hpewa my yxitck ,xexn ici ea mi`vei:qx

.lk`n epi`c ,xyrn sqka gwp epi` iptcxdc

.o`ve xwae xkye oiic `inec oilke` opira op`e

i"yx yexita dcedi axd dibdy dzid ddbde

mc` lk`n e`lc meyn d`neh ilawn `lc

ikd elit`e ,od mc` lk`n `l` ,ok epi`e .edpip

opzck ,exyked `ly onf lk `ziixe`cn iviig

oi`ian iab (` dpyn) ipiny wxt zeld` zkqna

`ly epiidc ,oixedh oilke` aiygw oivvege
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oixaegn el`c ,opiwqr oiyelza `weece ,wiwxcÐ
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,oivvege oi`ian iab ,xnelk .minkg epny zewxid

meqiwde qexi`d :ipiny wxt yixa mzd aiygwc

oixaegn elit` edpdc ,zipeei zrlce xeng zewxie
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oelga odili`n elry e` ,oelga ogipde oylzy.oihrnn Ð

àìãeklie ecxtzi oiywd on mileaiy iy`x licai m`y :qxhpewd yxit Ð oxcail

lrn miywd ecxtzi `le ,miywd lr oilay iy`x eciakiy :miyxtn yie .ceai`l

.gexa dkeqdíàdaexn lke` la` Ð dxyk oilke`d lr daexn zleqts` .dleqt Ð

meyn exdih mirxfa ekkiqy zia :(mye `,hkw oileg) "ahexde xerd" wxta xn`c ab lr

edpilhaci` .bgd xg` dl xzqc ciarc ,iliha `l dkeqac .dkeql zia oia wlgl yi Ð

mzd :inp i` .ieyrd on `le dyrz meyn ,jekiq zrya d`neh ilawn `lc opira :inp

iepiy oda dyr `lya `kde ,d`nehn iwlq `l daygnac ,dyrn iepiy oda dyryk

dkeqd iab lr ogipny dnc ?opaxc `nrh i`n ikd i` :jixtc ,ikd xza gkenck ,dyrn

hrnn epi` wiwx :xn`c (mye a,hi `xza `aa) "xetgi `l" wxta oke .dyrn iepiy aiyg `l

lawnd xac iedc dil wetize :jixte .dil lhan `lc meyn :mzd opixn`wck ,oelga

.dyrn iepiy `la lehia ipdn `lc ,d`neh
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קכ
`xew did` cenr ci sc ± ipy wxt`nei

äáùçîá äàîåè éãéì ïéãøåéecairy oeik ,iwalecl e` ybxcl ecairy oebk ,ozk`ln xnb `di dfy eilr aygy in Ðoilcpqe zerevxl ecair ilnl`e .d`neh lawn Ðoi` Ð

.oilcpqd zk`lnl exnbiy cr d`neh milawnïúàîåèî íéìåò ïéàåoilcpqe zerevxl eilr ayige ybxcle oglyl ecair ,oebk .daygna oiler oi` d`neh zlaw zxez zaygnn Ð

.d`neh zlaw zxezn ozlhan ezaygn oi` Ðäùòî éåðéùá àìà.lnfi` ea oziy cr Ðäùòî éãéî ìèáî äùòîevviwy oebk ,oglyl dligzn giken dyrn ea dyr elit` Ð

oilcpql ekzgl ea lnfi` ozpy oeik ,ezetil eizeaiaq.dyrn da did `ly daygn icin `iveny oky lke .oey`x dyrn lhan Ðéìéî éðä àîéú éëå`ziixza oilhan `lc Ð

milka `ziinwlilk my eilr `viyne ,iaiygc

.dny riwtdl dgep dpi` daygnaïññáùÐ

.`id i`n yxtn dinwlúåøåäèdizrc ilbc Ð

d`neh lawln exdhe ,eda dil `gip `lc

lr d`neh d`iad `le ,cer dl`d zecid

.envr lke`a d`neh ribiy cr lke`déñåé 'øå
àîèî.onwl yxtn `nrh Ðïàîì àîìùá
øîàãly ocb` xizdy epiid oqqa i`d Ð

= (fh l`wfgi) "jinca zqqeazn" oeyl ,oixner

ocb` xizdy oeik :xnelk ,zllebznoilayd Ð

oeyl e` .xftzdl oigepy itl ,oxeba oillebzn

"epk z`e" opinbxznc ,dpk,diqiqa zie Ð

.oycl epkd :xnelk (l zeny)øéôù`l Ð

opax iniiwc xninl zivn diail`c .jl `iyw

`l` ied `lc ocb` xizdy oeik ,dizeek

dil `gip `lc dizrc ilbc ,`nlra daygnk

`l` oilayl zeie`x zecid oi`y ,odly zecia

.ocbe`l ira `lc gken i`de mda ocbe`l ick

ùîî ïññá øîàã ïàîì àìàzecil oycy Ð

qeap jnya" enk ,zawna e` dnda ilbxa

dinxi) "izwlg z` eqqea" (cn mildz) "epinw

`wc xn`c `ed dax dyrn `ki`c `kde .(ai

daygna la` ,opax ixdhn.xn` `l Ðéàî
øîéîì àëéàdl znwen dlik`l xvewa i` Ð

?opaxc `nrh i`n ,lirlc `iddléîð àëäÐ

jlnpyk ,ynn oqqayk opaxe mixg`c `zbelt

.jekiqléàî éàä'xc `zbelt iab `nlya Ð

oxeba ixiin `wc iqei'xc `nrh xninl `ki` Ð

`gipe ,zeci iedinl efg oqqac ab lr s`c iqei

,zeqqea ody enk lke`a zexaegn ediy dil

.f"rla d"`ivxn*êôäì úåéåàøå ìéàåäÐ

.milayd iy`xøúòá= xzr .zecid ici lr Ð

,da oktdl oigep oi` zecid `lnl`e `"wxet**

divwer ipy oian oi`vei mixvw mdy jeznc

ozlgz oqqayk `ede .dpnn oihnype ,xzr ly

olhal `l Ð.okkxl `l` oeekzpàëä àìàÐ

.jkql edl iracåæç éàîìmilke` zeci Ð

.oda zeceb` opi`e ,oqqaynåäééìéâáoiywa Ð

.mdnr milayd iy`x elhpie ,mefg`i mdly

éñåé éáø àîèî éëä íåùîdyrn xaqwc Ð

z` izl`y .ediipin zeci zxez dlha `l `hef

,mlera `xnb mey mdn oi`y ,zexdhd on dpyn jdc meyn :iax il xn`e ?mi`xen`d zexnina opiqxbck "`teb" ipzinl jiiy in ,oizrnya `xxb ab` iziinc dpync dtebn :ixen

zeipynd x`yk zyxetn `le.yxtl ick "`teb" xnel cenlzd bdep jkitl Ð'åë äìùîð äîì'ek dlynp dnl :`zln `d inp hwp ,xzra jtdl zeie`xe li`ed xn`c ab` Ð

.(my) "el xzrie" (dk ziy`xa) "('d l`) xzrie" aizkcäðùîíéøñðá ïéëëñî.ediizbelt yxtn `xnba Ðäòáøà áçø àåäù øñð äéìò ïúð.dl ipzw o`n yxtn `xnba Ð

åéúçú ïùéé àìù ãáìáåepi` leqt jkqc ,otecd lv` diadic oebke .dxyk dkeqe lkd ixacl l`enyle ,xi`n 'xc `ail` axl :`xnba xn`ck ,`ed leqt jkq drax` agx xqpc Ð

.dnewr otec opixn`c ,zen` rax`a `l` cvd on lqetàøîâäòáøà ïäá ùéù íéøñðá ú÷åìçî.odn zeieyr ziad zexwz aexy Ðøéàî 'øi` ;dxwz zxfb dil zi` liqtc Ð

.dpyd zeni lk ly ezia `le `pngx xn` dkeqc ,leqt i`ce `edde !dxewn mixqpa `id s` ,izia zexew zgz ayil il dn ,el`a jkql il dn :xninl iz` eda zxykníéøñðá ìáà
äòáøà íäá ïéàù.odn zeieyr zexwz aex oi`y Ðäøùë ìëä éøáã`lc Ð.eda xefblc dxwzl incú÷åìçî äòáøà ïäá ïéàùáaex oi`c meyn ,dcedi 'x xykn `edda Ð

odn zeieyr zexwz.odn dxwz oiyerd herin yiy ,herinl yiig xi`n 'xe .eda opixfb `l Ðäòáøà ïäá ïéà.xi`n 'x liqtw Ðùìùî úåúåçôá åìéôà.dinza Ðàîìòá íéð÷ àä
åäðéð?xykn i`na ,ok m`e Ðøîà÷ éëä àôô 'ø øîà.'ek dleqt lkd ixac drax` oda yi :l`eny Ðíå÷î øåòéù.drax`n zegta zeyx oi`c Ðïðéøæâ àì,dxwz meyn Ð

.odn dxwz zeyrl iaiyg `lcãåáì úøåúî é÷ôðã ïåéëceal xninl ivn `l mdn cg` mewna xie` did m`y Ð.opixfbe ,dxwzl zenec zeidl iaiyg Ð'åë øñð äéìò ïúð ïðú
.dlqtinl jkq aiyg `le ,dnewr otec opixn`c ,cvd on epzpy oebke .dxyke ,`id lkd ixac dizrc `wlq `w Ðïéôøèöî ïéðéãñ éðùmeyn dkeqa leqtl ,migth drax`l Ð

.drax`a lqet rvn`a leqt jkqe ,d`neh lawnd xaca jkiqy ,leqt jkq
éðù
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ìëdpynÐ zexedh oxeba oqqay oilke`d zeci

.(d dpyn) oivwerc `nw wxt ,`id

øúòázenai) "eznai lr `ad" wxta Ð

.f"rla `"lt*** = xzr :qxhpewa yxit (`,cq

z` da jtdl leki inp zeci `lac ,okzi `le

z` da oixdhny ,zgx z`xwp `ide .d`eazd

xy` :(l diryi) aizkck ,dly uend on d`eazd

oke ,`"wxet yxit o`ke ."dxfnae zgxa dxef
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המשך בעמוד קיד



קכי
`xew did` cenr ci sc ± ipy wxt`nei

äáùçîá äàîåè éãéì ïéãøåéecairy oeik ,iwalecl e` ybxcl ecairy oebk ,ozk`ln xnb `di dfy eilr aygy in Ðoilcpqe zerevxl ecair ilnl`e .d`neh lawn Ðoi` Ð

.oilcpqd zk`lnl exnbiy cr d`neh milawnïúàîåèî íéìåò ïéàåoilcpqe zerevxl eilr ayige ybxcle oglyl ecair ,oebk .daygna oiler oi` d`neh zlaw zxez zaygnn Ð

.d`neh zlaw zxezn ozlhan ezaygn oi` Ðäùòî éåðéùá àìà.lnfi` ea oziy cr Ðäùòî éãéî ìèáî äùòîevviwy oebk ,oglyl dligzn giken dyrn ea dyr elit` Ð

oilcpql ekzgl ea lnfi` ozpy oeik ,ezetil eizeaiaq.dyrn da did `ly daygn icin `iveny oky lke .oey`x dyrn lhan Ðéìéî éðä àîéú éëå`ziixza oilhan `lc Ð

milka `ziinwlilk my eilr `viyne ,iaiygc

.dny riwtdl dgep dpi` daygnaïññáùÐ

.`id i`n yxtn dinwlúåøåäèdizrc ilbc Ð

d`neh lawln exdhe ,eda dil `gip `lc

lr d`neh d`iad `le ,cer dl`d zecid

.envr lke`a d`neh ribiy cr lke`déñåé 'øå
àîèî.onwl yxtn `nrh Ðïàîì àîìùá
øîàãly ocb` xizdy epiid oqqa i`d Ð

= (fh l`wfgi) "jinca zqqeazn" oeyl ,oixner

ocb` xizdy oeik :xnelk ,zllebznoilayd Ð

oeyl e` .xftzdl oigepy itl ,oxeba oillebzn

"epk z`e" opinbxznc ,dpk,diqiqa zie Ð

.oycl epkd :xnelk (l zeny)øéôù`l Ð

opax iniiwc xninl zivn diail`c .jl `iyw

`l` ied `lc ocb` xizdy oeik ,dizeek

dil `gip `lc dizrc ilbc ,`nlra daygnk

`l` oilayl zeie`x zecid oi`y ,odly zecia

.ocbe`l ira `lc gken i`de mda ocbe`l ick

ùîî ïññá øîàã ïàîì àìàzecil oycy Ð

qeap jnya" enk ,zawna e` dnda ilbxa

dinxi) "izwlg z` eqqea" (cn mildz) "epinw

`wc xn`c `ed dax dyrn `ki`c `kde .(ai

daygna la` ,opax ixdhn.xn` `l Ðéàî
øîéîì àëéàdl znwen dlik`l xvewa i` Ð

?opaxc `nrh i`n ,lirlc `iddléîð àëäÐ

jlnpyk ,ynn oqqayk opaxe mixg`c `zbelt

.jekiqléàî éàä'xc `zbelt iab `nlya Ð

oxeba ixiin `wc iqei'xc `nrh xninl `ki` Ð

`gipe ,zeci iedinl efg oqqac ab lr s`c iqei

,zeqqea ody enk lke`a zexaegn ediy dil

.f"rla d"`ivxn*êôäì úåéåàøå ìéàåäÐ

.milayd iy`xøúòá= xzr .zecid ici lr Ð

,da oktdl oigep oi` zecid `lnl`e `"wxet**

divwer ipy oian oi`vei mixvw mdy jeznc

ozlgz oqqayk `ede .dpnn oihnype ,xzr ly

olhal `l Ð.okkxl `l` oeekzpàëä àìàÐ

.jkql edl iracåæç éàîìmilke` zeci Ð

.oda zeceb` opi`e ,oqqaynåäééìéâáoiywa Ð

.mdnr milayd iy`x elhpie ,mefg`i mdly

éñåé éáø àîèî éëä íåùîdyrn xaqwc Ð

z` izl`y .ediipin zeci zxez dlha `l `hef

,mlera `xnb mey mdn oi`y ,zexdhd on dpyn jdc meyn :iax il xn`e ?mi`xen`d zexnina opiqxbck "`teb" ipzinl jiiy in ,oizrnya `xxb ab` iziinc dpync dtebn :ixen

zeipynd x`yk zyxetn `le.yxtl ick "`teb" xnel cenlzd bdep jkitl Ð'åë äìùîð äîì'ek dlynp dnl :`zln `d inp hwp ,xzra jtdl zeie`xe li`ed xn`c ab` Ð

.(my) "el xzrie" (dk ziy`xa) "('d l`) xzrie" aizkcäðùîíéøñðá ïéëëñî.ediizbelt yxtn `xnba Ðäòáøà áçø àåäù øñð äéìò ïúð.dl ipzw o`n yxtn `xnba Ð

åéúçú ïùéé àìù ãáìáåepi` leqt jkqc ,otecd lv` diadic oebke .dxyk dkeqe lkd ixacl l`enyle ,xi`n 'xc `ail` axl :`xnba xn`ck ,`ed leqt jkq drax` agx xqpc Ð

.dnewr otec opixn`c ,zen` rax`a `l` cvd on lqetàøîâäòáøà ïäá ùéù íéøñðá ú÷åìçî.odn zeieyr ziad zexwz aexy Ðøéàî 'øi` ;dxwz zxfb dil zi` liqtc Ð

.dpyd zeni lk ly ezia `le `pngx xn` dkeqc ,leqt i`ce `edde !dxewn mixqpa `id s` ,izia zexew zgz ayil il dn ,el`a jkql il dn :xninl iz` eda zxykníéøñðá ìáà
äòáøà íäá ïéàù.odn zeieyr zexwz aex oi`y Ðäøùë ìëä éøáã`lc Ð.eda xefblc dxwzl incú÷åìçî äòáøà ïäá ïéàùáaex oi`c meyn ,dcedi 'x xykn `edda Ð

odn zeieyr zexwz.odn dxwz oiyerd herin yiy ,herinl yiig xi`n 'xe .eda opixfb `l Ðäòáøà ïäá ïéà.xi`n 'x liqtw Ðùìùî úåúåçôá åìéôà.dinza Ðàîìòá íéð÷ àä
åäðéð?xykn i`na ,ok m`e Ðøîà÷ éëä àôô 'ø øîà.'ek dleqt lkd ixac drax` oda yi :l`eny Ðíå÷î øåòéù.drax`n zegta zeyx oi`c Ðïðéøæâ àì,dxwz meyn Ð

.odn dxwz zeyrl iaiyg `lcãåáì úøåúî é÷ôðã ïåéëceal xninl ivn `l mdn cg` mewna xie` did m`y Ð.opixfbe ,dxwzl zenec zeidl iaiyg Ð'åë øñð äéìò ïúð ïðú
.dlqtinl jkq aiyg `le ,dnewr otec opixn`c ,cvd on epzpy oebke .dxyke ,`id lkd ixac dizrc `wlq `w Ðïéôøèöî ïéðéãñ éðùmeyn dkeqa leqtl ,migth drax`l Ð

.drax`a lqet rvn`a leqt jkqe ,d`neh lawnd xaca jkiqy ,leqt jkq
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ìëdpynÐ zexedh oxeba oqqay oilke`d zeci

.(d dpyn) oivwerc `nw wxt ,`id

øúòázenai) "eznai lr `ad" wxta Ð

.f"rla `"lt*** = xzr :qxhpewa yxit (`,cq

z` da jtdl leki inp zeci `lac ,okzi `le

z` da oixdhny ,zgx z`xwp `ide .d`eazd

xy` :(l diryi) aizkck ,dly uend on d`eazd

oke ,`"wxet yxit o`ke ."dxfnae zgxa dxef
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף יד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קכב
`xew dida cenr ci sc ± ipy wxt`nei

ïéôøèöî ïéà íéøñð éðù.`id dcedi 'xe ,dxyk oda zkkeqn dlek elit`c ,dlqetl Ð

'åë ìàåîùì àîìùá:dcedi iax xn`we ,drax` oda oi`ya inp `zbelt jdl `nwep Ð

ceal zxezn witpc ab lr s`e ,migth dyly ly mixqp ipy,dlqetl oitxhvn oi` Ð

dkeq rvn`a m` ,drax`l oitxhvn mixqp :xne` xi`n iaxe .oda oikkqn dlek s`y

.dlqetl ,odéôåøèöàì éì äîì'x xn` `wc Ð

ediipin `cg ,oitxhvne oipicqk mixqp xi`n

.dl dlqtåäðéð àîìòá íéð÷:ax xn` `dc Ð

drax` oda oi`.dxyk lkd ixac Ðòáøàì
ãöä ïî úåîàlqet leqt jkq oi` cvd onc Ð

`l`otec ixinb ikdn xivaac ,zen` rax`a

ly mixqp ipy :dcedi iax xn`we .dnewr

rax` cr jlede xciq oke ,drax` drax`

zen`jkql ie`x dlek s`y ,oitxhvn oi` Ð

.dxwz zxfb dil zilc ,odaäðëñä úòùáÐ

.cny miebd exfbyíéøñð åðàéáäåoi`y Ð

.dkeq myl `dzy oixikn miebdøéàî 'ø äãåîå
.drax` oda oi`y oia drax` oda yiy oia Ð

'åë øñðì øñð ïéá ùé íàùiwen (`,gi) onwle Ð

ikc ,zenvnevn zen` dpeny za dkeqa dl

xfege ,`qib i`dn drvn` cr lqte xqp aidi

jk xg`e dlgz xqp ozepe ipyd dcvn ligzne

drvn` cr ok enk lqtmilqt ipy edl eed Ð

xykd `ki`e ,migth dpeny ly ode ,rvn`a

otec opixn`c ,dl ilqt `l day mixqpe .dkeq

.miirvn`d milqtd cr dnewrìñôzleqt =

ipzinl ivn inp ikde .xyk jkq `edc ,awie oxeb

drax` eda zi`c jpda dcedi iax dcene

hwpc i`de .'ek xqpl xqp oia yi m`y ,oilqetc

xi`n iaxxi`n iax elit`c ,`id `zeax Ð

.`da dcen xingncäãåäé éáø äãåîås`c Ð

dcen ,drax` mda oi`ya lwin edi`c ab lr

dkeqa epzp m`y ,drax` eae cg` xqpa `ed

lr cvd on dxyk `idy it lr s`y cvd on

dnewr otec ici.eizgz oyii `l Ðìò ïëôä
ïäéãéö,oda jkiqy drax` mda yiy mixqp Ð

lr oaikyd `l` dkeqd lr oagx lihd `le

.dylyn zegt `edy ,ociväìåñôyxtnck Ð

odilr leqt my yic oeikc ,onwleyrp Ð

oipr lka jkql oileqtd ,zkzn ly oicetyk

.oktedyäøùë,dxwz zxifb meyn `nrhc Ð

.dxwz iypi` icar `l `peeb i`d ikeäéáâì ìåò
äáøå àãñç áøxn`i ile` ,le`yl Ð

eaexe ey`x ick zwfgn dpi`ye :mdixack

`l` opiqxb `le ,opiqxb epgleye.äöøôðù åà
äöøô äá.rwxwl jenq ,zeptcd zg`a Ð

éãâ ø÷ãæéù.migth dyly epiidc Ðùàø úáá
.geixae `icda =éîã éëéädrax` agxc Ð

.dyly `l` ea qipkd `leïëôäù åàìolek Ð

.oda dlek dkkiqe ,odiciv lräçðàãxqpe Ð

.xn`w `weec cg`àúììèîã àîåôàlv` Ð

ici lr dipin diwtlc otec my oi`y ,iriax gex

s`e gzt .`l` otec o`k oi` `dc ,dnewr otec

zeptc llg jezl dilek diliir `lc ab lr

miccvdaygin i`xa`c gth `eddc .leqt Ð
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קכג
`xew dida cenr ci sc ± ipy wxt`nei

ïéôøèöî ïéà íéøñð éðù.`id dcedi 'xe ,dxyk oda zkkeqn dlek elit`c ,dlqetl Ð

'åë ìàåîùì àîìùá:dcedi iax xn`we ,drax` oda oi`ya inp `zbelt jdl `nwep Ð

ceal zxezn witpc ab lr s`e ,migth dyly ly mixqp ipy,dlqetl oitxhvn oi` Ð

dkeq rvn`a m` ,drax`l oitxhvn mixqp :xne` xi`n iaxe .oda oikkqn dlek s`y

.dlqetl ,odéôåøèöàì éì äîì'x xn` `wc Ð

ediipin `cg ,oitxhvne oipicqk mixqp xi`n

.dl dlqtåäðéð àîìòá íéð÷:ax xn` `dc Ð

drax` oda oi`.dxyk lkd ixac Ðòáøàì
ãöä ïî úåîàlqet leqt jkq oi` cvd onc Ð

`l`otec ixinb ikdn xivaac ,zen` rax`a

ly mixqp ipy :dcedi iax xn`we .dnewr

rax` cr jlede xciq oke ,drax` drax`

zen`jkql ie`x dlek s`y ,oitxhvn oi` Ð

.dxwz zxfb dil zilc ,odaäðëñä úòùáÐ

.cny miebd exfbyíéøñð åðàéáäåoi`y Ð

.dkeq myl `dzy oixikn miebdøéàî 'ø äãåîå
.drax` oda oi`y oia drax` oda yiy oia Ð

'åë øñðì øñð ïéá ùé íàùiwen (`,gi) onwle Ð

ikc ,zenvnevn zen` dpeny za dkeqa dl

xfege ,`qib i`dn drvn` cr lqte xqp aidi

jk xg`e dlgz xqp ozepe ipyd dcvn ligzne

drvn` cr ok enk lqtmilqt ipy edl eed Ð

xykd `ki`e ,migth dpeny ly ode ,rvn`a

otec opixn`c ,dl ilqt `l day mixqpe .dkeq

.miirvn`d milqtd cr dnewrìñôzleqt =

ipzinl ivn inp ikde .xyk jkq `edc ,awie oxeb

drax` eda zi`c jpda dcedi iax dcene

hwpc i`de .'ek xqpl xqp oia yi m`y ,oilqetc

xi`n iaxxi`n iax elit`c ,`id `zeax Ð

.`da dcen xingncäãåäé éáø äãåîås`c Ð

dcen ,drax` mda oi`ya lwin edi`c ab lr

dkeqa epzp m`y ,drax` eae cg` xqpa `ed

lr cvd on dxyk `idy it lr s`y cvd on

dnewr otec ici.eizgz oyii `l Ðìò ïëôä
ïäéãéö,oda jkiqy drax` mda yiy mixqp Ð

lr oaikyd `l` dkeqd lr oagx lihd `le

.dylyn zegt `edy ,ociväìåñôyxtnck Ð

odilr leqt my yic oeikc ,onwleyrp Ð

oipr lka jkql oileqtd ,zkzn ly oicetyk

.oktedyäøùë,dxwz zxifb meyn `nrhc Ð

.dxwz iypi` icar `l `peeb i`d ikeäéáâì ìåò
äáøå àãñç áøxn`i ile` ,le`yl Ð

eaexe ey`x ick zwfgn dpi`ye :mdixack

`l` opiqxb `le ,opiqxb epgleye.äöøôðù åà
äöøô äá.rwxwl jenq ,zeptcd zg`a Ð

éãâ ø÷ãæéù.migth dyly epiidc Ðùàø úáá
.geixae `icda =éîã éëéädrax` agxc Ð

.dyly `l` ea qipkd `leïëôäù åàìolek Ð

.oda dlek dkkiqe ,odiciv lräçðàãxqpe Ð

.xn`w `weec cg`àúììèîã àîåôàlv` Ð

ici lr dipin diwtlc otec my oi`y ,iriax gex

s`e gzt .`l` otec o`k oi` `dc ,dnewr otec

zeptc llg jezl dilek diliir `lc ab lr

miccvdaygin i`xa`c gth `eddc .leqt Ð

ded xyk jkq el`c ,dkeq ik inpoyil xzen Ð

lqt :(`,hi) onwl opixn`c .dkeq ici `veie ,my

`peeb i`d ik dkeqd on `veid.dkeqk oecip Ð
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eizgz mipyi drax`n zegta leqt jkqyÐ
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המשך ביאור למס' סוכה ליום חמישי עמ' ב



xew`קכד did` cenr eh sc ± ipy wxt`nei
äðùîäáéæòî äéìò ïéàù äø÷ú.drax` oda yiy mixqpa dxwz mzq Ðäáéæòî=

"dnegd cr milyexi z` eafrie" (b dingp) `xfr xtqa `xwna el dnece .hih ztvxÐ

.dnegd wifgdl xtr dkezn de`lnøîåà äãåäé 'øewlgp lld ziae i`ny zia Ð

.xacaíéøîåà éàîù úéá.dkeq myl dizgz ayil `a m` Ð÷ô÷ôîrprpne xzeq =

ozepe mizpian zg` lhep jk xg`e ,olek z`

.izxz il dnl yxtn onwle .dnewna lqtúéáå
÷ô÷ôî íéøîåà ììäon `le "dyrz" meyn Ð

dcedi iaxe .lqt zzl jixv oi`e .ieyrd

drax` oda yiy mixqpa xiyknc ,dinrhl

dl uxzn l`enye ,axk epiide ,dlek z` jkql

.`xnba onwlíéúðéáî úçà ìèåð åàepi`e Ð

.`ilrn diyr `ki`c ,ibq ikdac ,wtwtl jixv

íéúðéáî úçà ìèåð øîåà øéàî éáø`l la` Ð

xi`n 'xe .el liren wetwt oi`y ,wtwti

ici lre ,mixqpa oikkqn oi` :xn`c ,dinrhl

xn`c l`enyle .dxykzn miizpiay lqt

rvn`a drax`a leqt jkq (a,fi) onwlÐ

milqt ipy eedipc ,lirl ziyixtck `nwezin

otecc zen` dpeny `l` ea oi`e .rvn`a

edl opiwtne ,milqtd cr opixn` dnewr

axk dil `xiaq ,inp i` .dkeqd on mixqpl

on oia cvd on oia leqt jkq (my) onwl xn`c

mixqp ilqt `l jkld ,zen` rax`a rvn`d

.cgia leqt xeriy `kilc ,mizpiayàøîâ
ïî àìå äùòú íåùî äéîòè ììä úéá àîìùá

éåùòä`le zial ieyrd on oke .leqta Ð

zil dxwz zxfb .eilr dkeq my oi`y ,dkeql

.drax` ipa elit`e mixqpa jkqna edlàìà
éàîù úéá.izxz erac Ðäø÷ú úøæâ íåùî éà

`l ikd meyn ,mixqpa oikkqn oi`c edl zi` Ð

.wetwt ipdn'åë éøîà÷ éëäå`l :xnelk Ð

`ki`c mizpian zg` dlihp `l` ,wetwt ipdn

.dl dlha inp dxwz zxfbe .`ilrn dyrn

wtwtn ixn`c i`dewtwtnd :ixn`w ikd Ð

.mizpian zg` lhepe ,lired `løîà÷ éëäÐ

,df xaca ewlgp `l :dcedi 'xl xi`n iax dil

oikkqn oi`c ,edl `xiaq izeek lld ziac

.wetwt ipdn `le mixqpaïì òîùî à÷ éàîåÐ

`zbelt jda opirny` i`n ,'ipznl `nzqc

?oizipzna diipzinl'åë àáà øá àééç 'ø øîà
`l` ,belti` dxwz zxfb meyn e`l `yix Ð

,od oiteyn la` drax` ipa opi`y mixqpa

milk zxfb meyne ,yinyzl oie`xe ,miwlge

ab lr s` .xi`n iaxc `ail` leqtl da erbp

d`neh milawn `le ,edpip ur ilk iheytcÐ

.d`neh milawnd milk eh` eda xfbéáø àôéñ
éàîà øéàî éáøì äéì øîà÷ã (àéä) äãåäé

íéøñðá úøñà÷zxfb meyn ,(`,ci) lirl Ð

zia zwaye `id i`ny zial `xaq jd ,dxwz

lld.øîàã ìàåîùìdrax` oda yi la` Ð

.dleqt lkd ixacéâéìô éàîá àôéñi`ce `d Ð

iax xyknwe ,`ed drax` ipa dxwz mzq

.lld ziac `ail` dcediäø÷ú éìåèéááÐ

dkeq myl eda jkql `a `ed eiykre dlgzn dxwz o`k dzid `le ,drax` oda yiya mlerl :l`eny jl xn` ,xnelk`ai `ly ,dxwz meyn opixfbc ,liqt dcedi iax elit` Ð

.ieyrd on `le "dyrz" dxez dxn`y rceiy giken dfe ,dkeq myl zeyrl dyrn icil `ae ,dzid dxwz efc ,`zyd la` .dycg il dn df il dn :xn`ie ezia zexew zgz ayie

ieyrd on `le dyrza iway gikenc ab lr s`c ,mizpian lehil jixv i`ny zial dxwz ileha :xaq dcedi iax .`l e` dxwz meyn xfbnl ez `ki` i` ,xi`n iaxe dcedi iax ibilt

dleqt dxwzdy gikede dlhac oeik :ixaq lld ziae ,da ixfb Ð.opixfb da s`e 'ek ewlgp `l :xaq xi`n 'xe .xfbnl `kil ez Ðäðùîåúëåñ äø÷îä,oiyer ep`y enk Ð

.odilr lqt oipzepe ,jkqa dlgz zeqpelk oixcqnyúåëåøà.d`neh ilawnc yxtn `xnbae .f"rla y"icpety`* =ïúåîë ïäéðéá çåéø ùé íàozie ,dlek ipt lr cetyl cety oia Ð

.leqtd lr daexn xykd oi` `d :jixt `xnbae ,dlek ipt lr oke .lqtd myàøîâãîåòë õåøôoia gipde ,dyly oiagx oiqta ziyrpy dvign ;xnz` zay zevign oiprl Ð

.xykk leqt dil dedc ,oizipzna `kd dzeekce .cnerk uext dil dedc ,dlek ipt lr oke .ceal zxezn dil `wtpc ,qt `lnk qtl qtàöåéå ñðëðáozenk agexd lqt `diy Ð

.micetyd lr xzei xie`de ,micetyd lr daexn my ozepy lqt dil ded `zydc ,mizpiay geixa `vile qpkil leki
àäå
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éáøxi`n iaxe .el liren wetwt oi`y Ð wtwti `l la` mizpian zg` lhep xne` xi`n

l`enyle .`xykzin mizpiay lqt ici lre .mixqpa oikkqn oi` :xn`c ,dinrhl

drax`a rvn`a lqet leqt jkq :(a,fi) onwl xn`ceedipc lirl ziyixtck `nwezin Ð

opiwtne ,milzkd cr opixn` dnewr otecc zen` dpny `l` ea oi`e rvn`a milqt ipy

,axk dil `xiaq ,inp i` .dkeqd on mixqp jpdl

rvn`a oia cvd on oia leqt jkq :onwl xn`c

,mizpiay mixqp ilqt `l jkld ,zen` rax`a

.qxhpewa yxit jk ,cgia leqt xeriy `kilc

dly mixqpy dxwzac ,ok yxity enr oicde

.`id jk dxwz mzqc ,ixii` drax` miagx

dxwz zxfb meyn drax` xqp ilqtcne`nl` Ð

:jixtc ,`xnba gken oke .did jk dxwz mzq

dxwz ilehaac :wiqne ?ibilt i`na l`enyl

ilehal wetwt liren oi` xi`n iaxlc .ibilt

cg` lehiy ira jkle ,drax` mixqpdy ,dxwz

`ziixan onwl jixtc` :dnize .mizpian

dil ded ,drax`a leqt rvn`a xn`c l`enyl

meyn :xnel yie !iiepyle oizipznn iieyw`l

,drax` ly mixqp `icda ipzw `l oizipznc

.dxwz mzq gkn `l`

õåøô,xn`c iqei 'xk dkldc d`xp Ð cnerk

xyt` :(mye a,fi) zexekac ipy wxt

ibilt`cn .mc` icia zegtd lkl ,mvnvl

oilegc ipy wxtae ,cnerk uexta `kd i`xen`

`de .aexk dvgn lr dvgna (mye a,gk)

oi`nhc ,oiey ode mipyl ewlg iab mzd opixn`wc

mvnvl xyt` i`y itl odipyqxg ilka Ð

(mye a,fi) zexekaa opixn`wck ,ecen edlek,

oizrnyc xnel oi`e .zeneb dia zi`c meyn

cnerk uext ixwe ,xyt` i` xn`c o`nk elit`

lr s` oiey ody epl dnecyk ,dvgn lr dvgn

oiey opi` `nyc abwxt `nrh yxtn `dc Ð

oilegc ipy wxtae ,(mye a,eh) oiaexirc ipy

ikdc meyn ,aexke cnerk ied `lc (a,gk)

.`aex hegye ,`aex xecb :dynl `pngx dixnb`

,wtqn xeq` `ed ikd e`lac meyn dil wetize

wxta oihiba jixtc `de .`aex xiiy `nyc meyn

icda ediiexz ez`c iab (a,mye `,gr) "wxefd"

!mvnvl xyt` i` `de ,zen` rax`a iccd

mewn lkn ,ililbd iqei 'xk dkld `dz elit`

zelibx oi`y ,jka dpynd cinrdl `ed wgec

wxtae .zg` zaa `al epeek `l `nzqne ,zeidl

(mye `,al zereay) "zecrd zreay"
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המשך בעמוד יח



קכה `xew did` cenr eh sc ± ipy wxt`nei
äðùîäáéæòî äéìò ïéàù äø÷ú.drax` oda yiy mixqpa dxwz mzq Ðäáéæòî=

"dnegd cr milyexi z` eafrie" (b dingp) `xfr xtqa `xwna el dnece .hih ztvxÐ

.dnegd wifgdl xtr dkezn de`lnøîåà äãåäé 'øewlgp lld ziae i`ny zia Ð

.xacaíéøîåà éàîù úéá.dkeq myl dizgz ayil `a m` Ð÷ô÷ôîrprpne xzeq =

ozepe mizpian zg` lhep jk xg`e ,olek z`

.izxz il dnl yxtn onwle .dnewna lqtúéáå
÷ô÷ôî íéøîåà ììäon `le "dyrz" meyn Ð

dcedi iaxe .lqt zzl jixv oi`e .ieyrd

drax` oda yiy mixqpa xiyknc ,dinrhl

dl uxzn l`enye ,axk epiide ,dlek z` jkql

.`xnba onwlíéúðéáî úçà ìèåð åàepi`e Ð

.`ilrn diyr `ki`c ,ibq ikdac ,wtwtl jixv

íéúðéáî úçà ìèåð øîåà øéàî éáø`l la` Ð

xi`n 'xe .el liren wetwt oi`y ,wtwti

ici lre ,mixqpa oikkqn oi` :xn`c ,dinrhl

xn`c l`enyle .dxykzn miizpiay lqt

rvn`a drax`a leqt jkq (a,fi) onwlÐ

milqt ipy eedipc ,lirl ziyixtck `nwezin

otecc zen` dpeny `l` ea oi`e .rvn`a

edl opiwtne ,milqtd cr opixn` dnewr

axk dil `xiaq ,inp i` .dkeqd on mixqpl

on oia cvd on oia leqt jkq (my) onwl xn`c

mixqp ilqt `l jkld ,zen` rax`a rvn`d

.cgia leqt xeriy `kilc ,mizpiayàøîâ
ïî àìå äùòú íåùî äéîòè ììä úéá àîìùá

éåùòä`le zial ieyrd on oke .leqta Ð

zil dxwz zxfb .eilr dkeq my oi`y ,dkeql

.drax` ipa elit`e mixqpa jkqna edlàìà
éàîù úéá.izxz erac Ðäø÷ú úøæâ íåùî éà

`l ikd meyn ,mixqpa oikkqn oi`c edl zi` Ð

.wetwt ipdn'åë éøîà÷ éëäå`l :xnelk Ð

`ki`c mizpian zg` dlihp `l` ,wetwt ipdn

.dl dlha inp dxwz zxfbe .`ilrn dyrn

wtwtn ixn`c i`dewtwtnd :ixn`w ikd Ð

.mizpian zg` lhepe ,lired `løîà÷ éëäÐ

,df xaca ewlgp `l :dcedi 'xl xi`n iax dil

oikkqn oi`c ,edl `xiaq izeek lld ziac

.wetwt ipdn `le mixqpaïì òîùî à÷ éàîåÐ

`zbelt jda opirny` i`n ,'ipznl `nzqc

?oizipzna diipzinl'åë àáà øá àééç 'ø øîà
`l` ,belti` dxwz zxfb meyn e`l `yix Ð

,od oiteyn la` drax` ipa opi`y mixqpa

milk zxfb meyne ,yinyzl oie`xe ,miwlge

ab lr s` .xi`n iaxc `ail` leqtl da erbp

d`neh milawn `le ,edpip ur ilk iheytcÐ

.d`neh milawnd milk eh` eda xfbéáø àôéñ
éàîà øéàî éáøì äéì øîà÷ã (àéä) äãåäé

íéøñðá úøñà÷zxfb meyn ,(`,ci) lirl Ð

zia zwaye `id i`ny zial `xaq jd ,dxwz

lld.øîàã ìàåîùìdrax` oda yi la` Ð

.dleqt lkd ixacéâéìô éàîá àôéñi`ce `d Ð

iax xyknwe ,`ed drax` ipa dxwz mzq

.lld ziac `ail` dcediäø÷ú éìåèéááÐ

dkeq myl eda jkql `a `ed eiykre dlgzn dxwz o`k dzid `le ,drax` oda yiya mlerl :l`eny jl xn` ,xnelk`ai `ly ,dxwz meyn opixfbc ,liqt dcedi iax elit` Ð

.ieyrd on `le "dyrz" dxez dxn`y rceiy giken dfe ,dkeq myl zeyrl dyrn icil `ae ,dzid dxwz efc ,`zyd la` .dycg il dn df il dn :xn`ie ezia zexew zgz ayie

ieyrd on `le dyrza iway gikenc ab lr s`c ,mizpian lehil jixv i`ny zial dxwz ileha :xaq dcedi iax .`l e` dxwz meyn xfbnl ez `ki` i` ,xi`n iaxe dcedi iax ibilt

dleqt dxwzdy gikede dlhac oeik :ixaq lld ziae ,da ixfb Ð.opixfb da s`e 'ek ewlgp `l :xaq xi`n 'xe .xfbnl `kil ez Ðäðùîåúëåñ äø÷îä,oiyer ep`y enk Ð

.odilr lqt oipzepe ,jkqa dlgz zeqpelk oixcqnyúåëåøà.d`neh ilawnc yxtn `xnbae .f"rla y"icpety`* =ïúåîë ïäéðéá çåéø ùé íàozie ,dlek ipt lr cetyl cety oia Ð

.leqtd lr daexn xykd oi` `d :jixt `xnbae ,dlek ipt lr oke .lqtd myàøîâãîåòë õåøôoia gipde ,dyly oiagx oiqta ziyrpy dvign ;xnz` zay zevign oiprl Ð

.xykk leqt dil dedc ,oizipzna `kd dzeekce .cnerk uext dil dedc ,dlek ipt lr oke .ceal zxezn dil `wtpc ,qt `lnk qtl qtàöåéå ñðëðáozenk agexd lqt `diy Ð

.micetyd lr xzei xie`de ,micetyd lr daexn my ozepy lqt dil ded `zydc ,mizpiay geixa `vile qpkil leki
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éáøxi`n iaxe .el liren wetwt oi`y Ð wtwti `l la` mizpian zg` lhep xne` xi`n

l`enyle .`xykzin mizpiay lqt ici lre .mixqpa oikkqn oi` :xn`c ,dinrhl

drax`a rvn`a lqet leqt jkq :(a,fi) onwl xn`ceedipc lirl ziyixtck `nwezin Ð

opiwtne ,milzkd cr opixn` dnewr otecc zen` dpny `l` ea oi`e rvn`a milqt ipy

,axk dil `xiaq ,inp i` .dkeqd on mixqp jpdl

rvn`a oia cvd on oia leqt jkq :onwl xn`c

,mizpiay mixqp ilqt `l jkld ,zen` rax`a

.qxhpewa yxit jk ,cgia leqt xeriy `kilc

dly mixqpy dxwzac ,ok yxity enr oicde

.`id jk dxwz mzqc ,ixii` drax` miagx

dxwz zxfb meyn drax` xqp ilqtcne`nl` Ð

:jixtc ,`xnba gken oke .did jk dxwz mzq

dxwz ilehaac :wiqne ?ibilt i`na l`enyl

ilehal wetwt liren oi` xi`n iaxlc .ibilt

cg` lehiy ira jkle ,drax` mixqpdy ,dxwz

`ziixan onwl jixtc` :dnize .mizpian

dil ded ,drax`a leqt rvn`a xn`c l`enyl

meyn :xnel yie !iiepyle oizipznn iieyw`l

,drax` ly mixqp `icda ipzw `l oizipznc

.dxwz mzq gkn `l`

õåøô,xn`c iqei 'xk dkldc d`xp Ð cnerk

xyt` :(mye a,fi) zexekac ipy wxt

ibilt`cn .mc` icia zegtd lkl ,mvnvl

oilegc ipy wxtae ,cnerk uexta `kd i`xen`

`de .aexk dvgn lr dvgna (mye a,gk)

oi`nhc ,oiey ode mipyl ewlg iab mzd opixn`wc

mvnvl xyt` i`y itl odipyqxg ilka Ð

(mye a,fi) zexekaa opixn`wck ,ecen edlek,

oizrnyc xnel oi`e .zeneb dia zi`c meyn

cnerk uext ixwe ,xyt` i` xn`c o`nk elit`

lr s` oiey ody epl dnecyk ,dvgn lr dvgn

oiey opi` `nyc abwxt `nrh yxtn `dc Ð

oilegc ipy wxtae ,(mye a,eh) oiaexirc ipy

ikdc meyn ,aexke cnerk ied `lc (a,gk)

.`aex hegye ,`aex xecb :dynl `pngx dixnb`

,wtqn xeq` `ed ikd e`lac meyn dil wetize

wxta oihiba jixtc `de .`aex xiiy `nyc meyn

icda ediiexz ez`c iab (a,mye `,gr) "wxefd"

!mvnvl xyt` i` `de ,zen` rax`a iccd

mewn lkn ,ililbd iqei 'xk dkld `dz elit`

zelibx oi`y ,jka dpynd cinrdl `ed wgec

wxtae .zg` zaa `al epeek `l `nzqne ,zeidl

(mye `,al zereay) "zecrd zreay"
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף טו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קכו
`xew dida cenr eh sc ± ipy wxt`nei

íöîöì øùôà àäålk :uxzn ikd `veie qpkpa uxznwc i`dc jzrc `wlq `w Ð

ezenkozenk oiekle mvnvl jxc oi`c ,`veie qpkpa `ed `nzq ,`ed `veie qpkpa Ð

:oizipzn ipzwe ,mvnvl xyt` jkl ezrc ozi m` `de :opikxte .xzei `le zegt `l ynn

.cnerk uext dil dede ,dxyk ozenkéãòîá éîà éáø øîà éðùîåóxyk` `l oizipzn Ð

agx lr mizpiay geix sicrna `l` ,mvnvna

ipzwc "ozenk"e ,oicetyd.`veie qpkpa Ðàáø
øîàoipezp eid m`e ,mvnvna elit` Ð

izy oicetyd,axr jkq ly mipwl opzep Ð

lr mipwd iy`x ozep epi` m` jgxk lrc

dil ded jklde ,ux`l oiltep od ixd oicety

.olhane ,leqtd lr daexn xykíéìë éàìáá
lr yly oda oi`y zeiplhna :yxtn onwl Ð

,d`neh ilawn `l `zydc ab lr s`c ,yly

ez` ilknc oeik,inp zekex` .opax da xefb Ð

`l` ,icinl efg `lc ,d`neh ilawn `l `zyd

.ez`w ilknäîò íéòøë éúùå äëåøàáÐ

.efg i`nl yxtn onwleäøö÷.dizelbxne dizey`xn cvl ,dhnd agexa xy` mze` Ð
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opgei iaxe .`id ililbd iqei iax :ipyne !mvnvl xyt` i` `de :jixt zg`k mdipy extk iab

"oig` drax`" wxt oke .ililbd iqei iaxk dkld oi`c rnyn .opax `niz elit` :ipyn

'xk `pz ol mzq `l opgei iaxc `ail` :xn` ,o`py in rcei ipi` zeig` iab (`,gk zenai)

miny iciac ,d`xp jkl .ililbd iqeiicia la` .miny iciak eed ipde ,ezenk dkld oi` Ð

mc`oizrnyc jd gkenck ,ezenk dkld Ð

`d :dniz yie .(`,gk) oilegc ipy wxtae

jeynd igl :(a,d) oiaexirc `nw wxt opixn`c

zen` rax`n zegt ieand jezl iean ly iptecn

zen` rax` ,exizdl xg` igl jixv oi` ÐÐ

dixa `ped ax xn`we .exizdl xg` igl jixv

la` ,dpeny ieana `l` exn` `l :ryedi axc

dray ieana.uextd lr daexn cnera xzip Ð

,igl jixv `l dpeny ieana elit` :xne` iy` ax

yitp cner i` :jytp dnndaexn cnera xzip Ð

yitp uext i` ,uextd lr.igl meyn oecp Ð

zxn` i`n .zen` rax` igla oi` ok m` ,xnelk

ediieexz eeyxxal xyt` i`c rnyn .lwdl mdixac wtq lke ,mdixacc wtq dil ded Ð

,wtqn my cecnl minkg edegixhd `l `l` ,xxale cecnl xyt` mlerl :xnel yie !xacd

`ziixe`c `xeqi` dzid m` ,mewn lkn .`id `giky `lc `zline ,oiey od ok m` `l` xeqi` yyg `kil yitp uext oia yitp cner oiac oeikdfne .cecnl xyt`c oeik ,xeq` did Ð

xzen cnerk uext ol `niiwc ,exzyil iccd ik eey ik iy` ax lr zeywdl oi`i`xen` ipdc :yxtl yie .xeq` cnerk uext dil `xiaqc ,ryedi axc dixa `ped ax lr i`w mzdc Ð

aexk dvgn lr dvgne cnerk uextcixyc o`ne .mc` icia elit` mvnvl xyt` i`c ,opaxk ixaq ivn Ðcnerk uextdy epl dnecyk Ðxnel cenlz`e .daexn cner `ni`c meyn Ð

oiey odyoiey ody xnel cenlz`e ,daexn uext xn`c meyn xq`c o`ne .`aex uextz `l xn` `pngx Ð`gip `zyde .dhigyc dvgn lr dvgn oiprl oke .`aex xecb xn` `pngx Ð

yitp cner i`c ab lr s` ,oiey od `ny `nlra `yyg meyn xeq` did `ziixe`c `witqc rnync :dyw ,edine .cecnl xyt` i`c oeik ,lwdl mdixac wtqc `idd ithi`e ,xzen Ð

yitp uextmvnvl xyt` i`c ab lr s` ,inp mzd ?mvnvl xyt` mc` iciac zexiir izy oia oeekn bexd `vnpc `iddn (mye a,fi) zexekac ipy wxt (inp) wiic ikid ok m`e .xzen Ð

oeeklecnerk uext xq`c o`nl :cere .oiey od `nyc meyn ,`ziixe`c yyg meyn zelbr izy oi`ianc opax ecen Ð`le ,`aex xecb dynl `pngx dil xn`c mrhn `l` xq` `l Ð

`ziixe`c `witq ied elit` iglc `idda ,ok m`e .daexn uextd `nyc mrhnmvnvl xyt` `de :oizrnya jixtc i`dne .xzen yitp cner oia uext oiac oeik ,ixzyz Ðwcwcl oi` Ð

oipr meya xyt` i` :xnelk `l` ,`nlrc "mvnvl xyt` i`" enk ied `lc ,ok dkld `diy di`x oi` inp mzqxible .mz epiax oke .mvnvl xyt` i` `de :qixb l`ppg epiaxc ,xac mey

d oia edyn xie` `di `lyxykd oi`y `vnpe ,leqtl xykd oia edyn xie` `di `ly leqtd lv` eaxwl xykd jk lk wgec epi`c ,`veie qpkp `ln eze` ,xykda `lnnyk cetyl jkq

izy mipezp eid m` ,miticrn opi` `niz elit`c :ipyn `axe .xie`d lk dqkzpy o`kne o`kny micetyd lr xykd on `ay cr xnelk ,sicrna :ipyne .leqtd lre xie`d lr daexn

axr opzepxg` oipra la` ,`axl ipdn axre izy `weec :inp i` .leqta jnqp xykdy ,xie`d lk dqkzi `ly xyt` i` Ðaxre izy la` .sicri `l `ny opixfbc ,`l Ðxyt` i` Ð

zexeka seqc `iddae ,xtq meya epi` (a,eh) oiaexirc `nw wxtae ."sicrn epi`ya `niz elit` `ax xn`" :mixtqd aexa aezky enk opiqxb `l df itle .xykd leti `ly dtcrd `la

ixiyr o`xwe ixiyra mipy e`vic (a,q)mvnvl xyt` i` ixn`c ,opaxk i`c .mvnvl xyt` miny icia elit` :xn`c ,ililbd iqei iaxk dl xaqc rnyn Ð,ixiyr ied mcwy eze` Ð

ixiyr xyr cg`le ixiyr ixiyrl `xw eli`k dil dede ,ea wzy elit`ehxt en` zgzc (a,gl) oilegc ipy wxt seqc `idda oke .epnn ixiyr my xwrp `ly ,yecw xyr cg` oi`y Ð

i` xaq elit`c ,zexeka seqc `idd :zegcl yie !aexd xg` mixa`a ekld `ax irac `d iab (`,r oileg) "dywnd dnda" wxta oke .miigl yxit dfe dzinl yxit dfa opinwe`c ,mezil

m`xw zg` zaae ,ixiyr mdipy zexwl oeekzpe ,exiagl edyn mcw dfi` xikdl leki oi`c oeik ,mvnvl xyt`opixn`wc `de .ixiyr xyr cg`l jk xg`e ixiyr ixiyrl `xwl inc `l Ð

iycw ediieexz zg` zaa la` :mzdmipy e`vie jdn jixt (`,`p) oiyecwc ipy wxte (`,p oiaexir) "ede`ivedy in" wxtc ,`iyw ,edine .izyxitck [`l`] ,mevnva zg` zaa ynn `l Ð

yecw oexg` oi` df xg` dfac oeike ,dil `iywc rnyne .epi` zg` zaa elit` df xg` dfa epi`y lk :xn`c ,daxl ixiyraycwn enk ,dfl `le dfl `l yecw `di `l zg` zaa Ð

i`c oeik ?yecw `ed j`id ,jixt `xzanc :xnel yie !yecw eili`n ixiyr jytp dnn ,mvnvl dil xyt` i`c oeik ,`kdn dcic my z`ixw lcc ?df zeidl leki j`ide .dzeg`e dy`

mvnvl xyt`.exeaic zngn `l` yecw epi` Ð

àäåwlq `w Ð mvnvl xyt``veie qpkpa uxznwc `dc jzrc `uext dil dede ,dxyk ozenk :oizipzn ipzwe 'ek `de .mvnvl jxc oi`c ,`ed `veie qpkpa ezenk lk :uxznw ikd Ð

mlerlc ely `iyewa yyeg epi`c ,aiynk `l` epi`y ,cenlzdc `ibeq ef oi`c :dywe .qxhpewa yxit jk ,oinvnevna xyk` `l oizipzne .sicrna :in` 'x xn` ;ipyne .cnerk

.axr opzep izy oipezp eid m` ,`axca qxhpewa yxit df oiprae .elhane leqt jkq lr dax xyk jkq `vnpe ,micetyd dqkny cr lqta daxny ,sicrna :xnel yie !`veie qpkpa ixii`

axre izy oirk gipdl dpynyk la` .xyka daxi `l dizrc` e`lc oipnifc meyn ,ipdn `l sicrnac `ax ol rnyn `w `yexit i`dlei`dl dyw ,edine .daxi `ly xyt` i` Ð

epi`e ,oaxiry :(a,h) lirlc ohagykc qxhpewa yxity enk envr ipta cg` lk xkipe ,dfa df oiaxern oi`c oeik ,aex xykdy it lr s` xyka leqt jkq lhaziy dnec oi`c :`yexit

cnerk uext xn`c o`nk iiepyl `axe in` iax `zyd `niiw `lc ezqxib itl `gipe .ziyixtck ,mvnvl xyt` i` `de :qxbc ,xwir mz epiax zqxibe .xyk edip ide leqt edip id xkip

(a,fh) oiaexirc `nw wxtc ,`zkldk `lc epiide ,xeq` cnerk uext xn`c o`nk iiepyl `zyd iniiw qxhpewd zqxibl la` .mvnvl xyt` i`c `kxit jd `kd opixn`w edleklc ,xeq`

.xzen xn`c o`nk dkld opiwqt

äëåøàádzidy dhn :(d dpyn) xyr dpeny wxt milk zkqna opzc .mirxk izye dkex`a i`nhn `l opaxc .dingp iaxk oizrnyc `ibeq Ð mirxk izye dxvwa mirxk izye

mirxk izye dxvw dlhip ,qxcn d`nhmirxk izye dkex` ,d`nh Ð.dxagle xefgl eteqy ,cg` mc` ly dleke ,zniiw dhnd lkyk `wece .`nhn dingp iaxe ,dxedh Ð

mirxk izye dxvw ,mirxk izye dkex` `ki` elit` ,ith dxagle xefgl oteq oi`e li`ed ,mc` ipa ipy ly e` ,dzvwn ca`p m` la`xyr dpeny wxt milk zkqna opzck ,dxedh Ð

oitzey e` oig` dewlg ,divg dca`y e` divg dapbpy dhn :dl opiziin (a,p zekxa) "elk`y dyly" wxtae ,(h dpyn)dexifgd ,dxedh Ðopzc `de .`adle o`kn d`neh zlawn Ð

dly dhnl dxage qxcn d`nh dzidy rxk :mzddyxit .d`nh Ð,dpyi d`nehl xfeg dhnl exagy xg`l epiid !`nh dicegl rxkc :`nl` .qxcn rbn dhnde ,qxcn d`nh `id Ð

exag `ly onf lk la` .dxedh dhna elit`.d`nh dhnn yxity it lr s` ,dxedh Ð
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קכז
`xew dida cenr eh sc ± ipy wxt`nei

íöîöì øùôà àäålk :uxzn ikd `veie qpkpa uxznwc i`dc jzrc `wlq `w Ð

ezenkozenk oiekle mvnvl jxc oi`c ,`veie qpkpa `ed `nzq ,`ed `veie qpkpa Ð

:oizipzn ipzwe ,mvnvl xyt` jkl ezrc ozi m` `de :opikxte .xzei `le zegt `l ynn

.cnerk uext dil dede ,dxyk ozenkéãòîá éîà éáø øîà éðùîåóxyk` `l oizipzn Ð

agx lr mizpiay geix sicrna `l` ,mvnvna

ipzwc "ozenk"e ,oicetyd.`veie qpkpa Ðàáø
øîàoipezp eid m`e ,mvnvna elit` Ð

izy oicetyd,axr jkq ly mipwl opzep Ð

lr mipwd iy`x ozep epi` m` jgxk lrc

dil ded jklde ,ux`l oiltep od ixd oicety

.olhane ,leqtd lr daexn xykíéìë éàìáá
lr yly oda oi`y zeiplhna :yxtn onwl Ð

,d`neh ilawn `l `zydc ab lr s`c ,yly

ez` ilknc oeik,inp zekex` .opax da xefb Ð

`l` ,icinl efg `lc ,d`neh ilawn `l `zyd

.ez`w ilknäîò íéòøë éúùå äëåøàáÐ

.efg i`nl yxtn onwleäøö÷.dizelbxne dizey`xn cvl ,dhnd agexa xy` mze` Ð
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opgei iaxe .`id ililbd iqei iax :ipyne !mvnvl xyt` i` `de :jixt zg`k mdipy extk iab

"oig` drax`" wxt oke .ililbd iqei iaxk dkld oi`c rnyn .opax `niz elit` :ipyn

'xk `pz ol mzq `l opgei iaxc `ail` :xn` ,o`py in rcei ipi` zeig` iab (`,gk zenai)

miny iciac ,d`xp jkl .ililbd iqeiicia la` .miny iciak eed ipde ,ezenk dkld oi` Ð

mc`oizrnyc jd gkenck ,ezenk dkld Ð

`d :dniz yie .(`,gk) oilegc ipy wxtae

jeynd igl :(a,d) oiaexirc `nw wxt opixn`c

zen` rax`n zegt ieand jezl iean ly iptecn

zen` rax` ,exizdl xg` igl jixv oi` ÐÐ

dixa `ped ax xn`we .exizdl xg` igl jixv

la` ,dpeny ieana `l` exn` `l :ryedi axc

dray ieana.uextd lr daexn cnera xzip Ð

,igl jixv `l dpeny ieana elit` :xne` iy` ax

yitp cner i` :jytp dnndaexn cnera xzip Ð

yitp uext i` ,uextd lr.igl meyn oecp Ð

zxn` i`n .zen` rax` igla oi` ok m` ,xnelk

ediieexz eeyxxal xyt` i`c rnyn .lwdl mdixac wtq lke ,mdixacc wtq dil ded Ð

,wtqn my cecnl minkg edegixhd `l `l` ,xxale cecnl xyt` mlerl :xnel yie !xacd

`ziixe`c `xeqi` dzid m` ,mewn lkn .`id `giky `lc `zline ,oiey od ok m` `l` xeqi` yyg `kil yitp uext oia yitp cner oiac oeikdfne .cecnl xyt`c oeik ,xeq` did Ð

xzen cnerk uext ol `niiwc ,exzyil iccd ik eey ik iy` ax lr zeywdl oi`i`xen` ipdc :yxtl yie .xeq` cnerk uext dil `xiaqc ,ryedi axc dixa `ped ax lr i`w mzdc Ð

aexk dvgn lr dvgne cnerk uextcixyc o`ne .mc` icia elit` mvnvl xyt` i`c ,opaxk ixaq ivn Ðcnerk uextdy epl dnecyk Ðxnel cenlz`e .daexn cner `ni`c meyn Ð

oiey odyoiey ody xnel cenlz`e ,daexn uext xn`c meyn xq`c o`ne .`aex uextz `l xn` `pngx Ð`gip `zyde .dhigyc dvgn lr dvgn oiprl oke .`aex xecb xn` `pngx Ð

yitp cner i`c ab lr s` ,oiey od `ny `nlra `yyg meyn xeq` did `ziixe`c `witqc rnync :dyw ,edine .cecnl xyt` i`c oeik ,lwdl mdixac wtqc `idd ithi`e ,xzen Ð

yitp uextmvnvl xyt` i`c ab lr s` ,inp mzd ?mvnvl xyt` mc` iciac zexiir izy oia oeekn bexd `vnpc `iddn (mye a,fi) zexekac ipy wxt (inp) wiic ikid ok m`e .xzen Ð

oeeklecnerk uext xq`c o`nl :cere .oiey od `nyc meyn ,`ziixe`c yyg meyn zelbr izy oi`ianc opax ecen Ð`le ,`aex xecb dynl `pngx dil xn`c mrhn `l` xq` `l Ð

`ziixe`c `witq ied elit` iglc `idda ,ok m`e .daexn uextd `nyc mrhnmvnvl xyt` `de :oizrnya jixtc i`dne .xzen yitp cner oia uext oiac oeik ,ixzyz Ðwcwcl oi` Ð

oipr meya xyt` i` :xnelk `l` ,`nlrc "mvnvl xyt` i`" enk ied `lc ,ok dkld `diy di`x oi` inp mzqxible .mz epiax oke .mvnvl xyt` i` `de :qixb l`ppg epiaxc ,xac mey

d oia edyn xie` `di `lyxykd oi`y `vnpe ,leqtl xykd oia edyn xie` `di `ly leqtd lv` eaxwl xykd jk lk wgec epi`c ,`veie qpkp `ln eze` ,xykda `lnnyk cetyl jkq

izy mipezp eid m` ,miticrn opi` `niz elit`c :ipyn `axe .xie`d lk dqkzpy o`kne o`kny micetyd lr xykd on `ay cr xnelk ,sicrna :ipyne .leqtd lre xie`d lr daexn

axr opzepxg` oipra la` ,`axl ipdn axre izy `weec :inp i` .leqta jnqp xykdy ,xie`d lk dqkzi `ly xyt` i` Ðaxre izy la` .sicri `l `ny opixfbc ,`l Ðxyt` i` Ð

zexeka seqc `iddae ,xtq meya epi` (a,eh) oiaexirc `nw wxtae ."sicrn epi`ya `niz elit` `ax xn`" :mixtqd aexa aezky enk opiqxb `l df itle .xykd leti `ly dtcrd `la

ixiyr o`xwe ixiyra mipy e`vic (a,q)mvnvl xyt` i` ixn`c ,opaxk i`c .mvnvl xyt` miny icia elit` :xn`c ,ililbd iqei iaxk dl xaqc rnyn Ð,ixiyr ied mcwy eze` Ð

ixiyr xyr cg`le ixiyr ixiyrl `xw eli`k dil dede ,ea wzy elit`ehxt en` zgzc (a,gl) oilegc ipy wxt seqc `idda oke .epnn ixiyr my xwrp `ly ,yecw xyr cg` oi`y Ð

i` xaq elit`c ,zexeka seqc `idd :zegcl yie !aexd xg` mixa`a ekld `ax irac `d iab (`,r oileg) "dywnd dnda" wxta oke .miigl yxit dfe dzinl yxit dfa opinwe`c ,mezil

m`xw zg` zaae ,ixiyr mdipy zexwl oeekzpe ,exiagl edyn mcw dfi` xikdl leki oi`c oeik ,mvnvl xyt`opixn`wc `de .ixiyr xyr cg`l jk xg`e ixiyr ixiyrl `xwl inc `l Ð

iycw ediieexz zg` zaa la` :mzdmipy e`vie jdn jixt (`,`p) oiyecwc ipy wxte (`,p oiaexir) "ede`ivedy in" wxtc ,`iyw ,edine .izyxitck [`l`] ,mevnva zg` zaa ynn `l Ð

yecw oexg` oi` df xg` dfac oeike ,dil `iywc rnyne .epi` zg` zaa elit` df xg` dfa epi`y lk :xn`c ,daxl ixiyraycwn enk ,dfl `le dfl `l yecw `di `l zg` zaa Ð

i`c oeik ?yecw `ed j`id ,jixt `xzanc :xnel yie !yecw eili`n ixiyr jytp dnn ,mvnvl dil xyt` i`c oeik ,`kdn dcic my z`ixw lcc ?df zeidl leki j`ide .dzeg`e dy`

mvnvl xyt`.exeaic zngn `l` yecw epi` Ð

àäåwlq `w Ð mvnvl xyt``veie qpkpa uxznwc `dc jzrc `uext dil dede ,dxyk ozenk :oizipzn ipzwe 'ek `de .mvnvl jxc oi`c ,`ed `veie qpkpa ezenk lk :uxznw ikd Ð

mlerlc ely `iyewa yyeg epi`c ,aiynk `l` epi`y ,cenlzdc `ibeq ef oi`c :dywe .qxhpewa yxit jk ,oinvnevna xyk` `l oizipzne .sicrna :in` 'x xn` ;ipyne .cnerk

.axr opzep izy oipezp eid m` ,`axca qxhpewa yxit df oiprae .elhane leqt jkq lr dax xyk jkq `vnpe ,micetyd dqkny cr lqta daxny ,sicrna :xnel yie !`veie qpkpa ixii`

axre izy oirk gipdl dpynyk la` .xyka daxi `l dizrc` e`lc oipnifc meyn ,ipdn `l sicrnac `ax ol rnyn `w `yexit i`dlei`dl dyw ,edine .daxi `ly xyt` i` Ð

epi`e ,oaxiry :(a,h) lirlc ohagykc qxhpewa yxity enk envr ipta cg` lk xkipe ,dfa df oiaxern oi`c oeik ,aex xykdy it lr s` xyka leqt jkq lhaziy dnec oi`c :`yexit

cnerk uext xn`c o`nk iiepyl `axe in` iax `zyd `niiw `lc ezqxib itl `gipe .ziyixtck ,mvnvl xyt` i` `de :qxbc ,xwir mz epiax zqxibe .xyk edip ide leqt edip id xkip

(a,fh) oiaexirc `nw wxtc ,`zkldk `lc epiide ,xeq` cnerk uext xn`c o`nk iiepyl `zyd iniiw qxhpewd zqxibl la` .mvnvl xyt` i`c `kxit jd `kd opixn`w edleklc ,xeq`

.xzen xn`c o`nk dkld opiwqt

äëåøàádzidy dhn :(d dpyn) xyr dpeny wxt milk zkqna opzc .mirxk izye dkex`a i`nhn `l opaxc .dingp iaxk oizrnyc `ibeq Ð mirxk izye dxvwa mirxk izye

mirxk izye dxvw dlhip ,qxcn d`nhmirxk izye dkex` ,d`nh Ð.dxagle xefgl eteqy ,cg` mc` ly dleke ,zniiw dhnd lkyk `wece .`nhn dingp iaxe ,dxedh Ð

mirxk izye dxvw ,mirxk izye dkex` `ki` elit` ,ith dxagle xefgl oteq oi`e li`ed ,mc` ipa ipy ly e` ,dzvwn ca`p m` la`xyr dpeny wxt milk zkqna opzck ,dxedh Ð

oitzey e` oig` dewlg ,divg dca`y e` divg dapbpy dhn :dl opiziin (a,p zekxa) "elk`y dyly" wxtae ,(h dpyn)dexifgd ,dxedh Ðopzc `de .`adle o`kn d`neh zlawn Ð

dly dhnl dxage qxcn d`nh dzidy rxk :mzddyxit .d`nh Ð,dpyi d`nehl xfeg dhnl exagy xg`l epiid !`nh dicegl rxkc :`nl` .qxcn rbn dhnde ,qxcn d`nh `id Ð

exag `ly onf lk la` .dxedh dhna elit`.d`nh dhnn yxity it lr s` ,dxedh Ð
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אגרות קודש

 ב"ה,  שושן פורים קטן, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו

ובעת רצון יזכירוהו וכל שכותב אודותם - על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל.

והרי נמצאים אנו בחדשי אדר, ונקודתם ימי הפורים, חדש הצלחה ליהודים בכל עניניהם.

ולהעיר אשר כמובן מחז"ל )מגילה יג, ב. ועוד( נס פורים תלוי הי' בזה, שבאדר נולד משה רבנו, 

והוסיפו רז"ל ביאור, שהיתה אז השנה מעוברת, והי' זה באדר ראשון )סוטה יב, ב(.

- ובפרט דהש"ס דילן פליג על הירושלמי )מגילה פ"א ה"ה( ולא הביא )מגילה ו, ב( את המ"ד 

דאותה השנה )דהפיל פור( הייתה מעוברת.

וידוע פירוש האריז"ל על הכתוב, והימים האלה )כשהם( נזכרים )הרי הם גם( ונעשים.

בברכה לבשו"ט בעניני הכלל והפרט

מ. שניאורסאהן



קכח
`xew did` cenr fh sc ± ipy wxt`nei

äìéáç.cgia Ðäìéáç úøäèîåmixa` mixa` dl dler dliah oi` `id d`nh m` Ð

.dliahne dpwzn `l`àãåâà åäðéëîñîìagex `lnk agxd lzekd lv` oaxwl Ð

.dizelbxnle dizey`xnl lzekle mirxkd on mivr ozepe ,dhnéìùà àãùîåozepe Ð

.qxcn `nhne akynl die`xe ,bxqne milagàôéù.`"wyil* =éîâ ìùå.w"pei** =

äéøéù.da xiizype dzgtp oebk Ðéô ìò óàÐ

milk) opzc ,d`nehl xeriykn eiykr dzegty

.dyy lr dyy utn :(a dpyn f"k wxtïéà
ïéëëñîdzid dzlgze ,ez`w ilkne li`ed Ð

dcpde afd akyn z`neh zlawn.äìåãâ
äá ïéëëñî.jekiql `nzqc ,`ed ilk e`lc Ð

äàîåè úìá÷î àéä óà`nzq :xaqw Ð

.`id ilke ,daikylçôè ììç íù ïéàù àìàÐ

xeriyk migth dray agxe jxe` jyna daeb

eze` lr yicbd lk yicbd jk xg`e .dkeq

did `le ,eil`n jkq my dyrp eiykrc ,llg

.dligzn jkq my eilr'åë íù ùé íà ìáàÐ

gth llgeze` lr jkq my `vnp .`ed ld` Ð

diabny cr dlrnl dhnln ea hhegyke ,yicb

dxyr daeb xeriyl llgd z`ef oi` Ð

,zeptcd `l` owzn epi` ixdy ,eziiyr

ixde ,ieyrd on `le dyrz opixn` `l zeptcae

da wwge ,dxyrn dzegty dkeqk `id

.dxyrl dnilydeàîøéî äì éîøã àëéàÐ

"epy `l" oeyla `ped axc `dl ipzn `l

`nxin oizipzn inx `l` ,oizipzn iyextle

.xnz` `iepy` `ped axce ,`ziixa`äðùî
ìùìùîä.leyly ixw dhnl dlrnln lk Ð

äèîì äìòîìîdvignd bex`l ligzdy Ð

.dhn itlk `ae bxe`e jkqd lv`íéçôè äùìù
äìåñô,y`x zaa icbd xwcfiy ick epiidc Ð

.dleqt :oxn`cäìòîì äèîìîligzdy Ð

.dlere diabne ,rwxwl jenq dhnln bex`l

dxyr diabdy oeik`ly it lr s`e ,dxyk Ð

.jkql ribdäèîìîù íùë øîåà éñåé éáø
äìòîì.dxyr zbix`a eic Ðäìòîìî êë
äèîìddeab elit`e ,dxyr zbix`a eic Ð

dielz dvign :xaqwe .dxyk ux`d on daxd

.zxzn dxyràøîâúåøéöç éúù ïéáù øåá
oia dvigne ,ef xvga eivge ef xvga eivg Ð

oi`e ,xead it lr dielze zkldne ,zexivgd

.ef mr ef axrl mdipia gztäðîî ïéàìîî ïéà
.efl `ian ef xvg ininy itl ,ef `le ef `l Ð

äèîìî ïéá.minl jenq Ðåðâåà êåúî ïéáÐ

calae .mind on wegx dlrnln oia :xnelk

`zlin `gkenc ,xea ly obe` jeza `dzy

`nrh opiyxtne .ziyrp mind obe` liayac

lwc ,mina zxzn dielz dvigny :oiaexira

,xead it lr zkldne zexivgd z` zvvegd dvign la` .mina minkg eliwdy `ed

ziyrpd `l` mina zxzn dielz dvign oi`c ,zxzn dpi` mind liaya dyrp `ly

oiyerc (a,ft) oiaexira opzc ,mid on dlrnly `xhfefb oebk ,mind ieln xizdl liaya

.xead obe` jezay ef oebke ,dielz dvign dl
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äèîdliag z`nhne .milkc xyr dpeny wxt `id dpyn Ð dliag z`nhn`idyk Ð

xa` xa` dwxtzp la` ,cgi zxaegnizye dxvwa elit` d`neh zlawn dpi` Ð

dxaige xfge dwxtzp m`y ,xfril` iax dcen mewn lkne .mirxk.dz`nehl zxfeg Ð

dpwzn `l` ,mixa` mixa` dl dler dliah oi` `id d`nh m` dliag zxdhne :xn`wck

,mixa` z`nhn :mixne` minkge .dliahne

'ipznc `hdix ok .mirxk izye dkex`a wiqnck

`l milkc `ztqeza la` .dxe`kl milkc

on dyxity rxk ,cvik :`ipzc .ikd rnyn

df ixd :xne` xfril` iax .dxvwd mr dkex`d

dliahd m`e ,xeaigminkge .zvveg dpi` Ð

itle .zvveg dliahd m`e ,xeaig epi` :mixne`

z`nhne :'oizipznc `yexit ikd 'tqezd zhiy

cg` `nhp m` dnily dlekyk mykc ,dliag

dlek z`nhp dixa`nrxkd yxityk inp jk Ð

dxvwd mr zcnere ,dkex`d on,`ed xeaig Ð

ipzwc epiide .dxvwd z`nhp rxkd z`nhp m`e

xeaig df ixd :xne` xfril` iax :`ztqeza

cgia dxvwde rxkd liahd m` ,dliag zxdhne

`viig `lc `kid ik ,dilr zvveg dxvwd oi`

z`nhin :mixne` minkge .dnilyd z` liahna

rxkd z`nhp m`e ,dliag `le mixa``id Ð

epiide .dnilyk xeaig dpi`e ,dxvw `le d`nh

,xeaig dpi` mixne` minkge :`ztqeza ipzwc df

`le ,dnvr ipta rxkd liahn .mixa` zxdhne

dxvwd mr rxkd ,dliagzvveg dxvwdy Ð

,dnily dhn liahndc ,dnilyk dpi`e .dilr

dwxit `ly it lr s`.dxedh Ð

úøäèîåur ilk iheytc rnyn Ð dliag

,zeqxcnl `ifgc dhn oebk ,oi`nh

iax" wxt rnync `de .dewna dxdh edl zi`e

dxdh dl oi` utnc (mye `,ct zay) "`aiwr

dewnalye `tiy lya mzdc :mz epiax xne` Ð

`nw `aa) "lbxd cvik" wxt opixn`c `de .inb

axr z`nehl oia dl iziinwe utn iab (mye a,dk

dxdh el yiy rnync ,dray z`nehl oia

z`neh oiclc yxtl ep`a elit`c !dray xg`l

meyn d`nehd a` zeidl :xnelk ,xn`w dray

hd xac jl oi`cok m` `l` dray z`neh `n

d`nehd a` `eddil zil i` mewn lkn Ð

dewna dxdh,d`nehd a` zeyril leki oi` Ð

xnel jixv `l` .(a,cw) oiaexir idliya gkenck

oipn zna utnc `ziixa `iddcixiinc rnyn Ð

ly zlvgn oebk ur lya oia ,utn lka dil

iax xn`" wxt opiwiice .inbe `tiy lya oia ,mipw

,inbe `tiy ly utnn (`,ct sc zay) "`aiwr

opiwiic (a,dk `nw `aa) "lbxd cvik" wxtae

ur ilk iheytl edl zi`c `de .ur ly utnn

ur ilk ilawn iab aizk ipiny zyxt seqac "`aei mina"c `xwc ab lr s` dewna dxdh

"wy e` xer e` cba e` ur ilk lkn" :aizkcaizkc ,`xw jci`n ol `wtp mewn lkn Ð

"e`hgzz ur ilk lke mifr dyrn lk" :oicn zyxtamifr dyrn dn :xninl `kilc Ð

owixe `ln lhlhn`ln `l` ezeyrl jxc oi`y ,wy iab `l` ikd yxcnl jiiy `lc Ð

."ewy l` yi` mditqk aiydle" :(an ziy`xa) aizkck ,ze`yn ea z`yl ieyry ,owixe

àìãodilr ayig elit`e Ð mixiyrl `le miiprl `l 'ifgdaygn dia `ipdn yly lr ylyn dzegt zilhnc (`,cv) "z`hg mc" wxt migafa rnync `de .ezrc dlha Ð`lc Ð

.milkc dpenye mixyr wxt ziyixtck ,eiyrn jezn zxkip ezaygn mzdc ,incìáàdkeql dkeq oia iab (`,i) lirl xn`c ,dinrhl `ped ax :xninl opivn Ð gth llg my yi m`

drax` mzd xn`c o`n `nye .gth.jiiy `l `kd dxyr mzd xn`c l`enyl `dc ,dcen `kd Ðïéá.epbe` jezn ,dhnln oia :oda aezky mixtq yie Ð epbe` jezn oia dhnln

ok m`c ,okzi `leeztyl jenq xead jeza i`c ,xeal ueg epiid dlrnln Ðlr zkldne zexvgd izy oia oiwiqtny dcedi 'x xn`wc ,odipiay lzek epiid ok m`e ,epbe` jezn epiid Ð

dhnl :xn` `ped axc (`,et oiaexir) "oitzzyn cvik" wxt i`xen` ibiltc ,l`ilnb oa oerny oaxc dlrnl oebk `nw `pzc dlrnl ied `l ok m`c :cere .xead itdlrnl ,ynn dhnl Ð

dhnl :xne` dcedi axe .xeaa dfe dfe ,ynn dlrnl Ðdlrnl] ,mind on dhnl Ð.[mind on dlrnl Ð
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קכט
`xew did` cenr fh sc ± ipy wxt`nei

äìéáç.cgia Ðäìéáç úøäèîåmixa` mixa` dl dler dliah oi` `id d`nh m` Ð

.dliahne dpwzn `l`àãåâà åäðéëîñîìagex `lnk agxd lzekd lv` oaxwl Ð

.dizelbxnle dizey`xnl lzekle mirxkd on mivr ozepe ,dhnéìùà àãùîåozepe Ð

.qxcn `nhne akynl die`xe ,bxqne milagàôéù.`"wyil* =éîâ ìùå.w"pei** =

äéøéù.da xiizype dzgtp oebk Ðéô ìò óàÐ

milk) opzc ,d`nehl xeriykn eiykr dzegty

.dyy lr dyy utn :(a dpyn f"k wxtïéà
ïéëëñîdzid dzlgze ,ez`w ilkne li`ed Ð

dcpde afd akyn z`neh zlawn.äìåãâ
äá ïéëëñî.jekiql `nzqc ,`ed ilk e`lc Ð

äàîåè úìá÷î àéä óà`nzq :xaqw Ð

.`id ilke ,daikylçôè ììç íù ïéàù àìàÐ

xeriyk migth dray agxe jxe` jyna daeb

eze` lr yicbd lk yicbd jk xg`e .dkeq

did `le ,eil`n jkq my dyrp eiykrc ,llg

.dligzn jkq my eilr'åë íù ùé íà ìáàÐ

gth llgeze` lr jkq my `vnp .`ed ld` Ð

diabny cr dlrnl dhnln ea hhegyke ,yicb

dxyr daeb xeriyl llgd z`ef oi` Ð

,zeptcd `l` owzn epi` ixdy ,eziiyr

ixde ,ieyrd on `le dyrz opixn` `l zeptcae

da wwge ,dxyrn dzegty dkeqk `id

.dxyrl dnilydeàîøéî äì éîøã àëéàÐ

"epy `l" oeyla `ped axc `dl ipzn `l

`nxin oizipzn inx `l` ,oizipzn iyextle

.xnz` `iepy` `ped axce ,`ziixa`äðùî
ìùìùîä.leyly ixw dhnl dlrnln lk Ð

äèîì äìòîìîdvignd bex`l ligzdy Ð

.dhn itlk `ae bxe`e jkqd lv`íéçôè äùìù
äìåñô,y`x zaa icbd xwcfiy ick epiidc Ð

.dleqt :oxn`cäìòîì äèîìîligzdy Ð

.dlere diabne ,rwxwl jenq dhnln bex`l

dxyr diabdy oeik`ly it lr s`e ,dxyk Ð

.jkql ribdäèîìîù íùë øîåà éñåé éáø
äìòîì.dxyr zbix`a eic Ðäìòîìî êë
äèîìddeab elit`e ,dxyr zbix`a eic Ð

dielz dvign :xaqwe .dxyk ux`d on daxd

.zxzn dxyràøîâúåøéöç éúù ïéáù øåá
oia dvigne ,ef xvga eivge ef xvga eivg Ð

oi`e ,xead it lr dielze zkldne ,zexivgd

.ef mr ef axrl mdipia gztäðîî ïéàìîî ïéà
.efl `ian ef xvg ininy itl ,ef `le ef `l Ð

äèîìî ïéá.minl jenq Ðåðâåà êåúî ïéáÐ

calae .mind on wegx dlrnln oia :xnelk

`zlin `gkenc ,xea ly obe` jeza `dzy

`nrh opiyxtne .ziyrp mind obe` liayac

lwc ,mina zxzn dielz dvigny :oiaexira

,xead it lr zkldne zexivgd z` zvvegd dvign la` .mina minkg eliwdy `ed

ziyrpd `l` mina zxzn dielz dvign oi`c ,zxzn dpi` mind liaya dyrp `ly

oiyerc (a,ft) oiaexira opzc ,mid on dlrnly `xhfefb oebk ,mind ieln xizdl liaya

.xead obe` jezay ef oebke ,dielz dvign dl
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äèîdliag z`nhne .milkc xyr dpeny wxt `id dpyn Ð dliag z`nhn`idyk Ð

xa` xa` dwxtzp la` ,cgi zxaegnizye dxvwa elit` d`neh zlawn dpi` Ð

dxaige xfge dwxtzp m`y ,xfril` iax dcen mewn lkne .mirxk.dz`nehl zxfeg Ð

dpwzn `l` ,mixa` mixa` dl dler dliah oi` `id d`nh m` dliag zxdhne :xn`wck

,mixa` z`nhn :mixne` minkge .dliahne

'ipznc `hdix ok .mirxk izye dkex`a wiqnck

`l milkc `ztqeza la` .dxe`kl milkc

on dyxity rxk ,cvik :`ipzc .ikd rnyn

df ixd :xne` xfril` iax .dxvwd mr dkex`d

dliahd m`e ,xeaigminkge .zvveg dpi` Ð

itle .zvveg dliahd m`e ,xeaig epi` :mixne`

z`nhne :'oizipznc `yexit ikd 'tqezd zhiy

cg` `nhp m` dnily dlekyk mykc ,dliag

dlek z`nhp dixa`nrxkd yxityk inp jk Ð

dxvwd mr zcnere ,dkex`d on,`ed xeaig Ð

ipzwc epiide .dxvwd z`nhp rxkd z`nhp m`e

xeaig df ixd :xne` xfril` iax :`ztqeza

cgia dxvwde rxkd liahd m` ,dliag zxdhne

`viig `lc `kid ik ,dilr zvveg dxvwd oi`

z`nhin :mixne` minkge .dnilyd z` liahna

rxkd z`nhp m`e ,dliag `le mixa``id Ð

epiide .dnilyk xeaig dpi`e ,dxvw `le d`nh

,xeaig dpi` mixne` minkge :`ztqeza ipzwc df

`le ,dnvr ipta rxkd liahn .mixa` zxdhne

dxvwd mr rxkd ,dliagzvveg dxvwdy Ð

,dnily dhn liahndc ,dnilyk dpi`e .dilr

dwxit `ly it lr s`.dxedh Ð

úøäèîåur ilk iheytc rnyn Ð dliag

,zeqxcnl `ifgc dhn oebk ,oi`nh

iax" wxt rnync `de .dewna dxdh edl zi`e

dxdh dl oi` utnc (mye `,ct zay) "`aiwr

dewnalye `tiy lya mzdc :mz epiax xne` Ð

`nw `aa) "lbxd cvik" wxt opixn`c `de .inb

axr z`nehl oia dl iziinwe utn iab (mye a,dk

dxdh el yiy rnync ,dray z`nehl oia

z`neh oiclc yxtl ep`a elit`c !dray xg`l

meyn d`nehd a` zeidl :xnelk ,xn`w dray

hd xac jl oi`cok m` `l` dray z`neh `n

d`nehd a` `eddil zil i` mewn lkn Ð

dewna dxdh,d`nehd a` zeyril leki oi` Ð

xnel jixv `l` .(a,cw) oiaexir idliya gkenck

oipn zna utnc `ziixa `iddcixiinc rnyn Ð

ly zlvgn oebk ur lya oia ,utn lka dil

iax xn`" wxt opiwiice .inbe `tiy lya oia ,mipw

,inbe `tiy ly utnn (`,ct sc zay) "`aiwr

opiwiic (a,dk `nw `aa) "lbxd cvik" wxtae

ur ilk iheytl edl zi`c `de .ur ly utnn

ur ilk ilawn iab aizk ipiny zyxt seqac "`aei mina"c `xwc ab lr s` dewna dxdh

"wy e` xer e` cba e` ur ilk lkn" :aizkcaizkc ,`xw jci`n ol `wtp mewn lkn Ð

"e`hgzz ur ilk lke mifr dyrn lk" :oicn zyxtamifr dyrn dn :xninl `kilc Ð

owixe `ln lhlhn`ln `l` ezeyrl jxc oi`y ,wy iab `l` ikd yxcnl jiiy `lc Ð

."ewy l` yi` mditqk aiydle" :(an ziy`xa) aizkck ,ze`yn ea z`yl ieyry ,owixe

àìãodilr ayig elit`e Ð mixiyrl `le miiprl `l 'ifgdaygn dia `ipdn yly lr ylyn dzegt zilhnc (`,cv) "z`hg mc" wxt migafa rnync `de .ezrc dlha Ð`lc Ð

.milkc dpenye mixyr wxt ziyixtck ,eiyrn jezn zxkip ezaygn mzdc ,incìáàdkeql dkeq oia iab (`,i) lirl xn`c ,dinrhl `ped ax :xninl opivn Ð gth llg my yi m`

drax` mzd xn`c o`n `nye .gth.jiiy `l `kd dxyr mzd xn`c l`enyl `dc ,dcen `kd Ðïéá.epbe` jezn ,dhnln oia :oda aezky mixtq yie Ð epbe` jezn oia dhnln

ok m`c ,okzi `leeztyl jenq xead jeza i`c ,xeal ueg epiid dlrnln Ðlr zkldne zexvgd izy oia oiwiqtny dcedi 'x xn`wc ,odipiay lzek epiid ok m`e ,epbe` jezn epiid Ð

dhnl :xn` `ped axc (`,et oiaexir) "oitzzyn cvik" wxt i`xen` ibiltc ,l`ilnb oa oerny oaxc dlrnl oebk `nw `pzc dlrnl ied `l ok m`c :cere .xead itdlrnl ,ynn dhnl Ð

dhnl :xne` dcedi axe .xeaa dfe dfe ,ynn dlrnl Ðdlrnl] ,mind on dhnl Ð.[mind on dlrnl Ð
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף טז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קל
`xew dida cenr fh sc ± ipy wxt`nei

äìòîìî íéøîåà éàîù úéá.epbe` jezn dlrnln d`yr m` eic Ðïäéðéáù ìúåëä ïî
ziyrp `ly it lr s`e ,xead it ipt lr dielze ,zexvgd oia uegl ziyrpd dze` Ð

.lehlh lk elit` zexvga zxzn dielz dvign :xaq `wc .mind liayaéáø úèéùá
éñåé.oizipznc Ðéñåé éáøë äì øáñ äãåäé éáø àìzxzn dielz dvign `dzy Ð

xeaa dcedi iaxk dl xaq iqei iax `le ,dkeqa

.zaya zxzn `dzyïðáøãopixq`c `d Ð

aexir `la efl ef xvg inin `iadlopaxcn Ð

zeyxn `l` xqzin `l `ziixe`cnc ,`ed

.miaxd zeyxl cigidäìé÷ñ øåñéàã úáù ìáà
àåäelit` oixingn `ziixe`c zek`lna Ð

.da zi`c opaxc icinaøîàú íàåiaxc oeik Ð

.zaya dcedi iaxk dl xaq `l iqeiäùòî
éøåôéöá äùòðùici lr zaya exizdy Ð

.dinwl inic ax xn`ck ,dielz dvignéô ìò
äùòð éîzaiyi ly y`x iqei iax `lde Ð

wcv" (a,al) oixcdpqa opixn`ck ,ded ixetiv

"secxz wcviax xg` ,dti oic zia xg` jld Ð

.ixetivl iqeiäùòð éñåé éáø éô ìò àìxaky Ð

.xhtpåðá ìàòîùé éáø éô ìò àìài`ne Ð

zg` mrt :xn` inic ax `z` ikc ?dyrn

axra dxez xtq e`iad `le ixetiva egky

mizaa dxez xtq ripvdl okxc didy] .zay

did [ekezl egipdy ziad eze`e ,mixkpd iptn

daxd mizae ,zqpkd zia xvgay cg` ziaa

zexvg eidy e` .eaxir `le xvgl oigezt eid

gezt zqpkd ziae ,iean eze`l zegezt daxd

,zqpkd zia cbpky xvga dxezd xtq dide .el

zexvgd on `ivedl xeq`e ,ieana etzzyp `le

eidy micenr iab lr oipicq eqxte .ieanl

migezt eid `le ieand z` ewlge ,ieand agexl

xvge zqpkd zia `l` miptle dvignd on

x`y ixdy .dxezd xtq e`iade ,ecbpky

.o`k xeqi` oi`e ,ewlzqp zexvgdïëéäî
íåàéáä!`ivedle qipkdl xeq` did `lde Ð

'ek micen lkd `ldedvignc ,opiqxb `l Ð

xzen efk dvigne ,`ed ld` e`l bb `la

oiaexir) "zebb lk" wxta opixn`ck ,zeyrl

.`nilb il ecibp :l`eny mdl xn` (`,cvïéðéãñ
ïéñåøôdil dedc ,ux`d on oideab eide Ð

.dielz dvignåäùîå äòáøà äáçøù úìöçî
.otecd jxe`k dkx`e Ðäëåñá úøúîm` Ð

jkql ,jenq dylyn zegta xie`a dze` dlez

dkeqd oi`y oebke .rwxwl dylyn zegte

.oinvnevn dxyr `l` ddeabäòáù úìöçî
åäùîå.`l eze ,opixn` ceal cg :`nl` Ð

äìåãâ äëåñázlvgn ira jkld .oiceal ipy da xnel leki oi`y ,daxd ddeabd Ð

`l eze ,dxyr dvign dl `iedc ,jkql jenq dylyn zegta dcinrne ,edyne dray

.iqei 'xk ,dhnl dlrnln oilylync ol rnyn `we .`id dielz m` ol ztki`ñô
äëåñá øéúî åäùîå äòáøà.edyne drax` dagxe dxyr deab m` Ðúåçôá äì é÷åîå

ïôåãì êåîñ äùìùîceal opixn` ike ,revwna ipyd Ðjyn dfe ,dray otec `ki` Ð

.eaexe ey`x ick ,dphw dkeq
äðùî
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úéá`kti` opiqxb mixtqd lka Ð dhnln mixne` lld ziae dlrnln mixne` i`ny

.(`,et oiaexir) "oitzzyn cvik" wxta

åñøéôlkd" `de !`ivedle qipkdl xeq` did `lde Ð me`iad okidn jzrc `wlq

zeyrl xzen efk dvigne ,`ed ld` e`l bb `la dvignc ,opiqxb `l "micen

(`,cv oiaexir) "zebb lk" wxta opixn`ck ,zaya

yxit jk .`nilb il ecibp :l`eny edl xn`

zay) "milkd lk" wxta ok enke .qxhpewa

dlrnl oelg i`dc ,oelgd wwt iab (a,dkw

cvd on la` ,bba.ld` xeqi` jiiy `l Ð

xn`c "zebbd lk"c `iddn ok enk di`x `iade

ax edpixcd`e ,`nilb il ecibp :l`eny edl

?ikd carnl il dnl :l`enyl jixte .dit`l

ipyne !dvignd xwir cr lhlhn df :xn` `d

m`c rnyn .`nlra `zeripvl carc l`eny

axk xqe` l`eny didcarc i`na dil `gip Ð

ixy ikid icin dil `iyw ded `le ,ikd l`eny

on zeptca ld` aiyg `l :`nl` .ikd carinl

,dvignd ziiyr lr ax citw `l `dc ,cvd

.dkezl oicqd lhlhl xeq` xaqwc meyn `l`

e`iad j`id dywd i`n :qxhpewd yexitl `iywe

:dyw cere !me`iad yealn jxc `nlc ?mipicqd

bbae ,lzeka jiiy oelg oeylcopzck ,daex` Ð

enke ,"daex` jxc zexit oiliyn" :(a,dl dvia)

(`,er) `neic `xza wxtc "zlcay zeaex`"

"minyd zeaex`" enk ,bbay zeaex`a epiid Ð

"ede`ivedy in" wxt gken cere .(f ziy`xa)

,ld` ziiyr cvd on jiiyc (mye `,cn oiaexir)

lkd dlr xnz` `de :jixt ,otec ziiyr iab

!aeh meia dlgza i`xr ld` oiyer oi`y micen

qxhpewa qixb (a,et my) "oitzzyn cvik" wxtae

?ixy in dlgzkl eqxit :mixtqa aezky enk

i`xr ld` oiyer oi`y micen lkd :xn xn`de

inp cvd onc :mz epiaxl d`xpe .zaya dlgzkl

dvignc opixn`c `kid lke ,ld` ziiyr jiiy

xizdl zlren ef,dlgza ld` ziiyr aiyg Ð

dkeq ly iyily oteck iede oipicq eqxtc jd ik

oiaexir) "ede`ivedy in" wxta ,ld` opiaygc

iriax otec la` .(`,cnztqez `l` dpi` Ð

wxta citwdy axe .`ixzyn ikd e`lac ld`

zebb lk"(`,cv oiaexir) "dvign ziiyr` Ð

did `l lhlhl xeq`c oeik diciclc ,citwd
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קלי
`xew dida cenr fh sc ± ipy wxt`nei

äìòîìî íéøîåà éàîù úéá.epbe` jezn dlrnln d`yr m` eic Ðïäéðéáù ìúåëä ïî
ziyrp `ly it lr s`e ,xead it ipt lr dielze ,zexvgd oia uegl ziyrpd dze` Ð

.lehlh lk elit` zexvga zxzn dielz dvign :xaq `wc .mind liayaéáø úèéùá
éñåé.oizipznc Ðéñåé éáøë äì øáñ äãåäé éáø àìzxzn dielz dvign `dzy Ð

xeaa dcedi iaxk dl xaq iqei iax `le ,dkeqa

.zaya zxzn `dzyïðáøãopixq`c `d Ð

aexir `la efl ef xvg inin `iadlopaxcn Ð

zeyxn `l` xqzin `l `ziixe`cnc ,`ed

.miaxd zeyxl cigidäìé÷ñ øåñéàã úáù ìáà
àåäelit` oixingn `ziixe`c zek`lna Ð

.da zi`c opaxc icinaøîàú íàåiaxc oeik Ð

.zaya dcedi iaxk dl xaq `l iqeiäùòî
éøåôéöá äùòðùici lr zaya exizdy Ð

.dinwl inic ax xn`ck ,dielz dvignéô ìò
äùòð éîzaiyi ly y`x iqei iax `lde Ð

wcv" (a,al) oixcdpqa opixn`ck ,ded ixetiv

"secxz wcviax xg` ,dti oic zia xg` jld Ð

.ixetivl iqeiäùòð éñåé éáø éô ìò àìxaky Ð

.xhtpåðá ìàòîùé éáø éô ìò àìài`ne Ð

zg` mrt :xn` inic ax `z` ikc ?dyrn

axra dxez xtq e`iad `le ixetiva egky

mizaa dxez xtq ripvdl okxc didy] .zay

did [ekezl egipdy ziad eze`e ,mixkpd iptn

daxd mizae ,zqpkd zia xvgay cg` ziaa

zexvg eidy e` .eaxir `le xvgl oigezt eid

gezt zqpkd ziae ,iean eze`l zegezt daxd

,zqpkd zia cbpky xvga dxezd xtq dide .el

zexvgd on `ivedl xeq`e ,ieana etzzyp `le

eidy micenr iab lr oipicq eqxte .ieanl

migezt eid `le ieand z` ewlge ,ieand agexl

xvge zqpkd zia `l` miptle dvignd on

x`y ixdy .dxezd xtq e`iade ,ecbpky

.o`k xeqi` oi`e ,ewlzqp zexvgdïëéäî
íåàéáä!`ivedle qipkdl xeq` did `lde Ð

'ek micen lkd `ldedvignc ,opiqxb `l Ð

xzen efk dvigne ,`ed ld` e`l bb `la

oiaexir) "zebb lk" wxta opixn`ck ,zeyrl

.`nilb il ecibp :l`eny mdl xn` (`,cvïéðéãñ
ïéñåøôdil dedc ,ux`d on oideab eide Ð

.dielz dvignåäùîå äòáøà äáçøù úìöçî
.otecd jxe`k dkx`e Ðäëåñá úøúîm` Ð

jkql ,jenq dylyn zegta xie`a dze` dlez

dkeqd oi`y oebke .rwxwl dylyn zegte

.oinvnevn dxyr `l` ddeabäòáù úìöçî
åäùîå.`l eze ,opixn` ceal cg :`nl` Ð

äìåãâ äëåñázlvgn ira jkld .oiceal ipy da xnel leki oi`y ,daxd ddeabd Ð

`l eze ,dxyr dvign dl `iedc ,jkql jenq dylyn zegta dcinrne ,edyne dray

.iqei 'xk ,dhnl dlrnln oilylync ol rnyn `we .`id dielz m` ol ztki`ñô
äëåñá øéúî åäùîå äòáøà.edyne drax` dagxe dxyr deab m` Ðúåçôá äì é÷åîå

ïôåãì êåîñ äùìùîceal opixn` ike ,revwna ipyd Ðjyn dfe ,dray otec `ki` Ð

.eaexe ey`x ick ,dphw dkeq
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úéá`kti` opiqxb mixtqd lka Ð dhnln mixne` lld ziae dlrnln mixne` i`ny

.(`,et oiaexir) "oitzzyn cvik" wxta

åñøéôlkd" `de !`ivedle qipkdl xeq` did `lde Ð me`iad okidn jzrc `wlq

zeyrl xzen efk dvigne ,`ed ld` e`l bb `la dvignc ,opiqxb `l "micen

(`,cv oiaexir) "zebb lk" wxta opixn`ck ,zaya

yxit jk .`nilb il ecibp :l`eny edl xn`

zay) "milkd lk" wxta ok enke .qxhpewa

dlrnl oelg i`dc ,oelgd wwt iab (a,dkw

cvd on la` ,bba.ld` xeqi` jiiy `l Ð

xn`c "zebbd lk"c `iddn ok enk di`x `iade

ax edpixcd`e ,`nilb il ecibp :l`eny edl

?ikd carnl il dnl :l`enyl jixte .dit`l

ipyne !dvignd xwir cr lhlhn df :xn` `d

m`c rnyn .`nlra `zeripvl carc l`eny

axk xqe` l`eny didcarc i`na dil `gip Ð

ixy ikid icin dil `iyw ded `le ,ikd l`eny

on zeptca ld` aiyg `l :`nl` .ikd carinl

,dvignd ziiyr lr ax citw `l `dc ,cvd

.dkezl oicqd lhlhl xeq` xaqwc meyn `l`

e`iad j`id dywd i`n :qxhpewd yexitl `iywe

:dyw cere !me`iad yealn jxc `nlc ?mipicqd

bbae ,lzeka jiiy oelg oeylcopzck ,daex` Ð

enke ,"daex` jxc zexit oiliyn" :(a,dl dvia)

(`,er) `neic `xza wxtc "zlcay zeaex`"

"minyd zeaex`" enk ,bbay zeaex`a epiid Ð

"ede`ivedy in" wxt gken cere .(f ziy`xa)

,ld` ziiyr cvd on jiiyc (mye `,cn oiaexir)

lkd dlr xnz` `de :jixt ,otec ziiyr iab

!aeh meia dlgza i`xr ld` oiyer oi`y micen

qxhpewa qixb (a,et my) "oitzzyn cvik" wxtae

?ixy in dlgzkl eqxit :mixtqa aezky enk

i`xr ld` oiyer oi`y micen lkd :xn xn`de

inp cvd onc :mz epiaxl d`xpe .zaya dlgzkl

dvignc opixn`c `kid lke ,ld` ziiyr jiiy

xizdl zlren ef,dlgza ld` ziiyr aiyg Ð

dkeq ly iyily oteck iede oipicq eqxtc jd ik

oiaexir) "ede`ivedy in" wxta ,ld` opiaygc

iriax otec la` .(`,cnztqez `l` dpi` Ð

wxta citwdy axe .`ixzyn ikd e`lac ld`

zebb lk"(`,cv oiaexir) "dvign ziiyr` Ð

did `l lhlhl xeq`c oeik diciclc ,citwd

`de .ld` ziiyr meyn ,zaya oicq my yextl

:xn` `d ,ikd carinl il dnl :l`eny jixtc

dvignd xwir cr lhlhn dfm`c oky lk Ð

ixy ikid ol `iyw ied ithc lhlhl xeq` did

ld` ztqez ixyc o`ne .dywn zn`d `l` ,ikd carinlbbd on dlrnly ld`a elit` Ð
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dpw dpw (`,f) lirl oixiyknc ,`id `hiytc `zln inp `dc :dnize Ð opixn` `l ceal

oi`e .axrl izy oia wlgl jzrc `wlq `nye !zay oteck dkeq otecc ,dylyn zegt

`nw wxt ogky`ck ,ceal opixn`e ,gthn xzi oiiaery milag ipya ibqizc :zeywdl
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ìMî úBçôeìMî úBçt ìëå ,äìòîì äLãeáìk äL ¨¦§¨§©§¨§¨¨¦§¨§¨
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קלב
`xew did` cenr fi sc ± ipy wxt`nei

äðùîúåðôãä ïî êåëéñä ÷éçøä.dkyna `l` ,xn`w ddaba e`l ÐäìåñôÐ

leqt jkqay opixn`c `d :yxtne xne` ip` o`kne .cvd on elit` dylya lqet xie`c

zen` rax` cr xiykdl dnewr otec opixn` cvd onon eli`k jkql opiaygc epiid Ð

otecd z` oi`ex yxtn ipi`e .ikd xninl `kil dxie`ae .dlrnl stkpe mwrpe ,otecd

ribne leqt jkqd zgz jlede mewr `ed eli`k

dkeqd on leqtd z` `ivene ,xyk jkqlÐ

.ikd `nip inp xie` iab mb ok m`cúçôðù úéá
'åë êëéñåon wegx ervn`a zgtp ebb Ð

,ervn`a zgtd lr jkiqe ,cv lkl zeptcd

meyn dleqt `idy ,ziad zxwz `vnpe

zeptc oia zwqtn ,"ieyrd on `le dyrz"

.xyk jkqlêåëéñä ïî ùé íàlzekle xykd Ð

zen` rax`xn`p `l zen` rax`ac ,leqt Ð

,dxyk zegta la` dnewr otec ipiqn dynl

eli`k ziad zxwz oi`ex :ipiqn dynl dkld

leqt jkq o`k oi`e .dlrnl mwrpy otecd `id

.df zgz oyii `le ,dkeqd leqtløöç ïëå
äøãñëà úô÷åîäiptl cenlzay xvg lk Ð

miza ztwen ef xvg .el oigezt mizade ,mizad

,dizegex ylyn aiaq dl oigezte ,dkezn

dylyl aiaq ze`xcqk` eyr mizad iptle

otec dl oi`e `id dgezt dxcqk`de ,dizegex

dab lr jkiq dfe .dxwz dilr yie .xvgd cvl

swid rvn`ay ,xvg lk ly dxie` lk

zevign `l` ef dkeql otec oi`e ,ze`xcqk`

z`vnpe .dxcqk`l miza oia zewiqtnd mizad

.zeptcl jkq oia aiaq zwqtn dxcqk`d zxwz

zen` rax` dxcqk`d agexa yi m`Ð

zen` rax`n zegt ,dleqtopixn`c ,dxyk Ð

oeyla `"xhyielw* xacl `nbec .dnewr otec

dl yiy ,miglbd md ,zene` dfi` ly fpky`

.el aiaq dxcqk` swide ,miayr da yiy xie`

äåôé÷äùxaca zeptcl jenq dl aiaq eaaiq Ð

.xyk jkqd ozp drvn`ae ,d`neh lawndíà
ùézen` rax` leqt jkqd zgz Ð,dleqt Ð

oi`y itl ,xyk jkqd s`zegt .zevign dl

o`kn.dnewr otec opixn`c dxyk Ð

àøîâéì äîì éðä ìëotec opireny`l Ð

,`cg ipzil ?oizipzna iaa zlza dnewr

.edlekl opirnyleúéáì úåöéçî éðäã íåùî
ïãéáòdyrp ziad ixde ,df zial otec zeidl Ð

dkeqici lr dkeq xza zevign opicy jkld Ð

.mewirúåöéçîã äøãñëà úô÷åîä øöç ìáà
åùòð äøãñëàì åàì`kil jkld ,zial `l` Ð

.dkeq cvl `kd zeptcl edpicy `le ,`id elld zeptc zniwr dxcqk` dxwz `xninl

àåä øùë êëñ."ieyrd on `le dyrz" meyn eleqte ,`ed xyk jkq oinn :xnelk Ð

leqt oin `edy ,ea oikkqn oi`y xac la`.mewir ici lr dixykil `l `ni` Ðéáúéã
éøîà÷å.axc dinyn Ðìñåô øéåà.dylya dkeqd lk Ðìñåô ìåñô êëñålk z` Ð

.drax`a dkeqdàéääã äðéî øá.xwir dpi` di`xd :xnelk Ðéøîà ìàåîùå áøã
äá åòâð äîå÷ò ïôåã íåùî åäééåøúo`k oi`e ,jkq `le ,`ed otec :opixn`c ,xiykdl Ð

drax`a opixn` ike .leqtleki epi`c ,zen` rax` lzekd on wegx ,rvn`a oebk Ð

.dvivg zeidl aeyg mewn ied drax`e .xykl xyk oia dkeqa uveg `vnpe ,otec zniwr ici lr olhalàðà åäì àðéîàå.mdixacl daeyz Ðúåçô ìåñô êëñ àëéà åìéà äîå
äòáøàî?dia ezixn` i`n ,dylyn zegt eciva xie`e Ðäøùë.leqt jkq xeriy `kilc Ðäééìîda `iede ,d`neh ilawn meyn oda jkql xeq`c ,oicetya `xeriy `iddl Ð

.leqt jkqn migth drax`éàî.dia ezixn` Ðäìåñô`edy xie` didyk dligzne .drax` dvivg `ki`c Ðxenglw zeidl jtdpy eykre ,dxyk dzid Ð.dlqtp Ðàäé àì
øéåàdrax`a `l` lqtp epi`y ,lw `edy ,leqt jkqk ef dkeql dlqet dylya lqety ,xeng Ð.!éîð êãéãì éëä éà éì åøîàjl zilc ,zen` rax` leqt jkq xeriy zxn`c Ð

rvn`a elit` leqtl `xeriy edf `l` ,dnewr otec meyn oizipznc `nrhc.ecva dylyn zegt xie`e 'ek eli` dne ,jzaeyz ef s` Ðúåîà òáøà éøîàã éãéãì àîìùáÐ

zegt `d ,dleqt oizipzn ipzwc.dxyk Ð
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yng agx `edy iean :dcedi ax xn`c ,(a,i) oiaexirc `nw wxt jixt dizeekc .edyne

dn` qt dyri ?i`n`e :jixte .zen` yly qt dyere ,zen` izy wigxn dn` dxyr

iz`c :mzd ipynck `kd iiepyl `kile .dvgne dn` qt dyrie ,zen` izy wigxie ,dvgne

dede ,inc cealk dylyn zegtd lk `kdc ,dil lhane `qib i`dce `qib i`dc `xie`

dpw dkeqd zeptc lk dyr elit`c .mezqk dil

:(`,f) lirl `ipzck ,dxyk dylyn zegta dpw

dpw oia `di `ly calae ,zay oteck dkeq otec

oia llk wlgl jiiy oi`e .migth dyly exiagl

cere .drax` ly dkeql zeptc yly ly dkeq

gth ivg cg` lka yiy oiqt ipyac :ith `iyw

jenq dylyn zegta cg iwenc ,ibq edyne

jenq dylyn zegta iwen jci`e ,otecl

wxt seqa opixn`c meyn :xnel yie !oey`xl

izy ly dpi`y dvign lkc (a,fh) oiaexirc `nw

lka oi`y oiqt ipy eid m`e ,dvign dpi` axre

drax` cg`.izy ly dvignk dl `ied Ð

øéåà,dylya dkeqd lk Ð lqetrvn`a oia

leqt jkq .cvd on oiadkeqd lk lqet Ð

lzekd on wegx `edy oebk ,rvn`a drax`a

zniwr meyn elhal leki epi`c ,zen` rax`

`wece .xykl xyk oia uveg `vnpe ,otec

lk ipt lr jldne irvn`d otecn ligznyk

e` xie`d uveg `zydc ,gztd cr dkeqd

`l zeptc yly `kile ,xykl xyk oia leqtd

cvay otecd on ligzn m` la` .dfl `le dfl

xykd on x`yp m` ,ecbpky otecd cr jldne

dkeq xykd xeriyk irvn`d otecd cvlÐ

gztd cv lye .zeptc yly dl zi` `dc dxyk

oikldn oi` leqtd e` xie`dc `kide .dleqt Ð

dkeq rvn`a `ki`c oebk dkeqd lk ipt lr

drax` lr drax` e` xie` dyly lr dyly

ick irvn`d otecd cre epnn m` ,leqt jkq

dkeq xykdoia oiccvay dn oia ,xyk lkd Ð

,ixnbl uegl `veiy dn elit`e ,gztd cvly dn

dkeq xykd xeriyl xaegn lkde li`edcixd Ð

,zeptc `la xzipc dkeqd on `veid lqtk df

xyt`e .dkeqk oipecipc (`,hi) [onwl] opixn`ck

otec cr epnn dkeq xykd ick oi` elit`

,dkeq xykd ickl df mr df oitxhvn irvn`d

xykdy xg`n ,oivveg leqtde xie`d oi`e

.miccvd jxc cgi xagznåìéàjkq `ki`

i`n dylyn zegt xie`e rax`n zegt leqt

jkqa oi`e ,leqtl xeriy xie`a oi`e Ð dxyk

leqtl xeriy leqtdf mr df oitxhvn oi` Ð

jkq migth ipy `ki`c `kid ,edine .opixn`ck ,iccdl ediixeriy eey `lc oeik ,leqtl

dylyn zegt mdipia wiqtn xie`e leqt jkq ly mipye leqtipy m` iwetql `ki` Ð

`l mizpia wiqtn xie`c oeik `nyc ,dkeqd z` leqtl drax`l oitxhvn oileqtd

dyly xie`a oi`c oeik `ny e` ,itxhvnmileqta `kilc `kid ,edine .oitxhvn Ð

mdipia wiqtn 'bn zegt xie`e ,drax`eayegy dna drax`l enilyn xie`d oi` Ð

.xingdl ceal opixn` `lc ,ceal zngn mezqk
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קלג
`xew did` cenr fi sc ± ipy wxt`nei

äðùîúåðôãä ïî êåëéñä ÷éçøä.dkyna `l` ,xn`w ddaba e`l ÐäìåñôÐ

leqt jkqay opixn`c `d :yxtne xne` ip` o`kne .cvd on elit` dylya lqet xie`c

zen` rax` cr xiykdl dnewr otec opixn` cvd onon eli`k jkql opiaygc epiid Ð

otecd z` oi`ex yxtn ipi`e .ikd xninl `kil dxie`ae .dlrnl stkpe mwrpe ,otecd

ribne leqt jkqd zgz jlede mewr `ed eli`k

dkeqd on leqtd z` `ivene ,xyk jkqlÐ

.ikd `nip inp xie` iab mb ok m`cúçôðù úéá
'åë êëéñåon wegx ervn`a zgtp ebb Ð

,ervn`a zgtd lr jkiqe ,cv lkl zeptcd

meyn dleqt `idy ,ziad zxwz `vnpe

zeptc oia zwqtn ,"ieyrd on `le dyrz"

.xyk jkqlêåëéñä ïî ùé íàlzekle xykd Ð

zen` rax`xn`p `l zen` rax`ac ,leqt Ð

,dxyk zegta la` dnewr otec ipiqn dynl

eli`k ziad zxwz oi`ex :ipiqn dynl dkld

leqt jkq o`k oi`e .dlrnl mwrpy otecd `id

.df zgz oyii `le ,dkeqd leqtløöç ïëå
äøãñëà úô÷åîäiptl cenlzay xvg lk Ð

miza ztwen ef xvg .el oigezt mizade ,mizad

,dizegex ylyn aiaq dl oigezte ,dkezn

dylyl aiaq ze`xcqk` eyr mizad iptle

otec dl oi`e `id dgezt dxcqk`de ,dizegex

dab lr jkiq dfe .dxwz dilr yie .xvgd cvl

swid rvn`ay ,xvg lk ly dxie` lk

zevign `l` ef dkeql otec oi`e ,ze`xcqk`

z`vnpe .dxcqk`l miza oia zewiqtnd mizad

.zeptcl jkq oia aiaq zwqtn dxcqk`d zxwz

zen` rax` dxcqk`d agexa yi m`Ð

zen` rax`n zegt ,dleqtopixn`c ,dxyk Ð

oeyla `"xhyielw* xacl `nbec .dnewr otec

dl yiy ,miglbd md ,zene` dfi` ly fpky`

.el aiaq dxcqk` swide ,miayr da yiy xie`

äåôé÷äùxaca zeptcl jenq dl aiaq eaaiq Ð

.xyk jkqd ozp drvn`ae ,d`neh lawndíà
ùézen` rax` leqt jkqd zgz Ð,dleqt Ð

oi`y itl ,xyk jkqd s`zegt .zevign dl

o`kn.dnewr otec opixn`c dxyk Ð

àøîâéì äîì éðä ìëotec opireny`l Ð

,`cg ipzil ?oizipzna iaa zlza dnewr

.edlekl opirnyleúéáì úåöéçî éðäã íåùî
ïãéáòdyrp ziad ixde ,df zial otec zeidl Ð

dkeqici lr dkeq xza zevign opicy jkld Ð

.mewirúåöéçîã äøãñëà úô÷åîä øöç ìáà
åùòð äøãñëàì åàì`kil jkld ,zial `l` Ð

.dkeq cvl `kd zeptcl edpicy `le ,`id elld zeptc zniwr dxcqk` dxwz `xninl

àåä øùë êëñ."ieyrd on `le dyrz" meyn eleqte ,`ed xyk jkq oinn :xnelk Ð

leqt oin `edy ,ea oikkqn oi`y xac la`.mewir ici lr dixykil `l `ni` Ðéáúéã
éøîà÷å.axc dinyn Ðìñåô øéåà.dylya dkeqd lk Ðìñåô ìåñô êëñålk z` Ð

.drax`a dkeqdàéääã äðéî øá.xwir dpi` di`xd :xnelk Ðéøîà ìàåîùå áøã
äá åòâð äîå÷ò ïôåã íåùî åäééåøúo`k oi`e ,jkq `le ,`ed otec :opixn`c ,xiykdl Ð

drax`a opixn` ike .leqtleki epi`c ,zen` rax` lzekd on wegx ,rvn`a oebk Ð

.dvivg zeidl aeyg mewn ied drax`e .xykl xyk oia dkeqa uveg `vnpe ,otec zniwr ici lr olhalàðà åäì àðéîàå.mdixacl daeyz Ðúåçô ìåñô êëñ àëéà åìéà äîå
äòáøàî?dia ezixn` i`n ,dylyn zegt eciva xie`e Ðäøùë.leqt jkq xeriy `kilc Ðäééìîda `iede ,d`neh ilawn meyn oda jkql xeq`c ,oicetya `xeriy `iddl Ð

.leqt jkqn migth drax`éàî.dia ezixn` Ðäìåñô`edy xie` didyk dligzne .drax` dvivg `ki`c Ðxenglw zeidl jtdpy eykre ,dxyk dzid Ð.dlqtp Ðàäé àì
øéåàdrax`a `l` lqtp epi`y ,lw `edy ,leqt jkqk ef dkeql dlqet dylya lqety ,xeng Ð.!éîð êãéãì éëä éà éì åøîàjl zilc ,zen` rax` leqt jkq xeriy zxn`c Ð

rvn`a elit` leqtl `xeriy edf `l` ,dnewr otec meyn oizipznc `nrhc.ecva dylyn zegt xie`e 'ek eli` dne ,jzaeyz ef s` Ðúåîà òáøà éøîàã éãéãì àîìùáÐ

zegt `d ,dleqt oizipzn ipzwc.dxyk Ð
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yng agx `edy iean :dcedi ax xn`c ,(a,i) oiaexirc `nw wxt jixt dizeekc .edyne

dn` qt dyri ?i`n`e :jixte .zen` yly qt dyere ,zen` izy wigxn dn` dxyr

iz`c :mzd ipynck `kd iiepyl `kile .dvgne dn` qt dyrie ,zen` izy wigxie ,dvgne

dede ,inc cealk dylyn zegtd lk `kdc ,dil lhane `qib i`dce `qib i`dc `xie`

dpw dkeqd zeptc lk dyr elit`c .mezqk dil

:(`,f) lirl `ipzck ,dxyk dylyn zegta dpw

dpw oia `di `ly calae ,zay oteck dkeq otec

oia llk wlgl jiiy oi`e .migth dyly exiagl

cere .drax` ly dkeql zeptc yly ly dkeq

gth ivg cg` lka yiy oiqt ipyac :ith `iyw

jenq dylyn zegta cg iwenc ,ibq edyne

jenq dylyn zegta iwen jci`e ,otecl

wxt seqa opixn`c meyn :xnel yie !oey`xl

izy ly dpi`y dvign lkc (a,fh) oiaexirc `nw

lka oi`y oiqt ipy eid m`e ,dvign dpi` axre

drax` cg`.izy ly dvignk dl `ied Ð

øéåà,dylya dkeqd lk Ð lqetrvn`a oia

leqt jkq .cvd on oiadkeqd lk lqet Ð

lzekd on wegx `edy oebk ,rvn`a drax`a

zniwr meyn elhal leki epi`c ,zen` rax`

`wece .xykl xyk oia uveg `vnpe ,otec

lk ipt lr jldne irvn`d otecn ligznyk

e` xie`d uveg `zydc ,gztd cr dkeqd

`l zeptc yly `kile ,xykl xyk oia leqtd

cvay otecd on ligzn m` la` .dfl `le dfl

xykd on x`yp m` ,ecbpky otecd cr jldne

dkeq xykd xeriyk irvn`d otecd cvlÐ

gztd cv lye .zeptc yly dl zi` `dc dxyk

oikldn oi` leqtd e` xie`dc `kide .dleqt Ð

dkeq rvn`a `ki`c oebk dkeqd lk ipt lr

drax` lr drax` e` xie` dyly lr dyly

ick irvn`d otecd cre epnn m` ,leqt jkq

dkeq xykdoia oiccvay dn oia ,xyk lkd Ð

,ixnbl uegl `veiy dn elit`e ,gztd cvly dn

dkeq xykd xeriyl xaegn lkde li`edcixd Ð

,zeptc `la xzipc dkeqd on `veid lqtk df

xyt`e .dkeqk oipecipc (`,hi) [onwl] opixn`ck

otec cr epnn dkeq xykd ick oi` elit`

,dkeq xykd ickl df mr df oitxhvn irvn`d

xykdy xg`n ,oivveg leqtde xie`d oi`e

.miccvd jxc cgi xagznåìéàjkq `ki`

i`n dylyn zegt xie`e rax`n zegt leqt

jkqa oi`e ,leqtl xeriy xie`a oi`e Ð dxyk

leqtl xeriy leqtdf mr df oitxhvn oi` Ð

jkq migth ipy `ki`c `kid ,edine .opixn`ck ,iccdl ediixeriy eey `lc oeik ,leqtl

dylyn zegt mdipia wiqtn xie`e leqt jkq ly mipye leqtipy m` iwetql `ki` Ð

`l mizpia wiqtn xie`c oeik `nyc ,dkeqd z` leqtl drax`l oitxhvn oileqtd

dyly xie`a oi`c oeik `ny e` ,itxhvnmileqta `kilc `kid ,edine .oitxhvn Ð

mdipia wiqtn 'bn zegt xie`e ,drax`eayegy dna drax`l enilyn xie`d oi` Ð

.xingdl ceal opixn` `lc ,ceal zngn mezqk
cbad
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף יז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קלד
`xew dida cenr fi sc ± ipy wxt`nei

àåä àøåòéù åàìå àøåòéù íåùîepi` o`kn zegtae ,leqtl xeriy eed zen` rax`c Ð

dynl dkld leqtl exeriy jk `l` ,dnewr otec meyn mrhd oi`e .leqtl xeriy

opiqxb `le opiqxb eey `lc oeik `ed `xeriy e`l i`d :oixeriyd lk x`yk ,ipiqn

.oeikeäâìôä íåùî åäãéã àøåòéù åúéøîàã åëãéãì àìàezixn`wc drax` `dc Ð

`de ,leqt jkq oiprl oizipzna edl opz `l

meyn ekiinrh epiid oez` ?ekl `pn `xaq

mewn zeidl migth drax` oiaeyg mewn lkac

mewn df s`y mixne` mz` ,envrl aeyg

,mizyk dzeyrl ef dkeqa uvege ,envrl `ed

.'ek bltzi` il dn ,mdl zeptc oi`eäëåñá
äðè÷.mvnevn dxeriyy Ðååù àì éî

åäééøåòéùdleqt df cg`e df cg` jgxk lr Ð

ceal zxezn wtpc oeikc ,migth dylyaÐ

eeyc oeike ,dkeqc dixeriyl dixeval aiyg

dkeq mey oiprl ediixeriy.itxhvil Ðøîà
íúä äéìdylya da oilqet mdipyc ÐÐ

meyn `l` ,leqtl oxeriy deyc meyn `l

.dkeqc `xeriyl dizilcìò äùìù ãâáä
äùìùafd akynl ecgii m` ,migth ÐÐ

e` afd akyna d`nehd a` zeyril `nhn

.eqxcna÷ùäå ãâáäoynne li`ed Ðaexw

.dey zeidlïéôøèöî,lwd z` milydl Ð

drax` wya oi` m`yxeng `edy cbad Ð

.xengd cbad milyn epi` wyd la` ,enilyn

÷ùxzei ar `ede ,ieyr mifr ly dvepn Ð

.xer ly eiaerl ribn epi`e ,cbad on÷ùä ïëå
ïéôøèöî øåòäåxeriy z` wy milydl Ð

.xerdíòè äîoiie`xe li`ed ?oitxhvn Ð

.afd ayen `nhl cg` xeriyaòö÷îä ïðúãë
ïìåëîlr gth rviw el` lkn cg`n Ð

,lnf`a aiaq aiaq edieyny = rvwn .gth

gth lr gth `l` ea oi` elit` ,dti epwzne

.yxtnck `nhåìèéì éåàøå ìéàåäezeyrl Ð

ayen zia cbpk xengd zrcxn iab lr i`lh

ze`nehn cg`a ediixeriy eeyc oeike .mc`d

d`nehd a` zeyril afds` oitxhvn Ð

cgi olekn rvwnd :miyxtn yie .qxcnlÐ

odn dyre oipind lk uviwy ,odireviw xaigy

.il d`xp oey`xde ,cgi oxtze gth lr gth

àúòîù àäì åðúî àøåñájkq xn`c ,axc Ð

.rvn`a drax`a lqet leqtàðùéì éàäáÐ

ax iac opaxl dax edpigky`c ,lirl xn`c

.dl ixn`we iazicåðúî àòãøäðá`lc Ð

.dlr bilt axe ,l`eny `l` ,ax dxn`òöîàá
äòáøàá,uegle biltdl `ed aeyg mewnc Ð

ze`xpe ,efl ef aey zeliren zeptcd oi`y

.zekeq izykúåîà òáøàá ãöä ïîla` Ð

o`kn zegta edl opiwlqnc ,dxyk o`kn zegt

dkeq xykd xiizyiy calae ,otec zniwra

otec eda xnz` `l zen` rax` la` .xyka

.dnewr'åë òöîàá ïéá øîà áøåedfy Ð

.leqtl exeriy'åë øñð äéìò ïúð ïðú`w Ð

.rvn`a jzrc `wlqïéôøèöî ïéðéãñ éðùÐ

.d`neh lawnd xac meyn dkeqd leqtl ,leqt jkq xeriylïéôøèöî ïéà íéøñð éðùxn`w dcedi iax .dxyk mixqpa zkkeqn dlek elit`y ,dxwz zxfb meyn dlqetl Ð

.mixqpa oikkqn dil zi`c ,dlíéøñð óà øîåà øéàî éáø.dlqetl leqt jkq xeriyl oitxhvn Ðòáøàá ãöä ïî ïéá òöîàá ïéá áø øîàã àðùéì êäì àîìùá ïðéñøâ éëä
'åë ïéôøèöî éàî úåîàxi`n iaxe .xi`n iaxe dcedi iaxc ediizbelt lirl ax iwe`ck ,drax` oda yiy mixqpa dnwe`l ol irai` axle ,xn`w rvn`a jzrc `wlq `wc Ð

xi`n iax xn`wc oitxhvn i`ne .mixqpa oikkqn oi` :xn`c dinrhl.leqt jkq xeriyl zen` rax`l oitxhvn Ðíéçôè äòáøàá òöîàá áø øîàã àðùéì êäì àìàÐ

drax` eda zi`c i` ?sexiv irac inc ikid xi`n iaxc oitxhvn i`d ,ikd ixn`c ax iac opaxl dax edpigky`ckdrax` eda zilc i`e ?sexiv edl dnl Ð`nlra oipw Ð

drax` oda oi`y mixqpa xn`c dinrhl l`enyc ,dpin iaeze`l `kil l`enyle !dxyk lkd ixac drax` oda oi`y mixqpa lirlc `zrnya xn`c `ed ax `dc ,edpip

oitxhvn i`ne ,drax` oda oi`y oixqpa `dl iwene ,zwelgn.edpip `nlra oipw jxtinl `kil diciclc .migth drax`l oitxhvn Ðøéàî éáø äãåîålqet `edy el` lka Ð
ïäá
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ãâáäikde ,[a dpyn] draye mixyr wxt milk zkqna `id dpyn Ð dyly lr dyly

dyly lr dyly meyne ,qxcnl dyly lr dyly meyn `nhn cbad :`ipzin

dyy lr dyy utne ,dyng lr dyng xerde ,drax` lr drax` wyd .zn `nhloiey Ð

dl opiaxnc ,zn `nhl zerav` yly lr zerav` yly cbad `zyde .zn `nhle qxcnl

"cbade" :aizkcn (a,ek zay) "oiwilcn dna" wxt

,daiyil ifgc icina ielz qxcn la` ,miiprl ifgc

ae.ifg `l migth dyly lr migth dylyn zegt

utne xere wy la`.zn `nhle qxcnl oiey Ð

éðúåoitxhvn utnde xerde wyde cbad dlr

zkqna "gafn iycw" wxt `id dpynÐ df mr df

i`n :oerny 'x xn` :`tiq ipzwe .(`,gi) dlirn

`nrhikde .ayena `nhil oiie`x ody iptn Ð

xerd xerde wyd wyde cbad :dlirna opz

utndeitl ,dfd xcqk `weec oitxhvn Ð

wy e` ,xere cba la` .dfl df oiaexw oxeriyy

dfn df miwegx oxeriyc ,utne.oitxhvn oi` Ð

opzck ,xengl lw `le ,lwl sxhvn xeng `wece

:(b dpyn draye mixyr wxt) milk zkqna mzd

dyly ,wyd on cg`e cbad on mizy dyer did

on cg`e xerd on drax` ,xerd on cg`e wyd on

utnd,xerd on cg`e utnd on dyng ,xedh Ð

wyd on dyly ,wyd on cg`e xerd on drax`

cbad on cg`eon el xaigy lk :llkd df .`nh Ð

epnn xengdepnn lwd on ,`nh Ð.xedh Ð

`wec e`lc rnyn iieaxl `z`c llkd jezne

.dfd xcqk oitxhvnc oizipzn ipzw

ïðúãëmzd `id dpyn Ð gth olekn rvwnd

draye mixyr wxt) milk zkqna

i`lh epyrie gth rvwiy mdn dfi`nc ,(c dpyn

ivn dedc oicd `ede .`nh xeng ly zrcxnl

zkqna `ipzc i`d ikl oieye li`ed :xninl

rviw :(`,gi) "gafn iycw" wxt seqa ,dlirn

akynl cba odn dyre oleknl ,yly Ðayen

dfig`l ,gth Ðzeyrl :xnelk .`edy lk Ð

x`yl e` zqkl e` xkl oebk ,akynl i`lh

akynl micgeind mixaci`lhd xeriy Ð

epiidc ,gth ayenlc `inec .migth dyly

xeng ly zrcxnl oebk ,ayenl i`lh zeyrl

:`ztqeza `ipzc `idd oke .`kd gkenck

akynl rvwndayenle ,dylyn zegt oi` Ð

cnrnle ,gth Ðepiid cnrn eze`e .`edy lk Ð

xn` ?dfig`l i`n :yxtn mzde .dlirnc dfig`

:`pz `zipzna .`leepe cner oky :yiwl yix

ie`x :jexra yxite .mip`z ivvewl ie`xe li`ed

zehnd z` oiwilgn odyk mibxe`l edyn eze`

jxek wfgl ick ,xac meya e` oiaeqa dbix` ly

eze`e .iehd z` wilgne ,rav` lr cba edyn

hegd oi`y ,erav` xnyn erav` lry hehxnq

ie`xe .`leep iexw erav`a jxeky eze`e .ekzgn

mip`zd z` oirwany oze` ,mip`z ivvewl inp

`ly ,orav` lr edyn oikxek oze` oiglene

.mip`zd oneya waci
oi`
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קלה
`xew dida cenr fi sc ± ipy wxt`nei

àåä àøåòéù åàìå àøåòéù íåùîepi` o`kn zegtae ,leqtl xeriy eed zen` rax`c Ð

dynl dkld leqtl exeriy jk `l` ,dnewr otec meyn mrhd oi`e .leqtl xeriy

opiqxb `le opiqxb eey `lc oeik `ed `xeriy e`l i`d :oixeriyd lk x`yk ,ipiqn

.oeikeäâìôä íåùî åäãéã àøåòéù åúéøîàã åëãéãì àìàezixn`wc drax` `dc Ð

`de ,leqt jkq oiprl oizipzna edl opz `l

meyn ekiinrh epiid oez` ?ekl `pn `xaq

mewn zeidl migth drax` oiaeyg mewn lkac

mewn df s`y mixne` mz` ,envrl aeyg

,mizyk dzeyrl ef dkeqa uvege ,envrl `ed

.'ek bltzi` il dn ,mdl zeptc oi`eäëåñá
äðè÷.mvnevn dxeriyy Ðååù àì éî

åäééøåòéùdleqt df cg`e df cg` jgxk lr Ð

ceal zxezn wtpc oeikc ,migth dylyaÐ

eeyc oeike ,dkeqc dixeriyl dixeval aiyg

dkeq mey oiprl ediixeriy.itxhvil Ðøîà
íúä äéìdylya da oilqet mdipyc ÐÐ

meyn `l` ,leqtl oxeriy deyc meyn `l

.dkeqc `xeriyl dizilcìò äùìù ãâáä
äùìùafd akynl ecgii m` ,migth ÐÐ

e` afd akyna d`nehd a` zeyril `nhn

.eqxcna÷ùäå ãâáäoynne li`ed Ðaexw

.dey zeidlïéôøèöî,lwd z` milydl Ð

drax` wya oi` m`yxeng `edy cbad Ð

.xengd cbad milyn epi` wyd la` ,enilyn

÷ùxzei ar `ede ,ieyr mifr ly dvepn Ð

.xer ly eiaerl ribn epi`e ,cbad on÷ùä ïëå
ïéôøèöî øåòäåxeriy z` wy milydl Ð

.xerdíòè äîoiie`xe li`ed ?oitxhvn Ð

.afd ayen `nhl cg` xeriyaòö÷îä ïðúãë
ïìåëîlr gth rviw el` lkn cg`n Ð

,lnf`a aiaq aiaq edieyny = rvwn .gth

gth lr gth `l` ea oi` elit` ,dti epwzne

.yxtnck `nhåìèéì éåàøå ìéàåäezeyrl Ð

ayen zia cbpk xengd zrcxn iab lr i`lh

ze`nehn cg`a ediixeriy eeyc oeike .mc`d

d`nehd a` zeyril afds` oitxhvn Ð

cgi olekn rvwnd :miyxtn yie .qxcnlÐ

odn dyre oipind lk uviwy ,odireviw xaigy

.il d`xp oey`xde ,cgi oxtze gth lr gth

àúòîù àäì åðúî àøåñájkq xn`c ,axc Ð

.rvn`a drax`a lqet leqtàðùéì éàäáÐ

ax iac opaxl dax edpigky`c ,lirl xn`c

.dl ixn`we iazicåðúî àòãøäðá`lc Ð

.dlr bilt axe ,l`eny `l` ,ax dxn`òöîàá
äòáøàá,uegle biltdl `ed aeyg mewnc Ð

ze`xpe ,efl ef aey zeliren zeptcd oi`y

.zekeq izykúåîà òáøàá ãöä ïîla` Ð

o`kn zegta edl opiwlqnc ,dxyk o`kn zegt

dkeq xykd xiizyiy calae ,otec zniwra

otec eda xnz` `l zen` rax` la` .xyka

.dnewr'åë òöîàá ïéá øîà áøåedfy Ð

.leqtl exeriy'åë øñð äéìò ïúð ïðú`w Ð

.rvn`a jzrc `wlqïéôøèöî ïéðéãñ éðùÐ

.d`neh lawnd xac meyn dkeqd leqtl ,leqt jkq xeriylïéôøèöî ïéà íéøñð éðùxn`w dcedi iax .dxyk mixqpa zkkeqn dlek elit`y ,dxwz zxfb meyn dlqetl Ð

.mixqpa oikkqn dil zi`c ,dlíéøñð óà øîåà øéàî éáø.dlqetl leqt jkq xeriyl oitxhvn Ðòáøàá ãöä ïî ïéá òöîàá ïéá áø øîàã àðùéì êäì àîìùá ïðéñøâ éëä
'åë ïéôøèöî éàî úåîàxi`n iaxe .xi`n iaxe dcedi iaxc ediizbelt lirl ax iwe`ck ,drax` oda yiy mixqpa dnwe`l ol irai` axle ,xn`w rvn`a jzrc `wlq `wc Ð

xi`n iax xn`wc oitxhvn i`ne .mixqpa oikkqn oi` :xn`c dinrhl.leqt jkq xeriyl zen` rax`l oitxhvn Ðíéçôè äòáøàá òöîàá áø øîàã àðùéì êäì àìàÐ

drax` eda zi`c i` ?sexiv irac inc ikid xi`n iaxc oitxhvn i`d ,ikd ixn`c ax iac opaxl dax edpigky`ckdrax` eda zilc i`e ?sexiv edl dnl Ð`nlra oipw Ð

drax` oda oi`y mixqpa xn`c dinrhl l`enyc ,dpin iaeze`l `kil l`enyle !dxyk lkd ixac drax` oda oi`y mixqpa lirlc `zrnya xn`c `ed ax `dc ,edpip

oitxhvn i`ne ,drax` oda oi`y oixqpa `dl iwene ,zwelgn.edpip `nlra oipw jxtinl `kil diciclc .migth drax`l oitxhvn Ðøéàî éáø äãåîålqet `edy el` lka Ð
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ãâáäikde ,[a dpyn] draye mixyr wxt milk zkqna `id dpyn Ð dyly lr dyly

dyly lr dyly meyne ,qxcnl dyly lr dyly meyn `nhn cbad :`ipzin

dyy lr dyy utne ,dyng lr dyng xerde ,drax` lr drax` wyd .zn `nhloiey Ð

dl opiaxnc ,zn `nhl zerav` yly lr zerav` yly cbad `zyde .zn `nhle qxcnl

"cbade" :aizkcn (a,ek zay) "oiwilcn dna" wxt

,daiyil ifgc icina ielz qxcn la` ,miiprl ifgc

ae.ifg `l migth dyly lr migth dylyn zegt

utne xere wy la`.zn `nhle qxcnl oiey Ð

éðúåoitxhvn utnde xerde wyde cbad dlr

zkqna "gafn iycw" wxt `id dpynÐ df mr df

i`n :oerny 'x xn` :`tiq ipzwe .(`,gi) dlirn

`nrhikde .ayena `nhil oiie`x ody iptn Ð

xerd xerde wyd wyde cbad :dlirna opz

utndeitl ,dfd xcqk `weec oitxhvn Ð

wy e` ,xere cba la` .dfl df oiaexw oxeriyy

dfn df miwegx oxeriyc ,utne.oitxhvn oi` Ð

opzck ,xengl lw `le ,lwl sxhvn xeng `wece

:(b dpyn draye mixyr wxt) milk zkqna mzd

dyly ,wyd on cg`e cbad on mizy dyer did

on cg`e xerd on drax` ,xerd on cg`e wyd on

utnd,xerd on cg`e utnd on dyng ,xedh Ð

wyd on dyly ,wyd on cg`e xerd on drax`

cbad on cg`eon el xaigy lk :llkd df .`nh Ð

epnn xengdepnn lwd on ,`nh Ð.xedh Ð

`wec e`lc rnyn iieaxl `z`c llkd jezne

.dfd xcqk oitxhvnc oizipzn ipzw

ïðúãëmzd `id dpyn Ð gth olekn rvwnd

draye mixyr wxt) milk zkqna

i`lh epyrie gth rvwiy mdn dfi`nc ,(c dpyn

ivn dedc oicd `ede .`nh xeng ly zrcxnl

zkqna `ipzc i`d ikl oieye li`ed :xninl

rviw :(`,gi) "gafn iycw" wxt seqa ,dlirn

akynl cba odn dyre oleknl ,yly Ðayen

dfig`l ,gth Ðzeyrl :xnelk .`edy lk Ð

x`yl e` zqkl e` xkl oebk ,akynl i`lh

akynl micgeind mixaci`lhd xeriy Ð

epiidc ,gth ayenlc `inec .migth dyly

xeng ly zrcxnl oebk ,ayenl i`lh zeyrl

:`ztqeza `ipzc `idd oke .`kd gkenck

akynl rvwndayenle ,dylyn zegt oi` Ð

cnrnle ,gth Ðepiid cnrn eze`e .`edy lk Ð

xn` ?dfig`l i`n :yxtn mzde .dlirnc dfig`

:`pz `zipzna .`leepe cner oky :yiwl yix

ie`x :jexra yxite .mip`z ivvewl ie`xe li`ed

zehnd z` oiwilgn odyk mibxe`l edyn eze`

jxek wfgl ick ,xac meya e` oiaeqa dbix` ly

eze`e .iehd z` wilgne ,rav` lr cba edyn

hegd oi`y ,erav` xnyn erav` lry hehxnq

ie`xe .`leep iexw erav`a jxeky eze`e .ekzgn

mip`zd z` oirwany oze` ,mip`z ivvewl inp

`ly ,orav` lr edyn oikxek oze` oiglene

.mip`zd oneya waci
oi`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

éàä ,àeä àøeòéL åàìå àøeòéL íeMî¯àøeòéL åàì ¦¦¨§¨¦¨©¨¦¨
éããäì eäééøeòéL eåL àìc ïåék àeä¯.éôøèöî àì ¥¨§¨¨¦©§©£¨¥¨¦§¨§¦

äâìôä íeMî øeòéL eúéøîàc ,eëãéãì àìà¯äî ¤¨§¦§§¨§¦¦¦©§¨¨©
âìtúéà éìCëñaìeñt Cëña âìtúà éì äî ,ìeñt ¦¦§©©¦§¨¨©¦¦§©©¦§¨¨

eåL àìc éäð ,éîð øîìe :ééaà déì øîà !øéåàå©£¦£©¥©©¥§¨©¦§¦§¨¨
äìBãb äkeña eäééøeòéL¯àì éî äpè÷ äkeña ¦©§§¨§¨§¨§©¨¦¨

eåLc íeMî åàì íúä :déì øîà !?eäééøeòéL eåL̈¦©§£©¥¨¨¨¦§¨
ì déúéìc íeMî àìà ,àeä éããäì eäééøeòéLàøeòéL ¦©§©£¨¥¤¨¦§¥¥§¦¨

éããäì eäééøeòéL eåL àìc àëéä ìëå .àeä äkeñc§¨§¨¥¨§¨¨¦©§©£¨¥
ìL ãâaä :ïðúäå ?éôøèöî àììL ìò äL÷Oä ,äL ¨¦§¨§¦§¨§©©¤¤§¨©§¨©©

õtî ,äMîç ìò äMîç øBòä ,äòaøà ìò äòaøà©§¨¨©©§¨¨¨£¦¨©£¦¨©¨
ãâaä :dìò éðúå .äML ìò äML÷Oäå÷Oä , ¦¨©¦¨§¨¥£¨©¤¤§©©©©

øBòäåõtîäå øBòä ,¯íúä !äæ íò äæ ïéôøèöî §¨¨§©©¨¦§¨§¦¤¦¤¨¨
íòh äî :ïBòîL éaø øîà ,àîòè éðú÷ãk¯ìéàBä ¦§¨¨¥©§¨¨©©¦¦§©©©¦

ìò çôè ïìekî òv÷îä :ïðúãk ,áLBî ànèì éeàøå§¨§©¥¨§¦§©©§©¥©¦¨¤©©
çôè¯éaø øîàå ?éæç éàîì çôè ìò çôè .àîè ¤©¨¥¤©©¤©§©£¦§¨©©¦

éaø íeMî Lé÷ì ïa ïBòîLBìhéì éeàøå ìéàBä :éàpé ¦§¤¨¦¦©¦©©¦§¨¦§
éàäa àúòîL àäì éøîà àøeña .øBîçä éab ìò©©¥©£§¨¨§¦§¨§©£¨§©
:ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ,eðúî àòcøäða .àðMéì¦¨¨¦§©§§¨©§¨©©§¨¨©§¥

òöîàa ,ìeñt Cëñ¯ãvä ïî ,äòaøàa ìñBt¯ §¨¨¨¤§©¥§©§¨¨¦©©
ïéa ãvä ïî ïéa :øîà áøå .úBnà òaøàa ìñBt¥§©§©©§©¨©¥¦©©¥
àeäL øñð äéìò ïúð :ïðz .úBnà òaøàa òöîàä¤§©§©§©©§©¨©¨¤¨¤¤¤
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המשך בעמוד קכק



eznyקלו in` cenr gi sc ± iyily wxt`nei
.i`w inp drax` oda yiy`e ,odaäøùë éàîà,lqtl xeriy yiy mixqpdn zg` lka Ð

`id dlecb m`e ,oda zlalean dlek efe .dnewr oteca diixyinl `kilc `kidmze` Ð

.da zelqet zen` rax`l uegyúåîöîåöî úåîà äðåîù àìà äá ïéàùzegt `l Ð

xqp adic ,miccv ipyn da ligzdy oebke .migth dpenye mirax` ody ,xzei `le

i`dn lqte xqpe ,lqte xqpe ,lqt xcde `yixa

`qibjekiq ixd ,migth drax`e mixyr ixd Ð

dyere ipyd dcvn ligzne xfege .drvn` cr

`ki`c ,rvn`a milqt ipy edl eede ,ok enk

jkld .od migth dpeny ixde .dkeq xykd

mixqpd zgze .milqt ipy oze` ici lr dxyk

zlqtp dpi` dkeqde ,oyii `lopixn`c ,oda

zegt `dc ,mirvn`d milqtd cr dnewr otec

milqte mixqpa :xn`z m`e .`ed zen` rax`n

mipya `xykzn `l drax`n mizegtd

iaxle ,dkeq xykd `kilc oipnifc ,mirvn`d

oikkqn oi` rax` ,oda oi`ya s` xn`c xi`n

`lnk xqpl xqp oia yiya xykzn ikid oda

xqp,mixqpd zgz s`e ,dxyk dlek `idd Ð

'x liqt `kide .cg` mewna drax` `kil `dc

ipy xaqwc iccda izxz `ki`c `kid xi`n

.rax`l mitxhvn mixqpèåòéî éåä,dxyke Ð

.yi leqt jkq xeriy `le ,yi xie` xeriy e`lc

äðè÷ äëåñá.mvnevn xeriy Ðéåä íéð÷á
èåòéî.xie` o`k oi`e ,ceal opixn`c Ð

èåòéî éåä àì ïéãåôùádfn `lc ab lr s`e Ð

`ki`c oeik edin ,leqtl xeriy yi dfn `le

dkeq xykdn iwtpc ,iccda migth dylyÐ

dcda oitxhvn `le ,ediiytp it`a iaiyg

.dkeqc `xeriyl dizile ,`xeriyl dnely`l

éìéî éðäåepi`e ceal dylyn zegt xie`c Ð

.dkeqa lqetãöä ïî`ed ixd opixn`c Ð

.otecd on cealkòöîàázegta xie` Ð

.otecl jenqa `ly ,dylynäàöåéä äøå÷Ð

ieand gzt agex lr dpezpe ,ieand xizdl

.milzkd ipyl zrbn dpi` efe ,lzekl lzekn

'åë úåøå÷ éúù ïëåxie` rvn`a jgxk lre Ð

.otecl jenqa `ly dylyn zegtäøå÷ éðàù
opaxc aexir zeklde iean lehlh xeqi` lkc Ð

eliwd jkld ,oewiz ira `l `ziixe`cnc ,`ed

dkeq la` .exizd mde exq` mdc ,ikd da

dkld rvn`a ceal ol miw `l i` ,`ziixe`c

ipiqn dynl.dxeyk`l opivn `l ÐäáåøàÐ

.`id bbaøåäè äáåøà ãâðëdizgzy milk Ð

mixedhceal oi` :`nl` .znd ld` epi`y Ð

.mezqk dilek iednl rvn`aåìåë úéáä ìë
øåäèlid`n oi`y Ð.melk d`nehd lrïéà

äáåøà ãâðë úéáá äàîåè çôè çúåô äáåøàá
øåäè åìåë úéáä ìë äáåøà ãâðë äàîåè øåäè
yi mixg` mixacae ,`yix ik opiqxb `tiq Ð

`l `kde .zeld`c dpyna welig mdipia

daex`" wxtd y`x edfe ,dlek dl opiziin

."ziad jezayåäì éøéîâ éëäoi`c ,ipiqn Ð

icin opixnb `l dkldne .rvn`a ceal

.dia xnz`c `edd `l` ,izixg`ùéøô éáøÐ

.jixac z`àîåøáà.oda oixkip oivxy oi`e ,miphw mibc oin Ðíéøåñà éðåìô íå÷î ìù.mixkip opi`y ,myixtdl leki oi` mphew aexne ,xdp eze`a oilicb oivxyy Ðíå÷î ìù
úøúåî éðåìô.yxtnck ,mivxy lcbn xdp eze` oi`y Ðàúðçö.miphw mibc oin =àøäð ááã.eny aa xdpd Ðàéî éôéãø.uexl zexdnne ,zelw Ðäøãùä èåçmc`a gk ozep Ð

.ze`ixaa zcner ezxcy zeidl mibce dndaeéà÷ã ïðéæç÷ àäå.odinina oitecxd zexdp dnka Ðéôìé÷.miywyw =àîè âã åäééðéè éáøéî àìãlicbn xdp eze` ly hih oi` Ð

.miynxe mivwy uiwyne'åë àðãéàäå.xdp eze`l oicxei odne ,mivwy oilcbn mde ,eiykr okezl eaqedy Ðïéîéöô äì ùéù äøãñëà éáâ ìò êëéñdxcqk` ztwend xvg oebk Ð

cvl la` .zen` rax`n xzei dxcqk`d zxwza yic ,dkeql zeliren zeinipt zevign oi`e .dxcqk` ly iexiw zty lr jkqd jnqe ,xvg ly dxie`a jkiqe ,oizipzna ziyixtck

dylyn zegt zegt mdipiae ,zepelg oink oicenr = oinivt dxcqk`l yi dkeqd.ceal eda opixn`c ,dxyk Ð
ïðéøîà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ïéà.dylyn zegt dpw dpw (`,f) lirl oixiykn zeptcc ,dlrnl epiid Ð rvn`a ceal

oiaexirc `nw wxt xn`c o`nl oia jixte .dlrnl inp epiidc ,xity jixt iean zxewne

,rvn`a ceal oi` m` :xn`z m`e .dvign meyn xn`c o`nl oia ,`xkid meyn dxew (a,ai)

`di `ly ,zia oink daerne dti dqekn `dzy cr lqtiz dzngn daexn dzlv ok m`

xie`dyk ixiin `kdc ,`id `kxt e`l !awp da

`de .mipyl ewlgp jekiqae ,dlek ipt lr jldn

lr s`e ,drax`n zegta lqet leqt jkq oi`c

rvn`a ceal oi`c ab`dc ,xie`l inc `l Ð

dylyn xzi jytp dn,ceal zxezn `vi ixd Ð

zeidl aeyg epi`y itl ,lqet epi` ikd elit`e

.mizpia wiqtne uveg

ïéàcbpk ziaa d`neh gth gzet daex`a

ziad lk daex` cbpk d`neh xedh daex`

mixacae ,`yix ik opiqxb `tiqa Ð xedh elek

wxt zeld` zkqna welig mdipia yi mixg`

`xnbd jxcy dlek ,dl iziin `l `kde ,ixiyr

.zexdh xcq ly zeipyn xvwl

êëéñoinivt dl yiy dxcqk` iab lr

lirl) qxhpewa yxit epzpyna Ð

ztwen ef xvg dxcqk` ztwend xvg :(`,fi

iptle ,zegex ylyn aiaq dl migezte ,miza

,zegex ylyl aiaq ze`xcqk` oieyr mizad

,xvgd cvl otec dl oi`e `id dgezt dxcqk`de

dkeql otec oi`e ,xvg ly dxie` iab lr jkiq dfe

mizad oia zewiqtnd mizad zevign `l` ef

aiaq zwqtn dxcqk`d zxwz `vnpe ,dxcqk`l

dxcqk`d agexa yi m`e .zeptcl jkq oia

zen` rax`zen` rax`n zegt ,dleqt Ð

xacl `nbec .dnewr otec opixn`c ,dxyk Ð

yiy xie` dl yiy ,zene`d ly `"xhyiielw

yiyke .dl aiaq dxcqk`d siwde ,miayr da

dkeqd cvl yie ,zen` rax` dxcqk`d zxwza

odipiae zepelg oink micenr ,dxcqk`l oinivt

dylyn zegt.ceal da opixn`c ,dxyk Ð

oinivt da oi`yke,dxyk :xn` iia`c ,ibilt Ð

ly oiiaer `edc ,mzeqe cxei dxwz it opixn`c

dkeqd cvl dlkd mdiy`x iaer dxwzay mixqp

zeqe cxei`l ,dleqt :xn` `axe ,cv lkn m

`nrh yxtnck ,mzeqe cxei dxwz it opixn`

dil jixhvi`c `de .qxhpewa yxit jk .onwl

ici lr dxykc oinivt dl yiy opireny`l

ceal,`ax liqtw `pyil jci`lc meyn Ð

oinivtdy itl ceal `kd opixn` `lc xaqwe

,oevigd xie`l `le ,dyrp dxcqk`d llgl
i`nle
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המשך בעמוד נח



קלז ezny in` cenr gi sc ± iyily wxt`nei
.i`w inp drax` oda yiy`e ,odaäøùë éàîà,lqtl xeriy yiy mixqpdn zg` lka Ð

`id dlecb m`e ,oda zlalean dlek efe .dnewr oteca diixyinl `kilc `kidmze` Ð

.da zelqet zen` rax`l uegyúåîöîåöî úåîà äðåîù àìà äá ïéàùzegt `l Ð

xqp adic ,miccv ipyn da ligzdy oebke .migth dpenye mirax` ody ,xzei `le

i`dn lqte xqpe ,lqte xqpe ,lqt xcde `yixa

`qibjekiq ixd ,migth drax`e mixyr ixd Ð

dyere ipyd dcvn ligzne xfege .drvn` cr

`ki`c ,rvn`a milqt ipy edl eede ,ok enk

jkld .od migth dpeny ixde .dkeq xykd

mixqpd zgze .milqt ipy oze` ici lr dxyk

zlqtp dpi` dkeqde ,oyii `lopixn`c ,oda

zegt `dc ,mirvn`d milqtd cr dnewr otec

milqte mixqpa :xn`z m`e .`ed zen` rax`n

mipya `xykzn `l drax`n mizegtd

iaxle ,dkeq xykd `kilc oipnifc ,mirvn`d

oikkqn oi` rax` ,oda oi`ya s` xn`c xi`n

`lnk xqpl xqp oia yiya xykzn ikid oda

xqp,mixqpd zgz s`e ,dxyk dlek `idd Ð

'x liqt `kide .cg` mewna drax` `kil `dc

ipy xaqwc iccda izxz `ki`c `kid xi`n

.rax`l mitxhvn mixqpèåòéî éåä,dxyke Ð

.yi leqt jkq xeriy `le ,yi xie` xeriy e`lc

äðè÷ äëåñá.mvnevn xeriy Ðéåä íéð÷á
èåòéî.xie` o`k oi`e ,ceal opixn`c Ð

èåòéî éåä àì ïéãåôùádfn `lc ab lr s`e Ð

`ki`c oeik edin ,leqtl xeriy yi dfn `le

dkeq xykdn iwtpc ,iccda migth dylyÐ

dcda oitxhvn `le ,ediiytp it`a iaiyg

.dkeqc `xeriyl dizile ,`xeriyl dnely`l

éìéî éðäåepi`e ceal dylyn zegt xie`c Ð

.dkeqa lqetãöä ïî`ed ixd opixn`c Ð

.otecd on cealkòöîàázegta xie` Ð

.otecl jenqa `ly ,dylynäàöåéä äøå÷Ð

ieand gzt agex lr dpezpe ,ieand xizdl

.milzkd ipyl zrbn dpi` efe ,lzekl lzekn

'åë úåøå÷ éúù ïëåxie` rvn`a jgxk lre Ð

.otecl jenqa `ly dylyn zegtäøå÷ éðàù
opaxc aexir zeklde iean lehlh xeqi` lkc Ð

eliwd jkld ,oewiz ira `l `ziixe`cnc ,`ed

dkeq la` .exizd mde exq` mdc ,ikd da

dkld rvn`a ceal ol miw `l i` ,`ziixe`c

ipiqn dynl.dxeyk`l opivn `l ÐäáåøàÐ

.`id bbaøåäè äáåøà ãâðëdizgzy milk Ð

mixedhceal oi` :`nl` .znd ld` epi`y Ð

.mezqk dilek iednl rvn`aåìåë úéáä ìë
øåäèlid`n oi`y Ð.melk d`nehd lrïéà

äáåøà ãâðë úéáá äàîåè çôè çúåô äáåøàá
øåäè åìåë úéáä ìë äáåøà ãâðë äàîåè øåäè
yi mixg` mixacae ,`yix ik opiqxb `tiq Ð

`l `kde .zeld`c dpyna welig mdipia

daex`" wxtd y`x edfe ,dlek dl opiziin

."ziad jezayåäì éøéîâ éëäoi`c ,ipiqn Ð

icin opixnb `l dkldne .rvn`a ceal

.dia xnz`c `edd `l` ,izixg`ùéøô éáøÐ

.jixac z`àîåøáà.oda oixkip oivxy oi`e ,miphw mibc oin Ðíéøåñà éðåìô íå÷î ìù.mixkip opi`y ,myixtdl leki oi` mphew aexne ,xdp eze`a oilicb oivxyy Ðíå÷î ìù
úøúåî éðåìô.yxtnck ,mivxy lcbn xdp eze` oi`y Ðàúðçö.miphw mibc oin =àøäð ááã.eny aa xdpd Ðàéî éôéãø.uexl zexdnne ,zelw Ðäøãùä èåçmc`a gk ozep Ð

.ze`ixaa zcner ezxcy zeidl mibce dndaeéà÷ã ïðéæç÷ àäå.odinina oitecxd zexdp dnka Ðéôìé÷.miywyw =àîè âã åäééðéè éáøéî àìãlicbn xdp eze` ly hih oi` Ð

.miynxe mivwy uiwyne'åë àðãéàäå.xdp eze`l oicxei odne ,mivwy oilcbn mde ,eiykr okezl eaqedy Ðïéîéöô äì ùéù äøãñëà éáâ ìò êëéñdxcqk` ztwend xvg oebk Ð

cvl la` .zen` rax`n xzei dxcqk`d zxwza yic ,dkeql zeliren zeinipt zevign oi`e .dxcqk` ly iexiw zty lr jkqd jnqe ,xvg ly dxie`a jkiqe ,oizipzna ziyixtck

dylyn zegt zegt mdipiae ,zepelg oink oicenr = oinivt dxcqk`l yi dkeqd.ceal eda opixn`c ,dxyk Ð
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ïéà.dylyn zegt dpw dpw (`,f) lirl oixiykn zeptcc ,dlrnl epiid Ð rvn`a ceal

oiaexirc `nw wxt xn`c o`nl oia jixte .dlrnl inp epiidc ,xity jixt iean zxewne

,rvn`a ceal oi` m` :xn`z m`e .dvign meyn xn`c o`nl oia ,`xkid meyn dxew (a,ai)

`di `ly ,zia oink daerne dti dqekn `dzy cr lqtiz dzngn daexn dzlv ok m`

xie`dyk ixiin `kdc ,`id `kxt e`l !awp da

`de .mipyl ewlgp jekiqae ,dlek ipt lr jldn

lr s`e ,drax`n zegta lqet leqt jkq oi`c

rvn`a ceal oi`c ab`dc ,xie`l inc `l Ð

dylyn xzi jytp dn,ceal zxezn `vi ixd Ð

zeidl aeyg epi`y itl ,lqet epi` ikd elit`e

.mizpia wiqtne uveg

ïéàcbpk ziaa d`neh gth gzet daex`a

ziad lk daex` cbpk d`neh xedh daex`

mixacae ,`yix ik opiqxb `tiqa Ð xedh elek

wxt zeld` zkqna welig mdipia yi mixg`

`xnbd jxcy dlek ,dl iziin `l `kde ,ixiyr

.zexdh xcq ly zeipyn xvwl

êëéñoinivt dl yiy dxcqk` iab lr

lirl) qxhpewa yxit epzpyna Ð

ztwen ef xvg dxcqk` ztwend xvg :(`,fi

iptle ,zegex ylyn aiaq dl migezte ,miza

,zegex ylyl aiaq ze`xcqk` oieyr mizad

,xvgd cvl otec dl oi`e `id dgezt dxcqk`de

dkeql otec oi`e ,xvg ly dxie` iab lr jkiq dfe

mizad oia zewiqtnd mizad zevign `l` ef

aiaq zwqtn dxcqk`d zxwz `vnpe ,dxcqk`l

dxcqk`d agexa yi m`e .zeptcl jkq oia

zen` rax`zen` rax`n zegt ,dleqt Ð

xacl `nbec .dnewr otec opixn`c ,dxyk Ð

yiy xie` dl yiy ,zene`d ly `"xhyiielw

yiyke .dl aiaq dxcqk`d siwde ,miayr da

dkeqd cvl yie ,zen` rax` dxcqk`d zxwza

odipiae zepelg oink micenr ,dxcqk`l oinivt

dylyn zegt.ceal da opixn`c ,dxyk Ð

oinivt da oi`yke,dxyk :xn` iia`c ,ibilt Ð

ly oiiaer `edc ,mzeqe cxei dxwz it opixn`c

dkeqd cvl dlkd mdiy`x iaer dxwzay mixqp

zeqe cxei`l ,dleqt :xn` `axe ,cv lkn m

`nrh yxtnck ,mzeqe cxei dxwz it opixn`

dil jixhvi`c `de .qxhpewa yxit jk .onwl

ici lr dxykc oinivt dl yiy opireny`l

ceal,`ax liqtw `pyil jci`lc meyn Ð

oinivtdy itl ceal `kd opixn` `lc xaqwe

,oevigd xie`l `le ,dyrp dxcqk`d llgl
i`nle
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף יח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קלח
ezny ina cenr gi sc ± iyily wxt`nei

íúåñå ãøåé äø÷ú éô ïðéøîà.cv lkn Ðãøåé äø÷ú éô ïðéøîà àì äìåñô øîà àáø
íúåñåodiy`x iaer oke ,ocega mixqp ly oiiaer = dxwz it .onwl `nrh yxtnck Ð

.dkeq cvl dlkdíúåñå ãøåé äøãñëà úø÷ú éô úøîàã êãéãìdkeqa inp ikd `niz Ð

,irvn`d otec zgtpe ,rax` miagx oi`y miar mixqpa jkeqne ,xvg rvn`a dieyrd

oiniiw o`kne o`kn mipyelr inp dl zxykn Ð

cxei dxwz it da `nize ,dly dxwz it ici

!mzeqeàéääá êì àðéãåîgezt xie`c oeikc Ð

= `ixcptwl ieyre yletn ieanc `inec ,ecbpl

.miax zriwalàáøå ééáà àîéì`wlq `w Ð

e` otec cga xaqwc meyn `axc `nrh dizrc

`l cv lka la` ,mzeqe cxei opixn` mipya

.opixn`äò÷áájeznc ,drwaa hwp ikdl Ð

oiyer oi`y ,zeptc dl oi` zial dkenq dpi`y

oiyery minrt la` ,dxcqk` myl zeptc

.dixg`n dnzeq ziad otece ,ziad iptl dze`

íúåñå ãøåé äø÷ú éô ïðéøîà àì`nrhe Ð

,dil zil zeptc rax`a :(a,cv) oiaexira yxtn

dnily otec my dzid m` la`dil zi` Ð

axk iia` 'ek `nil .`ziipxg`a mzeqe cxei

.l`enyk `axeéâéìô àì àîìò éìåë ìàåîùã àáéìàmewn lka :ef `ibeq yxit jk Ð

leki epi` ipyd ixace ,mixg` ly ozwelgna `ly odn cg` ixac cinrdl lekiy

l`enyc `ail` :ok xne` zwelgna `l` cinrdl`axc ,`ed zxn`wck i`ce Ð

l`enyc `ail`e .l`enyk eixac cinrdl leki epi` iia`e ,l`enyk xn`c `ed dicegl

,iciar dxcqk` llgl dxwz it zevignc zay oiprl dnc ;dxyk xninl iia` bilt `l

ziyrp dxcqk` jxevl dxwzdyoky lk ,dxwz it znizqa l`eny edl ixy `l Ð

,ziyrp `id dxcqk` ly dllgl ueg ixdy ,dyrp dkeq myl `ly ,dkeq oiprl

.odl dveg jxevl `le ,zeieyr okez jxevl zevigne
éë
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cv lkn mzeqe cxei dxwz it iia`lc qxhpewa yxitc i`nleikd xzal `dc ,dyw Ð

,yletn iean oink ef cbpk ef zeptc izy dkeqa xiizype zirvn` otec zigt` ikc wiqn

mzeqe cxei dxwz it opixn` `lc iia` icen `dac!llk zeptc dl oi`c o`k oky lk Ð

it zxn`c jcicl :yxitc ,dxcqk` `la xvga ixiin mzdc meyn ,wlig qxhpewa ,edine

mzeqe cxei dxcqk` zxwzdkeqa inp `niz Ð

oi`y miar mixqpa zkkeqn xvga dieyrd

mipye ,irvn`d otec zgtpe ,drax` miagx

it ici lr inp dl zxykn oiniiw o`kne o`kn

cxei mixqp zxwz it da `nize ,dly dxwz

xie`c oeik ,jl `picen `idda :dil xn` !mzeqe

ieyre yletn ieanl `inc dcbpl gezt

eyexit jezn rnyn .miax zrwale ,`ixcptwl

aiaq siwn xvgd xie`y itl xzei leqtl dvexy

,el ztwn dxcqk`d zxwzc `kidn ,jkql

`xaqe .i`dn yletn ieanl ith inc i`dc meyn

ibilt `xwirn ik d`xp jkitl .`id dpeyn

dl yia ,oinivt dl oi`y dxcqk` lr jkiqa

e` mexce gxfn ,m`b oink ozkldk zeptc izy

zeripv carinl `zlnc `gxe`c ,oetve gxfn

:iia`l dywn `axe .dxwz it ici lr iia` ixy llk ziyily o`k oi`c ab lr s`e ,zvw

zirvn`l `zile ef cbpk ef mizy eid eli`ci`de .dxwz it ici lr dl ixy ded i` Ð

"zigtd" hwpcjk ziyrpyk `nye .dlgzn jk ziyrp m` oicd `edc ,`wec e`l Ð

dxwz it opixn` `lc jl `picen `da :iia` dil xn`e .dzigt oeyl inp dia jiiy dlgzn

oiaexir) "zebb lk" seqa opzck ,dxwz it opaxl edl zilc ,yletn ieank dedc meyn Ð

mzd ixyc dcedi iax elit`e .miza ipy iab lr diilr dpeaa ibiltc (`,dvilin ipd Ð

`ziixe`c zevign ylyc dkeq iab la` .`ziixe`c zevign izy dil zi`c ,zay iabÐ

dizrc `wlq dywn dedc `axe .mzeqe cxei dxwz it da opixn` `l zeyletnc dcen

jiiyc ebin ,mzeqe cxei dxwz it o`k iia` xn` ,mzd dxwz it edl zilc opaxl elit`c

zyletnc (`,bv oiaexir) "zebb lk" wxt rnync :`iyw izyxity dn itl ,edine .zyletnd dkeq iabl inp ipdn ,dkixv dzid m` dxwz it opixn` dedc .zyletn dpi`y dxcqk` iabl

dinivt z` deyd el`e ,dxyk oinivt dl yiy dxcqk` iab lr jkiq `de ?xeqi`l dvign opivn `le :iia`l `ax dil xn`c ,iia` inp xyknicicl :dil xn` !dleqt Ðjcicl ,dxyk Ð

lr jkiqc :my qxhpewa yxity dn itl mzdc oizrnyc yexit edfe .ibilt mzdc `idda jgxk lrc ,`kdc oinivt dl yik ied `l mzdc oinivt dl yi `zyde .`id zevign weliq Ð

gth odl yie ,zeiefa micenr mireaw ziyily otecae ,ieank dieyre ,dkx`l ozkldk zeptc izy dl yi ,oinivt dl yiy dxcqk` iabelit` ziyilye ozkldk mizy :opzc ,dxyk Ð

oi`xp oi` dxcqk`d jezae ,o`kn zevignd izy oiae o`kn zevignd izy oia oicner oinivt e`vnpe ,zepey`xd zevign lv` dkeza zevign izy dpay ,oinivtd z` deyd elit`e .gth

zevign izy `l` dl oi`c ,dleqt Ðelit`c ,`zlin `da jlr `biltc ,dxyk icicl Ðdlrnln zexew el oiaegz dxcqk` mzqc ,mzeqe cxei dxwz it il zi`c dvign mey dl oi`

dleqt zxn`c inp jcicle .zraexn `l` dlebr dpi`y dxwz epiidc ,dt odl yi zexew jpde .dxwzd z` oipzep odilry ,cenrl cenrn`nrh epiid `kdc ,xeqi`l dvign o`k oi` Ð

dxcqk`l zyletnl xvgd xie`l zyletn oia qxhpewa wligy dn itl ,`zyde .ocal el` lr dcinrne ,elld zevign ici lr zepey`xd zevignd z`e oinivtd z` o`kn wliqyÐ

izyxity dn itl la` .`giprax`l oinivt rax`e ,gth ly ziyily mewna oinivtde .ziyixtck ,m`b oink `l` ,ef cbpk ef zeyletna e`l mzdc zeptc izyc :xnel jixve !`iyw Ð

zexg` zevign dyry dnivt deydyke ,gth mewna zeptcd iy`xa oihlea micenrd oze`e .dxcqk`d zxwz mdilr zepal cenrl cenrn zexew aiyedl jxc oky ,dxcqk` ly zeief

jci`a eda ibiltc oizrnyc oinivt ,edine .llk zevign `kil elit` dxwzd it gkn dxyk iia`l ,mewn lkne .dkeqd jeza oi`xp opi`e ,oinivtl miptan m`b oink mizy oze` cbpk

ceal gkn `pyilizy dl yiae oiaexirc `iddl dzeeydl ep`a m`e .ceal gkn dkeql zevign oiyrp oinivt jpd `l` ,llk zevign my oi`e ,daxd oinivt ztwena inewe`l jixv Ð

zeiefl oinivtde zevignxninl opivnc ,`axc `nrh ith dil `gipc oky lke .ceal gkn `l` ,gth oiiaera oi`e ,yly jeza dfl df oikenq oinivt ipy zief lkl yiy xnel ep` oikixv Ð

.gth ly dvignl `le zenily zevignl `l` ceal opixn` `lc ,ceal `la gth ixinbc xaqwc

äøãñëàxira la` .zecizi 'c lr diexiw zcnere ,dizegex rax`n dvext dxcqk` `ied drwaac meyn drwaa hwpc :qxhpewa yxit (a,cv oiaexir) "zebb lk" wxta Ð drwaaÐ

zi` ine :(a,cv oiaexir) "zebb lk" idliya qixbc ezqxb itk edfe .mzeqe cxeic mzd l`eny dcene .dixg`n dnzeq ziad otece ,xvgl e` zial zekenq ze`xcqk` mzq

dil zil ik :ipyne ?mzeqe cxei dxwz it l`enyl dilylya la` ,rax`a Ðrax`a dil zil ik :qxhpewa my yxite .dil zi` Ðit znizqa ,zevign rax` zeyrl jixvy mewna Ð

zevign ylyl dxwz ite ,dzkldk zg` dvign da dzid m` ,ylya la` .dxcqk` oebk ,dxwzjl `picen `idda iia` xn`w lirle ,axk iia` `kd opinwen `dc :`iywe .xykn Ð

izya elit`c ;`nl` .yletn ieank dedc meynopaxc zilnxk mzdc drwa xeqi`c meyn wlgl ep`a m`e !llk `kilc `kid oky lk ,dxwz it dil zil zevigninp `axl ok m` Ð

m` ,zevign `la elit` dxwz it :ax xn` drwa iabe ,`l e` dxwz it opixn` i` miaxd zeyxa zevign izy iab (`,dv oiaexir) "zebb lk" seqa opaxe dcedi 'x ibilt ,cere .ikd `nip

jk dxcqk` mzqc d`elna dvext ziriaxde ,zevign yly m` ik ea oi`yk :xnelk .ylya dil zil ik :l`ppg epiax oke ,`kti` qixb mz epiaxe .opaxcn dfe `ziixe`cn dfc meyn `l

`"da mlerd `xap dn iptn :(a,hk zegpn) "dax unewd"a xn`e .zaaeqn dpi` zipetv gexe ,dnec `ed dxcqk`l mler :(a,dk `xza `aa) "xetgi `l" idlya opixn`ck ,`idiptn Ð

xyrn xzia dvexty it lr s` dvign my `ki`c ,edyne miigl ipy ziriaxa yiy oebk zevign rax` my yiyk ,rax`a la` .`vi z`vl dvexd lky ,dxcqk`l dnecydil zi` Ð

.zegex izyn uxtpy zia oke iab (a,cv oiaexir) "zebb lk" idlya jixtwcn ,yletn `di `ly calae ,dxwz it dil zi` zevign izya elit`e ,d`elna dvext elit` ,axe .dxwz it

zg` gexn `py i`n`edda lirl mzd `ipzcde .oeqkl`a eiexiwc ,zief oxwa uxtpy oebk :ax ipyne !mzeqe cxei dxwz it :opixn` ,inp zegex izyn ,mzeqe cxei dxwz it :opixn`c Ð

o`k miptb dxewn epi` eivge ,dxewn eivgy zia :(`,bv) `wxit,zayl mi`lk zencl oi` !zevign rax` my mzd `kilc ab lr s` ,mzeqe cxei dxwz it 'ixn`c ,o`k rexfl xzen Ð

mz epiax yexitl drwaa `kd hwpc i`de .(`,`i) oiaexirc `nw wxt opixn`ck .mi`lkl xzen ze`t elit`c.zilnxk `idy drwac ,lehlh xeqi` mewn `edy drwa hwpc yxtl yi Ð

xvgay dxcqk` hiwp ded i`e .ziyixtck ,zyletn `dz `ly calae dxwz it axl dil zi` inp mzdc ,zevign izy dl yiy dxcqk`a inp ixii`c meyn ,inp i``weec rnyn ded Ð

.miptl d`elna dvexte ,xvgd rvn` cr `idy `l` ,agexa e` xvgay jxe` lka zkyen xvgay dxcqk` mzqc ,zevign yly dl yiyk
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קלט
ezny ina cenr gi sc ± iyily wxt`nei

íúåñå ãøåé äø÷ú éô ïðéøîà.cv lkn Ðãøåé äø÷ú éô ïðéøîà àì äìåñô øîà àáø
íúåñåodiy`x iaer oke ,ocega mixqp ly oiiaer = dxwz it .onwl `nrh yxtnck Ð

.dkeq cvl dlkdíúåñå ãøåé äøãñëà úø÷ú éô úøîàã êãéãìdkeqa inp ikd `niz Ð

,irvn`d otec zgtpe ,rax` miagx oi`y miar mixqpa jkeqne ,xvg rvn`a dieyrd

oiniiw o`kne o`kn mipyelr inp dl zxykn Ð

cxei dxwz it da `nize ,dly dxwz it ici

!mzeqeàéääá êì àðéãåîgezt xie`c oeikc Ð

= `ixcptwl ieyre yletn ieanc `inec ,ecbpl

.miax zriwalàáøå ééáà àîéì`wlq `w Ð

e` otec cga xaqwc meyn `axc `nrh dizrc

`l cv lka la` ,mzeqe cxei opixn` mipya

.opixn`äò÷áájeznc ,drwaa hwp ikdl Ð

oiyer oi`y ,zeptc dl oi` zial dkenq dpi`y

oiyery minrt la` ,dxcqk` myl zeptc

.dixg`n dnzeq ziad otece ,ziad iptl dze`

íúåñå ãøåé äø÷ú éô ïðéøîà àì`nrhe Ð

,dil zil zeptc rax`a :(a,cv) oiaexira yxtn

dnily otec my dzid m` la`dil zi` Ð

axk iia` 'ek `nil .`ziipxg`a mzeqe cxei

.l`enyk `axeéâéìô àì àîìò éìåë ìàåîùã àáéìàmewn lka :ef `ibeq yxit jk Ð

leki epi` ipyd ixace ,mixg` ly ozwelgna `ly odn cg` ixac cinrdl lekiy

l`enyc `ail` :ok xne` zwelgna `l` cinrdl`axc ,`ed zxn`wck i`ce Ð

l`enyc `ail`e .l`enyk eixac cinrdl leki epi` iia`e ,l`enyk xn`c `ed dicegl

,iciar dxcqk` llgl dxwz it zevignc zay oiprl dnc ;dxyk xninl iia` bilt `l

ziyrp dxcqk` jxevl dxwzdyoky lk ,dxwz it znizqa l`eny edl ixy `l Ð

,ziyrp `id dxcqk` ly dllgl ueg ixdy ,dyrp dkeq myl `ly ,dkeq oiprl

.odl dveg jxevl `le ,zeieyr okez jxevl zevigne
éë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

cv lkn mzeqe cxei dxwz it iia`lc qxhpewa yxitc i`nleikd xzal `dc ,dyw Ð

,yletn iean oink ef cbpk ef zeptc izy dkeqa xiizype zirvn` otec zigt` ikc wiqn

mzeqe cxei dxwz it opixn` `lc iia` icen `dac!llk zeptc dl oi`c o`k oky lk Ð

it zxn`c jcicl :yxitc ,dxcqk` `la xvga ixiin mzdc meyn ,wlig qxhpewa ,edine

mzeqe cxei dxcqk` zxwzdkeqa inp `niz Ð

oi`y miar mixqpa zkkeqn xvga dieyrd

mipye ,irvn`d otec zgtpe ,drax` miagx

it ici lr inp dl zxykn oiniiw o`kne o`kn

cxei mixqp zxwz it da `nize ,dly dxwz

xie`c oeik ,jl `picen `idda :dil xn` !mzeqe

ieyre yletn ieanl `inc dcbpl gezt

eyexit jezn rnyn .miax zrwale ,`ixcptwl

aiaq siwn xvgd xie`y itl xzei leqtl dvexy

,el ztwn dxcqk`d zxwzc `kidn ,jkql

`xaqe .i`dn yletn ieanl ith inc i`dc meyn

ibilt `xwirn ik d`xp jkitl .`id dpeyn

dl yia ,oinivt dl oi`y dxcqk` lr jkiqa

e` mexce gxfn ,m`b oink ozkldk zeptc izy

zeripv carinl `zlnc `gxe`c ,oetve gxfn

:iia`l dywn `axe .dxwz it ici lr iia` ixy llk ziyily o`k oi`c ab lr s`e ,zvw

zirvn`l `zile ef cbpk ef mizy eid eli`ci`de .dxwz it ici lr dl ixy ded i` Ð

"zigtd" hwpcjk ziyrpyk `nye .dlgzn jk ziyrp m` oicd `edc ,`wec e`l Ð

dxwz it opixn` `lc jl `picen `da :iia` dil xn`e .dzigt oeyl inp dia jiiy dlgzn

oiaexir) "zebb lk" seqa opzck ,dxwz it opaxl edl zilc ,yletn ieank dedc meyn Ð

mzd ixyc dcedi iax elit`e .miza ipy iab lr diilr dpeaa ibiltc (`,dvilin ipd Ð

`ziixe`c zevign ylyc dkeq iab la` .`ziixe`c zevign izy dil zi`c ,zay iabÐ

dizrc `wlq dywn dedc `axe .mzeqe cxei dxwz it da opixn` `l zeyletnc dcen

jiiyc ebin ,mzeqe cxei dxwz it o`k iia` xn` ,mzd dxwz it edl zilc opaxl elit`c

zyletnc (`,bv oiaexir) "zebb lk" wxt rnync :`iyw izyxity dn itl ,edine .zyletnd dkeq iabl inp ipdn ,dkixv dzid m` dxwz it opixn` dedc .zyletn dpi`y dxcqk` iabl

dinivt z` deyd el`e ,dxyk oinivt dl yiy dxcqk` iab lr jkiq `de ?xeqi`l dvign opivn `le :iia`l `ax dil xn`c ,iia` inp xyknicicl :dil xn` !dleqt Ðjcicl ,dxyk Ð

lr jkiqc :my qxhpewa yxity dn itl mzdc oizrnyc yexit edfe .ibilt mzdc `idda jgxk lrc ,`kdc oinivt dl yik ied `l mzdc oinivt dl yi `zyde .`id zevign weliq Ð

gth odl yie ,zeiefa micenr mireaw ziyily otecae ,ieank dieyre ,dkx`l ozkldk zeptc izy dl yi ,oinivt dl yiy dxcqk` iabelit` ziyilye ozkldk mizy :opzc ,dxyk Ð

oi`xp oi` dxcqk`d jezae ,o`kn zevignd izy oiae o`kn zevignd izy oia oicner oinivt e`vnpe ,zepey`xd zevign lv` dkeza zevign izy dpay ,oinivtd z` deyd elit`e .gth

zevign izy `l` dl oi`c ,dleqt Ðelit`c ,`zlin `da jlr `biltc ,dxyk icicl Ðdlrnln zexew el oiaegz dxcqk` mzqc ,mzeqe cxei dxwz it il zi`c dvign mey dl oi`

dleqt zxn`c inp jcicle .zraexn `l` dlebr dpi`y dxwz epiidc ,dt odl yi zexew jpde .dxwzd z` oipzep odilry ,cenrl cenrn`nrh epiid `kdc ,xeqi`l dvign o`k oi` Ð

dxcqk`l zyletnl xvgd xie`l zyletn oia qxhpewa wligy dn itl ,`zyde .ocal el` lr dcinrne ,elld zevign ici lr zepey`xd zevignd z`e oinivtd z` o`kn wliqyÐ

izyxity dn itl la` .`giprax`l oinivt rax`e ,gth ly ziyily mewna oinivtde .ziyixtck ,m`b oink `l` ,ef cbpk ef zeyletna e`l mzdc zeptc izyc :xnel jixve !`iyw Ð

zexg` zevign dyry dnivt deydyke ,gth mewna zeptcd iy`xa oihlea micenrd oze`e .dxcqk`d zxwz mdilr zepal cenrl cenrn zexew aiyedl jxc oky ,dxcqk` ly zeief

jci`a eda ibiltc oizrnyc oinivt ,edine .llk zevign `kil elit` dxwzd it gkn dxyk iia`l ,mewn lkne .dkeqd jeza oi`xp opi`e ,oinivtl miptan m`b oink mizy oze` cbpk

ceal gkn `pyilizy dl yiae oiaexirc `iddl dzeeydl ep`a m`e .ceal gkn dkeql zevign oiyrp oinivt jpd `l` ,llk zevign my oi`e ,daxd oinivt ztwena inewe`l jixv Ð

zeiefl oinivtde zevignxninl opivnc ,`axc `nrh ith dil `gipc oky lke .ceal gkn `l` ,gth oiiaera oi`e ,yly jeza dfl df oikenq oinivt ipy zief lkl yiy xnel ep` oikixv Ð

.gth ly dvignl `le zenily zevignl `l` ceal opixn` `lc ,ceal `la gth ixinbc xaqwc

äøãñëàxira la` .zecizi 'c lr diexiw zcnere ,dizegex rax`n dvext dxcqk` `ied drwaac meyn drwaa hwpc :qxhpewa yxit (a,cv oiaexir) "zebb lk" wxta Ð drwaaÐ

zi` ine :(a,cv oiaexir) "zebb lk" idliya qixbc ezqxb itk edfe .mzeqe cxeic mzd l`eny dcene .dixg`n dnzeq ziad otece ,xvgl e` zial zekenq ze`xcqk` mzq

dil zil ik :ipyne ?mzeqe cxei dxwz it l`enyl dilylya la` ,rax`a Ðrax`a dil zil ik :qxhpewa my yxite .dil zi` Ðit znizqa ,zevign rax` zeyrl jixvy mewna Ð

zevign ylyl dxwz ite ,dzkldk zg` dvign da dzid m` ,ylya la` .dxcqk` oebk ,dxwzjl `picen `idda iia` xn`w lirle ,axk iia` `kd opinwen `dc :`iywe .xykn Ð

izya elit`c ;`nl` .yletn ieank dedc meynopaxc zilnxk mzdc drwa xeqi`c meyn wlgl ep`a m`e !llk `kilc `kid oky lk ,dxwz it dil zil zevigninp `axl ok m` Ð

m` ,zevign `la elit` dxwz it :ax xn` drwa iabe ,`l e` dxwz it opixn` i` miaxd zeyxa zevign izy iab (`,dv oiaexir) "zebb lk" seqa opaxe dcedi 'x ibilt ,cere .ikd `nip

jk dxcqk` mzqc d`elna dvext ziriaxde ,zevign yly m` ik ea oi`yk :xnelk .ylya dil zil ik :l`ppg epiax oke ,`kti` qixb mz epiaxe .opaxcn dfe `ziixe`cn dfc meyn `l

`"da mlerd `xap dn iptn :(a,hk zegpn) "dax unewd"a xn`e .zaaeqn dpi` zipetv gexe ,dnec `ed dxcqk`l mler :(a,dk `xza `aa) "xetgi `l" idlya opixn`ck ,`idiptn Ð

xyrn xzia dvexty it lr s` dvign my `ki`c ,edyne miigl ipy ziriaxa yiy oebk zevign rax` my yiyk ,rax`a la` .`vi z`vl dvexd lky ,dxcqk`l dnecydil zi` Ð

.zegex izyn uxtpy zia oke iab (a,cv oiaexir) "zebb lk" idlya jixtwcn ,yletn `di `ly calae ,dxwz it dil zi` zevign izya elit`e ,d`elna dvext elit` ,axe .dxwz it

zg` gexn `py i`n`edda lirl mzd `ipzcde .oeqkl`a eiexiwc ,zief oxwa uxtpy oebk :ax ipyne !mzeqe cxei dxwz it :opixn` ,inp zegex izyn ,mzeqe cxei dxwz it :opixn`c Ð

o`k miptb dxewn epi` eivge ,dxewn eivgy zia :(`,bv) `wxit,zayl mi`lk zencl oi` !zevign rax` my mzd `kilc ab lr s` ,mzeqe cxei dxwz it 'ixn`c ,o`k rexfl xzen Ð

mz epiax yexitl drwaa `kd hwpc i`de .(`,`i) oiaexirc `nw wxt opixn`ck .mi`lkl xzen ze`t elit`c.zilnxk `idy drwac ,lehlh xeqi` mewn `edy drwa hwpc yxtl yi Ð

xvgay dxcqk` hiwp ded i`e .ziyixtck ,zyletn `dz `ly calae dxwz it axl dil zi` inp mzdc ,zevign izy dl yiy dxcqk`a inp ixii`c meyn ,inp i``weec rnyn ded Ð

.miptl d`elna dvexte ,xvgd rvn` cr `idy `l` ,agexa e` xvgay jxe` lka zkyen xvgay dxcqk` mzqc ,zevign yly dl yiyk
ieg`
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב, בו כותב אודות ענין גידול הזקן ואיך משפיע 

זה על פרנסה לכשיבוא הזמן להסתדר בפרנסה כפשוטה.

וביותר  ביותר  משובח  הכל  ולדברי  אלקים,  דצלם  הענין  הוא  מגודל  זקן  הכל  שלדברי  כיון 

דאורייתא,  דין  ע"פ  מוכרח  הזקן  שגידול  אומרים  שאין  אלו  בדברי  אפילו  כמוכח  בהיפך,  מהנהגה 

זה  כל  מוסיף  פניו,  על  ניכר  אלקים  צלם  ואשר  בקדושה  שהמוסיף  ודאי  הרי  בספריהם,  וכמבואר 

בברכת השי"ת, שהוא הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים, ואשר דוקא בו תלוי' פרנסתו 

של אדם ומובן שמילוי משאלות לבבו לגדל הזקן - מוסיף בענין פרנסתו בפרט.

ובפרט ע"פ דברי הזהר הק' שגדול הזקן )בלשון הזהר - נק' י"ג תקוני דיקנא( דאדם דלמטה 

הרי זה ממשיך מי"ג מדות הרחמים שלמעלה שהם בלי גבול, פשוט שזוהי הדרך לתועלת האדם ועוזרת 

לפרנסתו. ועיין בזה ביאור כ"ק אדמו"ר הצמח צדק בפירושו יהל אור על התהלים )ע' 6(.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו, שתהיינה כשרות כדין וכן ישמור על שלשת השיעורים 

דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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.eizgz mipyi oi` la` ,dkeqd xeriy milydl sxhvn dylyn zegt xie` eli`c .eizgz
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éåçàxkpin `lc oeik ,dkeqa liren `ed j`id :dniz Ð miptan deye uegan d`xp dil

`cg ,ebin meyn i`c ?gth ly ziyily miptandkeq `pdk ax car `l in eh`c Ð

.lirl izyxitck ,ebin ipdn `l `ziixe`c ziyilylc :cere ?zaya `l`éàøáì`l

dil opirny oizipznnc :dywe .jkl dyrp `l df irvn` otec :qxhpewa yxit Ð iciar

,dxcqk` ztwend xvg oke :ipzwc ,xykcm`c

zen` rax` jekiql lzekd on oi`s` ,dxyk Ð

opixn`ck ,iciar i`xal e`l zia zevignc ab lr

ixeg`l mi`veid mipw`c d`xpe .(`,fi) lirl

`nizc edn :`icda iqxbc mixtq zi`e .i`w dkeq

`wlq ,iciar `l i`xal iciar i`eebl mipw ipd

`w ,lvl dieyr dpi`y itl dlqetl jzrc

.dxykc ol rnyn

àìelit`c ,xykc `hiyte Ð xie` `l` `di

.df xeriya lqtp epi` epnn xengd xie`d

dkeqk oecip ipd` ikdl :`a` iax dil xn`

xie` eli`c ,eizgz mipyiy xnel opirny`c

,dkeqd xeriy milydl sxhvn dylyn zegt

:`iywe .qxhpewa yxit jk ,eizgz mipyi oi` la`

dkeqa `d ?dphw dkeq `irye` 'x hwp i`n`

!eizgz mipyic opireny`l jixhvi` inp dlecb

meyn dphw dkeq hwpc xnel `ed wgece

.eizgz mipyie sxhvnc ,izxz da opirny`c

dylyn zegt xie` opiayg mewn lkc :dyw cere

zegt leqt jkql inc `le ,ceal ici lr mezqk

,xyk jkqa mezqk ezeyrl jiiy oi`c dylyn

xdfdl lkei in :cere .leqt jkq ea yic xg`n

dzngn daexn dzlv oi`y miawp d`ln dkeqa

d`xpe ?miawpd cbpk oyi `ly ,edyn `l`

mipyie ,sxhvn xie` mzd :opiqxbc mixtqk

dfe .eizgz:xnelk .eizgz mipyi oi`e ,sxhvn Ð

xykc `hiyt`c `depnn xengd xie` elit` Ð

xeng leqt jkq daxc` ,df xeriyk lqtp epi`

df mrhn `pin` dede .eizgz mipyi oi`c ,epnn

."icin `ki` in" ikd xza dnznck ,sxhvn oi`c

yiya oixiyknc ,oicetya dkkiqn `iyw ,edine

cbpk (ozi) `ly xyt` i`e ozenk odipia geix

dkeq xykd yiya :yxtl jixv jkl !oicetyd

leqtd `lae xie`d `ladfa oia eizgz mipyi Ð

inlyexiae .dphw dkeq hwp ikdle ,dfa oia

xie`c rnyn "elk`y dyly" wxt zekxac

dfe .qxhpewd yexitk ,eizgz mipyi oi`e sxhvn

,wexpd hihn opitlie dkeqa oiniiw op` :epeyl

dyly zeptcd on jekiqd wigxd :onz opipzc

migtho`kn zegt ,dleqt Ðoyil edn .dxyk Ð

,wexpd hih ixd :ayil` oa wgvi 'x aizd ?eizgz

`kd s` ,ea oiliahn oi`e dewna milynyÐ

.eizgz mipyi oi`e dkeqa milyn
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף יט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



eznyקמב ina cenr hi sc ± iyily wxt`nei
çéëåé ÷åøðä èéè.jx `edy oebk ,ilk l` ilkn ewixdl ie`xy Ðóøèöîùmilydl Ð

.d`q mirax` xeriyåá ìáåèäå.wexp hih eleky d`q mirax`a Ðåì äúìò àì
äìéáè:oilqet `le oilrn el` ,(` dpyn ,iriay wxt) ze`ewn zkqna opz ikdc Ð

oilrne .wexpd hihe ,glnde ,cilbde ,xetkde ,cxade ,blydinely` ,oinilyn epiid Ð

envr ipta ,oi` Ð.`l Ðäðùîéøö ïéîëó
,zeterd z` da oiaxe`y oiciiv ly jek Ð

ebby ,zklede zrtyny zxeekk ieyre

.cg` eizexiweìúåëì äëîñù åàdhd Ð

.ux`d lr cg` ey`xe lzekd lr mipw iy`x

ââ äì ïéàù éôìedne bb edn xkip epi`y Ð

`l` `ed ld` e`l rteyn ld`c ,lzekm`

.`ziixaa ipzwck ,sewf gth ea yi okàøîâ
çôè ò÷ø÷ä ïî ääéáâä íàùediiexz` Ð

sewf gth my yie ,dtiwfa ceal opixn`c .i`w

xeriy ea yiy oeike .bb `edy sixvd xkipe

dtiwfa ld`.ld` ied Ð'åë ä÷éçøä íà åà
y`x wigxd m` ,i`w lzekd lr dknq` Ð

lr dkenq dzide ,gth lzekn lzekl jenqd

zecizideya lzekle dpnn ceal opixn` Ð

.bbd `ede ,retiya `leíéìäàë íéìäà éòåôéù
.dxyk dwigxd `le diabd `ly it lr s` Ð

íéðúç úìéëá`l dey gth bb dl oi`y itl Ð

.wiqtdl ld` aiygøæòéìà 'øë:xn`c Ð

.`ed ld` e`l rteyn ld`àëôéà àúééøá
àéðújeti` diepyy `ziixa iz`vn Ð

oilqet minkge xiykn xfril` iax :ozhiya

.bb dl oi`y itlàéä äàãéçéipzc oizipzn Ð

la` .d`cigi `edc ,dl ipzw ozp 'x ikd

iax :mixne`e ,eilr oiwleg eid execay minkg

.oilqet minkge xiykn xfril`äðùî
íéð÷ úìöçî.akynl dgep oi`e ,dyw Ð

äáéëùì äàùòjkl dcgie li`ed Ðd`yr Ð

.'ek da oikkqn oi`e ,d`neh zlawne ,ilk

äàîåè úìá÷î äðéàå 'åë êåëéñìilk e`lc Ð

.`nzq` `nzq jixt `xnbae .`edøæòéìà éáø
'åë øîåài`ne ,ixn`w i`n yxtn `xnba Ð

e` daikyl `icda yixtc `kidc .ediizbelt

jekiql,dphwl dlecb oia welig oi` i`ce Ð

,daikyl `nzq zi`xp dphw `l` .yxit `dc

.jekiql `nzq zi`xp dlecbàøîâïàë
äðè÷á ïàë äìåãâá.`yixl inc `l `tiqe Ð

d`yre `id dphw m`e :xn`w ikd `tiqc

`nzq `d ,'ek da oikkqn jekiql.daikyl Ð

'åë àôéñ àîéàivexzl `kil xfril` 'xce Ð

zg`e dlecb zg` `dc ,`nw `pzckdphw

.ipzwàì àîìò éìåë äìåãâá àáø øîà àìà
êåëéñì àîúñã éâéìôipyz `l ,xnelk Ð

,yixtck ediiexze dphwa `tiqe dlecba `yix

lk :`l` .`vxzin `l xfril` iaxc ok m`c

`nzq` ,xfril` iaxca oia `nw `pzc dizlinc `tiqa oia ,oizipzn ipzwc jekiql

.i`w
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èéèel`e ,(` dpyn iriay wxt) ze`ewn zkqna opzck :qxhpewa yxit Ð gikei wexpd

oilrne .wexpd hihe glnde cilbde xetkde cxade blyd :oilqet `le oilrnepiid Ð

envr ipta la` ,oinilynoi`e ,`l envr ipta inp xie`c ?df `ed gikei dnc :dywe .`l Ð

eizgz mipyi oi`c xie`l inc `le ,dliahl ifg milyn `edy drya wexpd hihc ,gikei df

wexpd hihc d`xpe !sxhvn `edy drya elit`

sxhvny drya elit` ,inp.ea oiliahn oi` Ð

:(i dpyn) ipy wxt ze`ewn zkqna opz ikde

xfril` 'x ,hihe min d`q mirax` ea yiy dewn

'x ,hiha oiliahn oi`e mina oiliahn :xne`

exn` hih dfi`a .hihae mina :xne` ryediÐ

cvn mind eid m`e ,eiab lr oitv mindy hiha

cg`oi`e mina oiliahny ryedi iax dcen Ð

exn` hih dfi`e .hiha oiliahndpwdy hiha Ð

mewn :xne` dcedi 'x .xi`n 'x ixac ,eil`n cxei

i`rlc oa xfril` `a` ,cner dcnd dpw oi`y

xfril` 'x ,zecxei zelewyndy mewn :xne`

qpkpd :xne` oerny 'x ,zeiagd ita cxeid :xne`

:xne` wecv xa xfrl` iax ,cepd zxtetya

wxt yiwl yix xn`c :dyw ,edine .bela ccnpd

dewn inl milynd lk :(`,ak) migafc ipy

:jixte .milyn epi` ziriaxle ,xeik inl milyn

wexpd hih ihernl `nili` ?i`n ihernlikid Ð

epnn dzeye dgey dxt oi`c i` ?incelit` Ð

hihc `zi` i` ,`zyde .milyn epi` inp dewnl

,wexpd hih `ed ryedi 'xe xfril` 'x ibiltc

dcedi 'xe xi`n 'xc ixeriy ipd lk wiay ikid

hwpe ,ze`ewnc i`pz edleke ,xfril` `a`e

?opz `lc epnn dzeye dgey dxtc `xeriy

ilz ikda i`pz ipdc ixeriy jpd lk `nye

dpi` i`dae ,dzey i`dac xaq xnc ,ediinrh

zextd lk oi`c ,op` ifgip xnel jiiy oi`e .dzey

`,ew oileg) "xyad lk" wxta rnync `de .zeey

lk oda laeh dnda ziizyn elqtpy minc (mye

etebqi`nn `l` ,ixii` hih zngn elqtp `l Ð

hih oi` la` ,dnda ziizyl efg `le ,gixqne

dliahl mixyk jkle ,oda axern.

äùåòä`peeb i`d ika Ð sixv oink ezkeq

daeba retiyd jyny xg`lc ,ixii`

,dray agex dkeq jyna oiicr `ki` dxyr

deab opira `dc .opax ixykn `l xg` oiprac

yiyk xyt`e .dxyr daeba dray jyna dxyr

zgz s`y ,dxyr daeba dray jyn my

da oyiy oeik ,dxyk dxyr deab oi`y retiyd

on `veiy lqt` dedc icin .agexa drax`

mipwa ixyknc ,lirlc sqei axe daxl dkeqd

.dkeqd iptln mi`veid

íàùoipa dyre Ð gth rwxwd on diabd

retiy ly ey`x eilr aiyede ,gth sewf

jenqa dyry gth lzekd on wigxd oke .dhnl

eze`c rnyn qxhpewd oeyl jezne .oeilrd retiyd y`x eilr jnqe ,gth agx jkq lzekl

xie` `ed elit` ,wigxd diabdy gthyxitc .ceal mrhn mezqk eaygpc ,dxyk Ð

zvwe .zecizi lr dkenq dzide ,gth lzekd on lzekl jenqd y`x wigxd m` :qxhpewd

gth gzet ux`d on ddeab dzid m`y e` ,mipa` drax` lr dpezp dzid m`y minkgl xfril` iax dcen :opiqxbc ,inlyexia ok rnyn.dxyk Ð

êåëéñì.(mye `,gk zay) "oiwilcn dna" wxt ,okynn opitlic ,ozyt `l` mild` z`neh `nhn epi` urd on `veid lkc Ð d`neh zlawn dpi`e da oikkqnïàëo`k dlecba

lka jekiql d`yr hwp `tiqae .jekiql `nzqc zlvgn `ki`c meyn ,zelvgn lka daikyl d`yr `yixa hwp `l` ,`cga `tiqe `cga `yix iedzc meyn `l Ð dphwa

.daikyl `nzqc zlvgn `ki`c meyn ,zelvgnøîà`nzq` ,xfril` 'xa oia `nw `pzc dizlin seqa oia ,oizipzn ipzwc jekiqle Ð jekiql `nzqc ibilt `l `nlr ilek dlecba `ax

`icda daikyl d`yr :xn`w ikde .i`wyixt `lc oebk inc ikide ,jekiql `edy da xnel oileki ep` m`e ,da oikkqn oi`e d`neh zlawn Ðjk ,d`neh zlawn dpi`e ,da oikkqn Ð

dphw `d ,jekiql `nzq da opixn`c `ed `weec dlecb xaqc meyn ,diipz `le dphwl `nw `pz dxiiy ikdlc yxtl wgece .qxhpewa yxit:xninl xfril` 'x `z`e .daikyl `nzq Ð

`nw `pzc dizlin la` ,xfril` 'xc dizlin `l` iiepyl `ax `z` `lc :yxtl d`xpe !`weic` `l` `nw `pzc dizlin xwir` xfril` 'x bilt `l `zydc :`iywe .dlecbk dphwÐ

xfril` 'x xn`wc jekiqle .opipyck mlerlmzqa oebk ,jekiql `idy xnel leki m` qxhpewa yxitck epiid Ð.da oikkqne ,dxedh Ð
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סוכה. פרק ראשון - סוכה דף יט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קמג ezny ina cenr hi sc ± iyily wxt`nei
çéëåé ÷åøðä èéè.jx `edy oebk ,ilk l` ilkn ewixdl ie`xy Ðóøèöîùmilydl Ð

.d`q mirax` xeriyåá ìáåèäå.wexp hih eleky d`q mirax`a Ðåì äúìò àì
äìéáè:oilqet `le oilrn el` ,(` dpyn ,iriay wxt) ze`ewn zkqna opz ikdc Ð

oilrne .wexpd hihe ,glnde ,cilbde ,xetkde ,cxade ,blydinely` ,oinilyn epiid Ð

envr ipta ,oi` Ð.`l Ðäðùîéøö ïéîëó
,zeterd z` da oiaxe`y oiciiv ly jek Ð

ebby ,zklede zrtyny zxeekk ieyre

.cg` eizexiweìúåëì äëîñù åàdhd Ð

.ux`d lr cg` ey`xe lzekd lr mipw iy`x

ââ äì ïéàù éôìedne bb edn xkip epi`y Ð

`l` `ed ld` e`l rteyn ld`c ,lzekm`

.`ziixaa ipzwck ,sewf gth ea yi okàøîâ
çôè ò÷ø÷ä ïî ääéáâä íàùediiexz` Ð

sewf gth my yie ,dtiwfa ceal opixn`c .i`w

xeriy ea yiy oeike .bb `edy sixvd xkipe

dtiwfa ld`.ld` ied Ð'åë ä÷éçøä íà åà
y`x wigxd m` ,i`w lzekd lr dknq` Ð

lr dkenq dzide ,gth lzekn lzekl jenqd

zecizideya lzekle dpnn ceal opixn` Ð

.bbd `ede ,retiya `leíéìäàë íéìäà éòåôéù
.dxyk dwigxd `le diabd `ly it lr s` Ð

íéðúç úìéëá`l dey gth bb dl oi`y itl Ð

.wiqtdl ld` aiygøæòéìà 'øë:xn`c Ð

.`ed ld` e`l rteyn ld`àëôéà àúééøá
àéðújeti` diepyy `ziixa iz`vn Ð

oilqet minkge xiykn xfril` iax :ozhiya

.bb dl oi`y itlàéä äàãéçéipzc oizipzn Ð

la` .d`cigi `edc ,dl ipzw ozp 'x ikd

iax :mixne`e ,eilr oiwleg eid execay minkg

.oilqet minkge xiykn xfril`äðùî
íéð÷ úìöçî.akynl dgep oi`e ,dyw Ð

äáéëùì äàùòjkl dcgie li`ed Ðd`yr Ð

.'ek da oikkqn oi`e ,d`neh zlawne ,ilk

äàîåè úìá÷î äðéàå 'åë êåëéñìilk e`lc Ð

.`nzq` `nzq jixt `xnbae .`edøæòéìà éáø
'åë øîåài`ne ,ixn`w i`n yxtn `xnba Ð

e` daikyl `icda yixtc `kidc .ediizbelt

jekiql,dphwl dlecb oia welig oi` i`ce Ð

,daikyl `nzq zi`xp dphw `l` .yxit `dc

.jekiql `nzq zi`xp dlecbàøîâïàë
äðè÷á ïàë äìåãâá.`yixl inc `l `tiqe Ð

d`yre `id dphw m`e :xn`w ikd `tiqc

`nzq `d ,'ek da oikkqn jekiql.daikyl Ð

'åë àôéñ àîéàivexzl `kil xfril` 'xce Ð

zg`e dlecb zg` `dc ,`nw `pzckdphw

.ipzwàì àîìò éìåë äìåãâá àáø øîà àìà
êåëéñì àîúñã éâéìôipyz `l ,xnelk Ð

,yixtck ediiexze dphwa `tiqe dlecba `yix

lk :`l` .`vxzin `l xfril` iaxc ok m`c

`nzq` ,xfril` iaxca oia `nw `pzc dizlinc `tiqa oia ,oizipzn ipzwc jekiql

.i`w
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èéèel`e ,(` dpyn iriay wxt) ze`ewn zkqna opzck :qxhpewa yxit Ð gikei wexpd

oilrne .wexpd hihe glnde cilbde xetkde cxade blyd :oilqet `le oilrnepiid Ð

envr ipta la` ,oinilynoi`e ,`l envr ipta inp xie`c ?df `ed gikei dnc :dywe .`l Ð

eizgz mipyi oi`c xie`l inc `le ,dliahl ifg milyn `edy drya wexpd hihc ,gikei df

wexpd hihc d`xpe !sxhvn `edy drya elit`

sxhvny drya elit` ,inp.ea oiliahn oi` Ð

:(i dpyn) ipy wxt ze`ewn zkqna opz ikde

xfril` 'x ,hihe min d`q mirax` ea yiy dewn

'x ,hiha oiliahn oi`e mina oiliahn :xne`

exn` hih dfi`a .hihae mina :xne` ryediÐ

cvn mind eid m`e ,eiab lr oitv mindy hiha

cg`oi`e mina oiliahny ryedi iax dcen Ð

exn` hih dfi`e .hiha oiliahndpwdy hiha Ð

mewn :xne` dcedi 'x .xi`n 'x ixac ,eil`n cxei

i`rlc oa xfril` `a` ,cner dcnd dpw oi`y

xfril` 'x ,zecxei zelewyndy mewn :xne`

qpkpd :xne` oerny 'x ,zeiagd ita cxeid :xne`

:xne` wecv xa xfrl` iax ,cepd zxtetya

wxt yiwl yix xn`c :dyw ,edine .bela ccnpd

dewn inl milynd lk :(`,ak) migafc ipy

:jixte .milyn epi` ziriaxle ,xeik inl milyn

wexpd hih ihernl `nili` ?i`n ihernlikid Ð

epnn dzeye dgey dxt oi`c i` ?incelit` Ð

hihc `zi` i` ,`zyde .milyn epi` inp dewnl

,wexpd hih `ed ryedi 'xe xfril` 'x ibiltc

dcedi 'xe xi`n 'xc ixeriy ipd lk wiay ikid

hwpe ,ze`ewnc i`pz edleke ,xfril` `a`e

?opz `lc epnn dzeye dgey dxtc `xeriy

ilz ikda i`pz ipdc ixeriy jpd lk `nye

dpi` i`dae ,dzey i`dac xaq xnc ,ediinrh

zextd lk oi`c ,op` ifgip xnel jiiy oi`e .dzey

`,ew oileg) "xyad lk" wxta rnync `de .zeey

lk oda laeh dnda ziizyn elqtpy minc (mye

etebqi`nn `l` ,ixii` hih zngn elqtp `l Ð

hih oi` la` ,dnda ziizyl efg `le ,gixqne

dliahl mixyk jkle ,oda axern.

äùåòä`peeb i`d ika Ð sixv oink ezkeq

daeba retiyd jyny xg`lc ,ixii`

,dray agex dkeq jyna oiicr `ki` dxyr

deab opira `dc .opax ixykn `l xg` oiprac

yiyk xyt`e .dxyr daeba dray jyna dxyr

zgz s`y ,dxyr daeba dray jyn my

da oyiy oeik ,dxyk dxyr deab oi`y retiyd

on `veiy lqt` dedc icin .agexa drax`

mipwa ixyknc ,lirlc sqei axe daxl dkeqd

.dkeqd iptln mi`veid

íàùoipa dyre Ð gth rwxwd on diabd

retiy ly ey`x eilr aiyede ,gth sewf

jenqa dyry gth lzekd on wigxd oke .dhnl

eze`c rnyn qxhpewd oeyl jezne .oeilrd retiyd y`x eilr jnqe ,gth agx jkq lzekl

xie` `ed elit` ,wigxd diabdy gthyxitc .ceal mrhn mezqk eaygpc ,dxyk Ð

zvwe .zecizi lr dkenq dzide ,gth lzekd on lzekl jenqd y`x wigxd m` :qxhpewd

gth gzet ux`d on ddeab dzid m`y e` ,mipa` drax` lr dpezp dzid m`y minkgl xfril` iax dcen :opiqxbc ,inlyexia ok rnyn.dxyk Ð

êåëéñì.(mye `,gk zay) "oiwilcn dna" wxt ,okynn opitlic ,ozyt `l` mild` z`neh `nhn epi` urd on `veid lkc Ð d`neh zlawn dpi`e da oikkqnïàëo`k dlecba

lka jekiql d`yr hwp `tiqae .jekiql `nzqc zlvgn `ki`c meyn ,zelvgn lka daikyl d`yr `yixa hwp `l` ,`cga `tiqe `cga `yix iedzc meyn `l Ð dphwa

.daikyl `nzqc zlvgn `ki`c meyn ,zelvgnøîà`nzq` ,xfril` 'xa oia `nw `pzc dizlin seqa oia ,oizipzn ipzwc jekiqle Ð jekiql `nzqc ibilt `l `nlr ilek dlecba `ax

`icda daikyl d`yr :xn`w ikde .i`wyixt `lc oebk inc ikide ,jekiql `edy da xnel oileki ep` m`e ,da oikkqn oi`e d`neh zlawn Ðjk ,d`neh zlawn dpi`e ,da oikkqn Ð

dphw `d ,jekiql `nzq da opixn`c `ed `weec dlecb xaqc meyn ,diipz `le dphwl `nw `pz dxiiy ikdlc yxtl wgece .qxhpewa yxit:xninl xfril` 'x `z`e .daikyl `nzq Ð

`nw `pzc dizlin la` ,xfril` 'xc dizlin `l` iiepyl `ax `z` `lc :yxtl d`xpe !`weic` `l` `nw `pzc dizlin xwir` xfril` 'x bilt `l `zydc :`iywe .dlecbk dphwÐ

xfril` 'x xn`wc jekiqle .opipyck mlerlmzqa oebk ,jekiql `idy xnel leki m` qxhpewa yxitck epiid Ð.da oikkqne ,dxedh Ð
zg`
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c"agקמד 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

.ààeä úaL éâeðòzî äèîä LéîLz[`íéàéøaä íéîëç éãéîìz úðBò Cëéôì[aòeáLa úçà íòt àéäL ©§¦©¦¨¦©£¥©¨§¦¨©©§¦¥£¨¦©§¦¦¤¦©©©©§¨©
úaL ìéìì úaL ìélî äeòá÷[dÎbî"ø ïîéña øàaúpL Bîk10: §¨¨¦¥©¨§¥©¨§¤¦§¨¥§¦¨

א  סעיף המיטה תשמיש דין רפ סימן

1

2

`zax `zkld
àåä [à,לבטלה ואין שבת, מעונג היא השינה גם -

וכיו"ב  התורה בלימוד מתענג כן אם .1אלא
íéàéøáä [á לפי אלא חייבים אינם חלושיֿכח אבל -

.2כחם 
úáù ìéìì [â,בשבוע מפעם יפחות שלא היינו -

שבת. עונג משום שבת לליל וקבעוה

נוספים  טעמים מבוארים ודא"ח קבלה בספרי אמנם
שבת  בליל עונה לשמש 3במצות אין אלו ולטעמים ,

שבת  בליל אם כי יתום 4מיטתו דור בדורנו אך ,
שייגרם  למי ולא - זו בדרגא לאוחז מכוונים הדברים

ענינים  בכמה חלישות כך עקב או 5לו במיניקה ובפרט ,
.6מעוברת 

zetqede mipeiv
צהרים 1) בשינת רגיל אם ס"ב: צ בסימן המבואר ע"פ

כ"ק  ומנהג לו, הוא עונג כי בשבת יבטלנה אל בחול
ה' גבורות ובס' ש"ק. בליל לישן שלא היה אדמו"ר
שינה  שנדדו הקדושים התנאים לענין פנ"ג, למהר"ל
המצוה, חביבות מחמת זאת שעשו הסדר, ליל כל מעיניהם

כלל. צער להם היה לא התענוג מרוב כי
יטול 2) - כך לשם תרופות ליטול צריך ואם ב. ס"ק משנ"ב

קח). סי' ח"א מנח"י משו"ת ס"ג (כדלהלן
יותר 3) הרוחני העונג שפע רטז: עמ' א שמות חיים, תורת

בזיווג  קדושות נשמות להוליד דחכמה התענוג פנימי' דבחי'
כזווגי  לגשמיות שבמוח הרוחני' מטפה שנמשך הגופני

בזהר. הטעם כמ"ש דוקא שבת בליל הוא דחכימא
זווג  בחי' קיד: עמוד שבת, ערך לצ"צ, הליקוטים ובספר
הזה  שהיחוד דוקא נשמות להוליד דאצילות וזו"נ דחו"ב
שנמשכת  הטפה עד"מ כי התענוג הפנימית מבחי' ממשיך
בה  ומלובש התענוג פנימית בחי' בה שנמשך המוח מן
השכל  הארת כמו לבד הארה ולא החכמה מעצמיות
פ' בבה"ז במ"א וכמ"ש לו, בדומה מוליד שהרי בהדיבור
ענין  כך מלאכיו, ה' ברכו ע"פ ע"ב דק"צ המאמר ע"פ בלק
בליל  דזו"נ יחוד ע"י נמשך הוא מאין יש הנשמות בריאת
להמשיך  בזהר כמ"ש עילאה זווגא זמן הוא שאז שבת
מכל  התענוג עליות שע"י לומר (ויש התענוג פנימית מבחי'
התענוגים  מקור מבחי' התענוג גילוי גורם הוא עשה אשר
הוא  שהתענוג דהיינו התענוג, פנימית בחי' והוא כמש"ל
ומבחי' עשה, אשר כל מבחי' ולא ממש ית' עצמותו מבחי'
וצ"ל  בשבת, זה וגילוי ... הנשמות נמשכו התענוג פנימי'
העלם  בבחי' התענוג מעצמיות ההארה מאיר הזווג דלענין
... מההשגה שלמעלה החכמה מעצמיות נמשכת הטפה כי
העליון  תענוג גילוי ובה עילאה מחשבה גילוי שבשבת ולפי
ענין  יובן ובזה כנ"ל). הנשמות המשכות הוא דוקא אז ע"כ
שזהו  הקבלה בספרי שמבואר הדעת בעץ דאדה"ר החטא
וד' עלו שנים כמאמר שנברא מיד והבל לקין שהוליד במה

זמן  הוא דוקא שבת כי שבת ליל עד המתין ולא כו' ירדו
... היו הנשמות כל שרשי והבל וקין נשמות להוליד היחוד
בו' כי שבת ליל עד זה ביחוד להמתין אדה"ר צריך והיה

פנימית י  מבחי' למעלה להמשיך הזמן אין המעשה מי
שטרוד  אחר כנ"ל העליון התענוג פנימית מבחי' דהיינו
כל  כשגמר דוקא אלא והמעשה הדיבור באמצע ועסוק
כנ"ל  כו' אלקים וירא וכמ"ש נייחא לדיבור ועביד המעשה
התענוג  פנימיות בחי' המשכות להיות הזמן הוא אז
בס' הובא נט811ֿ, נח התורה (אור הנשמות. לתולדות

עוד). ע"ש קיד, עמ' שבת הליקוטים
שליש  והתגלות והמשכת מז: עמ' וארא יצחק לוי ובלקוטי
שהוא  ע"י הוא קדוש בחי' שהוא שבת"ת דיסוד העליון
מותרת  כשהיא באשתו דהיינו לו, במותר גם הברית נוטר
כמו  שבת בלילי רק תהי' שהעונה א"ע מתקדש הוא הנה לו
קדש, הוא ששבת שבת ללילי שבת מלילי ת"ח של עונתן
ח"ו  תאוה לשם לא שמשמש יתירה בקדושה הוא אז וגם
כשרים  בנים ולהוליד פו"ר מצות לשם שמים לשם רק אלא
טפחיים  ומכסה טפח מגלה הזהירות בכל ונזהר ומהוגנים
השליש  בזה ומתגלה נמשך הנה קדוש, הוא שאז וכדומה
ברית  בו יש ואז קדישא, הנק' שבת"ת דיסוד העליון
שליש  גם ומתגלה שנמשך בשלימות צדיק ג"פ שמספרו

דיסוד. העליון
וכיו"ב.4) לדרך וכשיוצא טבילה ובליל
(5ÂÓ˜˙'‰ ˙¯‚‡ ÂË Í¯Î ˘„Â˜ ˙Â¯‚‡ לתקן יש שכן מה :

רק  והתיר השבוע כל במשך אסר שהנ"ל שכותב במה הוא
ומובנת  ובתוקף, בפרסום אסר ממכתבו וכנראה ש"ק, בלילי
בכח  ואם יתום. דור בדורנו להנ"ל לחשוש שיש התוצאות
מקום  יש אזי בזה, הנ"ל של דעתו לשנות יוכל לא עצמו
להלן. שהובאה באגרת עוד וראה בזה. מכאן אני, שאכתוב

דוקא 6) שתתעבר הוא ההקפדה עיקר בכ"מ שלמובא כיון
הקבלה  ס' (ע"פ וכיו"ב מעוברת כשכבר ולא שבת, בליל

חי"ב). קודש מאגרות דלעיל באגרת המובאים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

`zax `zkld
úáù ìéìì [ã לשנים ראשונה שנה בין חילוק אין -

עונה  מצות בחיוב .7שאחריה
úáù ìéìì [ä) יוםֿטוב בליל בחול - בזה כשחל יש (

ברגל  אשתו את שמשמח במה שמחה מצות ,8משום
'עונה' חיוב משום בזה אין .9אבל

zetqede mipeiv
ראשונה 7) בשנה יותר להקל אין קבלה שע"פ היינו

דור  שבדורנו דלהלן המכתבים בב' ראה אמנם ולהרבות,
לפרוש  יש יותר חמורים לענינים חשש כשיש יתום

מהפרישות.
‚¯'„ ˙¯‚‡ ·È Í¯Î ˘„Â˜ ˙Â¯‚‡ ת"ח עונת בענין במ"ש ב) :

שער  בר"ח בזה והחמיר שבת, לליל שבת מליל שהיא
לחלק  מקום יש ואם ט"ז), לפרק כונתו (וכנראה הקדושה

זה. לאחרי ראשונה שנה בין
ראינו  שלא ואף מקום, בשום מצאתיו לא זה חילוק והנה

בכלל ראי' בספרים אינה אשתמיט דלא כיון זה, בנדון אבל
והנה  מוכחת. ראי' גם ה"ז זה, חילוק להזכיר בהנ"ל הדנים
ר"מ, סי' או"ח השו"ע בנ"כ מבואר נגלה ע"פ זה ענין
מה  תשובה, בפתחי באבה"ע שם ויעויין ע"ו, סי' ואבה"ע

שלמה. כרם בשם שהביא
חלק  ראה בכ"מ; הזהר דברי על מיוסד בר"ח, מ"ש והנה
זהר  בניצוצי ונסמנו ובכ"מ, ע"א, נו"ן שם ע"א סוף י"ד א'

ע"ב. מ"ט לזח"ג
האריז"ל. בכתבי המבואר אלא לנו אין אנו לפועל, ובהנוגע
למשנת  בפע"ח המובא בין לשונות חילוקי בזה שיש ואף
ומשנת  מצות טעמי להכריע יש הנה מצות, ולטעמי חסידים
העתיק  לא חסידים "המשנת כי הפע"ח, לשון נגד חסידים
האריז"ל" בכתבי זה ראה מסתמא א"כ האריז"ל, דברי רק
המצות  כטעמי וכן קט"ז), סי' ליו"ד להצ"צ דינים (פסקי
ובמ"ח  החברים, מדברי גם שם שיש בפע"ח, מאשר לרח"ו
בפ' הוא מצות ובטעמי י"א, פרק השכיבה במס' הוא
[ואף  ווילנא) בדפוס ע"א ט"ז הזיווג בענין (ד"ה בראשית
בראשית  ר"פ המצות לשער וחידושים בהגהות ע"ז שהקשה
פלוג  ולא שבת ללילי שבת מליל ת"ח עונת רז"ל ממאמר
קושיא]. מפני מפורשת הוראה מבטלין שאין ידוע הנה כו',

כתבי  ע"פ והן נגלה ע"פ הן הנ"ל כל אשר למודעי, וזאת
חמורים  ענינים לידי פרישות ע"י יבא שלא בד"א האריז"ל,
ברור  לפע"ד, זה, לחשש מקום יש אם אבל מהאמור, יותר
ספר  בשם שהובא ממה וק"ו ובמכש"כ מהפרישות, שיפרוש
מצאתי  שוב - כ"ג. סי' ריש לאבה"ע שמואל בבית חסידים

שם. באו"ח ברורה למשנה הלכה בביאור עד"ז
לעיל. שהובאה באגרת גם וראה

(8Ë"Ò ËÏ¯˙ ÔÓÈÒ בשינה להקל העולם נהגו ועכשיו :
שלמדו  ויש במצות המדקדקים רק בסוכה ישינים שאין
אשתו  את לשמח שחייב אשה שנשוי למי זכות  עליהם
לפרוש  רוצה אינו אם א"כ הסוכה מן פטורות ונשים ברגל,
ממצוה  פטור במצוה העוסק וכל מצוה דבר מקרי מאשתו
משינה  פטור הוא כן ועל תר"מ בסימן שיתבאר כמו אחרת
מקום  מכל טהורה אינה אשתו אם ואפילו בלילה בסוכה

כמ"ש. אחד בחדר עמה מתייחד כשבעלה שמחה שייך
שיוכל  מיוחדת סוכה לו שיהיה להחמיר טוב מקום ומכל

המצות. שתי ויקיים אשתו עם שם לישן
משמע9) וכן בשבת, עונתו קבע כבר ˜ÁÎשהרי ÔÓÈÒ·

Ê"Ò שחל ביו"ט כפיהם לישא שלא כן שנהגו מקומות יש :
כפים  לנשיאת לטבול הכהנים שמנהג לפי בשבת להיות
וכשחל  ביו"ט לנשותיהם נזקקין ואין יו"ט מערב וטובלין
מטעם  שחרית לטבול רצו ולא העונה לבטל רצו לא בשבת
לא  בשבת שחל הכפורים ביום (אבל שכ"ו בסימן שיתבאר
שבוע  באמצע שחל יו"ט ליל אם מקום ומכל זה) טעם שייך
הפורשים  אבל ביו"ט ויטבול ישמש טבילה ליל שהוא
שבוש  טוב יום בערב טובלין ואין יו"ט בליל מנשותיהם

הוא. גמור
לידינו.10) הגיע לא בשוע"ר זה סימן

•
zay zekld - jexr ogley

È מתירין יש בהן לקנח ואבן צרור אפילו לפניו אין אם
לא  הבריות כבוד שבמקום המחובר באילן אפילו לקנח
בעלין  לקנח צריך אם ואף במחובר שימוש על גזרו

ש  לחוש ואין מותר זה הרי בו שדבר המחוברים יתלשו מא
הוא: מתכוין שאינו

‡È ישרט שלא להחליקו הקינוח של בצרור בו ימשמש לא
כתישה  איסור משום בחול ממשמש שהוא כדרך בבשר

יד: כלאחר בשינוי ימשמש אלא

·È למשמש שרפואתו לפנות יכול ואינו לנקביו צריך היה
כדרך  בשבת ימשמש לא בו וכיוצא בצרור הטבעת בפי
היד  בכל הצרור שאוחז דהיינו בחול ממשמש שהוא
נימין  השרת משום בו יש הזה שבמשמוש לפי וממשמש

ימות  ולא רישיה פסיק מקום מכל לכך מתכוין שאינו ואף
משמוש  הותר (ולא זה במשמוש נימין משיר שבוודאי הוא
לידי  האדם את מביא החוזר שעמוד הסכנה מפני אלא זה
דהיינו  יד כלאחר שינוי ע"י לעשות הצריכו לכן הדרוקן)

בנחת: וממשמש אצבעותיו בב' הצרור שאוחז

‚È יאחזנה שלא כצרור דינה הטבעת בפי בברזא למשמש
אפילו  בברזא לצאת ואסור אצבעותיו בשתי אלא
לחזור  כדי תדיר שמכניסה שכיון בגוף כולה תחובה
בפיו  כמוציא זה והרי הגוף אצל בטלה אינה ולהוציאה
בגוף  הבלוע דבר אבל סופרים מדברי שאסור ובמרפיקו
בהן  ולצאת זהב או מרגלית לבלוע כגון בו לצאת מותר

הרבים: לרשות
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א  סעיף המיטה תשמיש דין רפ סימן

1

2

`zax `zkld
àåä [à,לבטלה ואין שבת, מעונג היא השינה גם -

וכיו"ב  התורה בלימוד מתענג כן אם .1אלא
íéàéøáä [á לפי אלא חייבים אינם חלושיֿכח אבל -

.2כחם 
úáù ìéìì [â,בשבוע מפעם יפחות שלא היינו -

שבת. עונג משום שבת לליל וקבעוה

נוספים  טעמים מבוארים ודא"ח קבלה בספרי אמנם
שבת  בליל עונה לשמש 3במצות אין אלו ולטעמים ,

שבת  בליל אם כי יתום 4מיטתו דור בדורנו אך ,
שייגרם  למי ולא - זו בדרגא לאוחז מכוונים הדברים

ענינים  בכמה חלישות כך עקב או 5לו במיניקה ובפרט ,
.6מעוברת 

zetqede mipeiv
צהרים 1) בשינת רגיל אם ס"ב: צ בסימן המבואר ע"פ

כ"ק  ומנהג לו, הוא עונג כי בשבת יבטלנה אל בחול
ה' גבורות ובס' ש"ק. בליל לישן שלא היה אדמו"ר
שינה  שנדדו הקדושים התנאים לענין פנ"ג, למהר"ל
המצוה, חביבות מחמת זאת שעשו הסדר, ליל כל מעיניהם

כלל. צער להם היה לא התענוג מרוב כי
יטול 2) - כך לשם תרופות ליטול צריך ואם ב. ס"ק משנ"ב

קח). סי' ח"א מנח"י משו"ת ס"ג (כדלהלן
יותר 3) הרוחני העונג שפע רטז: עמ' א שמות חיים, תורת

בזיווג  קדושות נשמות להוליד דחכמה התענוג פנימי' דבחי'
כזווגי  לגשמיות שבמוח הרוחני' מטפה שנמשך הגופני

בזהר. הטעם כמ"ש דוקא שבת בליל הוא דחכימא
זווג  בחי' קיד: עמוד שבת, ערך לצ"צ, הליקוטים ובספר
הזה  שהיחוד דוקא נשמות להוליד דאצילות וזו"נ דחו"ב
שנמשכת  הטפה עד"מ כי התענוג הפנימית מבחי' ממשיך
בה  ומלובש התענוג פנימית בחי' בה שנמשך המוח מן
השכל  הארת כמו לבד הארה ולא החכמה מעצמיות
פ' בבה"ז במ"א וכמ"ש לו, בדומה מוליד שהרי בהדיבור
ענין  כך מלאכיו, ה' ברכו ע"פ ע"ב דק"צ המאמר ע"פ בלק
בליל  דזו"נ יחוד ע"י נמשך הוא מאין יש הנשמות בריאת
להמשיך  בזהר כמ"ש עילאה זווגא זמן הוא שאז שבת
מכל  התענוג עליות שע"י לומר (ויש התענוג פנימית מבחי'
התענוגים  מקור מבחי' התענוג גילוי גורם הוא עשה אשר
הוא  שהתענוג דהיינו התענוג, פנימית בחי' והוא כמש"ל
ומבחי' עשה, אשר כל מבחי' ולא ממש ית' עצמותו מבחי'
וצ"ל  בשבת, זה וגילוי ... הנשמות נמשכו התענוג פנימי'
העלם  בבחי' התענוג מעצמיות ההארה מאיר הזווג דלענין
... מההשגה שלמעלה החכמה מעצמיות נמשכת הטפה כי
העליון  תענוג גילוי ובה עילאה מחשבה גילוי שבשבת ולפי
ענין  יובן ובזה כנ"ל). הנשמות המשכות הוא דוקא אז ע"כ
שזהו  הקבלה בספרי שמבואר הדעת בעץ דאדה"ר החטא
וד' עלו שנים כמאמר שנברא מיד והבל לקין שהוליד במה

זמן  הוא דוקא שבת כי שבת ליל עד המתין ולא כו' ירדו
... היו הנשמות כל שרשי והבל וקין נשמות להוליד היחוד
בו' כי שבת ליל עד זה ביחוד להמתין אדה"ר צריך והיה

פנימית י  מבחי' למעלה להמשיך הזמן אין המעשה מי
שטרוד  אחר כנ"ל העליון התענוג פנימית מבחי' דהיינו
כל  כשגמר דוקא אלא והמעשה הדיבור באמצע ועסוק
כנ"ל  כו' אלקים וירא וכמ"ש נייחא לדיבור ועביד המעשה
התענוג  פנימיות בחי' המשכות להיות הזמן הוא אז
בס' הובא נט811ֿ, נח התורה (אור הנשמות. לתולדות

עוד). ע"ש קיד, עמ' שבת הליקוטים
שליש  והתגלות והמשכת מז: עמ' וארא יצחק לוי ובלקוטי
שהוא  ע"י הוא קדוש בחי' שהוא שבת"ת דיסוד העליון
מותרת  כשהיא באשתו דהיינו לו, במותר גם הברית נוטר
כמו  שבת בלילי רק תהי' שהעונה א"ע מתקדש הוא הנה לו
קדש, הוא ששבת שבת ללילי שבת מלילי ת"ח של עונתן
ח"ו  תאוה לשם לא שמשמש יתירה בקדושה הוא אז וגם
כשרים  בנים ולהוליד פו"ר מצות לשם שמים לשם רק אלא
טפחיים  ומכסה טפח מגלה הזהירות בכל ונזהר ומהוגנים
השליש  בזה ומתגלה נמשך הנה קדוש, הוא שאז וכדומה
ברית  בו יש ואז קדישא, הנק' שבת"ת דיסוד העליון
שליש  גם ומתגלה שנמשך בשלימות צדיק ג"פ שמספרו

דיסוד. העליון
וכיו"ב.4) לדרך וכשיוצא טבילה ובליל
(5ÂÓ˜˙'‰ ˙¯‚‡ ÂË Í¯Î ˘„Â˜ ˙Â¯‚‡ לתקן יש שכן מה :

רק  והתיר השבוע כל במשך אסר שהנ"ל שכותב במה הוא
ומובנת  ובתוקף, בפרסום אסר ממכתבו וכנראה ש"ק, בלילי
בכח  ואם יתום. דור בדורנו להנ"ל לחשוש שיש התוצאות
מקום  יש אזי בזה, הנ"ל של דעתו לשנות יוכל לא עצמו
להלן. שהובאה באגרת עוד וראה בזה. מכאן אני, שאכתוב

דוקא 6) שתתעבר הוא ההקפדה עיקר בכ"מ שלמובא כיון
הקבלה  ס' (ע"פ וכיו"ב מעוברת כשכבר ולא שבת, בליל

חי"ב). קודש מאגרות דלעיל באגרת המובאים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

`zax `zkld
úáù ìéìì [ã לשנים ראשונה שנה בין חילוק אין -

עונה  מצות בחיוב .7שאחריה
úáù ìéìì [ä) יוםֿטוב בליל בחול - בזה כשחל יש (

ברגל  אשתו את שמשמח במה שמחה מצות ,8משום
'עונה' חיוב משום בזה אין .9אבל

zetqede mipeiv
ראשונה 7) בשנה יותר להקל אין קבלה שע"פ היינו

דור  שבדורנו דלהלן המכתבים בב' ראה אמנם ולהרבות,
לפרוש  יש יותר חמורים לענינים חשש כשיש יתום

מהפרישות.
‚¯'„ ˙¯‚‡ ·È Í¯Î ˘„Â˜ ˙Â¯‚‡ ת"ח עונת בענין במ"ש ב) :

שער  בר"ח בזה והחמיר שבת, לליל שבת מליל שהיא
לחלק  מקום יש ואם ט"ז), לפרק כונתו (וכנראה הקדושה

זה. לאחרי ראשונה שנה בין
ראינו  שלא ואף מקום, בשום מצאתיו לא זה חילוק והנה

בכלל ראי' בספרים אינה אשתמיט דלא כיון זה, בנדון אבל
והנה  מוכחת. ראי' גם ה"ז זה, חילוק להזכיר בהנ"ל הדנים
ר"מ, סי' או"ח השו"ע בנ"כ מבואר נגלה ע"פ זה ענין
מה  תשובה, בפתחי באבה"ע שם ויעויין ע"ו, סי' ואבה"ע

שלמה. כרם בשם שהביא
חלק  ראה בכ"מ; הזהר דברי על מיוסד בר"ח, מ"ש והנה
זהר  בניצוצי ונסמנו ובכ"מ, ע"א, נו"ן שם ע"א סוף י"ד א'

ע"ב. מ"ט לזח"ג
האריז"ל. בכתבי המבואר אלא לנו אין אנו לפועל, ובהנוגע
למשנת  בפע"ח המובא בין לשונות חילוקי בזה שיש ואף
ומשנת  מצות טעמי להכריע יש הנה מצות, ולטעמי חסידים
העתיק  לא חסידים "המשנת כי הפע"ח, לשון נגד חסידים
האריז"ל" בכתבי זה ראה מסתמא א"כ האריז"ל, דברי רק
המצות  כטעמי וכן קט"ז), סי' ליו"ד להצ"צ דינים (פסקי
ובמ"ח  החברים, מדברי גם שם שיש בפע"ח, מאשר לרח"ו
בפ' הוא מצות ובטעמי י"א, פרק השכיבה במס' הוא
[ואף  ווילנא) בדפוס ע"א ט"ז הזיווג בענין (ד"ה בראשית
בראשית  ר"פ המצות לשער וחידושים בהגהות ע"ז שהקשה
פלוג  ולא שבת ללילי שבת מליל ת"ח עונת רז"ל ממאמר
קושיא]. מפני מפורשת הוראה מבטלין שאין ידוע הנה כו',

כתבי  ע"פ והן נגלה ע"פ הן הנ"ל כל אשר למודעי, וזאת
חמורים  ענינים לידי פרישות ע"י יבא שלא בד"א האריז"ל,
ברור  לפע"ד, זה, לחשש מקום יש אם אבל מהאמור, יותר
ספר  בשם שהובא ממה וק"ו ובמכש"כ מהפרישות, שיפרוש
מצאתי  שוב - כ"ג. סי' ריש לאבה"ע שמואל בבית חסידים

שם. באו"ח ברורה למשנה הלכה בביאור עד"ז
לעיל. שהובאה באגרת גם וראה

(8Ë"Ò ËÏ¯˙ ÔÓÈÒ בשינה להקל העולם נהגו ועכשיו :
שלמדו  ויש במצות המדקדקים רק בסוכה ישינים שאין
אשתו  את לשמח שחייב אשה שנשוי למי זכות  עליהם
לפרוש  רוצה אינו אם א"כ הסוכה מן פטורות ונשים ברגל,
ממצוה  פטור במצוה העוסק וכל מצוה דבר מקרי מאשתו
משינה  פטור הוא כן ועל תר"מ בסימן שיתבאר כמו אחרת
מקום  מכל טהורה אינה אשתו אם ואפילו בלילה בסוכה

כמ"ש. אחד בחדר עמה מתייחד כשבעלה שמחה שייך
שיוכל  מיוחדת סוכה לו שיהיה להחמיר טוב מקום ומכל

המצות. שתי ויקיים אשתו עם שם לישן
משמע9) וכן בשבת, עונתו קבע כבר ˜ÁÎשהרי ÔÓÈÒ·

Ê"Ò שחל ביו"ט כפיהם לישא שלא כן שנהגו מקומות יש :
כפים  לנשיאת לטבול הכהנים שמנהג לפי בשבת להיות
וכשחל  ביו"ט לנשותיהם נזקקין ואין יו"ט מערב וטובלין
מטעם  שחרית לטבול רצו ולא העונה לבטל רצו לא בשבת
לא  בשבת שחל הכפורים ביום (אבל שכ"ו בסימן שיתבאר
שבוע  באמצע שחל יו"ט ליל אם מקום ומכל זה) טעם שייך
הפורשים  אבל ביו"ט ויטבול ישמש טבילה ליל שהוא
שבוש  טוב יום בערב טובלין ואין יו"ט בליל מנשותיהם

הוא. גמור
לידינו.10) הגיע לא בשוע"ר זה סימן

•
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È מתירין יש בהן לקנח ואבן צרור אפילו לפניו אין אם
לא  הבריות כבוד שבמקום המחובר באילן אפילו לקנח
בעלין  לקנח צריך אם ואף במחובר שימוש על גזרו

ש  לחוש ואין מותר זה הרי בו שדבר המחוברים יתלשו מא
הוא: מתכוין שאינו

‡È ישרט שלא להחליקו הקינוח של בצרור בו ימשמש לא
כתישה  איסור משום בחול ממשמש שהוא כדרך בבשר

יד: כלאחר בשינוי ימשמש אלא

·È למשמש שרפואתו לפנות יכול ואינו לנקביו צריך היה
כדרך  בשבת ימשמש לא בו וכיוצא בצרור הטבעת בפי
היד  בכל הצרור שאוחז דהיינו בחול ממשמש שהוא
נימין  השרת משום בו יש הזה שבמשמוש לפי וממשמש

ימות  ולא רישיה פסיק מקום מכל לכך מתכוין שאינו ואף
משמוש  הותר (ולא זה במשמוש נימין משיר שבוודאי הוא
לידי  האדם את מביא החוזר שעמוד הסכנה מפני אלא זה
דהיינו  יד כלאחר שינוי ע"י לעשות הצריכו לכן הדרוקן)

בנחת: וממשמש אצבעותיו בב' הצרור שאוחז

‚È יאחזנה שלא כצרור דינה הטבעת בפי בברזא למשמש
אפילו  בברזא לצאת ואסור אצבעותיו בשתי אלא
לחזור  כדי תדיר שמכניסה שכיון בגוף כולה תחובה
בפיו  כמוציא זה והרי הגוף אצל בטלה אינה ולהוציאה
בגוף  הבלוע דבר אבל סופרים מדברי שאסור ובמרפיקו
בהן  ולצאת זהב או מרגלית לבלוע כגון בו לצאת מותר

הרבים: לרשות
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„È השואת משום גזרה בשבת ניר בשדה לפנות אסור
בו  לקנח גבשושית ממקום צרור יטול שמא כי גומות
החרישה  את משוה זה והרי גומא למקום ישליכנו ואח"כ
אסור  בחול אף חבירו שדה היא ואם חורש תולדת והוא

ומקלקלו: נירו שדש מפני בה ליכנס

ÂË חלול מושב כמין אותן שמצדדים גדולות אבנים
הכסא  לבית המיוחד במקום בשדות עליהם ויושבים
עשוי  שאינו הוא עראי שבנין מפני בשבת לצדדן מותר
ומשום  סופרים מדברי אלא אסור אינו עראי ובנין להתקיים
גג  עם אהל כמין לעשות מקום ומכל גזרו לא הבריות כבוד

עראי: אהל שהוא אע"פ אסור

יֿטו  סעיפים בשבת מקנח במה לנקביו הנצרך שיב סימן ב חלק

בו ‡ שסותמין דבר כל שאר או לוח כגון החלון פקק
וגם  כלל כלי תורת עליו שאין דבר הוא אפילו החלון
אם  בשבת בתחלה בו לפקוק ובא בחול מעולם בו פקק לא
עליו  שחשב או (בשבת בו לפקוק יום מבעוד עליו חשב

על  חשב שלא אע"פ לחלון פקק להיות ועומד מוכן שיהיה
עליו  ירדה זו מחשבה שע"י מותר זה הרי בפירוש) השבת
בסי' (כמ"ש הכלים כל כשאר בטלטול והותר כלי תורת
פקק  ואם לכך לייחדו שדרכו בדבר מועלת שמחשבה ש"ח
בו  לפקוק עליו חשב שלא אף יום מבעוד אחת פעם בו
דבר  שהוא כיון זו פקיקה ע"י כלי תורת עליו ירדה בשבת

שם). כמ"ש לכך לייחדו שדרכו

בטלטול  המותר בפקק לפקוק מותר שבגג ארובה ואפילו
משום  בזה ואין יום מבעוד שם ותלוי קשור שאינו אע"פ
תוספות  אלא בזה עושה שאינו מפני בשבת אהל עשיית
הרבה  להתקיים עשויה שאינה היא עראי זו והוספה לאהל
ולא  מותרת עראי אהל ותוספת תדיר להפתח עשויה שהיא
לפיכך  שט"ו בסי' כמ"ש עראי האהל כל לעשות אלא אסרו
רחוקים  לעתים אלא תדיר להפתח עשוי זה פקק אין אם
כמוסיף  שהוא מפני שבכותל חלון הוא אפילו לפקק אסור

בכותל: הקבוע בנין

א  סעיף בשבת והמנעול וחלון דלת טלטול שיג סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: דבני תוכןתוכןתוכןתוכן השמות שני בין ההבדל ביאור

ציון" "בת או "ציון" - ישראל

ישראל  כנסת של השמות שני לבאר חוזר [ומעתה

" ו ציון - ציון "" :]"בת

úñðë '÷ð éæà àúúìã àúåøòúà ùéùë äðäå
òôùðä éðçåøä øåàì ïîéñå ïåéö úðéçáá ìàøùé

.äá êùîðå
בשם  נקראים ישראל שבני הטעם גם וזהו
היא  ישראל בני שעבודת מורה זה דשם "ציון",
"אתערותא  שיש - הזהר ובלשון בשלימות,
מלמטה  עצמם את מעוררים ישראל שבני דלתתא",
הנמשך  ה' אור בנפשם מאיר שאז ה', אל להתקרב
ישראל  נקראים ולכן ומצוותי', התורה קיום ידי על
לאור  וסימן ציון "בבחינת שהם "ציון", בשם
הן  שהמצות דכמו בנפשם. ומאיר הנשפע" הרוחני
ישראל  כנסת כך שבהן, הרוחניות על וסימן "ציון"
בה. השורה השכינה אור על וסימן "ציון" היא
בעלמא", סימנא "אנא אמר שרשב"י מה גם וזהו

השכינה. לאור וסימן ציון רק שהי '

úðéçá ÷ø àéäù ,ïåéö úá úàø÷ð úåìâá ìáà
.ïåéö úðéçáî ìá÷î

שאיש  כידוע מקבל, בחינת על מורה "בת"
ומקבל, משפיע של בחינה כל על משל הם ואשה
(וכל  לכלה ישראל ובני לחתן הקב"ה נמשל שלכן
שהקב"ה  לפי זה), משל על מיוסד השירים שיר
ובני  וגשמיות רוחניות השפעות כל לנו משפיע
תואר  ובפרט יתברך. מאיתו אותן מקבלים ישראל
אב  של תולדה שהיא "אשה"), סתם (לא "בת"

מקבל. בחינת על מורה בוודאי הרי  ואם,

ואין  כדבעי, ישראל עבודת שאין הגלות ובזמן
אל  עצמם את להגבי' מלמטה ההתעוררות אצלם
הם  כי ציון", "בת בשם ישראל נקראים - הקב"ה
לעבודתו  בנפשם התעוררות ויוצרים מולידים אינם

נעשים בעצמם הם (שעי"ז עצמם בכח "ציון"ית'
בחסד  מהקב"ה הכל את מקבלים ורק לאלקות),

חנם.

úãìåé äìéçú òéøæî ùéà ïéðòî øäåæá òãåðëå
éæàù àúúìã àúåøòúà ïéàùë åðééäã ,äá÷ð

.úá úðéçá àéä
הקב"ה  על משל הם ואשה שאיש לעיל נזכר
החסידות  דרך על יתפרש ובזה ישראל, וכנסת
נקבה", יולדת תחילת מזריע "איש חז"ל מאמר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

c"ag i`iyp epizeax zxezn

בלב  התעוררות ונוטע זורע (איש) הקב"ה דכאשר
דלעילא" "אתערותא הזהר בלשון האדם,
לפני' שתוקדם מבלי מלמעלה), (התעוררות
עצמו), האדם של (התעוררות דלתתא" "אתערותא

ז  התעוררות נקראת ו"בת"אזי "נקבה" בשם ו
אלא  האדם יצירת שאינה מאחר מקבל), (בחינת

מלמעלה. חנם במתנת שקיבל מה

äùà ,'åâå ùéàå ùéà øîàé ïåéöìå ë"àùî
.íéãñç úðéçá ,øëæ úãìåé äìçú úòøæî

שהם  "ציון", במדריגת הם כשישראל משא"כ
שהם  לפי בהם השופע הרוחני האור על וסימן ציון
"אשה  כענין - כנ"ל דלתתא אתערותא לזה הקדימו
זכר", "יולדת אזי - תחילה" מזרעת ישראל) (כנסת
(חסד  חסדים בחינת "זכר", נקראת זו שהתעוררות
וזהו  דלים). עם חסד הגומל משפיע, בחינת הוא
ציון, במדריגת הם (כשישראל יאמר "ולציון דכתיב
זכר", "יולדת בה", יולד ואיש איש אזי)

"זכר". בחינת היא שההתעוררות

úåéäì ì"ðë äçîùå äðéø úðéçá íéã÷äá åðééäã
äèîî àùîøá äððø úðéçáá ,äððøá åéðôì åàåá

.äìòîì
ישראל  עבודת כאשר הוא "ציון" ששם נמצא,
העבודה  אצלם ישנה כל שקודם כדבעי, היא
עצמם  את שמגביהים ברננה", לפניו ד"בואו
מאיר  שאזי ה', אל להתקרב למעלה" "ממטה

ומצוותי'). התורה קיום (עלֿידי ה' אור בנפשם

åçáù íéã÷äì ,äøîæã é÷åñô åð÷ú äæ øáã ìòå
ïéðòå øåà øöåé ïëå ,áìä ìòôúéù éãë íå÷î ìù
ìåãâ ùòøá íéðôåàäå éë êéà íéëàìîä úùåã÷
úðéçáá ,äìòîì äèîî úðéçáá àåä ìëä ,'åë
úéîäáä ùôð éùåáìå óåâä ÷úøðî úàöì ,äðéø
ïéà øåà éåìéâá äçîùä úãåáò àéä ë"çàå .'åë

.'åëå ù"÷á åùôð ìò ùîî ä"á óåñ
קריאת  אמירת שקודם התפילה, סדר יובן ובזה
"ואהבת  ה', לאהבת להגיע היא (שתכליתה שמע
ב"ה  סוף אין אור הוא - ש"הוי'" אלקיך", ה' את
תקנו  - וחיותך) כוחך "אלקיך", ייעשה - ממש

ק"ש. ברכות וכן דזמרה, פסוקי לומר

הוא  ק"ש וברכות דזמרה פסוקי שתוכן לפי
המלאכים  קדושת גודל ומענין מקום של שבחו

לידי  האדם את מביאה בזה שההתבוננות ועבודתם,
למעלה", "ממטה ה' אל להתקרב התעוררות
וחומריותו, מגשמיותו שיוצא עד רינה, בבחינת
בא  עי"ז ורק הבהמית". נפש ולבושי הגוף "נרתק
ששמח  שמע, בקריאת בשמחה" ה' את "עבדו לידי

ממ  ב"ה סוף אין אור בקריאת "בגילוי נפשו על ש
שמע".

àì éæà ,äðéøä úðéçá íã÷åú àìùë ë"àùî
äá÷ð úðéçá àéä ÷ø ,äçîùä éåìéâ ïåëùú

.àìéòìã àúåøòúàî ìá÷îå
שהיא  דלתתא", ה"אתערותא הקדמת בלי אבל
בנפשו  תשכון לא ברננה", לפניו ד"בואו העבודה
הוא  והאדם בנפשו, מתגלה ה' אור אין כי שמחה,
דלעילא  מאתערותא ומקבל "נקבה" בבחינת רק

(כנ"ל).

אתערותא  כאן אין אם להבין: יש שכאן [אלא

" יש מדוע דלעילא דלתתא, ?"אתערותא

ממשיך:] זה על הנה

ãøåé àìéòìã àúåøòúàî íå÷î-ìëî éøäù
,äùòù äåöî ìëá ä"á óåñ ïéà øåà êùîðå

.äùòà éðòîì éðòîì áéúëãëå
האתערותא  באה ציון" "בת שאצל הפירוש אין
ממש, חנם בחסד מלמעלה) (התעוררות דלעילא
על  נמשך ה' אור אלא האדם, של עבודה שום בלי
המצוות, וקיום התורה לימוד ידי על האדם נפש
אור  נמשך ומצוותי' התורה שע"י לעיל וכמשנ"ת
התורה  של הרוחניות שהוא האדם, בנפש עליון

יתברך); אצלו למעלה שהם (כפי ומצוותי'

לפניו  ד"בואו העבודה שחסרה היות אבל
נפש  ולבושי הגוף מנרתק "לצאת ברננה",
ההשתוקקות  רגש בליבו ולעורר הבהמית"
של  האור אין כן על יתברך, בו לדבקה וכיסופין
ולהאיר  להתגלות יכול והמצוות התורה רוחניות

בנפשו.

לומד  הוא שבפועל מאחר מקום, מכל אך
על  למטה ונמשך האור יורד מצוות, ומקיים תורה
"כלי" אינו שהאדם לפי בהעלם, שהוא אלא האדם,
נאמר  זה ועל להרגישו, שיוכל באופן להאור

הקב"ה. של חסדו שהוא אעשה", למעני "למעני
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„È השואת משום גזרה בשבת ניר בשדה לפנות אסור
בו  לקנח גבשושית ממקום צרור יטול שמא כי גומות
החרישה  את משוה זה והרי גומא למקום ישליכנו ואח"כ
אסור  בחול אף חבירו שדה היא ואם חורש תולדת והוא

ומקלקלו: נירו שדש מפני בה ליכנס

ÂË חלול מושב כמין אותן שמצדדים גדולות אבנים
הכסא  לבית המיוחד במקום בשדות עליהם ויושבים
עשוי  שאינו הוא עראי שבנין מפני בשבת לצדדן מותר
ומשום  סופרים מדברי אלא אסור אינו עראי ובנין להתקיים
גג  עם אהל כמין לעשות מקום ומכל גזרו לא הבריות כבוד

עראי: אהל שהוא אע"פ אסור

יֿטו  סעיפים בשבת מקנח במה לנקביו הנצרך שיב סימן ב חלק

בו ‡ שסותמין דבר כל שאר או לוח כגון החלון פקק
וגם  כלל כלי תורת עליו שאין דבר הוא אפילו החלון
אם  בשבת בתחלה בו לפקוק ובא בחול מעולם בו פקק לא
עליו  שחשב או (בשבת בו לפקוק יום מבעוד עליו חשב

על  חשב שלא אע"פ לחלון פקק להיות ועומד מוכן שיהיה
עליו  ירדה זו מחשבה שע"י מותר זה הרי בפירוש) השבת
בסי' (כמ"ש הכלים כל כשאר בטלטול והותר כלי תורת
פקק  ואם לכך לייחדו שדרכו בדבר מועלת שמחשבה ש"ח
בו  לפקוק עליו חשב שלא אף יום מבעוד אחת פעם בו
דבר  שהוא כיון זו פקיקה ע"י כלי תורת עליו ירדה בשבת

שם). כמ"ש לכך לייחדו שדרכו

בטלטול  המותר בפקק לפקוק מותר שבגג ארובה ואפילו
משום  בזה ואין יום מבעוד שם ותלוי קשור שאינו אע"פ
תוספות  אלא בזה עושה שאינו מפני בשבת אהל עשיית
הרבה  להתקיים עשויה שאינה היא עראי זו והוספה לאהל
ולא  מותרת עראי אהל ותוספת תדיר להפתח עשויה שהיא
לפיכך  שט"ו בסי' כמ"ש עראי האהל כל לעשות אלא אסרו
רחוקים  לעתים אלא תדיר להפתח עשוי זה פקק אין אם
כמוסיף  שהוא מפני שבכותל חלון הוא אפילו לפקק אסור

בכותל: הקבוע בנין

א  סעיף בשבת והמנעול וחלון דלת טלטול שיג סימן ב חלק

•
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: דבני תוכןתוכןתוכןתוכן השמות שני בין ההבדל ביאור

ציון" "בת או "ציון" - ישראל

ישראל  כנסת של השמות שני לבאר חוזר [ומעתה

" ו ציון - ציון "" :]"בת

úñðë '÷ð éæà àúúìã àúåøòúà ùéùë äðäå
òôùðä éðçåøä øåàì ïîéñå ïåéö úðéçáá ìàøùé

.äá êùîðå
בשם  נקראים ישראל שבני הטעם גם וזהו
היא  ישראל בני שעבודת מורה זה דשם "ציון",
"אתערותא  שיש - הזהר ובלשון בשלימות,
מלמטה  עצמם את מעוררים ישראל שבני דלתתא",
הנמשך  ה' אור בנפשם מאיר שאז ה', אל להתקרב
ישראל  נקראים ולכן ומצוותי', התורה קיום ידי על
לאור  וסימן ציון "בבחינת שהם "ציון", בשם
הן  שהמצות דכמו בנפשם. ומאיר הנשפע" הרוחני
ישראל  כנסת כך שבהן, הרוחניות על וסימן "ציון"
בה. השורה השכינה אור על וסימן "ציון" היא
בעלמא", סימנא "אנא אמר שרשב"י מה גם וזהו

השכינה. לאור וסימן ציון רק שהי '

úðéçá ÷ø àéäù ,ïåéö úá úàø÷ð úåìâá ìáà
.ïåéö úðéçáî ìá÷î

שאיש  כידוע מקבל, בחינת על מורה "בת"
ומקבל, משפיע של בחינה כל על משל הם ואשה
(וכל  לכלה ישראל ובני לחתן הקב"ה נמשל שלכן
שהקב"ה  לפי זה), משל על מיוסד השירים שיר
ובני  וגשמיות רוחניות השפעות כל לנו משפיע
תואר  ובפרט יתברך. מאיתו אותן מקבלים ישראל
אב  של תולדה שהיא "אשה"), סתם (לא "בת"

מקבל. בחינת על מורה בוודאי הרי  ואם,

ואין  כדבעי, ישראל עבודת שאין הגלות ובזמן
אל  עצמם את להגבי' מלמטה ההתעוררות אצלם
הם  כי ציון", "בת בשם ישראל נקראים - הקב"ה
לעבודתו  בנפשם התעוררות ויוצרים מולידים אינם

נעשים בעצמם הם (שעי"ז עצמם בכח "ציון"ית'
בחסד  מהקב"ה הכל את מקבלים ורק לאלקות),

חנם.

úãìåé äìéçú òéøæî ùéà ïéðòî øäåæá òãåðëå
éæàù àúúìã àúåøòúà ïéàùë åðééäã ,äá÷ð

.úá úðéçá àéä
הקב"ה  על משל הם ואשה שאיש לעיל נזכר
החסידות  דרך על יתפרש ובזה ישראל, וכנסת
נקבה", יולדת תחילת מזריע "איש חז"ל מאמר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

c"ag i`iyp epizeax zxezn

בלב  התעוררות ונוטע זורע (איש) הקב"ה דכאשר
דלעילא" "אתערותא הזהר בלשון האדם,
לפני' שתוקדם מבלי מלמעלה), (התעוררות
עצמו), האדם של (התעוררות דלתתא" "אתערותא

ז  התעוררות נקראת ו"בת"אזי "נקבה" בשם ו
אלא  האדם יצירת שאינה מאחר מקבל), (בחינת

מלמעלה. חנם במתנת שקיבל מה

äùà ,'åâå ùéàå ùéà øîàé ïåéöìå ë"àùî
.íéãñç úðéçá ,øëæ úãìåé äìçú úòøæî

שהם  "ציון", במדריגת הם כשישראל משא"כ
שהם  לפי בהם השופע הרוחני האור על וסימן ציון
"אשה  כענין - כנ"ל דלתתא אתערותא לזה הקדימו
זכר", "יולדת אזי - תחילה" מזרעת ישראל) (כנסת
(חסד  חסדים בחינת "זכר", נקראת זו שהתעוררות
וזהו  דלים). עם חסד הגומל משפיע, בחינת הוא
ציון, במדריגת הם (כשישראל יאמר "ולציון דכתיב
זכר", "יולדת בה", יולד ואיש איש אזי)

"זכר". בחינת היא שההתעוררות

úåéäì ì"ðë äçîùå äðéø úðéçá íéã÷äá åðééäã
äèîî àùîøá äððø úðéçáá ,äððøá åéðôì åàåá

.äìòîì
ישראל  עבודת כאשר הוא "ציון" ששם נמצא,
העבודה  אצלם ישנה כל שקודם כדבעי, היא
עצמם  את שמגביהים ברננה", לפניו ד"בואו
מאיר  שאזי ה', אל להתקרב למעלה" "ממטה

ומצוותי'). התורה קיום (עלֿידי ה' אור בנפשם

åçáù íéã÷äì ,äøîæã é÷åñô åð÷ú äæ øáã ìòå
ïéðòå øåà øöåé ïëå ,áìä ìòôúéù éãë íå÷î ìù
ìåãâ ùòøá íéðôåàäå éë êéà íéëàìîä úùåã÷
úðéçáá ,äìòîì äèîî úðéçáá àåä ìëä ,'åë
úéîäáä ùôð éùåáìå óåâä ÷úøðî úàöì ,äðéø
ïéà øåà éåìéâá äçîùä úãåáò àéä ë"çàå .'åë

.'åëå ù"÷á åùôð ìò ùîî ä"á óåñ
קריאת  אמירת שקודם התפילה, סדר יובן ובזה
"ואהבת  ה', לאהבת להגיע היא (שתכליתה שמע
ב"ה  סוף אין אור הוא - ש"הוי'" אלקיך", ה' את
תקנו  - וחיותך) כוחך "אלקיך", ייעשה - ממש

ק"ש. ברכות וכן דזמרה, פסוקי לומר

הוא  ק"ש וברכות דזמרה פסוקי שתוכן לפי
המלאכים  קדושת גודל ומענין מקום של שבחו

לידי  האדם את מביאה בזה שההתבוננות ועבודתם,
למעלה", "ממטה ה' אל להתקרב התעוררות
וחומריותו, מגשמיותו שיוצא עד רינה, בבחינת
בא  עי"ז ורק הבהמית". נפש ולבושי הגוף "נרתק
ששמח  שמע, בקריאת בשמחה" ה' את "עבדו לידי

ממ  ב"ה סוף אין אור בקריאת "בגילוי נפשו על ש
שמע".

àì éæà ,äðéøä úðéçá íã÷åú àìùë ë"àùî
äá÷ð úðéçá àéä ÷ø ,äçîùä éåìéâ ïåëùú

.àìéòìã àúåøòúàî ìá÷îå
שהיא  דלתתא", ה"אתערותא הקדמת בלי אבל
בנפשו  תשכון לא ברננה", לפניו ד"בואו העבודה
הוא  והאדם בנפשו, מתגלה ה' אור אין כי שמחה,
דלעילא  מאתערותא ומקבל "נקבה" בבחינת רק

(כנ"ל).

אתערותא  כאן אין אם להבין: יש שכאן [אלא

" יש מדוע דלעילא דלתתא, ?"אתערותא

ממשיך:] זה על הנה

ãøåé àìéòìã àúåøòúàî íå÷î-ìëî éøäù
,äùòù äåöî ìëá ä"á óåñ ïéà øåà êùîðå

.äùòà éðòîì éðòîì áéúëãëå
האתערותא  באה ציון" "בת שאצל הפירוש אין
ממש, חנם בחסד מלמעלה) (התעוררות דלעילא
על  נמשך ה' אור אלא האדם, של עבודה שום בלי
המצוות, וקיום התורה לימוד ידי על האדם נפש
אור  נמשך ומצוותי' התורה שע"י לעיל וכמשנ"ת
התורה  של הרוחניות שהוא האדם, בנפש עליון

יתברך); אצלו למעלה שהם (כפי ומצוותי'

לפניו  ד"בואו העבודה שחסרה היות אבל
נפש  ולבושי הגוף מנרתק "לצאת ברננה",
ההשתוקקות  רגש בליבו ולעורר הבהמית"
של  האור אין כן על יתברך, בו לדבקה וכיסופין
ולהאיר  להתגלות יכול והמצוות התורה רוחניות

בנפשו.

לומד  הוא שבפועל מאחר מקום, מכל אך
על  למטה ונמשך האור יורד מצוות, ומקיים תורה
"כלי" אינו שהאדם לפי בהעלם, שהוא אלא האדם,
נאמר  זה ועל להרגישו, שיוכל באופן להאור

הקב"ה. של חסדו שהוא אעשה", למעני "למעני
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ë"àùî ,úåéðåöéç úðéçáá íà éë åðéàù àìà
åðéà ,úåéîéðô úðéçáá ììëð úåéäì ,åéðôì åàåá

.äððøá àìà
דלתתא  אתערותא הקדמת שבלי זה מלבד
הנה  להאור, כלי אינו כי להאדם חודר האור אין
הקדים  (כשלא להאדם שיורד האור מדריגת גם

אלא  אינה ברננה"), לפניו ד"בואו העבודה לפני'
אור  עצם שאינו היינו האור, "חיצוניות" בחינת
העבודה  כשיש משא"כ חיצוני, חלק רק השכינה
מלשון  "פניו" - לפניו" ל"בואו זוכים אזי דרינה
דאור  ועצמיות בפנימיות נכלל שהאדם פנימיות,

ב"ה. סוף אין
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מל'Á‡Â¯(נב) לבוש בחי' ענין בשרש יובן הנ"ל כל
הקו  הארת שבחי' ידוע דהנה הנ"ל.
מלכות  מבחי' הנמשך הוא א"ס. מאור הנמשך והחוט
הקו  בבחי' שמתלבש הוא שבו האחרונה. בחי' דא"ס.
הנקרא  הראשון הצמצום בחי' אחר הנמשך הזה.
דא"ס. ממל' זו הארה שבחי' ונמצא כו'. וחלל מק"פ
דהארה. הארה רק נקרא דמק"פ הצמצום שלאחר
דמק"פ  הצמצום קודם שהוא כמו אא"ס עצמות לגבי
כידוע  אור נראה באורך חיים מקור עמך כי וז"ש כו'.
כל  בכללות כ"ע ממלא בחי' הנקרא וזהו
נמשך  זה אור שמבחי' לפי דאבי"ע. ההשתלשלות
כו'. קבלתו ערך לפי ועולם עולם בכל והשפע האור
אורות  הגבלת בבחי' שבא עד המדה. קו מאמר ע"פ
דאצילות  אדם בחינת שזהו אדם. פרצוף בציור בכלים
חלוקות. מדרגות בו יש זה אדם (ובחינת בכלל
בבחי' וכשהוא ז"א. נקרא הקטנות בבחינת כשהוא
הגדלות  בבחינת וכשהוא כידוע. א"א נקרא הגדלות
דבריאה. אדם הן. מדרגות וג' כו'. א"ק נקרא יותר.
פרצוף  בבחי' והנה במ"א). כמ"ש כו' דיצירה אדם
ושמאל  וימין וסוף ותוך ראש בחי' בו יש אדם

חכמה  נקרא חב"ד המוחין בחי' כי כו'. ואמצעי
שלמטה שבראש, מה מכל גדול וחיות אור בחינת שבהן

ונקרא ה  שבלב חג"ת המדות בחי' הימנו ולמטה ימנו.
כו'. ואמצעי ושמאל ימין שזהו דרועין ותרין גופא
העולמות  ד' והן כו'. ירכין תרין נה"י בחינת יותר ולמטה
בחי' וגם כו'. בינה בריאה חכמה אצילות בכלל דאבי"ע
רק  אדם פרצוף ציור בכלל הוא דאצילות. דאדם הכתר
הוא  הכתר בחי' כי להיות האורות כל על למעלה שהוא
וקרקפתא. גלגלתא בחי' והוא הראש. על העטרה כמו
לאור  כלי בחינת שהוא רק עכ"פ כלי בבחי' שהיא
כידוע  כו' דחב"ד המוחין מבחי' שלמעלה העליון הרצון
משא"כ  דוקא אדם בציור ה"ז דאדם גלגלת נקרא אבל
כי  נא' שם אדם בציור שנמשך הזה הקו מבחי' למעלה
כו' ומדות ומוחין וגלגלתא ראש בציור הוא אדם לא
עצמות  בחי' והוא בתכלית פשוט אור בחי' הוא אלא
עיגול  שנקרא מק"פ הנקרא הצמצום שלפני אא"ס
שנמשך  הקו בחי' עם ומק"פ החלל לכל המקיף הגדול
וסוף  ראש שוין קמיה כי ממש בשוה לסוף מראש משם

וד"ל: באריכות כנ"ל ממש
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‰‰Â שמקבלים חדש בכל התחדשות בחי' שיש כמו
והיו  כתי' הנה כך מעצמותו, חדשה הארה
יהיו  יום שבכל היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים
בחי' נמשך התורה ע"י והיינו ממש כחדשים בעיניך

נפקת, מח"ע שאורייתא לפי יום בכל זו התחדשות
השבת  לכם נתן הוי' כי ראו לבחי' אח"כ תזכו ועי"ז
החצר  שער וכמ"ש לכם הזה החדש מבחי' שלמעלה
המעשה  ימי ששת יהי' סגור קדים הפונה הפנימי'
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למעלה  הוא יפתח החדש וביום יפתח השבת וביום
שע"י  השבת לכם נתן הוי' כי ראו וזהו חדש, מבחי'
יהיו  יום בכל תורה בחי' שהוא לכם הזה החדש בחי'
כל  וזהו השבת, לכם נתן הוי' עי"ז כחדשים בעיניך
בחי' הוא כפול כי והיינו כפול, דשבת עיסקא
לדכורא  זכור ושמור זכור וזהו בחי' מב' התכללות
ביטול  יח"ע בחי' הוא לדכורא זכור לנוק', ושמור
היש, ביטול יחו"ת בחי' הוא לנוק' ושמור במציאות,

בחי' ע"י הוא נאמרו א' בדיבור ושמור זכור אך
זו, התכללות בחי' נעשה עי"ז וע"כ משניהם שלמעלה
חידוש  ענין כמו ממש וזהו בחי', מב' כפול כפול, וזהו
גבוה  בחי' זהו אך בסיהרא שמשא יחוד שנעשה החדש
שהוא  השבת, את לכם נתן הוי' כי ראו וזהו כו', יותר
כבשים  שני ושמור זכור בחי' מב' התכללות בחי'
שמאיר  עד אא"ס מעצמות המשכה בחי' על שמורה

וד"ל. כנ"ל ממש למעלה כמו למטה
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Ê"„ÚÂ ללוחות ראשונו' לוחות שבין בההפרש יובן
בחטא  ישראל חטאו לא שאלמלא אחרונות
יהושע, וס' תורה חומשי חמשה כ"א להם ניתן לא העגל
סיני  בהר עמידתם ע"י ישראל כי עי"ז לברר די והי'
בכדי  ולכן חזרה, העגל חטא ע"י אמנם זוהמתן, פסקה
הלכות  אחרונות בלוחות יש טו"ר עה"ד בחי' לברר
אתברירו  בחכ' כי ח"ס מבחי' ושורשן ואגדות, ומדרשי'
מבחי' שיומשך מההכרח יותר לברר וכשצריכי'
בבחי' להטריחן כדי זהו וגם ח"ס. בחי' חכ' תעלומות
כו', חכמה ברוב כי וזהו הפגם, יתוקן שעי"ז הבירור
להבירור  צריך זהו כ"א נשכר חוטא בכלל זה ואין
עדיף  חכם ע"ד וזהו כו', הרע את ולגרש לברר שיוכלו
משא"כ  המהות השגת היא הנבואה ומ"מ מנביא,
הראשונות, לוחות לגבי שניות לוחות הוא ועד"ז החכם,
וישלחהו  כתי' עה"ד חטא לאחר באדה"ר שמצינו וכמו
עבודת  דהיינו משם לוקח אשר האדמה את לעבוד מג"ע
ממנה  באכלו ואח"כ וקצירה חרישה זריעה ע"י הבירורי'
ומעלה, מברר הוא ואהבת אחד האכילה בכח ואומר
יברר  ושמה יאכל ושמה משם לוקח אשר בהאדמה וזהו

החטא. לאחר שניות לוחות הוא וכמו"כ הבירורי'.
Â‰ÊÂ לברר התורה שיתלבש כדי מגשמיות לך פסל

ר"מ  ע"פ ך"ו סי' באגה"ק וכמ"ש טו"ר עה"ד
והמצות  התורה עסק שעיקר יעו"ש באריכות נשא פ'
עיקר  לכן מהאריז"ל כנודע הניצוצות לברר הוא
והיתר  באיסור הלכה ופלפול בעיון הוא הלימוד

והטמא  מהאסור והטהור המותר לברר וטהרה טומאה
בחכ' כי ודעת, בינה מחכמה הלכה ופלפול עיון ע"י
הוא  פרטי' בה שנא' שניות ובלוחות אתברירו, דוקא
שהקדימו  בשעה בד"ה בלק"ת כמ"ש ח"ס מבחי'
וכן  מח"ס זהו והסוכה התפילין יהיו איך שהפרטי'
הי' לא חטאו לא אלמלא ולכן שבאגדה. מוסר הדברי

לכ"ז, הפריעה צריכי' על אברהם נצטוה שלא כמו
חרבות  בדרוש מזה כמ"ש כו' מסתיר זה אין  שאצלו
ביום  והי' כמ"ש יתירה עלי' יהי' עי"ז ואעפ"כ צורים,
הים  אל חצים ב"ן שם מירושלי', חיים מים יצאו ההוא
דתהו, כח"ב בירור ע"י חכ', או בינה בחי' הקדמוני
ועד"ז  שבעין, בשחור דוקא מתלבש הראי' כח וכמו
האשה  בבלי, תלמוד זו הושיבני במחשכי' אמרו
כו', סתרו חשך ישת מבחי' גילוי יהי' ועי"ז הכושית,
בת  ושמחי רני וכן כושיים, כבני הלא כושי, נק' ושאול
דוקא  כו' עבדי ישכיל וכתי' אמי, מבחי' יתירה עלי'
אני  אמר דוד בעלה, עטרת חיל אשת ב"ן ש' בירור
תורה  שמחת עושי' וע"ז כו'. יתהלל בזאת כ"א אברך,
לוחות  על שמחה דוד בחי' מל' שהוא בשמע"צ
לתושי' בכפלי' חכמה תעלומות הם שמ"מ אחרונות
במקום  הרי החטא לאחר ועד"ז ותושי', עוז כענין
מאד  טוב הבירור אחר עה"ד וכמו כו', עומדי' שבע"ת
דוקא  שניות בלוחות ולכן כו', לטוב שנהפך יצה"ר זה
הבירור  לאחר מאד טוב כענין שזהו לך ייטב למען נא'

כו'. לטוב כשנהפך
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ë"àùî ,úåéðåöéç úðéçáá íà éë åðéàù àìà
åðéà ,úåéîéðô úðéçáá ììëð úåéäì ,åéðôì åàåá

.äððøá àìà
דלתתא  אתערותא הקדמת שבלי זה מלבד
הנה  להאור, כלי אינו כי להאדם חודר האור אין
הקדים  (כשלא להאדם שיורד האור מדריגת גם

אלא  אינה ברננה"), לפניו ד"בואו העבודה לפני'
אור  עצם שאינו היינו האור, "חיצוניות" בחינת
העבודה  כשיש משא"כ חיצוני, חלק רק השכינה
מלשון  "פניו" - לפניו" ל"בואו זוכים אזי דרינה
דאור  ועצמיות בפנימיות נכלל שהאדם פנימיות,

ב"ה. סוף אין
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מל'Á‡Â¯(נב) לבוש בחי' ענין בשרש יובן הנ"ל כל
הקו  הארת שבחי' ידוע דהנה הנ"ל.
מלכות  מבחי' הנמשך הוא א"ס. מאור הנמשך והחוט
הקו  בבחי' שמתלבש הוא שבו האחרונה. בחי' דא"ס.
הנקרא  הראשון הצמצום בחי' אחר הנמשך הזה.
דא"ס. ממל' זו הארה שבחי' ונמצא כו'. וחלל מק"פ
דהארה. הארה רק נקרא דמק"פ הצמצום שלאחר
דמק"פ  הצמצום קודם שהוא כמו אא"ס עצמות לגבי
כידוע  אור נראה באורך חיים מקור עמך כי וז"ש כו'.
כל  בכללות כ"ע ממלא בחי' הנקרא וזהו
נמשך  זה אור שמבחי' לפי דאבי"ע. ההשתלשלות
כו'. קבלתו ערך לפי ועולם עולם בכל והשפע האור
אורות  הגבלת בבחי' שבא עד המדה. קו מאמר ע"פ
דאצילות  אדם בחינת שזהו אדם. פרצוף בציור בכלים
חלוקות. מדרגות בו יש זה אדם (ובחינת בכלל
בבחי' וכשהוא ז"א. נקרא הקטנות בבחינת כשהוא
הגדלות  בבחינת וכשהוא כידוע. א"א נקרא הגדלות
דבריאה. אדם הן. מדרגות וג' כו'. א"ק נקרא יותר.
פרצוף  בבחי' והנה במ"א). כמ"ש כו' דיצירה אדם
ושמאל  וימין וסוף ותוך ראש בחי' בו יש אדם

חכמה  נקרא חב"ד המוחין בחי' כי כו'. ואמצעי
שלמטה שבראש, מה מכל גדול וחיות אור בחינת שבהן

ונקרא ה  שבלב חג"ת המדות בחי' הימנו ולמטה ימנו.
כו'. ואמצעי ושמאל ימין שזהו דרועין ותרין גופא
העולמות  ד' והן כו'. ירכין תרין נה"י בחינת יותר ולמטה
בחי' וגם כו'. בינה בריאה חכמה אצילות בכלל דאבי"ע
רק  אדם פרצוף ציור בכלל הוא דאצילות. דאדם הכתר
הוא  הכתר בחי' כי להיות האורות כל על למעלה שהוא
וקרקפתא. גלגלתא בחי' והוא הראש. על העטרה כמו
לאור  כלי בחינת שהוא רק עכ"פ כלי בבחי' שהיא
כידוע  כו' דחב"ד המוחין מבחי' שלמעלה העליון הרצון
משא"כ  דוקא אדם בציור ה"ז דאדם גלגלת נקרא אבל
כי  נא' שם אדם בציור שנמשך הזה הקו מבחי' למעלה
כו' ומדות ומוחין וגלגלתא ראש בציור הוא אדם לא
עצמות  בחי' והוא בתכלית פשוט אור בחי' הוא אלא
עיגול  שנקרא מק"פ הנקרא הצמצום שלפני אא"ס
שנמשך  הקו בחי' עם ומק"פ החלל לכל המקיף הגדול
וסוף  ראש שוין קמיה כי ממש בשוה לסוף מראש משם

וד"ל: באריכות כנ"ל ממש
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‰‰Â שמקבלים חדש בכל התחדשות בחי' שיש כמו
והיו  כתי' הנה כך מעצמותו, חדשה הארה
יהיו  יום שבכל היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים
בחי' נמשך התורה ע"י והיינו ממש כחדשים בעיניך

נפקת, מח"ע שאורייתא לפי יום בכל זו התחדשות
השבת  לכם נתן הוי' כי ראו לבחי' אח"כ תזכו ועי"ז
החצר  שער וכמ"ש לכם הזה החדש מבחי' שלמעלה
המעשה  ימי ששת יהי' סגור קדים הפונה הפנימי'
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למעלה  הוא יפתח החדש וביום יפתח השבת וביום
שע"י  השבת לכם נתן הוי' כי ראו וזהו חדש, מבחי'
יהיו  יום בכל תורה בחי' שהוא לכם הזה החדש בחי'
כל  וזהו השבת, לכם נתן הוי' עי"ז כחדשים בעיניך
בחי' הוא כפול כי והיינו כפול, דשבת עיסקא
לדכורא  זכור ושמור זכור וזהו בחי' מב' התכללות
ביטול  יח"ע בחי' הוא לדכורא זכור לנוק', ושמור
היש, ביטול יחו"ת בחי' הוא לנוק' ושמור במציאות,

בחי' ע"י הוא נאמרו א' בדיבור ושמור זכור אך
זו, התכללות בחי' נעשה עי"ז וע"כ משניהם שלמעלה
חידוש  ענין כמו ממש וזהו בחי', מב' כפול כפול, וזהו
גבוה  בחי' זהו אך בסיהרא שמשא יחוד שנעשה החדש
שהוא  השבת, את לכם נתן הוי' כי ראו וזהו כו', יותר
כבשים  שני ושמור זכור בחי' מב' התכללות בחי'
שמאיר  עד אא"ס מעצמות המשכה בחי' על שמורה

וד"ל. כנ"ל ממש למעלה כמו למטה
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Ê"„ÚÂ ללוחות ראשונו' לוחות שבין בההפרש יובן
בחטא  ישראל חטאו לא שאלמלא אחרונות
יהושע, וס' תורה חומשי חמשה כ"א להם ניתן לא העגל
סיני  בהר עמידתם ע"י ישראל כי עי"ז לברר די והי'
בכדי  ולכן חזרה, העגל חטא ע"י אמנם זוהמתן, פסקה
הלכות  אחרונות בלוחות יש טו"ר עה"ד בחי' לברר
אתברירו  בחכ' כי ח"ס מבחי' ושורשן ואגדות, ומדרשי'
מבחי' שיומשך מההכרח יותר לברר וכשצריכי'
בבחי' להטריחן כדי זהו וגם ח"ס. בחי' חכ' תעלומות
כו', חכמה ברוב כי וזהו הפגם, יתוקן שעי"ז הבירור
להבירור  צריך זהו כ"א נשכר חוטא בכלל זה ואין
עדיף  חכם ע"ד וזהו כו', הרע את ולגרש לברר שיוכלו
משא"כ  המהות השגת היא הנבואה ומ"מ מנביא,
הראשונות, לוחות לגבי שניות לוחות הוא ועד"ז החכם,
וישלחהו  כתי' עה"ד חטא לאחר באדה"ר שמצינו וכמו
עבודת  דהיינו משם לוקח אשר האדמה את לעבוד מג"ע
ממנה  באכלו ואח"כ וקצירה חרישה זריעה ע"י הבירורי'
ומעלה, מברר הוא ואהבת אחד האכילה בכח ואומר
יברר  ושמה יאכל ושמה משם לוקח אשר בהאדמה וזהו

החטא. לאחר שניות לוחות הוא וכמו"כ הבירורי'.
Â‰ÊÂ לברר התורה שיתלבש כדי מגשמיות לך פסל

ר"מ  ע"פ ך"ו סי' באגה"ק וכמ"ש טו"ר עה"ד
והמצות  התורה עסק שעיקר יעו"ש באריכות נשא פ'
עיקר  לכן מהאריז"ל כנודע הניצוצות לברר הוא
והיתר  באיסור הלכה ופלפול בעיון הוא הלימוד

והטמא  מהאסור והטהור המותר לברר וטהרה טומאה
בחכ' כי ודעת, בינה מחכמה הלכה ופלפול עיון ע"י
הוא  פרטי' בה שנא' שניות ובלוחות אתברירו, דוקא
שהקדימו  בשעה בד"ה בלק"ת כמ"ש ח"ס מבחי'
וכן  מח"ס זהו והסוכה התפילין יהיו איך שהפרטי'
הי' לא חטאו לא אלמלא ולכן שבאגדה. מוסר הדברי

לכ"ז, הפריעה צריכי' על אברהם נצטוה שלא כמו
חרבות  בדרוש מזה כמ"ש כו' מסתיר זה אין  שאצלו
ביום  והי' כמ"ש יתירה עלי' יהי' עי"ז ואעפ"כ צורים,
הים  אל חצים ב"ן שם מירושלי', חיים מים יצאו ההוא
דתהו, כח"ב בירור ע"י חכ', או בינה בחי' הקדמוני
ועד"ז  שבעין, בשחור דוקא מתלבש הראי' כח וכמו
האשה  בבלי, תלמוד זו הושיבני במחשכי' אמרו
כו', סתרו חשך ישת מבחי' גילוי יהי' ועי"ז הכושית,
בת  ושמחי רני וכן כושיים, כבני הלא כושי, נק' ושאול
דוקא  כו' עבדי ישכיל וכתי' אמי, מבחי' יתירה עלי'
אני  אמר דוד בעלה, עטרת חיל אשת ב"ן ש' בירור
תורה  שמחת עושי' וע"ז כו'. יתהלל בזאת כ"א אברך,
לוחות  על שמחה דוד בחי' מל' שהוא בשמע"צ
לתושי' בכפלי' חכמה תעלומות הם שמ"מ אחרונות
במקום  הרי החטא לאחר ועד"ז ותושי', עוז כענין
מאד  טוב הבירור אחר עה"ד וכמו כו', עומדי' שבע"ת
דוקא  שניות בלוחות ולכן כו', לטוב שנהפך יצה"ר זה
הבירור  לאחר מאד טוב כענין שזהו לך ייטב למען נא'

כו'. לטוב כשנהפך
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äðä êàגביäîåãà äøôש הוא õåçáהדין äéùòî
.à÷åã,בהקדים בזה áéúëוהביאור äðäã41àöåé øäðå

ïäå íéùàø 'ãì äéäå ãøôé íùîå 'åë ïãòîכנגדúåéç 'ã
,äáëøîä,הבריאה מזהúåìùìúùäáåשבעולם למטה 

'åë úåéëìî 'ã äæî äùòðבישראל 42åäæùששולטין 
,'åë äìéôðå äøéáù êøãá ìôðù âåðòúäנמשך התענוג  -

פירוד, בזה  חל לעולמות מגיע כשזה אך עדן, מגן
הקליפות. למקום ונמשך

äáåùúä ïéðò åðééä õåçá äéùòîù äîåãà äøô ïéðò äæå
'åë äøéáùá ìôðù òøä øöéä úà êåôäìהיא ולכן  –

"חוץ " בחינת שהוא הרע היצר את לקחת כדי  בחוץ,
לשורשו  אותו  ולהעלות  הקדושה, åîëåמתחום 

áåúëù43äáåùú éìòá ìò éà÷ã õåçá êàöîà44.'åë
å עניןúåìòäì àåä ãòåî ìäåà éðô çëåð úåàæä òáù

äúåéîéðô45.'åë."מועד אוהל "פני הלשון רומז  שלזה 
ìùî êøã-ìòå øôà äúåùòì äøôä úôéøù êë øçàå46

äúåäî àåä øôàä éøä øôà äùòðå óøùðä õò
äúåîöòåהשריפה לאחרי  גם נשאר õòäוהוא øåéöå

íöò ÷ø øàùðå óøùð äæù úåãåñé 'âä úáëøäî àåä
òøä øåéö àåä òøä øöé ïë åîëå ,'åë úåäîä יצר –

ציור, äæמלשון  ìëù åìù úåãîå ìëùå ïåöøä àåäå
éøîâì äøéáùå äôéøù êéøö,זה את להעלות ניתן  ולא

èåùôä äååàúîä çë íöò åðééä øôàä ÷ø øàùð äéäéå
äùåã÷ì êôäúäì ìåëé äæù øåéö íåù éìá àåäù åîë47

.'åë úå÷ìàì ïåöøä ó÷åú úåéäì

העצמית, במהותו לא היא הרע ביצר הבעיה כלומר
להפנות ניתן התאווה את כי  דבר, לאיזה שמתאווה 
התלבשה שבו  הרע הציור אבל לקדושה, לשאיפה 
מן  ולהעביר לשרוף  צריך ואותה בעייתית היא  התאוה

.48העולם
àúéàã ,à÷åã øæòìàá äéä äîåãà äøô úåöîù åäæå

èå÷ìéá זו פרשה על מהמיליםøæòìàשמעוני  מורכב
øæåò ìà- בזה åìוהביאור ïéòééñî øäèì àáä éë49

òåéñå øæò íéëéøö äøäèì äàîåèî úàöì éãëáã
åäæå äìòîìîבחינת אלעזר ידי  åë'.על øæåò ìà

úðéçá äìòîìî íéëéùîî äîåãà äøô úãåáò éãé ìòå
áåúëù åîëå íééç íéî- הפרה שריפת  îלאחר ïúðåíé

íééç íéîå äîëç úðéçá àåä íéî ,'åë íééçמים הם
וברוחניות  המקור, מן øå÷îהמגיעים úðéçá àåä

àéäù åîë äîëçä úðéçá åðééäå äîëçäבשרשהøùòá
äâéøãîá àéä äîëçäù íåöîöä íãå÷ úåæåðâä úåøéôñ
úåãçàúäáù øåàä äá ùé íâå íöòá äðåéìòå äåáâ

úåììëúäåהגנוזות הספירות העשר åðééäåשל ,íìåë
.æ"ë ÷øô ìéòì øëæðëå 'åë äðìåë ìò äìåòä øåàä

øîåì ùé íâה "מים נתינת של הפירוש  נוסף באופן
- óåñחיים" ïéà øåà úåîöò úðéçá êéùîî äæ éãé ìòù

ïøå÷îå ïùøùá úåøåàä éùøùî äìòîìù ìåáâ-éìáä
.'åë ïåùàøäהספירות בחינת  את  גם שממשיכים כלומר

קץ. אין 
,'éåä íéîòô 'á äîåãà äøôá øîàðù åäæåדהקשה
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י.41). ב, בראשית

ז.42). א, השירים, שיר על מדרש

א.43). ח, השירים שיר

זה.44). פסוק על השירים שיר תורה לקוטי

חוקת.45). פרשת תורה לקוטי

שם.46). תורה לקוטי ראה

חצר:47). עמוד תרל"ח המאמרים ספר xiqdaראה okle
ezilkzy `ed eay ceqid cr rxd qxdp `linn l"pd xeivd mxebd
oipra envra opeaziy zeppeazd i"r `ede lirl xkfpk `ed aehy
jixv `ed dpd ,eay y`d zening i"r rx xeiv da xiihvpy eze`z
`adl lre oi` xary dn ixdy ,cal dedd rbxa rx exvi z` yeakl
eca`y dzind mei el xikfi r"fe enr 'idi dn el reci epi` oiicr
,'ek y`d ceqin `ed mby mcay irahd meg wqtpe eizepezyr lk
ietk 'idi ji` mbe ,cal dedc ef rbxa wx l"v eizeribi lk ok m`e
'ignd 'zi `ed dpd rxd zlert lrety zra mb `ld k"k daeh
k"b xenb rx 'it` mlek z` 'ign dz`e y"nk gk el ozepe eze`
dfk dyrn leaql `ed leki ,leki lk ezeid 'zi `ed wxe ,`ed llka
mb dne ,k"k daeh ietk 'idi mpn` ,epevx xaerd e`pey zeigdl

lky ,k"k bpr da yi inyb xaca `idy rxd dyrn m`y opeaziyk
bpr y"ke ,`"na y"nk 'ek ltpy beprzdn `ed f"deray bprd
oi`y ea ezewace d"awd zad`e zevnd meiwe dxezay ipgexd
d"ca `aed ,'iwl` 'ied z` zad`e t"r g"d`a 're ,llk el jexr
f"k i"r xy` ,(f"h) y"dgc dliahe p"f zxitqc f"d`n mkl mzxtqe
de`zd y` dlke` y`y cr zewl`l dweyzd y` ityxa xxerzi
jaal lka zad`e zpigaa zeidl dyecwl jtdp zeidl rxd xeive
lirl xkfpk epiide ,'d zad`l aeyi x"dvid mby jixvi ipya
,de`z ze`zl gk wx `ed eay de`znd gk mbe ,aeh `ed mvray
y"nke lirl xkfpk 'ek zewl`l de`z zpigaa zeidl leki la`
y`y dyecwc y`d zpiga i"r jtdzn ef zpigae ,zekix`a `"na

.'ek y` dlke`
ידי 48). על זה הרע, הציור שריפת כי י"ל, אפשר ובדרך

שהוא  והכעס, הבהמית, הנפש של הרעים הציורים על ה'כעס'
רבותינו  מאמר דרך על הרע, הציור את מכלה הוא האש, יסוד
יצר  על טוב יצר אדם ירגיז "לעולם כט, פרק בתניא שהובא ז"ל,

הקודמת. ההערה וראה הרע".

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מיותר, הוא  דלכאורה המאמר úåîùבתחילת  'á äðäã
àåä 'àã òåãé 'éåäש הוי' úåìùìúùäשם øãñá'áäå

äîåãà äøô éãé ìòå ,úåìùìúùä øãñî äìòîìù
íéëéùîîאת äìòîìגם àìéòìã 'éåä úðéçá

.úåìùìúùäî.'הוי פעמים  בב ' הכתוב רומז ולזה
åäæù øîåì ùéå מסדר שלמעלה האור המשכת –

אל הכוונה  – úåøåàäהשתלשלות éùøù úðéçáשל
הגנוזות åë'.הספירות íåöîöä éðôì ïäù åîë

øîåì ùé íâ יותר נעלית להמשכה úðéçáשהכוונה åäæù
ìë ááåñ úðéçá ùøù ìåáâ-éìáä óåñ ïéà øåàä úåîöò

,'åë ïéîìò,קץ אין  הספירות בחינת åîëåדהיינו
úåîùä 'áã æ"è ÷øô ìéòì øàáúðù' הוי'áä éùøù ïä

åîëå 'åë ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîîã úåâéøãî
.øçà íå÷îá áåúëù

åäæåהביא כל פי  על הפסוק של הנ"ל:הפירוש øáãéåור
ú÷ç úàæ ,úåìùìúùäã 'éåä íù åðééä äùî ìà 'éåä

'éåä äåö øùà äøåúä- הוי ' נוספת פעם -'éåää àåä
äîåãà äøô éãé ìò íéëéùîîù úåìùìúùäî äìòîìù
úàöì äáåùúä ïéðò àåäù à÷åã õåçá äéùòîã

,'åë äøäèä ìà äàîåèäîבחינת שאת והיינו -
התשובה, בחינת ידי על ממשיכים äæה"סובב" ìòå

äæù øæò íéëéøöשנעשה בזה ìàמרומז  øæòìà éãé ìò
íééç íéî íéëéùîî äæ éãé ìòå ,'åë øæåòבחינת מים  –

היינו  חיים ומים åðééäãהחכמה, äîëçä øå÷î úðéçá
.'åë ìåáâ-éìáä óåñ ïéà øåà úåîöò úðéçá éåìéâ

.øåöé÷
úðéçá øàùðå óåñ ïéàä øåà íìòúðù àåä íåöîöäå
äìöàðå ,óåñ ïéàä øåà éáâì äãå÷ðë àéäù ,äøòùää
'á äá ùéå ,úåìâúäã äðåùàøä äãå÷ð àéäù äîëçä
øàùðå ,øåàä èåòéîå ,óåñ ïéàä øåà ÷åìéñ ,íéîåöîö
øåà úðéçá åäæù øîåì ùéå ,óåñ ïéàä øåàäî íùåø äá

,äîëçáù óåñ ïéà
,úåøåàä éùøù éáâì íìòää éåìéâ úðéçá àåä å÷äù åäæå
íùåø ÷ø øàùðå ÷ìúñðù óåñ ïéàä øåà éáâì ïéàî ùéå

øáçîå øùå÷ å÷äù åæ äèùì íâ ÷ãöé äæ éôìå) å÷äá
.(åáù óåñ ïéàä íùåø íåùî

.'åë äøåúä ú÷ç úàæ ÷åñô øàáúé ìéòì øëæðä ìëáå
סיכום:

הצמצום אופן מהו הקודם במאמר שנתבאר [לאחר
– לזה] והמשלים לעולמות, הגנוזות הספירות בהמשכת
הצמצום לבד כי  נ "ע הרבי  ומבאר מחדש  זה  במאמר
בפני ספירה כל בהמשכת הקודם, במאמר שנתבאר
נוסף בצמצום צורך יש הגנוזות, מהספירות עצמה 
אין  הספירות (בחינת סוף אין האור סילוק והוא קדום,

הגנוזות. בספירות השורה קץ)
(ובנמשל: התיבה של המצרף" מ"כח הוא לזה, והמשל
האותיות כל את ומאחד המצרף שהוא קץ) אין הספירות
(שבנמשל: בהם הטמונה ומההשכלה מהם למעלה והוא

הגנוזות). הספירות
מסתלק נפרדת כשהאות האותיות, הפרדת שבמשל אלא
צמצומים ב' אלו בנמשל, ואילו ממילא. המצרף הכח
הוא סוף האין סילוק  של הראשון הצמצום שונים ,
ספירה כל המשכת של השני והצמצום סילוק , בבחינת

מיעוט. בבחינת הוא  עצמה בפני
ממש, סוף אין  באור כלולות הגנוזות  שהספירות ומבאר,
"בחינה להיקרא יכולות ולכן כנף", "מין  בבחינת

סוף"). דאין ("מלכות סוף" שבאין  אחרונה
"ג א' מצד נקרא שהקו מובן  זה פי  ההעלם "ועל ילוי 

ביחס מאין" "יש  ב ' ומצד הגנוזות, לספירות ביחס
קץ. אין  לספירות

רושם נשאר אלו, צמצומים לאחר שאף ומחדש, ומוסיף
בספירות ששרה סוף  האין מבחינת גם החכמה, בספירת
ששורשו  למרות הקו כיצד מובן זה  פי ועל הגנוזות.
מהאור  (ולא הגנוזות, מהספירות חיים') ה'עץ (לשיטת
הפרד"ס) כשיטת הרשימו, ידי  על שנמדד אלא סוף אין
מצד שזהו  והתאחדות, התכללות לפעול הכח את  בו יש

בו. ששורה סוף אין מהאור הרושם
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ע"ב.49). לח יומא

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"txz'd mixn`nd xtq

הּוא p‰Â‰ה) יׂשראל ּדנׁשמֹות האמּונה ענין עּקר ¿ƒ≈ְְְְֱִִִִֵַַָָָ
איתא  ּדהּנה עלמין, ּכל סֹובב ְְְְִִִֵֵֵַַָָָּבמדרגת

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּׁשּברא מה "ּכל נתן: ּדר' ְְֶַַָָָָָָָָּבאבֹות
חרׁשים ּברא ּבאדם; ּברא ּכנגּדן ּבעֹולם ּבעֹולם, (יערֹות) ְְְֳִֶָָָָָָָָָָָָָָ
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קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

äðä êàגביäîåãà äøôש הוא õåçáהדין äéùòî
.à÷åã,בהקדים בזה áéúëוהביאור äðäã41àöåé øäðå

ïäå íéùàø 'ãì äéäå ãøôé íùîå 'åë ïãòîכנגדúåéç 'ã
,äáëøîä,הבריאה מזהúåìùìúùäáåשבעולם למטה 

'åë úåéëìî 'ã äæî äùòðבישראל 42åäæùששולטין 
,'åë äìéôðå äøéáù êøãá ìôðù âåðòúäנמשך התענוג  -

פירוד, בזה  חל לעולמות מגיע כשזה אך עדן, מגן
הקליפות. למקום ונמשך

äáåùúä ïéðò åðééä õåçá äéùòîù äîåãà äøô ïéðò äæå
'åë äøéáùá ìôðù òøä øöéä úà êåôäìהיא ולכן  –

"חוץ " בחינת שהוא הרע היצר את לקחת כדי  בחוץ,
לשורשו  אותו  ולהעלות  הקדושה, åîëåמתחום 

áåúëù43äáåùú éìòá ìò éà÷ã õåçá êàöîà44.'åë
å עניןúåìòäì àåä ãòåî ìäåà éðô çëåð úåàæä òáù

äúåéîéðô45.'åë."מועד אוהל "פני הלשון רומז  שלזה 
ìùî êøã-ìòå øôà äúåùòì äøôä úôéøù êë øçàå46

äúåäî àåä øôàä éøä øôà äùòðå óøùðä õò
äúåîöòåהשריפה לאחרי  גם נשאר õòäוהוא øåéöå

íöò ÷ø øàùðå óøùð äæù úåãåñé 'âä úáëøäî àåä
òøä øåéö àåä òøä øöé ïë åîëå ,'åë úåäîä יצר –

ציור, äæמלשון  ìëù åìù úåãîå ìëùå ïåöøä àåäå
éøîâì äøéáùå äôéøù êéøö,זה את להעלות ניתן  ולא

èåùôä äååàúîä çë íöò åðééä øôàä ÷ø øàùð äéäéå
äùåã÷ì êôäúäì ìåëé äæù øåéö íåù éìá àåäù åîë47

.'åë úå÷ìàì ïåöøä ó÷åú úåéäì

העצמית, במהותו לא היא הרע ביצר הבעיה כלומר
להפנות ניתן התאווה את כי  דבר, לאיזה שמתאווה 
התלבשה שבו  הרע הציור אבל לקדושה, לשאיפה 
מן  ולהעביר לשרוף  צריך ואותה בעייתית היא  התאוה

.48העולם
àúéàã ,à÷åã øæòìàá äéä äîåãà äøô úåöîù åäæå

èå÷ìéá זו פרשה על מהמיליםøæòìàשמעוני  מורכב
øæåò ìà- בזה åìוהביאור ïéòééñî øäèì àáä éë49

òåéñå øæò íéëéøö äøäèì äàîåèî úàöì éãëáã
åäæå äìòîìîבחינת אלעזר ידי  åë'.על øæåò ìà

úðéçá äìòîìî íéëéùîî äîåãà äøô úãåáò éãé ìòå
áåúëù åîëå íééç íéî- הפרה שריפת  îלאחר ïúðåíé

íééç íéîå äîëç úðéçá àåä íéî ,'åë íééçמים הם
וברוחניות  המקור, מן øå÷îהמגיעים úðéçá àåä

àéäù åîë äîëçä úðéçá åðééäå äîëçäבשרשהøùòá
äâéøãîá àéä äîëçäù íåöîöä íãå÷ úåæåðâä úåøéôñ
úåãçàúäáù øåàä äá ùé íâå íöòá äðåéìòå äåáâ

úåììëúäåהגנוזות הספירות העשר åðééäåשל ,íìåë
.æ"ë ÷øô ìéòì øëæðëå 'åë äðìåë ìò äìåòä øåàä

øîåì ùé íâה "מים נתינת של הפירוש  נוסף באופן
- óåñחיים" ïéà øåà úåîöò úðéçá êéùîî äæ éãé ìòù

ïøå÷îå ïùøùá úåøåàä éùøùî äìòîìù ìåáâ-éìáä
.'åë ïåùàøäהספירות בחינת  את  גם שממשיכים כלומר

קץ. אין 
,'éåä íéîòô 'á äîåãà äøôá øîàðù åäæåדהקשה
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י.41). ב, בראשית

ז.42). א, השירים, שיר על מדרש

א.43). ח, השירים שיר

זה.44). פסוק על השירים שיר תורה לקוטי

חוקת.45). פרשת תורה לקוטי

שם.46). תורה לקוטי ראה

חצר:47). עמוד תרל"ח המאמרים ספר xiqdaראה okle
ezilkzy `ed eay ceqid cr rxd qxdp `linn l"pd xeivd mxebd
oipra envra opeaziy zeppeazd i"r `ede lirl xkfpk `ed aehy
jixv `ed dpd ,eay y`d zening i"r rx xeiv da xiihvpy eze`z
`adl lre oi` xary dn ixdy ,cal dedd rbxa rx exvi z` yeakl
eca`y dzind mei el xikfi r"fe enr 'idi dn el reci epi` oiicr
,'ek y`d ceqin `ed mby mcay irahd meg wqtpe eizepezyr lk
ietk 'idi ji` mbe ,cal dedc ef rbxa wx l"v eizeribi lk ok m`e
'ignd 'zi `ed dpd rxd zlert lrety zra mb `ld k"k daeh
k"b xenb rx 'it` mlek z` 'ign dz`e y"nk gk el ozepe eze`
dfk dyrn leaql `ed leki ,leki lk ezeid 'zi `ed wxe ,`ed llka
mb dne ,k"k daeh ietk 'idi mpn` ,epevx xaerd e`pey zeigdl

lky ,k"k bpr da yi inyb xaca `idy rxd dyrn m`y opeaziyk
bpr y"ke ,`"na y"nk 'ek ltpy beprzdn `ed f"deray bprd
oi`y ea ezewace d"awd zad`e zevnd meiwe dxezay ipgexd
d"ca `aed ,'iwl` 'ied z` zad`e t"r g"d`a 're ,llk el jexr
f"k i"r xy` ,(f"h) y"dgc dliahe p"f zxitqc f"d`n mkl mzxtqe
de`zd y` dlke` y`y cr zewl`l dweyzd y` ityxa xxerzi
jaal lka zad`e zpigaa zeidl dyecwl jtdp zeidl rxd xeive
lirl xkfpk epiide ,'d zad`l aeyi x"dvid mby jixvi ipya
,de`z ze`zl gk wx `ed eay de`znd gk mbe ,aeh `ed mvray
y"nke lirl xkfpk 'ek zewl`l de`z zpigaa zeidl leki la`
y`y dyecwc y`d zpiga i"r jtdzn ef zpigae ,zekix`a `"na

.'ek y` dlke`
ידי 48). על זה הרע, הציור שריפת כי י"ל, אפשר ובדרך

שהוא  והכעס, הבהמית, הנפש של הרעים הציורים על ה'כעס'
רבותינו  מאמר דרך על הרע, הציור את מכלה הוא האש, יסוד
יצר  על טוב יצר אדם ירגיז "לעולם כט, פרק בתניא שהובא ז"ל,

הקודמת. ההערה וראה הרע".

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מיותר, הוא  דלכאורה המאמר úåîùבתחילת  'á äðäã
àåä 'àã òåãé 'éåäש הוי' úåìùìúùäשם øãñá'áäå

äîåãà äøô éãé ìòå ,úåìùìúùä øãñî äìòîìù
íéëéùîîאת äìòîìגם àìéòìã 'éåä úðéçá

.úåìùìúùäî.'הוי פעמים  בב ' הכתוב רומז ולזה
åäæù øîåì ùéå מסדר שלמעלה האור המשכת –

אל הכוונה  – úåøåàäהשתלשלות éùøù úðéçáשל
הגנוזות åë'.הספירות íåöîöä éðôì ïäù åîë

øîåì ùé íâ יותר נעלית להמשכה úðéçáשהכוונה åäæù
ìë ááåñ úðéçá ùøù ìåáâ-éìáä óåñ ïéà øåàä úåîöò

,'åë ïéîìò,קץ אין  הספירות בחינת åîëåדהיינו
úåîùä 'áã æ"è ÷øô ìéòì øàáúðù' הוי'áä éùøù ïä

åîëå 'åë ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîîã úåâéøãî
.øçà íå÷îá áåúëù

åäæåהביא כל פי  על הפסוק של הנ"ל:הפירוש øáãéåור
ú÷ç úàæ ,úåìùìúùäã 'éåä íù åðééä äùî ìà 'éåä

'éåä äåö øùà äøåúä- הוי ' נוספת פעם -'éåää àåä
äîåãà äøô éãé ìò íéëéùîîù úåìùìúùäî äìòîìù
úàöì äáåùúä ïéðò àåäù à÷åã õåçá äéùòîã

,'åë äøäèä ìà äàîåèäîבחינת שאת והיינו -
התשובה, בחינת ידי על ממשיכים äæה"סובב" ìòå

äæù øæò íéëéøöשנעשה בזה ìàמרומז  øæòìà éãé ìò
íééç íéî íéëéùîî äæ éãé ìòå ,'åë øæåòבחינת מים  –

היינו  חיים ומים åðééäãהחכמה, äîëçä øå÷î úðéçá
.'åë ìåáâ-éìáä óåñ ïéà øåà úåîöò úðéçá éåìéâ

.øåöé÷
úðéçá øàùðå óåñ ïéàä øåà íìòúðù àåä íåöîöäå
äìöàðå ,óåñ ïéàä øåà éáâì äãå÷ðë àéäù ,äøòùää
'á äá ùéå ,úåìâúäã äðåùàøä äãå÷ð àéäù äîëçä
øàùðå ,øåàä èåòéîå ,óåñ ïéàä øåà ÷åìéñ ,íéîåöîö
øåà úðéçá åäæù øîåì ùéå ,óåñ ïéàä øåàäî íùåø äá

,äîëçáù óåñ ïéà
,úåøåàä éùøù éáâì íìòää éåìéâ úðéçá àåä å÷äù åäæå
íùåø ÷ø øàùðå ÷ìúñðù óåñ ïéàä øåà éáâì ïéàî ùéå

øáçîå øùå÷ å÷äù åæ äèùì íâ ÷ãöé äæ éôìå) å÷äá
.(åáù óåñ ïéàä íùåø íåùî

.'åë äøåúä ú÷ç úàæ ÷åñô øàáúé ìéòì øëæðä ìëáå
סיכום:

הצמצום אופן מהו הקודם במאמר שנתבאר [לאחר
– לזה] והמשלים לעולמות, הגנוזות הספירות בהמשכת
הצמצום לבד כי  נ "ע הרבי  ומבאר מחדש  זה  במאמר
בפני ספירה כל בהמשכת הקודם, במאמר שנתבאר
נוסף בצמצום צורך יש הגנוזות, מהספירות עצמה 
אין  הספירות (בחינת סוף אין האור סילוק והוא קדום,

הגנוזות. בספירות השורה קץ)
(ובנמשל: התיבה של המצרף" מ"כח הוא לזה, והמשל
האותיות כל את ומאחד המצרף שהוא קץ) אין הספירות
(שבנמשל: בהם הטמונה ומההשכלה מהם למעלה והוא

הגנוזות). הספירות
מסתלק נפרדת כשהאות האותיות, הפרדת שבמשל אלא
צמצומים ב' אלו בנמשל, ואילו ממילא. המצרף הכח
הוא סוף האין סילוק  של הראשון הצמצום שונים ,
ספירה כל המשכת של השני והצמצום סילוק , בבחינת

מיעוט. בבחינת הוא  עצמה בפני
ממש, סוף אין  באור כלולות הגנוזות  שהספירות ומבאר,
"בחינה להיקרא יכולות ולכן כנף", "מין  בבחינת

סוף"). דאין ("מלכות סוף" שבאין  אחרונה
"ג א' מצד נקרא שהקו מובן  זה פי  ההעלם "ועל ילוי 

ביחס מאין" "יש  ב ' ומצד הגנוזות, לספירות ביחס
קץ. אין  לספירות

רושם נשאר אלו, צמצומים לאחר שאף ומחדש, ומוסיף
בספירות ששרה סוף  האין מבחינת גם החכמה, בספירת
ששורשו  למרות הקו כיצד מובן זה  פי ועל הגנוזות.
מהאור  (ולא הגנוזות, מהספירות חיים') ה'עץ (לשיטת
הפרד"ס) כשיטת הרשימו, ידי  על שנמדד אלא סוף אין
מצד שזהו  והתאחדות, התכללות לפעול הכח את  בו יש

בו. ששורה סוף אין מהאור הרושם
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הּוא p‰Â‰ה) יׂשראל ּדנׁשמֹות האמּונה ענין עּקר ¿ƒ≈ְְְְֱִִִִֵַַָָָ
איתא  ּדהּנה עלמין, ּכל סֹובב ְְְְִִִֵֵֵַַָָָּבמדרגת

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּׁשּברא מה "ּכל נתן: ּדר' ְְֶַַָָָָָָָָּבאבֹות
חרׁשים ּברא ּבאדם; ּברא ּכנגּדן ּבעֹולם ּבעֹולם, (יערֹות) ְְְֳִֶָָָָָָָָָָָָָָ
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ׁשּנבראּו הּדברים ּומֹונה והֹול ּבאדם", ׂשערֹות ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָּברא
עֹולם  נקרא האדם ולכן ּבאדם, יׁש ּדגמתם אׁשר ְְְֲִֵֵֶָָָָָָָָָָָָָֻּבעֹולם

נּתן 9קטן  ּדהעֹולם ּבלּבם", נתן העֹולם את "וגם ּוכתיב , ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָ
הּוא  הרי ּבעֹולם ּׁשּנמצא מה ּדכל והינּו אדם, ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּבלּבֹו
ּגּוף  נקרא והעֹולם האדם, עלֿידי ּומזדּכ ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָמתּברר

ּוׁשס"ה 10ּגדֹול  אברים רמ"ח ּבֹו יׁש הרי ׁשהאדם ּדכמֹו , ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּבעֹולם, יׁשנם ּדגמתם הּנה וכּו', וצּפרנים וׂשערֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻּגידים
המחּיה  חּיּות ּבֹו יׁש הרי ּגדֹול ּגּוף הּוא ׁשהעֹולם ְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָּומאחר
ׁשהעֹולם  רֹואים ואנּו חי, הּוא אי כן לא ּדאם ְְִִֵֵֶַָָָֹאֹותֹו,
המחּיה  חּיּות ּבהם יׁש הרי ּוצמחים אילנֹות ּוכמֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָחי,
ׁשהּוא  עלמין ּכל הּממּלא מאֹור הּוא זה ּדחּיּות ְְְִֵֵֶֶַַַָָָאֹותם,
וחּיּות  ואֹור ּבפרט, ונברא נברא לכל ּפרטי וחּיּות ְְְְְְְְְִִִִַַָָָָָאֹור
ּפרטי, חּיּות ׁשהּוא עלמין ּכל הּממּלא ּדאֹור הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָזה

הּנׁשמה  "מה הּקדֹוׁש11ּוכמאמר אף הּגּוף, את ממּלא ְְְֲֵֶַַַַַַַַָָָ
ׁשהּוא  ׁשהּגּוף ּדכׁשם העֹולם", את ממּלא הּוא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָּברּו
ּבהעֹולם  החּיּות הּוא כן ּכמֹו הּנה מהּנפׁש, חי קטן ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעֹולם
ּפרטי  חּיּות הּוא העֹולם ּדחּיּות והינּו ּגדֹול, ּגּוף ְְְְִֶַַַָָָָׁשהּוא
הּמתלּבׁש הּנפׁש וחּיּות אֹור ּבדגמת ונברא, נברא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻלכל
ּבאֹור  והּנה ּבפרט. ואבר אבר ּבכל ׁשהּוא האדם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָּבאברי
ּבכללּותֹו מתחּלק הרי ּבּגּוף, ׁשּמתלּבׁש הּנפׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָוחּיּות
ּדֹומה  ּדאינֹו רגל, ּגּוף ראׁש ּכללּיים, חלקים ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹֹלׁשלׁשה

ּד והגם הרגל, וחּיּות הּגּוף לחּיּות הראׁש הרגלים חּיּות ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָֹ
הּוא  אדם קֹומת צּיּור ּדׁשלמּות האדם, לצר ּכן ּגם ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהם

האדם, מאברי הם והרגלים אבריו, ּבכל ׁשלם ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשהּוא
יתרֹון  ּומגּביהֹו,12ויׁש הראׁש את ׁשּמעמיד ּברגל מעלה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּגבֹוּה אדם יׁש וקטנּות, ּבגדלּות חּלּוקים יׁש ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּדבאנׁשים
ּבראׁש נּכר והּגבּה ׁשהּגדלּות ּכי ואם קטן, אדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹויׁש
ׁשּבכל  ּוכמֹו הרגלים, אמצעּות עלֿידי הּוא אבל ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּדוקא
ּדכׁשּיֹוׁשב  עֹומד, אֹו יֹוׁשב אם הפרׁש יׁש הרי ּגּופא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָאדם
ּדהגם  יֹותר, ּגבֹוּה הּוא ּובעמידה ּכפּופה קֹומתֹו אז ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָהּנה
עלֿידי  ּבא הּוא אבל ּבראׁש, נּכר והּגבּה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשהּגדלּות
למקֹום  הראׁש את מֹוליכים והרגלים הרגלים, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאמצעּות
נעיצת  ויׁש לׁשם, להּגיע יכֹול אינֹו עצמֹו מּצד ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשהראׁש
ּוכמֹו הּמתּפּׁשט, מּבראׁש יֹותר ּדוקא ּברגל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹההתחלה
ּבקרּבֹו", אנכי אׁשר העם רגלי אלף מאֹות "ׁשׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּכתּוב
ּכתר, ּבחינת הּוא ו"אנכי" חכמה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹּדמׁשה
ּכתר  ּדבחינת הּגּלּוי הינּו ּבקרּבֹו", "אנכי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָֹוׁשּיהיה
ּדוקא, העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש עלֿידי הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבחכמה,
ּבמׁשה, אֹור נּתֹוסף זה עלֿידי הּנה העם רגלי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּדעלֿידי
ל נתּתי ּו"כלּום חלקֹו", ּבמּתנת מׁשה "יׂשמח ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָּוכמאמר

יׂשראל". ּבׁשביל אּלא ְְְִִִֵֶָָָֻּגדּלה
.¯ev˜ העֹולם עלֿידי מזּדּכ ּדעֹולם ּגדֹול ּדהּגּוף יבאר ƒְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

ּבחּיּות  נפׁשֹו מחּיּות ּומרּגיׁש הּמבין ּדאדם ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָקטן
ויבאר  עלמין. ּכל הממּלא אֹור והּוא ׁשּבעֹולם, ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָֹאלקי
הּמעמיד  הרגל ויתרֹון ורגל, ּגּוף לראׁש נחלק ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּדהּגּוף
ּבקרּבֹו". אנכי אׁשר העם "רגלי ויפרׁש ּומגּביהֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹהראׁש
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לתחילתו.9) קרוב סט תיקון זוהר תיקוני ג. פקודי תנחומא
והיה  המתחיל דיבור [מאמר] ריש במדבר פרשת תורה לקוטי וראה

מספר.
עב.10) פרק א חלק נבוכים מורה

תהלים ראה 11) מדרש ד. פרשה סוף רבה ויקרא א. י, ברכות
אמור. פרשת ריש תורה לקוטי כן גם עיין - קג.

נצבים.12) פרשת ריש תורה לקוטי בתחילתו. אור תורה ראה
מקומות. ובכמה
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לנסוע  התחלתי מאז לו, ירחיב  אדם מתן הדבר כן
עשיתי  תרנ"ח, ובקביעות  תרנ"ה קיץ  הכלל בעניני
ב) מיוחד.  קופע  בתא לנסוע להשתדל א) לחק, לי
את  להנות ג) גדול. מסחרי [מלון] בהאטעל להתאכסן
בערי  גם ומה המשרד, ופקידי ההאטעל משרתי
אחב"י  של המושב זכות אשר ופעטערבורג מאסקווא

היא. מוגבלת שם
המשטר  שהגביל התחומין בטלו אשר כהיום גם
לגור  רשאי ישראל ובן היהודים, עבור ביחוד הישן
הנני  היום גם הנה מפריע, באין המדינה מרחבי בכל

שאספר  כמו  המים פני על לחמך מהשלח נהנה
להלן.

תמורת  המשטרות, נתחלפו כי הדבר אמת
אלינו  בהנוגע אבל חדש, משטר בא הישן המשטר
הכו  הישן בהמשטר אשר זולת חדש כל אין היהודים
המאה  חברי הימניים כלומר  ימין ביד אותנו
שמאל  ביד אותנו מכים החדש ובהמשטר  השחורה
ולפעמים  היעווסעקציא, היא השמאליים, כלומר 
והכאתם  רב , כוחם  געלינקטע די  השמאליים הנה

הימניים. מהכאת חזק יותר כאב מסבבת
כתבתי  מההתועדות בשובי התשיעית בשעה תמול
אחר  ראשונה שעה עד תצוה ואתה המאמר את
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לשינת  עצמי להכין כתיבתי ואפסיק לילה חצות
הלילה.

והתרחצתי  בגדי את ואפשוט שמע את קראתי
דפ  קול והנה מטתי על ולא ואשכב חדרי בדלת יקה

טעה  שהוא מי בטח אשר בחשבי לזה לבי שמתי
שמעתי  שבחזירתי  שכני לחדר להכנס שרצה בדלת

לישון. והתכוננתי הנר את כביתי  שמה מתועדים
התיליפון  פעמון נשמע אחדים רגעים כעבור
סליחה  מבקש קוזנעצאוו הפקיד קול את ואשמע
אלי, לו נחוץ דבר כי חדרי דלת את לו אפתח ואשר

דלתי. את ואפתח
איש  בא מקודם שעה כרבע כי לי ספר הפקיד
בלילה  כי  [המלון] ההאטעל משרד לשכת אל אחד
שניאורסאן  הרב  אם וישאל  הוא שלו המשמר זו
דת  מפירי היהודים כת מחברי הוא כי ללון, בא כבר
הודיעום  מלענינגראד וחבריהם  יעווסעקציא 
בטח  למאסקווא, תמול נסע שניאורסאן הרב  אשר
הרבנים, חבריו עם עוסק שהוא הדת חיזוק בעניני
מצאנוהו, ולא חפשנוהו היום וכל צעדיו, את שמרו
פקידי  עם לבוא להפחידו, החלטנו חברינו של ובמרכז
פקידות  בית מחדרי באחד ללון אותו לקחת המשטרה
מטרה  לאיזה מאתו נדע הלילה ובמשך חברתנו, מרכז

פה. מעשהו ומה בא
שניאורסאן  האורח כי  הפקיד מספר  עניתי
ממלא  שהוא הפקיד לי שמסר וכפי ללון, בא טרם
בצאתו   אמר שניאורסאן האזרח אשר מקומו
לא  שיבוא יאמרו עליו ישאלו אם כי  מההאטעל
המענה  את הצעיר כשמוע בלילה. השני' משעה קודם
התיליפון  מספר עם זו פתקא ידי על ומסר כתב

לו. הודיע שניאורסאן הרב  כשיבא אשר ויאמר
את  לעזוב עליכם  הפקיד ממשיך  ועכשו
באלשאי  להאטעל עמכם אסע ואנכי ההאטעל
 ממכרי הוא המשרד מפקידי ואחד מאסקאווסקי
דברתי  וכבר  הלילה במשמר משמרו על עתה והוא

זה. לילה תלינו ושם בזה עמו
דרך  ואצא ההאטעל את עזבתי שעה רבע כעבור
ביראו   הפקיד הורני אשר כפי המבשלות, בית מבוא
לבאלשאי  באנו שעה וכרבע אותי, שומרים פן
מלאים  החדרים כל כי ולהיות האטעל מאסקאווסקי
למשמרת  הקבוע חדר לי נתן מקום מאפס

החדרים. אחד יתפנה אשר עד הגאסטיניצע

ובשעה  לנוח שכבתי השלישית חצי בשעה
כוס  ושתיתי התפללתי משנתי, עמדתי בקר השביעית
אשר  ל"ג החדר את לי לתת הבטיחני הפקיד חמין,
טשערוואנצעס  ששה בסך עשרה שתים בשעה יתפנה
מעת  שני בעד שלמתי לעת, מעת בעד כסף] [שטרות
החסד  על לו ואודה להפקיד טובה מתנה ואתן לעת

עמדי. עשה אשר
מאסקאווסקאיא  באלשאיא ממשרד הפקיד
הפקיד  מכרו לו ספר אשר את בידעו גאסטיניצע
הנני  כי גאסטיניצא סיבירסקיא באלשאיא ממשרד
העוקבים  היעווסעקציא משלוחי להתחמק מסתתר
דרך  שלא מהגאסטיניצא לצאת דרך לי הורה אותי,
בדעתי  בלילה שעה באיזה וישאלני הכניסה אולם
על  יהי' אזי עשרה אחת שעה אחרי אם ללון, לבוא
ויפתח   הלילה במשמרת הוא מכהן כי  משמרתו

יראני. לא איש אשר ומבוא דרך לי
ג. מר הגזבר לי סיפר אשר הדברים כנים כנראה
היעווסעקציא  נגד הוא מעדזשינסקי הגפאו ראש כי
רדיפת  אודות על ליטוואקאוו של הצעותיו את ודוחה
קבוצת  והוא הדת, מפירי המיוחד הועד גם הדת
ישראל  דת שומרי אחרי לחפש שעליהם צעירים
הנה   היל"ת  ולכלותם לרדפם עליהם להעליל
הגפאו, מצד כח יפוי שום להם נותן אין מעדזשינסקי
על  ליטוואקאוו התאוננן פעמיים הנה שמספרים וכפי
אמנם  נפש. בפחי ויצא המרכזי בועד מעדזשינסקי
ימים  חדש לפני שנתקיימה באספה הועידות באחת
 בלנינגרד הגפאו ראש  מעסינג השתתפו שבה
לב  את לקנות ליטוואקאוו הצליח ראפאפארט וסגנו
לחזק  ליטוואקאוו עצת לטובת דעתו והביע מעסינג
מפירי  של המיוחד הועד ואת בכלל היעווסעקציא את
הסגן  הגפאו. של כח יפוי כל להם לתת בפרט הדת
רובין  השני והסגן לזה התנגד ראפאפארט הראשון
תוקף  בכל התנגד מעדזשינסקי אמנם הסכים,
ממנהלי  אחד לכל רשות לתת החליטה והועידה
מבלי  לטוב ימצא אשר כפי הזה בדבר להתנהג הגפאו
משרד  של המרכזים מרכז והסכום רשות לדרוש
גפא"ו  למשרד צו נתן מעדזשינסקי גפא"ו.
להם  שיש היעווסעקציא חברי כל אשר המאסקוואי
גפא"ו  במשרד שתהי' מחלקה באיזה משרה איזה
רב  כח מעסינג נתן זה ולעומת ממשמרתם יודחו
הלענינגראדי  גפא"ו במשרד ויסדר להיעווסעקציא

הגפא"ו. יד על היעווסעקציא של מיוחד ועד
f"txz ,onei
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ׁשּנבראּו הּדברים ּומֹונה והֹול ּבאדם", ׂשערֹות ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָּברא
עֹולם  נקרא האדם ולכן ּבאדם, יׁש ּדגמתם אׁשר ְְְֲִֵֵֶָָָָָָָָָָָָָֻּבעֹולם

נּתן 9קטן  ּדהעֹולם ּבלּבם", נתן העֹולם את "וגם ּוכתיב , ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָ
הּוא  הרי ּבעֹולם ּׁשּנמצא מה ּדכל והינּו אדם, ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּבלּבֹו
ּגּוף  נקרא והעֹולם האדם, עלֿידי ּומזדּכ ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָמתּברר

ּוׁשס"ה 10ּגדֹול  אברים רמ"ח ּבֹו יׁש הרי ׁשהאדם ּדכמֹו , ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּבעֹולם, יׁשנם ּדגמתם הּנה וכּו', וצּפרנים וׂשערֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻּגידים
המחּיה  חּיּות ּבֹו יׁש הרי ּגדֹול ּגּוף הּוא ׁשהעֹולם ְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָּומאחר
ׁשהעֹולם  רֹואים ואנּו חי, הּוא אי כן לא ּדאם ְְִִֵֵֶַָָָֹאֹותֹו,
המחּיה  חּיּות ּבהם יׁש הרי ּוצמחים אילנֹות ּוכמֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָחי,
ׁשהּוא  עלמין ּכל הּממּלא מאֹור הּוא זה ּדחּיּות ְְְִֵֵֶֶַַַָָָאֹותם,
וחּיּות  ואֹור ּבפרט, ונברא נברא לכל ּפרטי וחּיּות ְְְְְְְְְִִִִַַָָָָָאֹור
ּפרטי, חּיּות ׁשהּוא עלמין ּכל הּממּלא ּדאֹור הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָזה

הּנׁשמה  "מה הּקדֹוׁש11ּוכמאמר אף הּגּוף, את ממּלא ְְְֲֵֶַַַַַַַַָָָ
ׁשהּוא  ׁשהּגּוף ּדכׁשם העֹולם", את ממּלא הּוא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָּברּו
ּבהעֹולם  החּיּות הּוא כן ּכמֹו הּנה מהּנפׁש, חי קטן ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעֹולם
ּפרטי  חּיּות הּוא העֹולם ּדחּיּות והינּו ּגדֹול, ּגּוף ְְְְִֶַַַָָָָׁשהּוא
הּמתלּבׁש הּנפׁש וחּיּות אֹור ּבדגמת ונברא, נברא ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻלכל
ּבאֹור  והּנה ּבפרט. ואבר אבר ּבכל ׁשהּוא האדם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָּבאברי
ּבכללּותֹו מתחּלק הרי ּבּגּוף, ׁשּמתלּבׁש הּנפׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָוחּיּות
ּדֹומה  ּדאינֹו רגל, ּגּוף ראׁש ּכללּיים, חלקים ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹֹלׁשלׁשה

ּד והגם הרגל, וחּיּות הּגּוף לחּיּות הראׁש הרגלים חּיּות ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָֹ
הּוא  אדם קֹומת צּיּור ּדׁשלמּות האדם, לצר ּכן ּגם ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהם

האדם, מאברי הם והרגלים אבריו, ּבכל ׁשלם ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכׁשהּוא
יתרֹון  ּומגּביהֹו,12ויׁש הראׁש את ׁשּמעמיד ּברגל מעלה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּגבֹוּה אדם יׁש וקטנּות, ּבגדלּות חּלּוקים יׁש ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָּדבאנׁשים
ּבראׁש נּכר והּגבּה ׁשהּגדלּות ּכי ואם קטן, אדם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹויׁש
ׁשּבכל  ּוכמֹו הרגלים, אמצעּות עלֿידי הּוא אבל ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּדוקא
ּדכׁשּיֹוׁשב  עֹומד, אֹו יֹוׁשב אם הפרׁש יׁש הרי ּגּופא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָאדם
ּדהגם  יֹותר, ּגבֹוּה הּוא ּובעמידה ּכפּופה קֹומתֹו אז ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָהּנה
עלֿידי  ּבא הּוא אבל ּבראׁש, נּכר והּגבּה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשהּגדלּות
למקֹום  הראׁש את מֹוליכים והרגלים הרגלים, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאמצעּות
נעיצת  ויׁש לׁשם, להּגיע יכֹול אינֹו עצמֹו מּצד ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשהראׁש
ּוכמֹו הּמתּפּׁשט, מּבראׁש יֹותר ּדוקא ּברגל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹההתחלה
ּבקרּבֹו", אנכי אׁשר העם רגלי אלף מאֹות "ׁשׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּכתּוב
ּכתר, ּבחינת הּוא ו"אנכי" חכמה, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹּדמׁשה
ּכתר  ּדבחינת הּגּלּוי הינּו ּבקרּבֹו", "אנכי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָֹוׁשּיהיה
ּדוקא, העם רגלי אלף מאֹות ׁשׁש עלֿידי הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבחכמה,
ּבמׁשה, אֹור נּתֹוסף זה עלֿידי הּנה העם רגלי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּדעלֿידי
ל נתּתי ּו"כלּום חלקֹו", ּבמּתנת מׁשה "יׂשמח ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָּוכמאמר

יׂשראל". ּבׁשביל אּלא ְְְִִִֵֶָָָֻּגדּלה
.¯ev˜ העֹולם עלֿידי מזּדּכ ּדעֹולם ּגדֹול ּדהּגּוף יבאר ƒְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

ּבחּיּות  נפׁשֹו מחּיּות ּומרּגיׁש הּמבין ּדאדם ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָקטן
ויבאר  עלמין. ּכל הממּלא אֹור והּוא ׁשּבעֹולם, ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָֹאלקי
הּמעמיד  הרגל ויתרֹון ורגל, ּגּוף לראׁש נחלק ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּדהּגּוף
ּבקרּבֹו". אנכי אׁשר העם "רגלי ויפרׁש ּומגּביהֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹהראׁש
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לתחילתו.9) קרוב סט תיקון זוהר תיקוני ג. פקודי תנחומא
והיה  המתחיל דיבור [מאמר] ריש במדבר פרשת תורה לקוטי וראה

מספר.
עב.10) פרק א חלק נבוכים מורה

תהלים ראה 11) מדרש ד. פרשה סוף רבה ויקרא א. י, ברכות
אמור. פרשת ריש תורה לקוטי כן גם עיין - קג.

נצבים.12) פרשת ריש תורה לקוטי בתחילתו. אור תורה ראה
מקומות. ובכמה

•
mixeaic ihewl
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לנסוע  התחלתי מאז לו, ירחיב  אדם מתן הדבר כן
עשיתי  תרנ"ח, ובקביעות  תרנ"ה קיץ  הכלל בעניני
ב) מיוחד.  קופע  בתא לנסוע להשתדל א) לחק, לי
את  להנות ג) גדול. מסחרי [מלון] בהאטעל להתאכסן
בערי  גם ומה המשרד, ופקידי ההאטעל משרתי
אחב"י  של המושב זכות אשר ופעטערבורג מאסקווא

היא. מוגבלת שם
המשטר  שהגביל התחומין בטלו אשר כהיום גם
לגור  רשאי ישראל ובן היהודים, עבור ביחוד הישן
הנני  היום גם הנה מפריע, באין המדינה מרחבי בכל

שאספר  כמו  המים פני על לחמך מהשלח נהנה
להלן.

תמורת  המשטרות, נתחלפו כי הדבר אמת
אלינו  בהנוגע אבל חדש, משטר בא הישן המשטר
הכו  הישן בהמשטר אשר זולת חדש כל אין היהודים
המאה  חברי הימניים כלומר  ימין ביד אותנו
שמאל  ביד אותנו מכים החדש ובהמשטר  השחורה
ולפעמים  היעווסעקציא, היא השמאליים, כלומר 
והכאתם  רב , כוחם  געלינקטע די  השמאליים הנה

הימניים. מהכאת חזק יותר כאב מסבבת
כתבתי  מההתועדות בשובי התשיעית בשעה תמול
אחר  ראשונה שעה עד תצוה ואתה המאמר את
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לשינת  עצמי להכין כתיבתי ואפסיק לילה חצות
הלילה.

והתרחצתי  בגדי את ואפשוט שמע את קראתי
דפ  קול והנה מטתי על ולא ואשכב חדרי בדלת יקה

טעה  שהוא מי בטח אשר בחשבי לזה לבי שמתי
שמעתי  שבחזירתי  שכני לחדר להכנס שרצה בדלת

לישון. והתכוננתי הנר את כביתי  שמה מתועדים
התיליפון  פעמון נשמע אחדים רגעים כעבור
סליחה  מבקש קוזנעצאוו הפקיד קול את ואשמע
אלי, לו נחוץ דבר כי חדרי דלת את לו אפתח ואשר

דלתי. את ואפתח
איש  בא מקודם שעה כרבע כי לי ספר הפקיד
בלילה  כי  [המלון] ההאטעל משרד לשכת אל אחד
שניאורסאן  הרב  אם וישאל  הוא שלו המשמר זו
דת  מפירי היהודים כת מחברי הוא כי ללון, בא כבר
הודיעום  מלענינגראד וחבריהם  יעווסעקציא 
בטח  למאסקווא, תמול נסע שניאורסאן הרב  אשר
הרבנים, חבריו עם עוסק שהוא הדת חיזוק בעניני
מצאנוהו, ולא חפשנוהו היום וכל צעדיו, את שמרו
פקידי  עם לבוא להפחידו, החלטנו חברינו של ובמרכז
פקידות  בית מחדרי באחד ללון אותו לקחת המשטרה
מטרה  לאיזה מאתו נדע הלילה ובמשך חברתנו, מרכז

פה. מעשהו ומה בא
שניאורסאן  האורח כי  הפקיד מספר  עניתי
ממלא  שהוא הפקיד לי שמסר וכפי ללון, בא טרם
בצאתו   אמר שניאורסאן האזרח אשר מקומו
לא  שיבוא יאמרו עליו ישאלו אם כי  מההאטעל
המענה  את הצעיר כשמוע בלילה. השני' משעה קודם
התיליפון  מספר עם זו פתקא ידי על ומסר כתב

לו. הודיע שניאורסאן הרב  כשיבא אשר ויאמר
את  לעזוב עליכם  הפקיד ממשיך  ועכשו
באלשאי  להאטעל עמכם אסע ואנכי ההאטעל
 ממכרי הוא המשרד מפקידי ואחד מאסקאווסקי
דברתי  וכבר  הלילה במשמר משמרו על עתה והוא

זה. לילה תלינו ושם בזה עמו
דרך  ואצא ההאטעל את עזבתי שעה רבע כעבור
ביראו   הפקיד הורני אשר כפי המבשלות, בית מבוא
לבאלשאי  באנו שעה וכרבע אותי, שומרים פן
מלאים  החדרים כל כי ולהיות האטעל מאסקאווסקי
למשמרת  הקבוע חדר לי נתן מקום מאפס

החדרים. אחד יתפנה אשר עד הגאסטיניצע

ובשעה  לנוח שכבתי השלישית חצי בשעה
כוס  ושתיתי התפללתי משנתי, עמדתי בקר השביעית
אשר  ל"ג החדר את לי לתת הבטיחני הפקיד חמין,
טשערוואנצעס  ששה בסך עשרה שתים בשעה יתפנה
מעת  שני בעד שלמתי לעת, מעת בעד כסף] [שטרות
החסד  על לו ואודה להפקיד טובה מתנה ואתן לעת

עמדי. עשה אשר
מאסקאווסקאיא  באלשאיא ממשרד הפקיד
הפקיד  מכרו לו ספר אשר את בידעו גאסטיניצע
הנני  כי גאסטיניצא סיבירסקיא באלשאיא ממשרד
העוקבים  היעווסעקציא משלוחי להתחמק מסתתר
דרך  שלא מהגאסטיניצא לצאת דרך לי הורה אותי,
בדעתי  בלילה שעה באיזה וישאלני הכניסה אולם
על  יהי' אזי עשרה אחת שעה אחרי אם ללון, לבוא
ויפתח   הלילה במשמרת הוא מכהן כי  משמרתו

יראני. לא איש אשר ומבוא דרך לי
ג. מר הגזבר לי סיפר אשר הדברים כנים כנראה
היעווסעקציא  נגד הוא מעדזשינסקי הגפאו ראש כי
רדיפת  אודות על ליטוואקאוו של הצעותיו את ודוחה
קבוצת  והוא הדת, מפירי המיוחד הועד גם הדת
ישראל  דת שומרי אחרי לחפש שעליהם צעירים
הנה   היל"ת  ולכלותם לרדפם עליהם להעליל
הגפאו, מצד כח יפוי שום להם נותן אין מעדזשינסקי
על  ליטוואקאוו התאוננן פעמיים הנה שמספרים וכפי
אמנם  נפש. בפחי ויצא המרכזי בועד מעדזשינסקי
ימים  חדש לפני שנתקיימה באספה הועידות באחת
 בלנינגרד הגפאו ראש  מעסינג השתתפו שבה
לב  את לקנות ליטוואקאוו הצליח ראפאפארט וסגנו
לחזק  ליטוואקאוו עצת לטובת דעתו והביע מעסינג
מפירי  של המיוחד הועד ואת בכלל היעווסעקציא את
הסגן  הגפאו. של כח יפוי כל להם לתת בפרט הדת
רובין  השני והסגן לזה התנגד ראפאפארט הראשון
תוקף  בכל התנגד מעדזשינסקי אמנם הסכים,
ממנהלי  אחד לכל רשות לתת החליטה והועידה
מבלי  לטוב ימצא אשר כפי הזה בדבר להתנהג הגפאו
משרד  של המרכזים מרכז והסכום רשות לדרוש
גפא"ו  למשרד צו נתן מעדזשינסקי גפא"ו.
להם  שיש היעווסעקציא חברי כל אשר המאסקוואי
גפא"ו  במשרד שתהי' מחלקה באיזה משרה איזה
רב  כח מעסינג נתן זה ולעומת ממשמרתם יודחו
הלענינגראדי  גפא"ו במשרד ויסדר להיעווסעקציא

הגפא"ו. יד על היעווסעקציא של מיוחד ועד
f"txz ,onei
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z"dw z`veda qtcp) "n"bap r"if dwax zipaxd ini ixac" - r"p v"iixden x"enc` w"k zniyx df xecna qtcei ,icewt 't ,`ad reayn ,z"idfra
.ef dniyx xacÎlr dxvw dxiwq df reaya ep` miqitcn dncwd xezae ,(c"ryzÎr"cxz hay c"ei ,dzewlzqdl dpy d`n ze`lna ,c"ryz

dxvw dxiwq

מהוריי"צ  אדמו"ר כ"ק כותב הרשימה היום 1בתחילת עד שבט) (יו"ד [נסתלקה] אז "מני :
תרד"ע  שנת כמ"פ מוזכרת הרשימה בהמשך וכן אלול)", ב' שופטים שנכתבה 2(ב' משמע דמזה ,

שנה. באותה

נשיא  אדמו"ר כ"ק רשם אלי' המצורף פתק (שעל ממחברת בצילום לידינו הגיעה הרשימה
כתובה  המחברת "הועתק"). כתב: זה ומעל נבג"מ", זי"ע רבקה הר' ימי "דברי בכי"ק: דורינו
שלא  מפני כנראה ריק, מקום המעתיק השאיר מקומות בכמה עמודים. נ"ט על מעתיק בכת"י

הכתוב. את לפענח הצליח

נדפסו  זו בהוצאה אחד. בהמשך נעתקו ומ"מ ככותרות, לכאורה שנכתבו תיבות כמה יש
המעתיק. מטעויות כמה ותוקנו לקטעים, חלוקה נוספה וכן מודגשות, באותיות

כ"ק  בכי"ק בעפרון רשימות שעליהם קטנים עלים כמה של צילומים מצויים לכך בנוסף
מכתב  בא ובתחלתם נשיאותו, בשנות יותר, מאוחרת בתקופה שנכתבו שנראה מהוריי"צ, אדמו"ר

ראדשטיין  לייב משה ר' הרה"ח למזכיר :3זה

d"a

'iy l"nx

dkxae mely

zipaxd izpwf in` w"k zeclez 'hpewdn micenr al dfa jl gley ippd
ze`xede mipewiz mdy micenr b"i dfl sqepe .r"if n"bap l"wevf zipwcvddn

wizrdldne micenr a"ldnwizrdl `ly'idi mzwzrde .mwizrdl ote` dfi`ae .
ozz xenbz xy`ke ,d"dllwevf w"dxd x"enf`` w"k zeclez zwzrdy ote`d dfa
zeidl dkixv dwzrdd ± 'z izbefl lkd jl gley ippdy zepeilbd el` lk oke wzrdd

.rit`w ila

מקום עד פלוני (ממקום להעתיק שצריך קטעים רשימת נמצאת הבאים פלוני).בעמודים

ולדוגמא  שונים, ותיקונים הגהות אלו בעמודים נמצאים על 4עוד נרשם מצאתי "כן במקום :
נשיאותו: בשנות כתב נ"ע, מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו אצל תרד"ע בשנת שהי' הדרוש...",

כתבֿידֿקודש...". לי יש "תודהֿלאל

הנוסח  גם הגליון בשולי הובא מקומות בכמה ורק בפנים, התיקונים כל שולבו זו בהוצאה
ענינים  גם להדפיס שיש דא, בכגון זי"ע אדמו"ר כ"ק הוראת יסוד על וזאת תרד"ע. בשנת הנכתב

להעתיקם  צריך שאין במפורש עליהם .5שנרשם
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ב. ע' (1
שבט, ט' ה' "ביום ל: ע' שנהֿזו", מנ"א כ"ה "מיום ט: ע' (2

שנהֿזו". אלול ח' א' "דיום לז: ע' שנהֿזו",
ולטביא" ליטא בפולין, חב"ד "תולדות אודותו ראה (3

וש"נ. ואילך. שנז ע' תשע"א) (קה"ת,

יב. ע' (4
ש"פ  תשמ"ב; אלול מבה"ח ראה, ש"פ שיחות ראה (5
מנחם  (תורת תשמ"ה ב') (התוועדות שובה שבת האזינו,
.(73 ע' ח"א תשמ"ה ואילך. 2060 ס"ע ח"ד תשמ"ב התוועדויות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הרבנית  של אחותה את תרד"ע ברשימת שהזכיר פעם בכל לציון: הראוי נוסף נוסח שינוי
הרבנית  א"ז (אחות דודתי כבוד לי "וסיפרה בכותבו: כמו החיים, ברכת את אחרי' הוסיף רבקה,

התיקונים  וברשימת תחי'". גיטל מ' ע"ה 6ע"ה) הרבנית) א"ז (אחות גיטל מרת "דודתי :
מוזכרת  התיקונים רשימת בהמשך אמנם המתים. לברכת החיים מברכת ששינה היינו סיפרה...",
בנכתב  מופיע ששמה אלא כאן. נדפס וכך תואר, כל ללא פעמים, כמה עוד הנ"ל גיטל מרת
הסיבה  וזו שינוי, ללא להעתיק הוראה היתה אותם בקטעים גם פעמים, כמה עוד בתרד"ע

אלו. בקטעים החיים ברכת עלי' מופיעה דנן שברשימה

*

אדמו"ר  כ"ק ע"י נערכה והתיקונים ההוראות שרשימת נראה דלעיל להמזכיר מהמכתב
והמזכיר. המשפחה בני נשארו שם לביתו, מחוץ מנסיעותיו באחת בהיותו מהוריי"צ

כ"ק  "תולדות רשימת של זהותה בירור בהקדם זו עריכה של תאריכה את לשער ניתן אולי
עוד  תיקונים לה שנרשמו – הנ"ל במכתב שהוזכרה זצוקללה"ה" [מוהר"ש] הרה"ק אאזמו"ר

דנן. הרשימה לפני

משמע 7בהזכירו  ומזה מיוחד", בקונטרס שמבואר "כפי כותב: מהר"ש, אדמו"ר של יפיו את
הרשימה  בהמשך אבל אז. נכתב כבר קונטרס הולידה 8שאותו החדשה בביתם "...ושם כותב:

(בכל  הברית הי' ושם וחינכה, להבית אדמו"ר כ"ק ונכנס מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק בנה את
אאזמו"ר  כ"ק תולדות בקונטרס אי"ה יבוא זכרונם  אשר שונים, סיפורים ישנם האלו הענינים

מ  הרי – ונשיאותו)" טעה מוהר"ש שהמעתיק נניח אם אלא נכתב. טרם תולדותיו שקונטרס פורש
מיוחד" בקונטרס ש[י]בואר "כפי להיות: וצריך .9בתחילה,

בשנת  דורינו נשיא אדמו"ר כ"ק שערך מהר"ש", אדמו"ר – התולדות "ספר של בתחילתו
שליט"א" אדמו"ר מו"ח כ"ק "רשימת על מבוססת שהיא כתב מתאים 10תש"ז, שם והתוכן ,
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z"dw z`veda qtcp) "n"bap r"if dwax zipaxd ini ixac" - r"p v"iixden x"enc` w"k zniyx df xecna qtcei ,icewt 't ,`ad reayn ,z"idfra
.ef dniyx xacÎlr dxvw dxiwq df reaya ep` miqitcn dncwd xezae ,(c"ryzÎr"cxz hay c"ei ,dzewlzqdl dpy d`n ze`lna ,c"ryz

dxvw dxiwq

מהוריי"צ  אדמו"ר כ"ק כותב הרשימה היום 1בתחילת עד שבט) (יו"ד [נסתלקה] אז "מני :
תרד"ע  שנת כמ"פ מוזכרת הרשימה בהמשך וכן אלול)", ב' שופטים שנכתבה 2(ב' משמע דמזה ,

שנה. באותה

נשיא  אדמו"ר כ"ק רשם אלי' המצורף פתק (שעל ממחברת בצילום לידינו הגיעה הרשימה
כתובה  המחברת "הועתק"). כתב: זה ומעל נבג"מ", זי"ע רבקה הר' ימי "דברי בכי"ק: דורינו
שלא  מפני כנראה ריק, מקום המעתיק השאיר מקומות בכמה עמודים. נ"ט על מעתיק בכת"י

הכתוב. את לפענח הצליח

נדפסו  זו בהוצאה אחד. בהמשך נעתקו ומ"מ ככותרות, לכאורה שנכתבו תיבות כמה יש
המעתיק. מטעויות כמה ותוקנו לקטעים, חלוקה נוספה וכן מודגשות, באותיות

כ"ק  בכי"ק בעפרון רשימות שעליהם קטנים עלים כמה של צילומים מצויים לכך בנוסף
מכתב  בא ובתחלתם נשיאותו, בשנות יותר, מאוחרת בתקופה שנכתבו שנראה מהוריי"צ, אדמו"ר

ראדשטיין  לייב משה ר' הרה"ח למזכיר :3זה

d"a

'iy l"nx

dkxae mely

zipaxd izpwf in` w"k zeclez 'hpewdn micenr al dfa jl gley ippd
ze`xede mipewiz mdy micenr b"i dfl sqepe .r"if n"bap l"wevf zipwcvddn

wizrdldne micenr a"ldnwizrdl `ly'idi mzwzrde .mwizrdl ote` dfi`ae .
ozz xenbz xy`ke ,d"dllwevf w"dxd x"enf`` w"k zeclez zwzrdy ote`d dfa
zeidl dkixv dwzrdd ± 'z izbefl lkd jl gley ippdy zepeilbd el` lk oke wzrdd

.rit`w ila

מקום עד פלוני (ממקום להעתיק שצריך קטעים רשימת נמצאת הבאים פלוני).בעמודים

ולדוגמא  שונים, ותיקונים הגהות אלו בעמודים נמצאים על 4עוד נרשם מצאתי "כן במקום :
נשיאותו: בשנות כתב נ"ע, מהורש"ב אדמו"ר כ"ק אביו אצל תרד"ע בשנת שהי' הדרוש...",

כתבֿידֿקודש...". לי יש "תודהֿלאל

הנוסח  גם הגליון בשולי הובא מקומות בכמה ורק בפנים, התיקונים כל שולבו זו בהוצאה
ענינים  גם להדפיס שיש דא, בכגון זי"ע אדמו"ר כ"ק הוראת יסוד על וזאת תרד"ע. בשנת הנכתב

להעתיקם  צריך שאין במפורש עליהם .5שנרשם
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ב. ע' (1
שבט, ט' ה' "ביום ל: ע' שנהֿזו", מנ"א כ"ה "מיום ט: ע' (2

שנהֿזו". אלול ח' א' "דיום לז: ע' שנהֿזו",
ולטביא" ליטא בפולין, חב"ד "תולדות אודותו ראה (3

וש"נ. ואילך. שנז ע' תשע"א) (קה"ת,

יב. ע' (4
ש"פ  תשמ"ב; אלול מבה"ח ראה, ש"פ שיחות ראה (5
מנחם  (תורת תשמ"ה ב') (התוועדות שובה שבת האזינו,
.(73 ע' ח"א תשמ"ה ואילך. 2060 ס"ע ח"ד תשמ"ב התוועדויות
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הרבנית  של אחותה את תרד"ע ברשימת שהזכיר פעם בכל לציון: הראוי נוסף נוסח שינוי
הרבנית  א"ז (אחות דודתי כבוד לי "וסיפרה בכותבו: כמו החיים, ברכת את אחרי' הוסיף רבקה,

התיקונים  וברשימת תחי'". גיטל מ' ע"ה 6ע"ה) הרבנית) א"ז (אחות גיטל מרת "דודתי :
מוזכרת  התיקונים רשימת בהמשך אמנם המתים. לברכת החיים מברכת ששינה היינו סיפרה...",
בנכתב  מופיע ששמה אלא כאן. נדפס וכך תואר, כל ללא פעמים, כמה עוד הנ"ל גיטל מרת
הסיבה  וזו שינוי, ללא להעתיק הוראה היתה אותם בקטעים גם פעמים, כמה עוד בתרד"ע

אלו. בקטעים החיים ברכת עלי' מופיעה דנן שברשימה

*

אדמו"ר  כ"ק ע"י נערכה והתיקונים ההוראות שרשימת נראה דלעיל להמזכיר מהמכתב
והמזכיר. המשפחה בני נשארו שם לביתו, מחוץ מנסיעותיו באחת בהיותו מהוריי"צ

כ"ק  "תולדות רשימת של זהותה בירור בהקדם זו עריכה של תאריכה את לשער ניתן אולי
עוד  תיקונים לה שנרשמו – הנ"ל במכתב שהוזכרה זצוקללה"ה" [מוהר"ש] הרה"ק אאזמו"ר

דנן. הרשימה לפני

משמע 7בהזכירו  ומזה מיוחד", בקונטרס שמבואר "כפי כותב: מהר"ש, אדמו"ר של יפיו את
הרשימה  בהמשך אבל אז. נכתב כבר קונטרס הולידה 8שאותו החדשה בביתם "...ושם כותב:

(בכל  הברית הי' ושם וחינכה, להבית אדמו"ר כ"ק ונכנס מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק בנה את
אאזמו"ר  כ"ק תולדות בקונטרס אי"ה יבוא זכרונם  אשר שונים, סיפורים ישנם האלו הענינים

מ  הרי – ונשיאותו)" טעה מוהר"ש שהמעתיק נניח אם אלא נכתב. טרם תולדותיו שקונטרס פורש
מיוחד" בקונטרס ש[י]בואר "כפי להיות: וצריך .9בתחילה,

בשנת  דורינו נשיא אדמו"ר כ"ק שערך מהר"ש", אדמו"ר – התולדות "ספר של בתחילתו
שליט"א" אדמו"ר מו"ח כ"ק "רשימת על מבוססת שהיא כתב מתאים 10תש"ז, שם והתוכן ,

מהוריי"צ: אדמו"ר כ"ק כותב שבראשה לרשימה

זצוקללה"ה  מוהר"ש הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד תולדות מעובד) (בלתי חומר "רושם
ריגא  תרצ"ג כסלו ו' ב' יום עד מרחשוון כ"ה ה' מיום בהפסקים נכתב . . ועכ"י זי"ע ".11נבג"מ

תרצ"ג. בשנת בערך הוא זו עריכה של שזמנה נראה זה לפי

צ"ע: הדבר אבל

במשך  מהר"ש אדמו"ר תולדות כתיבת את דחה מהוריי"צ אדמו"ר שכ"ק נמצא זה לפי א)
תרצ"ג). תחילת עד תרד"ע (מסוף שנה י"ח
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בעל  ורבינו, מורנו אדוננו וחמי מורי קדושת מכבוד רשימה
וגם  מהר"ש, אדמו"ר מזקנו, זכרונות צויינו שבה ההילולא,
מהר"ש), אדמו"ר של (זוגתו רבקה הצדקנית הרבנית מזקנתו,
סיפור, נרשם הזכרונות בין שבט. יו"ד גם הוא שלה ָשהיארצייט

תש"ג).". שבט י' – יום (היום נדפס שכבר
הזכרת  אולי זה ולפי דנן, ברשימה נמצא שם שהביא הסיפור

להזכרת  כהקדמה רק באה מהר"ש אדמו"ר אודות הרשימה
ב"ספר  כמובא אודותו, נפרדת רשימה שיש (שכשם דנן הרשימה
אפשר  או אודותה), נפרדת רשימה יש כך – שלו התולדות"
מהר"ש  אדמו"ר אודות מהרשימה כחלק נחשבת דנן שהרשימה
האופן). באותו להעתקה נשלחו הרשימות ששתי לעיל (וכמובא

.12 הערה 12 ובע' 10 הערה 8 בע' שם כמוזכר (10
דורינו  נשיא אדמו"ר כ"ק לחתנו סיפר תקופה באותה (11
מנחם  תורת בספר אח"כ ונדפסו זו, ברשימה המופיעים ענינים

ואילך. רפ ע' היומן רשימות
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חומר", "רושם רק ובה בקיצור כתובה בהיותה דנן, תרד"ע מרשימת שונה תרצ"ג רשימת ב)
שהיא. כמו להעתקה אז  ניתנה האם וצ"ע

מהר"ש  אדמו"ר לידת בתאריך הנוסח מובא דנן, ברשימה בתענית 12ג) תקצ"ד "ובשנת :
אחר  נוסח מופיע תרצ"ג ברשימת ואילו נראה 13אסתר", זה לפי אייר. בב' שנולד שהתברר לפי ,

תרצ"ג. מרחשון כ"ה קודם היתה דנן הרשימה שעריכת

אחרת  ברשימה איתא:14ד) מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק של

זצוקללה"ה  מוהר"ש אדמו"ר הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד היכל במערכת ברשימתי "כמבואר
תרכ"ז... משנת חב"ד כולל נשיא הוא הי' זי"ע, ".15נבג"מ

הנ"ל. חומר" ב"רושם נמצא  אינו זה וענין

אחרת  וברשימה כתב:16ה)

אדמו"ר  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד שנחלה בעת בליובאוויטש הייבענטאל הי' תרט"ו ַ"בשנת
במ"א". יבואר וענינו במאד, מסוכן אז הי ' אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש

הנ"ל. חומר" ב"רושם מופיע אינו זה ענין וגם

בירור. דורש והענין
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יג. ע' (12
.71 הערה שם לעיל ראה (13

להרש"ז  מהורש"ב אדמו"ר כ"ק למכתבי אור" "יגלה (14
הקרובים). בשבועות אי"ה (יודפס סלונים

היטיב  באר כתוב והכל . . הסתלקותו "אחר שם: ועוד (15
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד . . הבית" "חורבן במערכת ברשימותיי

לשאול  הרה"ק אאזמו"ר אביו כ"ק להוד בא קרובי' לעתים הי'
במערכת  ברשימותיי כמבואר דש"ק, המאמר לחזור או בדא"ח

הרה"ק". אאמו"ר כ"ק הוד
ר' החסיד ע"ד ז' חוברת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק רשימת (16

תש"ע). (קה"ת, רופא שמעון

•
ycew zexb`

תרפ"ב  שבט ח' ב' ב"ה,

דאן  ראסטאב

אי"א וו"ח ומרומם הנכבד מענדיל כבוד מנחם מו"ה

שי'

וברכה  שלום

הכספים  ובדבר אלו, ימים קבלתי טבת מו' מכתבו

(והפירמע  זאלמאנאוו מר לידידינו שלחום אשר הדבר טוב

וכן  ,7 מספר נאלעווקא ז"ל) החסיד חותנו גורעויטש, היא

אליהם. לשלוח יוכלו כסף משלוח כל

כי  הישיבה, עבור סכום איזה קבצו אשר רבה, תודה

יחוס  והשי"ת מאד, מרובה וההוצאה מאד, גדול הדוחק

אליהם  פניו ד' יאר שהם מקום בכל ונחלתו עמו על וירחם

ומכופלת. כפולה בברכה

כ' יבאר כאשר הדבר כן זצ"ל, הר"מ הרה"ק בדבר

במכתבו.

אדמו"ר  כ"ק אשר תקמוֿתקמט, בשנות לנו, והנודע

במדינת  הנשיאות נהג זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הזקן

והרה"ק  המגיד הרב תלמיד[י] בחרו ואותו רוסיא, בעליא

אדמו"ר  כ"ק שהוא בראשם, זצ"ל מהאראדאק הרמ"מ

סמך  אותו ואשר כללי, דבר בכל לראשם האלוף יהי' הזקן

החסידי' על הקמים כל נגד יעמוד הוא כי המגיד, הרב

אור, שני עליו, המגיד הרב שאמר בענין (וכידוע והחסידות

צירים  איליו באים היו לעת מזמן הנה כו'), שנים פי ויהי'

עמו  אתו להתיישב ותלמיד[י]הם, הנביאים מבני מיוחדים,

המנגדים, והתרכזות ריקום היתה אז ואשר ענין, בכל

רק  הריב פני לשום וילנא, מטעם ועוד, מינסק, בשקלאוו,

יסודי  בהתבצרות העת כל עסוק והוא הגדול, רבינו  נגד
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שונים, במקומות בא הי' לזמן ומזמן והחסידי', החסידות

אש  ובלבת בנגלה, עצום בפלפול ד' דבר את להשמיעם

איש. מחשבת על משיב והי' החסידות, תורת

מכמה  ויתקבצו לשקלאוו, התוכחות על נקרא ואז

הזמן, מגאוני ועוד אמט[ש]יסלעוו מצאוס, מקומו',

רבות  שאלות ויעריכו בתורה, כח גבורי היו ובשקלאוו

מדרשים  הבתי אחד את ויבחרו עמוקות, בסוגיות

שנגמרו  ואחרי התורה. גדולי התועדו לשם אשר הגדולים,

סוגיות, באיזה שאלות הגדול רבינו להם ערך הדברים,

הגדול: רבינו ויאמר עמוד, יוכלו ולא

יודעים  כאשר חד. כולא וקוב"ה אורייתא "ישראל

הפירוש  יודעים אז שלמעלה, בתורה שהם כמו הדברים

נתנה  שהיום כחדשה, בעיניך יהיו יום בכל הנגלית. בתורה

אחד  שבכל ממעל אלוקה החלק הוא הקב"ה, מסיני.

ואחד  אחד שבכל דעת בחי' ומשה אומר, מישראל,

תבינם". שדי נשמת וכמ"ש ומגלה כותב מישראל,

ולא  להם, המוקשה פירוש  להם יגיד כי בבקשה וירבו

אברכים, כעשרה הגדול רבינו אחרי אז וילכו ענם.

ר' המפורסם הגאון הרב ובתוכם בתורה, מהמצויינים

ויתבצרו  המנגדים. וחרון אף שהעלה דבר זצ"ל, פנחס

לו  ויעריכו לשם, גם הגדול רבינו ויבוא במינסק, ויתרפאו

כאשר  להם ויעש נכבדים, יותר תורה בשרי קרב, שם גם

לאברכים  נתנו לא אשר התנכלו אמנם בשקלאוו. עשה

והבינוני' והפלפול, ההתוכחות בהיכל לעמוד צעירים

רבינו, אחרי הלוך בנפשם עוז די מצאו לא בשנים והבאים

רבינו  אחרי נסעו אשר אברכים כשלשה בו נדבקו ושם

שהודיעו  מה יבולה, נתנה זו התוכחות אבל הגדול.

כאשר  הוא כן לא כי זצ"ל, הגאון לאדונם השלוחים,

שלמה או  והתורה החסידים, נשיא הוא גדול גאון כי מרי',

עמו. אתו

כנגדו. מללחום ידם רפו שנים וכארבעה

עם  גדולה, עבודה הגדול רבינו עבד הזאת בעת

אשר  וכנודע הבאים. עשרה השלש ואת מכבר, תלמידיו

פעם  לא ביותר. ברורה וידיעה בלימוד עולו, מכביד הי'

ומי  מי לראות בביהמ"ד הלילה באמצע בא הי ' ושתים

שהיא  ביותר, בהם מדקדק והי' השינה ואופן הישנים

בעתים  מניחם הי' לא וגם דאורייתא, בעמילא מעמלם

רשות  להם הי' לא לדא"ח ואפילו פנימה, לכנוס קרובות

קבוע. בזמן כ"א לילך,

צירים  בשליחת הרמב"ן, של המעמד אז חזק  זאת עוד

נדפסים) בלתי גם ויש (מהנדפסים, קדש ואגרות מהנכבדי'

בברכות  המנדבי' את מעמס והי' ישראל, לבות ויעורר

המשיך  אשר וכלליים, פרטיים נפלאים, דברים כפולות,

נוהרים  ישראל, מבני ורבים קדש, עם ישראל, לב אחריו

יבואו  מאשר יכתבו, יותר כי הודיעו אחרי (גם איליו

אלקים. בעבודת ותושי', עצה להנות בעצמם)

תלמיד[י] לאדמו"רי פניהם המנגדים שמו ההיא בעת

כל  על אותם דוקרים והיו בואהלין, זצ"ל המגיד הרב

הפוגות. מאין רגלם כף מדרך

בעת  הפסח, קודם לאסיפה, ואהלין אדמו"רי ויתקבצו

כי  ויחליטו עמהם, להשתתף יכול לא הגדול, רבינו אשר

מקרבם רמ"ח יטילו ויבחרו וסייעתו. זצ"ל הגאון הרב על

הנדרש  ככל ויעשו בדבר, יעיינו אשר תלמידים בעשרה

בקדושה  ותפלה בצום עסקו הנבחר והמנין התורה. עפ"י

מן  שאלה עשו ההוא) (דשנה השבועות ובחג וטהרה,

כו', להחרים חלילה ההחלטה על מסכימים האם השמים,

בתורה  גדול יהי' מהם אחד ואשר ב"ד, בכח זה כי ויענום,

זצ"ל. הגאון הרב כמו

היו  מסטארישעליע, אהרן ר' והרה"ק האמצעי, רבינו

חדר  שאצל בחדר, הי' לימודם ומקום בלימוד, חברים

שנים  באו חגה"ש, אחר בקיץ הימים, ובאחד הגדול, רבינו

העגלה, על יושב נשאר האחד פשוטה, בעגלה אנשים

הרבי, את לראות האפשר וישאל הביתה, בא והשני

הגדול, רבינו פתח כך ובתוך ונורא, איום מראהו והאיש

אשר  דבר גדולה, בשמחה לרעהו איש וינשקו חדרו, דלת

וכעבור  הר"א. הרה"ק וחבירו האמצעי רבינו את הפליא

מאומה, ידעו לא אך רעש, בדברי דברים, קול שמעו זמן

מקוטע  דברי' מהנשמע דבר.וגם פשר דעת יכלו לא ים

אחרית  ומה ויאמר, יצא והאורח הדלת נפתחה אח"כ

אוכל  לא הגדול, רבינו ויענהו מסכימים, אתם האין דבר,

עפ"י  כי בזה, אשתתף לא אנכי אבל חברי, דעת על לעבור

ר"ל מטילים כאשר אותו חרם התורה, מכריתים איש, על

כופרת  חלילה הנשמה חלק ח"ו ואז החיים, בעץ משרשו

עפ"י  ואסור השם חילול ח"ו מזה ויבוא ישראל, באלקי

התורה.

מקרב  יהי' החילול כי תעשו ומה האורח, ויתקצף

הוא  צבאות הוי' אלקים "אל הגדול רבינו ויענהו ביתו,

בכיתי  אשר עיני, דמעות עצורים ולפניו לבבי, תום יודע

על  בהתחנני אדמו"ר, רבינו המאור מנורת לפני נפשי, במר

הדעה, אבירי לפני היוצא להיות עלי יעמוס זה למה נפשי,

ויבט[י]חני, ויברכני, שבשמים, אבינו אל ד' עם והמביא

ובזה  לעד". אסור לא הקדושה ומתורתינו אבטח, ובד'

נפרדו.

האמצעי, הגדול רבינו חלה הבית, את האורח כעזוב

עוז  הרהיב ולא הוא, גדול דבר כי הבין אשר עגמ"נ מרוב

ביקרו  וכאשר הגדול, רבינו אביו פי את לשאול הק' בנפשו

האורח, שהי' אז מני כי רב בבכי לו אמר הגדול, רבינו
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חומר", "רושם רק ובה בקיצור כתובה בהיותה דנן, תרד"ע מרשימת שונה תרצ"ג רשימת ב)
שהיא. כמו להעתקה אז  ניתנה האם וצ"ע

מהר"ש  אדמו"ר לידת בתאריך הנוסח מובא דנן, ברשימה בתענית 12ג) תקצ"ד "ובשנת :
אחר  נוסח מופיע תרצ"ג ברשימת ואילו נראה 13אסתר", זה לפי אייר. בב' שנולד שהתברר לפי ,

תרצ"ג. מרחשון כ"ה קודם היתה דנן הרשימה שעריכת

אחרת  ברשימה איתא:14ד) מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק של

זצוקללה"ה  מוהר"ש אדמו"ר הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד היכל במערכת ברשימתי "כמבואר
תרכ"ז... משנת חב"ד כולל נשיא הוא הי' זי"ע, ".15נבג"מ

הנ"ל. חומר" ב"רושם נמצא  אינו זה וענין

אחרת  וברשימה כתב:16ה)

אדמו"ר  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד שנחלה בעת בליובאוויטש הייבענטאל הי' תרט"ו ַ"בשנת
במ"א". יבואר וענינו במאד, מסוכן אז הי ' אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש

הנ"ל. חומר" ב"רושם מופיע אינו זה ענין וגם

בירור. דורש והענין
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יג. ע' (12
.71 הערה שם לעיל ראה (13

להרש"ז  מהורש"ב אדמו"ר כ"ק למכתבי אור" "יגלה (14
הקרובים). בשבועות אי"ה (יודפס סלונים

היטיב  באר כתוב והכל . . הסתלקותו "אחר שם: ועוד (15
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד . . הבית" "חורבן במערכת ברשימותיי

לשאול  הרה"ק אאזמו"ר אביו כ"ק להוד בא קרובי' לעתים הי'
במערכת  ברשימותיי כמבואר דש"ק, המאמר לחזור או בדא"ח

הרה"ק". אאמו"ר כ"ק הוד
ר' החסיד ע"ד ז' חוברת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק רשימת (16

תש"ע). (קה"ת, רופא שמעון

•
ycew zexb`

תרפ"ב  שבט ח' ב' ב"ה,

דאן  ראסטאב

אי"א וו"ח ומרומם הנכבד מענדיל כבוד מנחם מו"ה

שי'

וברכה  שלום

הכספים  ובדבר אלו, ימים קבלתי טבת מו' מכתבו

(והפירמע  זאלמאנאוו מר לידידינו שלחום אשר הדבר טוב

וכן  ,7 מספר נאלעווקא ז"ל) החסיד חותנו גורעויטש, היא

אליהם. לשלוח יוכלו כסף משלוח כל

כי  הישיבה, עבור סכום איזה קבצו אשר רבה, תודה

יחוס  והשי"ת מאד, מרובה וההוצאה מאד, גדול הדוחק

אליהם  פניו ד' יאר שהם מקום בכל ונחלתו עמו על וירחם

ומכופלת. כפולה בברכה

כ' יבאר כאשר הדבר כן זצ"ל, הר"מ הרה"ק בדבר

במכתבו.

אדמו"ר  כ"ק אשר תקמוֿתקמט, בשנות לנו, והנודע

במדינת  הנשיאות נהג זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הזקן

והרה"ק  המגיד הרב תלמיד[י] בחרו ואותו רוסיא, בעליא

אדמו"ר  כ"ק שהוא בראשם, זצ"ל מהאראדאק הרמ"מ

סמך  אותו ואשר כללי, דבר בכל לראשם האלוף יהי' הזקן

החסידי' על הקמים כל נגד יעמוד הוא כי המגיד, הרב

אור, שני עליו, המגיד הרב שאמר בענין (וכידוע והחסידות

צירים  איליו באים היו לעת מזמן הנה כו'), שנים פי ויהי'

עמו  אתו להתיישב ותלמיד[י]הם, הנביאים מבני מיוחדים,

המנגדים, והתרכזות ריקום היתה אז ואשר ענין, בכל

רק  הריב פני לשום וילנא, מטעם ועוד, מינסק, בשקלאוו,

יסודי  בהתבצרות העת כל עסוק והוא הגדול, רבינו  נגד
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שונים, במקומות בא הי' לזמן ומזמן והחסידי', החסידות

אש  ובלבת בנגלה, עצום בפלפול ד' דבר את להשמיעם

איש. מחשבת על משיב והי' החסידות, תורת

מכמה  ויתקבצו לשקלאוו, התוכחות על נקרא ואז

הזמן, מגאוני ועוד אמט[ש]יסלעוו מצאוס, מקומו',

רבות  שאלות ויעריכו בתורה, כח גבורי היו ובשקלאוו

מדרשים  הבתי אחד את ויבחרו עמוקות, בסוגיות

שנגמרו  ואחרי התורה. גדולי התועדו לשם אשר הגדולים,

סוגיות, באיזה שאלות הגדול רבינו להם ערך הדברים,

הגדול: רבינו ויאמר עמוד, יוכלו ולא

יודעים  כאשר חד. כולא וקוב"ה אורייתא "ישראל

הפירוש  יודעים אז שלמעלה, בתורה שהם כמו הדברים

נתנה  שהיום כחדשה, בעיניך יהיו יום בכל הנגלית. בתורה

אחד  שבכל ממעל אלוקה החלק הוא הקב"ה, מסיני.

ואחד  אחד שבכל דעת בחי' ומשה אומר, מישראל,

תבינם". שדי נשמת וכמ"ש ומגלה כותב מישראל,

ולא  להם, המוקשה פירוש  להם יגיד כי בבקשה וירבו

אברכים, כעשרה הגדול רבינו אחרי אז וילכו ענם.

ר' המפורסם הגאון הרב ובתוכם בתורה, מהמצויינים

ויתבצרו  המנגדים. וחרון אף שהעלה דבר זצ"ל, פנחס

לו  ויעריכו לשם, גם הגדול רבינו ויבוא במינסק, ויתרפאו

כאשר  להם ויעש נכבדים, יותר תורה בשרי קרב, שם גם

לאברכים  נתנו לא אשר התנכלו אמנם בשקלאוו. עשה

והבינוני' והפלפול, ההתוכחות בהיכל לעמוד צעירים

רבינו, אחרי הלוך בנפשם עוז די מצאו לא בשנים והבאים

רבינו  אחרי נסעו אשר אברכים כשלשה בו נדבקו ושם

שהודיעו  מה יבולה, נתנה זו התוכחות אבל הגדול.

כאשר  הוא כן לא כי זצ"ל, הגאון לאדונם השלוחים,

שלמה או  והתורה החסידים, נשיא הוא גדול גאון כי מרי',

עמו. אתו

כנגדו. מללחום ידם רפו שנים וכארבעה

עם  גדולה, עבודה הגדול רבינו עבד הזאת בעת

אשר  וכנודע הבאים. עשרה השלש ואת מכבר, תלמידיו

פעם  לא ביותר. ברורה וידיעה בלימוד עולו, מכביד הי'

ומי  מי לראות בביהמ"ד הלילה באמצע בא הי ' ושתים

שהיא  ביותר, בהם מדקדק והי' השינה ואופן הישנים

בעתים  מניחם הי' לא וגם דאורייתא, בעמילא מעמלם

רשות  להם הי' לא לדא"ח ואפילו פנימה, לכנוס קרובות

קבוע. בזמן כ"א לילך,

צירים  בשליחת הרמב"ן, של המעמד אז חזק  זאת עוד

נדפסים) בלתי גם ויש (מהנדפסים, קדש ואגרות מהנכבדי'

בברכות  המנדבי' את מעמס והי' ישראל, לבות ויעורר

המשיך  אשר וכלליים, פרטיים נפלאים, דברים כפולות,

נוהרים  ישראל, מבני ורבים קדש, עם ישראל, לב אחריו

יבואו  מאשר יכתבו, יותר כי הודיעו אחרי (גם איליו

אלקים. בעבודת ותושי', עצה להנות בעצמם)

תלמיד[י] לאדמו"רי פניהם המנגדים שמו ההיא בעת

כל  על אותם דוקרים והיו בואהלין, זצ"ל המגיד הרב

הפוגות. מאין רגלם כף מדרך

בעת  הפסח, קודם לאסיפה, ואהלין אדמו"רי ויתקבצו

כי  ויחליטו עמהם, להשתתף יכול לא הגדול, רבינו אשר

מקרבם רמ"ח יטילו ויבחרו וסייעתו. זצ"ל הגאון הרב על

הנדרש  ככל ויעשו בדבר, יעיינו אשר תלמידים בעשרה

בקדושה  ותפלה בצום עסקו הנבחר והמנין התורה. עפ"י

מן  שאלה עשו ההוא) (דשנה השבועות ובחג וטהרה,

כו', להחרים חלילה ההחלטה על מסכימים האם השמים,

בתורה  גדול יהי' מהם אחד ואשר ב"ד, בכח זה כי ויענום,

זצ"ל. הגאון הרב כמו

היו  מסטארישעליע, אהרן ר' והרה"ק האמצעי, רבינו

חדר  שאצל בחדר, הי' לימודם ומקום בלימוד, חברים

שנים  באו חגה"ש, אחר בקיץ הימים, ובאחד הגדול, רבינו

העגלה, על יושב נשאר האחד פשוטה, בעגלה אנשים

הרבי, את לראות האפשר וישאל הביתה, בא והשני

הגדול, רבינו פתח כך ובתוך ונורא, איום מראהו והאיש

אשר  דבר גדולה, בשמחה לרעהו איש וינשקו חדרו, דלת

וכעבור  הר"א. הרה"ק וחבירו האמצעי רבינו את הפליא

מאומה, ידעו לא אך רעש, בדברי דברים, קול שמעו זמן

מקוטע  דברי' מהנשמע דבר.וגם פשר דעת יכלו לא ים

אחרית  ומה ויאמר, יצא והאורח הדלת נפתחה אח"כ

אוכל  לא הגדול, רבינו ויענהו מסכימים, אתם האין דבר,

עפ"י  כי בזה, אשתתף לא אנכי אבל חברי, דעת על לעבור

ר"ל מטילים כאשר אותו חרם התורה, מכריתים איש, על

כופרת  חלילה הנשמה חלק ח"ו ואז החיים, בעץ משרשו

עפ"י  ואסור השם חילול ח"ו מזה ויבוא ישראל, באלקי

התורה.

מקרב  יהי' החילול כי תעשו ומה האורח, ויתקצף

הוא  צבאות הוי' אלקים "אל הגדול רבינו ויענהו ביתו,

בכיתי  אשר עיני, דמעות עצורים ולפניו לבבי, תום יודע

על  בהתחנני אדמו"ר, רבינו המאור מנורת לפני נפשי, במר

הדעה, אבירי לפני היוצא להיות עלי יעמוס זה למה נפשי,

ויבט[י]חני, ויברכני, שבשמים, אבינו אל ד' עם והמביא

ובזה  לעד". אסור לא הקדושה ומתורתינו אבטח, ובד'

נפרדו.

האמצעי, הגדול רבינו חלה הבית, את האורח כעזוב

עוז  הרהיב ולא הוא, גדול דבר כי הבין אשר עגמ"נ מרוב

ביקרו  וכאשר הגדול, רבינו אביו פי את לשאול הק' בנפשו

האורח, שהי' אז מני כי רב בבכי לו אמר הגדול, רבינו
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‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL(ב (לה, ≈∆»ƒ≈»∆¿»»

‰NÚz ּבלי זֹו מלאכה לעׂשֹות יׁש ּתעׂשה. ולא - ≈»∆ְְְֲֲִֵֶַַָָֹ

מאליה. נעׂשית ּכאּלּו אּגב, ּבדר אם ּכי מיחדת, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻהתעּסקּות

L„˜ ÌÎÏ ‰È‰È ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e.לאדם מאיר הּׁשּבת אֹור אז – ««¿ƒƒƒ¿∆»∆…∆ִֵַַָָָָָ

'‰Ï ÔB˙aL ˙aL ּבבחינת הּוא החל ּבימֹות ּגם ׁשהרי – «««»«ְֲִִִֵֶַַַֹ

קדּׁשה, ּתֹוספת אפֹוא, לֹו, ּבאה הּׁשּבת יֹום ּוכׁשּמּגיע ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ'ׁשּבת',

ׁשּבתֹון'. ַַָָ'ׁשּבת

,éðù
éùéìùìàø÷ eàø ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬

ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìûìöa íLa ýåýé§Ÿ̈−§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬
:äãeäéàìäîëça íéýìû çeø Búà àlîéå §¨«©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²

:äëàìî-ìëáe úrãáe äðeáúaáìáLçìå ¦§¨¬§©−©§¨§¨¨«§©§−Ÿ

c"ag i`iyp epizeax zxezn

במאד, נוראי' לדעתו אך סתומי', דברים הדברים, וידברו

תמצית  כל את הגדול רבינו לו ויספר מעגמ"נ. נחלה

כאמור. הדברים

אשר  במאד נפלא כשרון בעל הי' זצ"ל הרר"מ הרה"ק

והי' מאד, מחבבו והי' עליו, מתפלא הי' הגדול רבינו גם

רבינו  דרושי נעלה, ודברן הידיעות, בכל וחכם נפלא, שקדן

יקרים  שלו ההנחות ממש, כאמירתן חוזר הי' הגדול

כ"ק  בהוספות מוגהים ורובם באות, אות מכוונים במאד

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה צדק צמח הרב אדמו"ר אאזמו"ר

שלו  הנחות על הולכים סובבי' רק בפ"ע בנייר (היינו

התוכחות. את ואהב בעשירות, היתה והנהגתו דוקא),

הי' כי הי', לא המלחמה בעת הגדול רבינו במסעות

התראו, בליובאויטש, וישב האמצעי רבינו ובבוא בביתו,

(עיר  בבא[בי]נאויטש הראשון אלכסנדר המלך ובהיות

בא  האמצעי ורבינו ההיא), בעת ליובאוויטש של המחוז

הרה"ק  אחיו גם המלך, לפני להתיצב לבאבינאויטש,

בקי  (שהי' הויאזמי בישאף בו ויקנא עמו. נסע הרר"מ

הסמאלענסקי), על יותר ישראל ובידיעת הקדש בשפת

עם  התוכחות ערך מאגיליעוו, ויטעבסק פלכי שרי ובעזרת

האמונה, חקירת דבר על הדיבור נושא הרר"מ. הרה"ק

זה  נצחון אמנם הרר"מ. הרה"ק וינצח דום, נכלמו אשר

עוד  נערך השרים וע"י התחכם, הבישאף אשר הביא,

אונס  עפ"י הוכרח הרר"מ הרה"ק (אשר התוכחות

נ  כי עליו, העלילו ושם בויאזמע ע"ז) צחוהו,להסכים

דבריו  מרבית וכל ויאסרוהו, כו' ועליו מנוצח ע"כ  ואשר

והי' בחדרו, האסירים אחד מת פתאום כי עד הועילו, לא

בית  את הרר"מ הרה"ק ויצא בהלה, ורגעי רעש,

לחפשו, באו כי הודיעוהו ושם לאורשע, וילך האסורים,

ואהלין. למדינת וילך

לכבודו, יבאר אשר שי' ראד"מ ידידי את בקשתי

נבג"מ  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד קדש פקודת

אנ"ש  והתעוררות הישיבה, בעניני ההתעסקות בדבר זי"ע,

המביא  שי' אנ"ש והתועדות התורה הרבצת בדבר שי',

בן  אשר מכתבו, ברוח אני וקורא ית'. בעזרתו רב תועלת

בסוד  עמדו בעבור יתהדר זקנו אביו ואת אביו, יכבד

כ"ק  הקדשים, קדש שרפי שיח לשמוע רבה, קדושים

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים רבותינו אבותינו

למראה  אבל אדברה, מי את ידעתי לא כי כת"ר, לי וישלח

מהגפנים  הענפים אחד הנהו כי אשפוט, לב ותוכן עין

נא  יוא[י]ל ע"כ אשר העולם. אבות נטעו אשר הנעימים

זכרם  אשר הקדושים, אבות ונכד בן ונפש לב שמח

שלום  בהודעת לעד, הקדש עם מקרב יסוף לא וזכותם

תורה, בתי התאגדות, איזה להם יש והאם שי', אנ"ש

במושבותם, אור אשר וישיבה, תורה תלמוד חדרים,

מאשר  המה, הן ומי מי כזה, ליסד אפשרות יש והאם

אנ"ש  עלינו כי אלה, בכמו בכתובים עמהם לבוא אפשר

כל  מאתנו ה' עבדי דרישת היא זאת כי תמיד, לזכור

שי' אנ"ש והתאגדות התורה, בהרבצת להתחזק הימים,

והנאה  רעים באהבת בגו"ר להם הנאה כניסתם אשר

אור. ותורה מצוה בנר לעולם

בן  בכט"ס מברכו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

מו"ר.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אד"ר, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה מנחם זאב שי' הלוי 

... בצער קראתי כתבו ע"ד פ' שהפסיק הנחת תפילין דר"ת. וחלק הצער - מהקור רוח בו כותב 

עד"ז! אף שבודאי יודע שלכמה וכמה דיעות אי"ז כלל ענין של הידור.

ובנדו"ד הרי עאכו"כ - כיון שכמה שנים הניחם. ]כתבו בא לידי - לאחר ראותי את פ'[.

בטח יודיע מהשינוים לטוב - לאחר כניסת אלה שכתב אודותם.
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ìä÷éå úùøô
äìïåùàøàìä÷iåìûøNé éða úãr-ìk-úà äLî ©©§¥´¤À¤¨£©²§¥¬¦§¨¥−

ýåýé äeö-øLà íéøácä älà íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤®¥µ¤©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:íúà úNrìáäëàìî äNrz íéîé úLL ©«£¬Ÿ¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼

ïBúaL úaL Lã÷ íëì äéäé éréáMä íBiáe©´©§¦¦À¦«§¤̧¨¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−
:úîeé äëàìî Bá äNòä-ìk ýåýéìâ-àì ©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈¨««Ÿ

:úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Là eøráúô(éåì) §©«£´¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«
ãøîàì ìûøNé-éða úãr-ìk-ìà äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ

:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæäíëzàî eç÷ ¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ§¸¥«¦§¤³
úîeøz úà äàéáé Baì áéãð ìk ýåýéì äîeøz§¨Æ©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½§¦¤¾¨¥−§©´

:úLçðe óñëå áäæ ýåýéåïîbøàå úìëúe §Ÿ̈®¨¨¬¨¤−¤§«¤§¥¯¤§©§¨¨²
:íéfrå LLå éðL úrìBúåæíéîcàî íìéà úøòå §©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²

:íéhL éörå íéLçz úøòåçøBànì ïîLå §Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«§¤−¤©¨®
ì íéîNáe:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîL §¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«

è:ïLçìå ãBôàì íéàlî éðáàå íäL-éðáàå§©̧§¥½Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤
éøLà-ìk úà eNréå eàáé íëa áì-íëç-ìëå§¨£©¥−¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨£¤¬

:ýåýé äeö(ìàøùé)àéà-úà ïkLnä-úà-úàå Bìä ¦−̈§Ÿ̈«¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤
-úà åçéøa-úà åéLø÷-úàå åéñø÷-úà eäñëî¦§¥®¤§¨¨Æ§¤§¨½̈¤§¦¾̈¤

:åéðãà-úàå åéãnráé-úà åéca-úàå ïøàä-úà ©ª−̈§¤£¨¨«¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤
:Cñnä úëøt úàå úøtkäâé-úàå ïçìMä-úà ©©®Ÿ¤§¥−¨¬Ÿ¤©¨¨«¤©ª§¨¬§¤

:íéðtä íçì úàå åéìk-ìk-úàå åécaãé-úàå ©−̈§¤¨¥®̈§¥−¤¬¤©¨¦«§¤
ïîL úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå øBànä úøðî§Ÿ©¯©¨²§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−¤¬¤

:øBànäåèúàå åéca-úàå úøèwä çaæî-úàå ©¨«§¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ
Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä ïîL¤´¤©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬

:ïkLnä çúôì çútäæèäìòä çaæî | úà ©¤−©§¤¬©©¦§¨«¥´¦§©´¨«ŸÀ̈
-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä øaëî-úàå§¤¦§©³©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨

:Bpk-úàå øikä-úà åéìkæéøöçä érì÷ úà ¥®̈¤©¦−Ÿ§¤©«¥µ©§¥´¤«¨¥½
:øöçä ørL Cñî úàå äéðãà-úàå åéãnr-úà¤©ª−̈§¤£¨¤®¨§¥¾¨©−©¬©¤«¨¥«

çé-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä úãúé-úà¤¦§¯Ÿ©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤
:íäéøúéîèéì ãøOä éãâa-úàLãwa úøL ¥«§¥¤«¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤

åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úà¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈
:ïäëìëéðôlî ìûøNé-éða úãr-ìk eàöiå §©¥«©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬

:äLî¤«

éðùàëøLà ìëå Baì BàNð-øLà Léà-ìk eàáiå©¨¾Ÿ¨¦−£¤§¨´¦®§¿Ÿ£¤Á
eàéáä Búà Bçeø äáãðýåýé úîeøz-úà ¨«§¨̧¹ŸÀ¥Â¦Â¤§©̧§Ÿ̈¹

éãâáìe Búãár-ìëìe ãrBî ìäà úëàìîì¦§¤̧¤³Ÿ¤¥Æ§¨£´Ÿ̈½§¦§¥−
:Lãwäáëáéãð | ìk íéLpä-ìr íéLðàä eàáiå ©«Ÿ¤©¨¬Ÿ¨«£¨¦−©©¨¦®´Ÿ§¦´

áäæ éìk-ìk æîeëå úraèå íæðå çç eàéáä áì¥À¥Â¦Â¨´¨¤¹¤§©©³©§¨Æ¨§¦´¨½̈
éðä øLà Léà-ìëå:ýåýéì áäæ úôeðz ó §¨¦¾£¤¬¥¦²§©¬¨−̈©«Ÿ̈«

âëïîbøàå úìëz Bzà àöîð-øLà Léà-ìëå§¨¦º£¤¦§¨´¦À§¥¯¤§©§¨¨²
íéîcàî íìéà úøòå íéfrå LLå éðL úrìBúå§©¬©¨¦−§¥´§¦¦®§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²

:eàéáä íéLçz úøòåãëóñk úîeøz íéøî-ìk §Ÿ¬Ÿ§¨¦−¥¦«¨¥¦À§³©¤̧¤Æ
øLà ìëå ýåýé úîeøz úà eàéáä úLçðe§½¤¥¦¾¥−§©´§Ÿ̈®§¿Ÿ£¤Á
äãárä úëàìî-ìëì íéhL éör Bzà àöîð¦§¨̧¦¹£¥¬¦¦²§¨§¤¬¤¨«£Ÿ̈−

:eàéáääëeåè äéãéa áì-úîëç äMà-ìëå ¥¦«§¨¦¨¬©§©¥−§¨¤´¨¨®
-úà ïîbøàä-úàå úìëzä-úà äåèî eàéáiå©¨¦´©§¤À¤©§¥̧¤Æ§¤¨´©§¨½̈¤

:LMä-úàå éðMä úrìBzåëøLà íéLpä-ìëå ©¬©©¨¦−§¤©¥«§¨̧©¨¦½£¤̧
:íéfrä-úà eåè äîëça äðúà ïaì àNð̈¨¬¦¨²Ÿ−̈¨§¨§¨®¨−¤¨«¦¦«

æëéðáà úàå íäMä éðáà úà eàéáä íàNpäå§©§¦¦´¥¦½¥µ©§¥´©½Ÿ©§¥−©§¥´
:ïLçìå ãBôàì íéàlnäçë-úàå íNaä-úàå ©¦ª¦®¨«¥−§©«¤§¤©−Ÿ¤§¤

ìe øBàîì ïîMäúøè÷ìå äçLnä ïîL ©®̈¤§¨¾§¤̧¤Æ©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
:íénqäèëíaì áãð øLà äMàå Léà-ìk ©©¦«¨¦´§¦À̈£¤̧¨©´¦¨»

ýåýé äeö øLà äëàìnä-ìëì àéáäì íúàŸ¨¼§¨¦Æ§¨©§¨½̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
äáãð ìàøNé-éðá eàéáä äLî-ãéa úBNrì©«£−§©¤®¥¦¯§¥«¦§¨¥²§¨−̈

:ýåýéìô ©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` zegiy ihewl)

‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ ˙LL(ב (לה, ≈∆»ƒ≈»∆¿»»

‰NÚz ּבלי זֹו מלאכה לעׂשֹות יׁש ּתעׂשה. ולא - ≈»∆ְְְֲֲִֵֶַַָָֹ

מאליה. נעׂשית ּכאּלּו אּגב, ּבדר אם ּכי מיחדת, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻהתעּסקּות

L„˜ ÌÎÏ ‰È‰È ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e.לאדם מאיר הּׁשּבת אֹור אז – ««¿ƒƒƒ¿∆»∆…∆ִֵַַָָָָָ

'‰Ï ÔB˙aL ˙aL ּבבחינת הּוא החל ּבימֹות ּגם ׁשהרי – «««»«ְֲִִִֵֶַַַֹ

קדּׁשה, ּתֹוספת אפֹוא, לֹו, ּבאה הּׁשּבת יֹום ּוכׁשּמּגיע ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ'ׁשּבת',

ׁשּבתֹון'. ַַָָ'ׁשּבת

,éðù
éùéìùìàø÷ eàø ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§¥´¦§¨¥½§²¨¨¬

ähîì øeç-ïá éøeà-ïa ìûìöa íLa ýåýé§Ÿ̈−§¥®§©§¥²¤¦¬¤−§©¥¬
:äãeäéàìäîëça íéýìû çeø Búà àlîéå §¨«©§©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²

:äëàìî-ìëáe úrãáe äðeáúaáìáLçìå ¦§¨¬§©−©§¨§¨¨«§©§−Ÿ

c"ag i`iyp epizeax zxezn

במאד, נוראי' לדעתו אך סתומי', דברים הדברים, וידברו

תמצית  כל את הגדול רבינו לו ויספר מעגמ"נ. נחלה

כאמור. הדברים

אשר  במאד נפלא כשרון בעל הי' זצ"ל הרר"מ הרה"ק

והי' מאד, מחבבו והי' עליו, מתפלא הי' הגדול רבינו גם

רבינו  דרושי נעלה, ודברן הידיעות, בכל וחכם נפלא, שקדן

יקרים  שלו ההנחות ממש, כאמירתן חוזר הי' הגדול

כ"ק  בהוספות מוגהים ורובם באות, אות מכוונים במאד

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה צדק צמח הרב אדמו"ר אאזמו"ר

שלו  הנחות על הולכים סובבי' רק בפ"ע בנייר (היינו

התוכחות. את ואהב בעשירות, היתה והנהגתו דוקא),

הי' כי הי', לא המלחמה בעת הגדול רבינו במסעות

התראו, בליובאויטש, וישב האמצעי רבינו ובבוא בביתו,

(עיר  בבא[בי]נאויטש הראשון אלכסנדר המלך ובהיות

בא  האמצעי ורבינו ההיא), בעת ליובאוויטש של המחוז

הרה"ק  אחיו גם המלך, לפני להתיצב לבאבינאויטש,

בקי  (שהי' הויאזמי בישאף בו ויקנא עמו. נסע הרר"מ

הסמאלענסקי), על יותר ישראל ובידיעת הקדש בשפת

עם  התוכחות ערך מאגיליעוו, ויטעבסק פלכי שרי ובעזרת

האמונה, חקירת דבר על הדיבור נושא הרר"מ. הרה"ק

זה  נצחון אמנם הרר"מ. הרה"ק וינצח דום, נכלמו אשר

עוד  נערך השרים וע"י התחכם, הבישאף אשר הביא,

אונס  עפ"י הוכרח הרר"מ הרה"ק (אשר התוכחות

נ  כי עליו, העלילו ושם בויאזמע ע"ז) צחוהו,להסכים

דבריו  מרבית וכל ויאסרוהו, כו' ועליו מנוצח ע"כ  ואשר

והי' בחדרו, האסירים אחד מת פתאום כי עד הועילו, לא

בית  את הרר"מ הרה"ק ויצא בהלה, ורגעי רעש,

לחפשו, באו כי הודיעוהו ושם לאורשע, וילך האסורים,

ואהלין. למדינת וילך

לכבודו, יבאר אשר שי' ראד"מ ידידי את בקשתי

נבג"מ  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד קדש פקודת

אנ"ש  והתעוררות הישיבה, בעניני ההתעסקות בדבר זי"ע,

המביא  שי' אנ"ש והתועדות התורה הרבצת בדבר שי',

בן  אשר מכתבו, ברוח אני וקורא ית'. בעזרתו רב תועלת

בסוד  עמדו בעבור יתהדר זקנו אביו ואת אביו, יכבד

כ"ק  הקדשים, קדש שרפי שיח לשמוע רבה, קדושים

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים רבותינו אבותינו

למראה  אבל אדברה, מי את ידעתי לא כי כת"ר, לי וישלח

מהגפנים  הענפים אחד הנהו כי אשפוט, לב ותוכן עין

נא  יוא[י]ל ע"כ אשר העולם. אבות נטעו אשר הנעימים

זכרם  אשר הקדושים, אבות ונכד בן ונפש לב שמח

שלום  בהודעת לעד, הקדש עם מקרב יסוף לא וזכותם

תורה, בתי התאגדות, איזה להם יש והאם שי', אנ"ש

במושבותם, אור אשר וישיבה, תורה תלמוד חדרים,

מאשר  המה, הן ומי מי כזה, ליסד אפשרות יש והאם

אנ"ש  עלינו כי אלה, בכמו בכתובים עמהם לבוא אפשר

כל  מאתנו ה' עבדי דרישת היא זאת כי תמיד, לזכור

שי' אנ"ש והתאגדות התורה, בהרבצת להתחזק הימים,

והנאה  רעים באהבת בגו"ר להם הנאה כניסתם אשר

אור. ותורה מצוה בנר לעולם

בן  בכט"ס מברכו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

מו"ר.
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:úLçpáe óñkáe áäfa úNrì úáLçî©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
âìúBNrì õr úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−

:úáLçî úëàìî-ìëaãìBaìa ïúð úøBäìe §¨§¤¬¤©«£¨«¤§−Ÿ¨©´§¦®
:ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeääìàlî ¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈§©¥¨«¦¥̧

| Løç úëàìî-ìk úBNrì áì-úîëç íúàŸ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤¨¨´
éðMä úrìBúa ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²
:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

åìàLéà | ìëå áàéìäàå ìàìöá äNrå§¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´
änäa äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç£©¥À£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨
Lãwä úãár úëàìî-ìk-úà úNrì úrãì̈©´©©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤

:ýåýé äeö-øLà ìëìáäLî àø÷iåìàìöa-ìà §¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«©¦§¨´¤À¤§©§¥»
ïúð øLà áì-íëç Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´£©¥½£¤̧¨©¯
äáø÷ì Baì BàNð øLà ìk Baìa äîëç ýåýé§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´§¨´¦½§¨§¨¬

:dúà úNrì äëàìnä-ìàâéðôlî eç÷iå ¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«©¦§º¦¦§¥´
ìûøNé éða eàéáä øLà äîeøzä-ìk úà äLî¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧¥¦¹§¥´¦§¨¥À
íäå dúà úNrì Lãwä úãár úëàìîì¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´Ÿ¨®§Â¥Â

:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáäãeàáiå ¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤©¨¸ŸÆ
Lãwä úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk̈©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤©®Ÿ¤
:íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«

äàéáäì írä íéaøî øîàl äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®
úNrì ýåýé äeö-øLà äëàìnì äãárä écî¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬

:dúàåøîàì äðçna ìB÷ eøéáriå äLî åöéå Ÿ¨«©§©´¤À©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼
úîeøúì äëàìî ãBò-eNré-ìà äMàå Léà¦´§¦À̈©©«£²§¨−̈¦§©´

:àéáäî írä àìkiå Lãwäæäúéä äëàìnäå ©®Ÿ¤©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«§©§¨À̈¨«§¨¬
:øúBäå dúà úBNrì äëàìnä-ìëì íiãñ ©¨²§¨©§¨−̈©«£´Ÿ®̈§¥«

éòéáøç-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNriå©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤
ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNr ïkLnä©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ
:íúà äNr áLç äNrî íéáøk éðL úrìBúå§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«

èänàa íéøNrå äðîL úçàä äréøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨¬©©−

:úréøéä-ìëìéúçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå §¨©§¦«Ÿ©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé Lîçå úçà-ìà¤¤¨®§¨¥³§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

àéúçàä äréøéä úôN ìr úìëz úàìì Nriå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äréøéä úôNa äNr ïk úøaçna äöwî¦¨−̈©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwäáéúàìì íéMîç ©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ
äNr úàìì íéMîçå úçàä äréøéa äNr̈¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ
úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äréøéä äö÷a¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ

:úçà-ìà úçà úàìläâééñø÷ íéMîç Nriå ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«©©¾©£¦¦−©§¥´
øaçéå áäæúçà-ìà úçà úòéøéä-úà ¨®̈©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ©©³¤©©Æ

à ïkLnä éäéå íéñøwa:ãçôãéúòéøé Nriå ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«©©̧©Æ§¦´Ÿ
úòéøé äøNr-ézLr ïkLnä-ìr ìäàì íéfr¦¦½§−Ÿ¤©©¦§®̈©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ

:íúà äNråèìL úçàä äréøéä CøàíéL ¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ
úçàä äréøéä áçø úBnà òaøàå änàä«©½̈§©§©´©½−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®

:úréøé äøNr ézLrì úçà äcîæèøaçéå ¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ©§©¥²
úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà¤£¥¬©§¦−Ÿ§®̈§¤¥¬©§¦−Ÿ

:ãáìæéäréøéä úôN ìr íéMîç úàìì Nriå §¨«©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈
-ìr äNr úàìì íéMîçå úøaçna äðöéwä©¦«Ÿ−̈©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©

:úéðMä úøáçä äréøéä úôNçééñø÷ Nriå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«©©²©©§¥¬
:ãçà úéäì ìäàä-úà øaçì íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ¤¨«

èéíéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nriå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìrîìî íéLçz úøò äñëîeñ ¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

éùéîçëíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà Nriå©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈£¥¬¦¦−
:íéãîràëéöçå änàå Løwä Cøà únà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäáëLøwì úãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ
ìëì äNr ïk úçà-ìà úçà úálLî ãçàä̈«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ

:ïkLnä éLø÷âëïkLnì íéLøwä-úà Nriå ©§¥¬©¦§¨«©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈
:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ íéøNrãëíéraøàå ¤§¦´§¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨§©§¨¦Æ

éðL íéLøwä íéøNr úçz äNr óñë-éðãà©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàéðLe åéúãé ézL £¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà:åéúãé ézL £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«
äëäNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈

:íéLø÷ íéøNråëéðL óñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦¬§¨¦«§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´
úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©

:ãçàä LøwäæëäNr äné ïkLnä éúkøéìe ©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨¨−̈

iyy - fl - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéLø÷ äMLçëúòö÷îì äNr íéLø÷ éðLe ¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ
:íéúëøia ïkLnäèëähîlî íîàBú eéäå ©¦§®̈©©§¨¨«¦§¨´«£¦»¦§©¼¨¼

úrahä-ìà BLàø-ìà íénú eéäé åcçéå§©§À̈¦«§³©¦Æ¤Ÿ½¤©©©−©
ì äNr ïk úçàäì íäéðL:úrö÷nä éðL ¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−©¦§Ÿ«Ÿ

ìøNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤

:ãçàäàìäMîç íéhL éör éçéøa Nriå ¨«¤¨«©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈
:úçàä ïkLnä-òìö éLø÷ìáìíçéøá äMîçå §©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©«£¦¨´§¦¦½

íçéøá äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨³§¦¦Æ
:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ìâì-úà Nriå §©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨©©−©¤

äöwä-ïî íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½¦©¨¤−
:äöwä-ìàãì-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå ¤©¨¤«§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤

-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ äNr íúòaè©§Ÿ¨Æ¨¨´¨½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤
:áäæ íçéøaääìúìëz úëøtä-úà Nriå ©§¦¦−¨¨«©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤

áLç äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²
:íéáøk dúà äNråìéãenr äraøà dì Nriå ¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«©©´©À̈©§¨¨Æ©¥´

íäì ÷öiå áäæ íäéåå áäæ ítöéå íéhL¦¦½©§©¥´¨½̈¨«¥¤−¨®̈©¦´Ÿ¨¤½
:óñë-éðãà äraøàæììäàä çúôì Cñî Nriå ©§¨−̈©§¥¨«¤©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤

LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëzäNrî øæLî §¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§®̈©«£¥−
ø:í÷çìätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenr-úàå Ÿ¥«§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯

äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå íäéLàø̈«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦−̈
:úLçðôæìàéör ïøàä-úà ìûìöa Nriå §«¤©©¯©§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´

Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½
:Búî÷ éöçå änàåáúéaî øBäè áäæ eätöéå §©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦

:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå õeçîeâòaøà Bì ÷öiå ¦®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©¦´ŸÀ©§©Æ
úòaè ézLe åéúîrt òaøà ìr áäæ úòaè©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

:úéðMäãíúà óöéå íéhL éör éca Nriå ©¥¦«©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈
:áäæäúòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå ¨¨«©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ

:ïøàä-úà úàNì ïøàäåáäæ úøtk Nriå ¨«¨®Ÿ¨¥−¤¨«¨«Ÿ©©¬©©−Ÿ¤¨¨´
:daçø éöçå änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè̈®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

æíúà äNr äL÷î áäæ íéáøë éðL Nriå©©²©§¥¬§ª¦−¨®̈¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈

:úøtkä úBö÷ éðMîçäfî äöwî ãçà áeøk ¦§¥−§¬©©«Ÿ¤§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½
äNr úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤¨¨¬

éðMî íéáøkä-úàáéúëåéúååö÷éø÷:åéúBö÷ ¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«
èíéëëñ äìrîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³

åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìr íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®
:íéáøkä éðt eéä úøtkä-ìàôéNriå ¤̧©©½Ÿ¤¨−§¥¬©§ª¦«©©¬©

änàå Bkøà íéúnà íéhL éör ïçìMä-úà¤©ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
éöçå änàå Baçø:Búî÷àéáäæ Búà óöéå ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©§©¬Ÿ−¨¨´

:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå øBäèáéBì Nriå ¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©©̧©¬
Bzøbñîì áäæ-øæ Nriå áéáñ çôè úøbñî¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²§¦§©§−

:áéáñâéïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå ¨¦«©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ
òaøàì øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬

:åéìâøãéíéza úòahä eéä úøbñnä únrì ©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ
:ïçìMä-úà úàNì íécaìåè-úà Nriå ©©¦½¨¥−¤©ª§¨«©©³©¤

úàNì áäæ íúà óöéå íéhL éör íécaä©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨®̈¨¥−
:ïçìMä-úàæè-ìr øLà | íéìkä-úà Nriå ¤©ª§¨«©©¹©¤©¥¦´£¤´©

åéúiwðî úàå åéútk-úàå åéúør÷-úà ïçìMä©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈
:øBäè áäæ ïäa Cqé øLà úåNwä-úàåô §¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−¨¥®¨−̈¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr `l zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈLÁz ˙B¯BÚ ‰ÒÎÓe(יט (לו, ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»¿»
הם ה'ּתחׁש' ÈÁ‰Ó.צבעי ˜ÏÁ על קאי ׁש'חי' לרמז, ויׁש ְִֵֵַַַ≈∆≈««ְְִֵֵֶַַָֹ

ּכל  על נברא ּכל ׁשל הּמקֹור העֹולמים", "חי ׁשהּוא ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה,

ה'ּתחׁש', ׁשּצבעי ּבכ נרמז וזה וחיצֹוני. טפל ּפרט ּגם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפרטיו,

עֹורֹות  היּו לכן הּקּב"ה. החי', מ'מין הם חיצֹוני, ּדבר ִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהם

הּפנימי  ּתכנֹו את מיחד ּבאפן מבּטאים הם ּכי מלמעלה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻאּלּו

ׁשּמתּגּלה  ּכזה ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת ׁשהּוא הּמׁשּכן, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשל

מהּקּב"ה. ּבא ּפרט ְֵֶַָָָָָׁשּכל

éùùæéäNr äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nriå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³
äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøðnä-úà¤©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨

:eéä äpnî äéçøôeçéíéàöé íéð÷ äMLå §¨¤−¨¦¤¬¨¨«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−
ìL äécvîãçàä dcvî äøðî éð÷ | äL ¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈

ìLe:éðMä dcvî äøðî éð÷ äLèéìLäL §¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¨´
çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéráâ§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼

ìLeøzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéráâ äL §¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ



קסי iying ,iriax - el - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úLçpáe óñkáe áäfa úNrì úáLçî©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
âìúBNrì õr úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−

:úáLçî úëàìî-ìëaãìBaìa ïúð úøBäìe §¨§¤¬¤©«£¨«¤§−Ÿ¨©´§¦®
:ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäàå àeääìàlî ¾§¨«¢¦¨¬¤£¦«¨−̈§©¥¨«¦¥̧

| Løç úëàìî-ìk úBNrì áì-úîëç íúàŸ¹̈¨§©¥À©«£»¨§¤´¤¨¨´
éðMä úrìBúa ïîbøàáe úìëza í÷øå áLçå§¥¼§Ÿ¥º©§¥´¤¨«©§¨À̈§©¯©©¨¦²
:úáLçî éáLçå äëàìî-ìk éNò âøàå LMáe©¥−§Ÿ¥®Ÿ¥Æ¨§¨½̈§«§¥−©«£¨«Ÿ

åìàLéà | ìëå áàéìäàå ìàìöá äNrå§¨¨Á§©§¥̧§¨«¢¦¹̈§´Ÿ¦´
änäa äðeáúe äîëç ýåýé ïúð øLà áì-íëç£©¥À£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¨§¨³§¨Æ¨¥½¨
Lãwä úãár úëàìî-ìk-úà úNrì úrãì̈©´©©«£½¤¨§¤−¤£Ÿ©´©®Ÿ¤

:ýåýé äeö-øLà ìëìáäLî àø÷iåìàìöa-ìà §¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«©¦§¨´¤À¤§©§¥»
ïúð øLà áì-íëç Léà-ìk ìàå áàéìäà-ìàå§¤¨«¢¦¨¼§¤Æ¨¦´£©¥½£¤̧¨©¯
äáø÷ì Baì BàNð øLà ìk Baìa äîëç ýåýé§Ÿ̈²¨§−̈§¦®µŸ£¤´§¨´¦½§¨§¨¬

:dúà úNrì äëàìnä-ìàâéðôlî eç÷iå ¤©§¨−̈©«£¬Ÿ¨«©¦§º¦¦§¥´
ìûøNé éða eàéáä øLà äîeøzä-ìk úà äLî¤À¥³¨©§¨Æ£¤̧¥¦¹§¥´¦§¨¥À
íäå dúà úNrì Lãwä úãár úëàìîì¦§¤²¤£Ÿ©¬©−Ÿ¤©«£´Ÿ¨®§Â¥Â

:ø÷aa ø÷aa äáãð ãBò åéìà eàéáäãeàáiå ¥¦̧¥¨¬²§¨−̈©¬Ÿ¤©«Ÿ¤©¨¸ŸÆ
Lãwä úëàìî-ìk úà íéNòä íéîëçä-ìk̈©´£¨¦½¨«Ÿ¦¾¥−¨§¤´¤©®Ÿ¤
:íéNò änä-øLà Bzëàìnî Léà-Léà¦«¦¬¦§©§−£¤¥¬¨Ÿ¦«

äàéáäì írä íéaøî øîàl äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤´¥½Ÿ©§¦¬¨−̈§¨¦®
úNrì ýåýé äeö-øLà äëàìnì äãárä écî¦¥³¨«£Ÿ̈Æ©§¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£¬

:dúàåøîàì äðçna ìB÷ eøéáriå äLî åöéå Ÿ¨«©§©´¤À©©«£¦̧¬©©«£¤»¥Ÿ¼
úîeøúì äëàìî ãBò-eNré-ìà äMàå Léà¦´§¦À̈©©«£²§¨−̈¦§©´

:àéáäî írä àìkiå Lãwäæäúéä äëàìnäå ©®Ÿ¤©¦¨¥¬¨−̈¥«¨¦«§©§¨À̈¨«§¨¬
:øúBäå dúà úBNrì äëàìnä-ìëì íiãñ ©¨²§¨©§¨−̈©«£´Ÿ®̈§¥«

éòéáøç-úà äëàìnä éNòa áì-íëç-ìë eNriå©©«£¸¨£©¥¹§Ÿ¥¯©§¨¨²¤
ïîbøàå úìëúe øæLî LL úòéøé øNr ïkLnä©¦§−̈¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈§¥³¤§©§¨¨Æ
:íúà äNr áLç äNrî íéáøk éðL úrìBúå§©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−¨¨¬Ÿ¨«

èänàa íéøNrå äðîL úçàä äréøéä Cøà¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
úçà äcî úçàä äréøéä änàa òaøà áçøå§¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤®̈¦¨¬©©−

:úréøéä-ìëìéúçà úòéøéä Lîç-úà øaçéå §¨©§¦«Ÿ©§©¥Æ¤£¥´©§¦½Ÿ©©−
:úçà-ìà úçà øaç úòéøé Lîçå úçà-ìà¤¤¨®§¨¥³§¦ŸÆ¦©½©©−¤¤¨«

àéúçàä äréøéä úôN ìr úìëz úàìì Nriå©©¹©ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
äréøéä úôNa äNr ïk úøaçna äöwî¦¨−̈©©§¨®¤¥³¨¨Æ¦§©´©§¦½̈

:úéðMä úøaçna äðBöéwäáéúàìì íéMîç ©¦´½̈©©§¤−¤©¥¦«£¦¦´ª«¨ÀŸ
äNr úàìì íéMîçå úçàä äréøéa äNr̈¨»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ
úìéa÷î úéðMä úøaçna øLà äréøéä äö÷a¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́©¥¦®©§¦ŸÆ

:úçà-ìà úçà úàìläâééñø÷ íéMîç Nriå ©ª´¨½Ÿ©©−¤¤¨«©©¾©£¦¦−©§¥´
øaçéå áäæúçà-ìà úçà úòéøéä-úà ¨®̈©§©¥̧¤©§¦¹Ÿ©©³¤©©Æ

à ïkLnä éäéå íéñøwa:ãçôãéúòéøé Nriå ©§¨¦½©§¦¬©¦§−̈¤¨«©©̧©Æ§¦´Ÿ
úòéøé äøNr-ézLr ïkLnä-ìr ìäàì íéfr¦¦½§−Ÿ¤©©¦§®̈©§¥«¤§¥¬§¦−Ÿ

:íúà äNråèìL úçàä äréøéä CøàíéL ¨¨¬Ÿ¨«¹Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ
úçàä äréøéä áçø úBnà òaøàå änàä«©½̈§©§©´©½−Ÿ©©§¦¨´¨«¤¨®

:úréøé äøNr ézLrì úçà äcîæèøaçéå ¦¨´©©½§©§¥¬¤§¥−§¦«Ÿ©§©¥²
úòéøéä LL-úàå ãáì úòéøéä Lîç-úà¤£¥¬©§¦−Ÿ§®̈§¤¥¬©§¦−Ÿ

:ãáìæéäréøéä úôN ìr íéMîç úàìì Nriå §¨«©©¹©ª«¨´Ÿ£¦¦À©µ§©´©§¦½̈
-ìr äNr úàìì íéMîçå úøaçna äðöéwä©¦«Ÿ−̈©©§¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ¨¨Æ©

:úéðMä úøáçä äréøéä úôNçééñø÷ Nriå §©´©§¦½̈©«Ÿ¤−¤©¥¦«©©²©©§¥¬
:ãçà úéäì ìäàä-úà øaçì íéMîç úLçð§−¤£¦¦®§©¥¬¤¨−Ÿ¤¦«§¬Ÿ¤¨«

èéíéîcàî íìéà úøò ìäàì äñëî Nriå©©³©¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
:äìrîìî íéLçz úøò äñëîeñ ¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

éùéîçëíéhL éör ïkLnì íéLøwä-úà Nriå©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈£¥¬¦¦−
:íéãîràëéöçå änàå Løwä Cøà únà øNr «Ÿ§¦«¤¬¤©−Ÿ´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´

:ãçàä Løwä áçø änàäáëLøwì úãé ézL ¨«©½̈−Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«§¥´¨ÀŸ©¤̧¤Æ
ìëì äNr ïk úçà-ìà úçà úálLî ãçàä̈«¤½̈§ª̧¨½Ÿ©©−¤¤¨®¥´¨½̈§−Ÿ

:ïkLnä éLø÷âëïkLnì íéLøwä-úà Nriå ©§¥¬©¦§¨«©©¬©¤©§¨¦−©¦§®̈
:äðîéz áâð úàôì íéLø÷ íéøNrãëíéraøàå ¤§¦´§¨¦½¦§©−¤¬¤¥¨«¨§©§¨¦Æ

éðL íéLøwä íéøNr úçz äNr óñë-éðãà©§¥¤½¤¨¾̈©−©¤§¦´©§¨¦®§¥̧
ì ãçàä Løwä-úçz íéðãàéðLe åéúãé ézL £¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈§¥¯

ì ãçàä Løwä-úçz íéðãà:åéúãé ézL £¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«
äëäNr ïBôö úàôì úéðMä ïkLnä òìöìe§¤¯©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¨−̈

:íéLø÷ íéøNråëéðL óñk íäéðãà íéraøàå ¤§¦¬§¨¦«§©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´
úçz íéðãà éðLe ãçàä Løwä úçz íéðãà£¨¦À©µ©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½©−©

:ãçàä LøwäæëäNr äné ïkLnä éúkøéìe ©¤¬¤¨«¤¨«§©§§¥¬©¦§−̈®̈¨¨−̈

iyy - fl - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéLø÷ äMLçëúòö÷îì äNr íéLø÷ éðLe ¦¨¬§¨¦«§¥³§¨¦Æ¨½̈¦§ª§−Ÿ
:íéúëøia ïkLnäèëähîlî íîàBú eéäå ©¦§®̈©©§¨¨«¦§¨´«£¦»¦§©¼¨¼

úrahä-ìà BLàø-ìà íénú eéäé åcçéå§©§À̈¦«§³©¦Æ¤Ÿ½¤©©©−©
ì äNr ïk úçàäì íäéðL:úrö÷nä éðL ¨«¤¨®¥µ¨¨´¦§¥¤½¦§¥−©¦§Ÿ«Ÿ

ìøNr äML óñk íäéðãàå íéLø÷ äðîL eéäå§¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
Løwä úçz íéðãà éðL íéðãà éðL íéðãà£¨¦®§¥³£¨¦Æ§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤

:ãçàäàìäMîç íéhL éör éçéøa Nriå ¨«¤¨«©©¬©§¦¥−£¥´¦¦®£¦¾̈
:úçàä ïkLnä-òìö éLø÷ìáìíçéøá äMîçå §©§¥¬¤«©©¦§−̈¨«¤¨«©«£¦¨´§¦¦½

íçéøá äMîçå úéðMä ïkLnä-òìö éLø÷ì§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®©«£¦¨³§¦¦Æ
:äné íéúëøiì ïkLnä éLø÷ìâì-úà Nriå §©§¥´©¦§½̈©©§¨©−¦¨«¨©©−©¤

äöwä-ïî íéLøwä CBúa çøáì ïëézä çéøaä©§¦´©©¦®Ÿ¦§¸Ÿ©Æ§´©§¨¦½¦©¨¤−
:äöwä-ìàãì-úàå áäæ ätö íéLøwä-úàå ¤©¨¤«§¤©§¨¦º¦¨´¨À̈§¤

-úà óöéå íçéøaì íéza áäæ äNr íúòaè©§Ÿ¨Æ¨¨´¨½̈¨¦−©§¦¦®©§©¬¤
:áäæ íçéøaääìúìëz úëøtä-úà Nriå ©§¦¦−¨¨«©©̧©Æ¤©¨½Ÿ¤§¥¯¤

áLç äNrî øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥¬¥²
:íéáøk dúà äNråìéãenr äraøà dì Nriå ¨¨¬Ÿ−̈§ª¦«©©´©À̈©§¨¨Æ©¥´

íäì ÷öiå áäæ íäéåå áäæ ítöéå íéhL¦¦½©§©¥´¨½̈¨«¥¤−¨®̈©¦´Ÿ¨¤½
:óñë-éðãà äraøàæììäàä çúôì Cñî Nriå ©§¨−̈©§¥¨«¤©©³©¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤

LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëzäNrî øæLî §¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§®̈©«£¥−
ø:í÷çìätöå íäéåå-úàå äMîç åéãenr-úàå Ÿ¥«§¤©¨³£¦¨Æ§¤¨¥́¤½§¦¨¯

äMîç íäéðãàå áäæ íäé÷Lçå íäéLàø̈«¥¤²©«£ª«¥¤−¨¨®§©§¥¤¬£¦−̈
:úLçðôæìàéör ïøàä-úà ìûìöa Nriå §«¤©©¯©§©§¥²¤¨«¨−Ÿ£¥´

Baçø éöçå änàå Bkøà éöçå íéúnà íéhL¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³¨¥̧¦Æ¨§½
:Búî÷ éöçå änàåáúéaî øBäè áäæ eätöéå §©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©§©¥²¨¨¬¨−¦©´¦

:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå õeçîeâòaøà Bì ÷öiå ¦®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©¦´ŸÀ©§©Æ
úòaè ézLe åéúîrt òaøà ìr áäæ úòaè©§´Ÿ¨½̈©−©§©´©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ
Bòìö-ìr úòaè ézLe úçàä Bòìö-ìr©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ©©§−

:úéðMäãíúà óöéå íéhL éör éca Nriå ©¥¦«©©¬©©¥−£¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈
:áäæäúòìö ìr úòaha íécaä-úà àáiå ¨¨«©¨¥³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ

:ïøàä-úà úàNì ïøàäåáäæ úøtk Nriå ¨«¨®Ÿ¨¥−¤¨«¨«Ÿ©©¬©©−Ÿ¤¨¨´
:daçø éöçå änàå dkøà éöçå íéúnà øBäè̈®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈§©¨¬¨¥−¦¨§¨«

æíúà äNr äL÷î áäæ íéáøë éðL Nriå©©²©§¥¬§ª¦−¨®̈¦§¨Æ¨¨´Ÿ½̈

:úøtkä úBö÷ éðMîçäfî äöwî ãçà áeøk ¦§¥−§¬©©«Ÿ¤§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½
äNr úøtkä-ïî äfî äöwî ãçà-áeøëe§«¤¨¬¦¨−̈¦¤®¦©©²Ÿ¤¨¨¬

éðMî íéáøkä-úàáéúëåéúååö÷éø÷:åéúBö÷ ¤©§ª¦−¦§¥¬§¨«
èíéëëñ äìrîì íéôðë éNøt íéáøkä eéäiå©¦«§´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³

åéçà-ìà Léà íäéðôe úøtkä-ìr íäéôðëa§©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®
:íéáøkä éðt eéä úøtkä-ìàôéNriå ¤̧©©½Ÿ¤¨−§¥¬©§ª¦«©©¬©

änàå Bkøà íéúnà íéhL éör ïçìMä-úà¤©ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
éöçå änàå Baçø:Búî÷àéáäæ Búà óöéå ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«©§©¬Ÿ−¨¨´

:áéáñ áäæ øæ Bì Nriå øBäèáéBì Nriå ¨®©©¬©²¥¬¨−̈¨¦«©©̧©¬
Bzøbñîì áäæ-øæ Nriå áéáñ çôè úøbñî¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®©©©̄¥«¨¨²§¦§©§−

:áéáñâéïziå áäæ úòaè òaøà Bì ÷öiå ¨¦«©¦´Ÿ½©§©−©§´Ÿ¨¨®©¦¥Æ
òaøàì øLà úàtä òaøà ìr úòahä-úà¤©©¨½Ÿ©µ©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬

:åéìâøãéíéza úòahä eéä úøbñnä únrì ©§¨«§ª©Æ©¦§¤½¤¨−©©¨®Ÿ¨¦Æ
:ïçìMä-úà úàNì íécaìåè-úà Nriå ©©¦½¨¥−¤©ª§¨«©©³©¤

úàNì áäæ íúà óöéå íéhL éör íécaä©©¦Æ£¥´¦¦½©§©¬Ÿ−̈¨®̈¨¥−
:ïçìMä-úàæè-ìr øLà | íéìkä-úà Nriå ¤©ª§¨«©©¹©¤©¥¦´£¤´©

åéúiwðî úàå åéútk-úàå åéúør÷-úà ïçìMä©ª§À̈¤§¨«Ÿ¨³§¤©Ÿ¨Æ§¥Æ§©¦Ÿ½̈
:øBäè áäæ ïäa Cqé øLà úåNwä-úàåô §¤̧©§¨½Ÿ£¤¬ª©−¨¥®¨−̈¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr `l zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈLÁz ˙B¯BÚ ‰ÒÎÓe(יט (לו, ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»¿»
הם ה'ּתחׁש' ÈÁ‰Ó.צבעי ˜ÏÁ על קאי ׁש'חי' לרמז, ויׁש ְִֵֵַַַ≈∆≈««ְְִֵֵֶַַָֹ

ּכל  על נברא ּכל ׁשל הּמקֹור העֹולמים", "חי ׁשהּוא ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה,

ה'ּתחׁש', ׁשּצבעי ּבכ נרמז וזה וחיצֹוני. טפל ּפרט ּגם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפרטיו,

עֹורֹות  היּו לכן הּקּב"ה. החי', מ'מין הם חיצֹוני, ּדבר ִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשהם

הּפנימי  ּתכנֹו את מיחד ּבאפן מבּטאים הם ּכי מלמעלה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻאּלּו

ׁשּמתּגּלה  ּכזה ּבאפן הּׁשכינה הׁשראת ׁשהּוא הּמׁשּכן, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשל

מהּקּב"ה. ּבא ּפרט ְֵֶַָָָָָׁשּכל

éùùæéäNr äL÷î øBäè áäæ äøðnä-úà Nriå©©¬©¤©§Ÿ̈−¨¨´¨®¦§º̈¨¨³
äéøzôk äéréáb dð÷å dëøé äøðnä-úà¤©§Ÿ̈Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨

:eéä äpnî äéçøôeçéíéàöé íéð÷ äMLå §¨¤−¨¦¤¬¨¨«§¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−
ìL äécvîãçàä dcvî äøðî éð÷ | äL ¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À¦¦¨Æ¨«¤½̈

ìLe:éðMä dcvî äøðî éð÷ äLèéìLäL §¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«§¨´
çøôå øzôk ãçàä äðwa íéãwLî íéráâ§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ¨¤¼©¼

ìLeøzôk ãçà äð÷a íéãwLî íéráâ äL §¨´§¦¦À§ª¨¦²§¨¤¬¤−̈©§´Ÿ



iriayקסב - gl - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ì ïk çøôå:äøðnä-ïî íéàöiä íéðwä úLL ¨¨®©¥µ§¥´¤©¨¦½©«Ÿ§¦−¦©§Ÿ̈«
ëäéøzôk íéãwLî íéráâ äraøà äøðnáe©§Ÿ̈−©§¨¨´§¦¦®§ª̧¨¦½©§Ÿ¤−¨

:äéçøôeàëäpnî íéðwä éðL úçz øzôëå §¨¤«¨§©§¿Ÿ©Á©Á§¥̧©¨¦¹¦¤À¨
çz øzôëå-úçz øzôëå äpnî íéðwä éðL ú §©§ŸÆ©´©§¥³©¨¦Æ¦¤½¨§©§¾Ÿ©«©

ì äpnî íéðwä éðLíéàöiä íéðwä úLL §¥¬©¨¦−¦¤®¨§¥̧¤Æ©¨¦½©«Ÿ§¦−
:äpnîáëdlk eéä äpnî íúð÷e íäéøzôk ¦¤«¨©§«Ÿ¥¤¬§Ÿ−̈¦¤´¨¨®ª¨²

:øBäè áäæ úçà äL÷îâëäéúøð-úà Nriå ¦§¨¬©©−¨¨¬¨«©©¬©¤¥«Ÿ¤−¨
:øBäè áäæ äéúzçîe äéç÷ìîe äráLãëøkk ¦§®̈©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«¦¨²

:äéìk-ìk úàå dúà äNr øBäè áäæô ¨¨¬¨−¨¨´Ÿ¨®§¥−¨¥¤«¨
äëänà íéhL éör úøèwä çaæî-úà Nriå©©²©¤¦§©¬©§−Ÿ¤£¥´¦¦®©¨´

epnî Búî÷ íéúnàå reáø Baçø änàå Bkøà̈§Á§©¨̧¨§¹¨À©§©¨©̧¦Æ«Ÿ¨½¦¤−
:åéúðø÷ eéäåëBbb-úà øBäè áäæ Búà óöéå ¨¬©§Ÿ¨«©§©̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯

áäæ øæ Bì Nriå åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ¨®©©¬©²¥¬¨−̈
:áéáñæëúçzî | Bì-äNr áäæ úòaè ézLe ¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈¨«¨´¦©´©

íézáì åécö éðL ìr åéúòìö ézL ìr Bøæì§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©−§¥´¦¨®§¨¦´
:íäa Búà úàNì íécáìçëíécaä-úà Nriå §©¦½¨¥¬Ÿ−¨¤«©©¬©¤©©¦−

:áäæ íúà óöéå íéhL éörèëïîL-úà Nriå £¥´¦¦®©§©¬Ÿ−̈¨¨«©©¹©¤¤³¤
øBäè íénqä úøè÷-úàå Lã÷ äçLnä©¦§¨Æ½Ÿ¤§¤§¬Ÿ¤©©¦−¨®

:ç÷ø äNrîñ ©«£¥−Ÿ¥«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(442 'nr a g"nyz zeiecreezd)

Bk¯‡ ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡ . . ÔB¯‡‰ ˙‡ Ï‡Ïˆa NÚiÂ(א (לז, «««¿«¿≈∆»»«»«ƒ»≈ƒ»¿

‰cn‰ ÔÓ BÈ‡ ÔB¯‡ ÌB˜Ó(א כא, (יומא ¿»≈ƒ«ƒ»

וגֹו') וחצי (אּמתים 'ּגבּול' יחּדיו להם חּברּו ׁשּבארֹון ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהרי

הארֹון  ּׁשּמּדת מה וימּתק הּמּדה). מן (אינֹו ּגבּול' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻּו'בלי

ּבּתֹורה אֹותּיֹותיה ÎaL˙·מֹופיעה ּבמסּפר מגּבלת ׁשהיא , ִַָָ∆ƒ¿»ְְְִִִֶֶֶֶַָֻ

מּתֹורה  לנּו ידּועה הּמּדה מן ׁשאינֹו העבּדה ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻותיבֹותיה;
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:øöçä éãnr ìk óñk íé÷MçîçéørL Cñîe §ª¨¦´¤½¤−Ÿ©ª¥¬¤«¨¥«¨©º©³©

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz í÷ø äNrî øöçä¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
áçøá äîB÷å Cøà änà íéøNrå øæLî LLå§¥´¨§¨®§¤§¦³©¨Æ½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ

:øöçä érì÷ únrì úBnà Lîçèéíäéãnrå ¨¥´©½§ª©−©§¥¬¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ
óñk íäéåå úLçð äraøà íäéðãàå äraøà©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈§®¤¨«¥¤´¤½¤

:óñk íäé÷Lçå íäéLàø éetöåëúãúéä-ìëå §¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−¨«¤§¨©§¥ºŸ
ñññ :úLçð áéáñ øöçìå ïkLnì©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−§«¤

xihtn - l - ldwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîçéúìëz í÷ø äNrî øöçä ørL Cñîe¨©º©³©¤«¨¥Æ©«£¥´Ÿ¥½§¥¯¤
änà íéøNrå øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´¨§®̈§¤§¦³©¨Æ
érì÷ únrì úBnà Lîç áçøá äîB÷å Cøà½Ÿ¤§¨³§¸Ÿ©Æ¨¥´©½§ª©−©§¥¬

:øöçäèéäraøà íäéðãàå äraøà íäéãnrå ¤«¨¥«§©ª«¥¤Æ©§¨½̈§©§¥¤¬©§¨−̈

íäé÷Lçå íäéLàø éetöå óñk íäéåå úLçð§®¤¨«¥¤´¤½¤§¦¯¨«¥¤²©«£ª«¥¤−
:óñkëáéáñ øöçìå ïkLnì úãúéä-ìëå ¨«¤§¨©§¥ºŸ©¦§¨¯§¤«¨¥²¨¦−

ñññ :úLçð§«¤
.ïîéñ ä"àåðñ ,íé÷åñô á"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,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 daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ìä÷éå úùøôì äøèôä

æ ÷øô à íéëìîá

æâé:øvî íøéç-úà çwiå äîìL Cìnä çìLiå©¦§©Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ©¦©¬¤¦−̈¦«Ÿ
ãéåéáàå éìzôð ähnî àeä äðîìà äMà-ïa¤¦¨Á©§¨¨̧¹¦©¥´©§¨¦À§¨¦´

-úàå äîëçä-úà àìniå úLçð Løç éøö-Léà¦«Ÿ¦»Ÿ¥´§Ÿ ¼¤¼©Â¦¨¥Â¤©«¨§¨³§¤
úLçpa äëàìî-ìk úBùrì úrcä-úàå äðeázä©§¨Æ§¤©©½©©«£¬Ÿ¨§¨−̈©§®Ÿ¤

:Bzëàìî-ìk-úà Nriå äîìL Cìnä-ìà àBáiååèúLçð íéãenrä éðL-úà øöiå ©¨Æ¤©¤´¤§Ÿ½Ÿ©©−©¤¨§©§«©¨²©¤§¥¬¨«©¦−§®Ÿ¤
ãenrä-úà áñé änà äøNr-íézL èeçå ãçàä ãenrä úîB÷ änà äøNr äðîL§Ÿ¤̧¤§¥¹©À̈©Æ¨«©´¨«¤½̈§Æ§¥«¤§¥´©½̈¨−Ÿ¤¨«©¬

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,éøö Léà (âé.øBöa äéä åéøeâî íB÷îLøç (ãé ¦Ÿ¦§§¨¨¨§Ÿ¥
,úùçðNòpä úBëàìîa ïnà.úùçða íé §Ÿ¤ª¨¦§¨©©£¦¦§Ÿ¤

,øöiå (åèlî.äøeö ïBL,íéãenòä éðL úàúà ©¨©¦§¨¤§¥¨©¦¤
,ìëéää éðôlL íìeàa ãéîòäL íéãenòä éðL§¥¨©¦¤¤¡¦¨¨¤¦§¥©¥¨

."æòá"e "ïéëé" eàø÷ðå,'åâå äøNò íézL èeçå §¦§§¨¦Ÿ©§§¥¤§¥
ék ,úBnà òaøàk íéãenòä ìL øèwä äéä äæ éôìe§¦¤¨¨©Ÿ¤¤¨©¦§©§©©¦
.çôè Baçøa Lé íéçôè äùìL Bôwäa LiL ìk̈¤¥§¤¥§Ÿ¨§¨¦¥§¨§¤©



קסד

:éðMäæèéLàø-ìr úúì äùr úøúë ézLe ©¥¦«§¥̧«Ÿ¨¹Ÿ¨À̈Ÿ¨¥²©¨«¥¬
úøúkä úîB÷ úBnà Lîç úLçð ÷öî íéãenrä̈«©¦−ª©´§®Ÿ¤¨¥´©À©Æ©Ÿ¤´¤
:úéðMä úøúkä úîB÷ úBnà Lîçå úçàä̈«¤½̈§¨¥´©½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«

æéúBøLøL äNrî íéìãâ äëáN äNrî íéëáN§¨¦º©«£¥´§¨À̈§¦¦Æ©«£¥´©§§½
úøúkì äráL íéãenrä Làø-ìr øLà úøúkì©´Ÿ¨½Ÿ£¤−©´Ÿ¨«©¦®¦§¨Æ©Ÿ¤´¤

:úéðMä úøúkì äráLå úçàäçé-úà Nriå ¨«¤½̈§¦§−̈©Ÿ¤¬¤©¥¦«©©−©¤
úçàä äëáNä-ìr áéáñ íéøeè éðLe íéãenrä̈«©¦®§¥Á¦¸¨¦¹©©§¨¨´¨«¤À̈
ïëå íéðnøä Làø-ìr øLà úøúkä-úà úBqëì§©³¤©«Ÿ¨ŸÆ£¤Æ©´Ÿ¨«¦Ÿ¦½§¥´

:úéðMä úøúkì äùrèéLàø-ìr øLà úøúëå ¨½̈Ÿ©Ÿ¤−¤©¥¦«§«Ÿ¨ÀŸ£¤Æ©´Ÿ
:úBnà òaøà íìeàa ïLeL äNrî íéãenrä̈«©¦½©«£¥¬©−¨«¨®©§©−©«

ëúnrlî ìrnî-íb íéãenrä éðL-ìr úøúëå§«Ÿ¨ÀŸ©§¥Æ¨«©¦½©¦©̧©Æ¦§ª©´
íéúàî íéðBnøäå äëáOä øárì øLà ïèaä©¤½¤£¤−§¥´¤©§¨¨®§¨«¦¦³¨©̧¦Æ

:úéðMä úøúkä ìr áéáñ íéøèàë-úà í÷iå ª¦´¨¦½©−©Ÿ¤¬¤©¥¦«©¨̧¤Æ¤
éðîéä ãenrä-úà í÷iå ìëéää íìàì íéãnrä́̈©ª¦½§ª−̈©«¥¨®©¹̈¤¤¨«©´©§¨¦À
éìàîOä ãenrä-úà í÷iå ïéëé BîL-úà àø÷iå©¦§¨³¤§Æ¨¦½©¨̧¤Æ¤¨«©´©§¨¦½

:æra BîL-úà àø÷iåáëíéãenrä Làø ìrå ©¦§¨¬¤§−«Ÿ©§©²¬Ÿ¨«©¦−
:íéãenrä úëàìî ízzå ïLBL äNrîâëNriå ©«£¥´¨®©¦−Ÿ§¤¬¤¨«©¦«©©¬©

BúôN-ãr BúôOî änàa øNr ÷öeî íiä-úà¤©−̈¨®¤´¤¨«Â©Â̈¦§¨¸©§¨¹
ìâr|ìL å÷å BúîB÷ änàa Lîçå áéáñíéL ¨´Ÿ¨¦À§¨¥³¨«©¨Æ«¨½§¨Æ§¦´

:áéáñ Búà áñé änàaãëúçzî íér÷ôe ¨«©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«§¨¦Á¦©̧©
BúôNì|íéôwî änàa øNr Búà íéááñ áéáñ ¦§¨³¨¦Æ«Ÿ§¦´Ÿ½¤µ¤¨«©½̈©¦¦¬

íé÷öé íér÷tä íéøeè éðL áéáñ íiä-úà¤©−̈¨¦®§¥³¦Æ©§¨¦½§ª¦−

,éðMäéðMä ãenòä äéä ïëå ,øîBìk ."éðMäå" Bîk ©¥¦§§©¥¦§©§¥¨¨¨©©¥¦
úBòaöà òaøà Béáòå" øîàð äéîøé øôñ óBñáe)§¥¤¦§§¨¤¡©§¨§©§©¤§¨
.(úBòaöà òaøà Béáòå ìeìç äéäL ,"áeáð̈¤¨¨¨§¨§©§©¤§¨

,úBøúk (æèéab ìò íéðzð eéä íéøúk ïéîk Ÿ¨§¦§¨¦¨¦¨¦©©¥
.íéãenòä,äëáN äNòî íéëáN (æééøeiö ¨©¦§¨¦©£¥§¨¨¦¥

.ãöì ãvî íéèeøç ,"äëáN äNòî" .íéèeøç íéôðò£¨¦£¦©£¥§¨¨£¦¦©§©
,úBøLøL äNòîíéôðòä eéä äæa äæ íéòeì÷ ©£¥©§§§¦¤¨¤¨¨£¨¦

.úBøLøL äNòîk ,úBøúBkaL,äòáLäòáL ¤©¨§©£¥©§§¦§¨¦§¨
.úøúBk ìk íéôéwî eéä íéáeèç íéôðòéðLe (çé £¨¦£¦¨©¦¦¨¤¤§¥

,'åâå íéøeèúBøeL ézL áañ äëáN ìk ìò ¦©¨§¨¨¦¥§¥
íéæeøç eéäå .äøeL ìòî äøeL ,úùçð ìL íéðBnø¦¦¤§Ÿ¤¨¥©¨§¨£¦
,úøúBk ìk ìL äëáOä ìò íéðeúðe ,úBøLøLa§©§§§¦©©§¨¨¤¨¤¤
äqëî äëáOä äúéäå .äëáOä ïî ähîì íééeìúe§¦§©¨¦©§¨¨§¨§¨©§¨¨§©¨
eqk íéðBnøä éøeèå ,úøúBkä ìL ïBéìòä ÷ìçä úà¤©¥¤¨¤§¤©¤¤§¥¨¦¦¦

.úøúBkä ìL ïBzçzä ÷ìçä úàLàø ìò øLà ¤©¥¤©©§¤©¤¤£¤©Ÿ
,íéðBnøäìL ïBéìòä ÷ìçä úà äúqk äëáOäL ¨¦¦¤©§¨¨¦§¨¤©¥¤¨¤§¤

eéäL íéðBnøä Làø ìò úçpî Bîk äúéäå úøúBkä©¤¤§¨§¨§ª©©©Ÿ¨¦¦¤¨
.äëáOa íééeìz Bîk,úéðMä úøúkì äNò ïëå §§¦©§¨¨§¥¨¨©Ÿ¤¤©¥¦

.úéðMa äìz ïk ,úçàa íéðBnøä äìzL Cøãk§¤¤¤¨¨¨¦¦§©©¥¨¨©¥¦
,íéãenòä Làø ìò øLà úBøúëå (èéïúBà §Ÿ¨£¤©Ÿ¨©¦¨

.äìòîì eøkæpL úBøúBkäíìeàa ïLeL äNòî ©¨¤¦§§§©§¨©£¥©¨¨
,úBnà òaøàïéîk úBøiöîe úBáeèç eéä úBøúBkä ©§©©©¨¨£§ª¨§¦

ïäáâå ìëéää éðôlL íìeàa eéäå ,íépLBL éçøt¦§¥©¦§¨¨¨¤¦§¥©¥¨§¨§¨
.úBnà òaøàíb íéãenòä éðL ìò úBøúëå (ë ©§©©§Ÿ¨©§¥¨©¦©

,ìònîúBøúBk eéä ,øák eøkæpL úBøúBkä ìòî ¦©©¥©©¨¤¦§§§¨¨¨
éìa íéãenòä Bîk eéäå ,úçà änà dáâa úBpè÷§©§Ÿ©©¨©©§¨§¨©¦§¦

.ïèa úèéìa,ïèaä únòlîúBøúBkä ãálî §¦©¤¤¦§ª©©¤¤¦§©©¨
ék áéáqî ïèa úèéìa ïäì eéäLå eøkæpL úBìBãbä©§¤¦§§§¤¨¨¤§¦©¤¤¦¨¦¦
äìòîì øLàî øúBé áçøa òöîàa íéèìBa eéä̈§¦¨¤§©§Ÿ©¥¥£¤§©§¨

.ähîìeëáOä øáòì øLà,ääúéä ïèaä úèéìa §©¨£¤§¥¤©§¨¨§¦©©¤¤¨§¨
.äéìeLa äëáOä óBña äëáOä øáòìíéðBnøäå §¥¤©§¨¨§©§¨¨§¤¨§¨¦¦

,íéúàîäéä úøúBk ìëa eéäL íéðBnøä øtñî ¨©¦¦§©¨¦¦¤¨§¨¤¤¨¨
.íéúàî,áéáñ íéøè,úøúBkì áéáñ íéøeè éðLa ¨©¦ª¦¨¦¦§¥¦¨¦©¤¤

.íéðBnø äàî øeè ìëáe,úéðMä úøúkä ìòïëå §¨¥¨¦¦©©Ÿ¤¤©¥¦§¥
.äiðMä úøúBkä ìòL íéðBnøä øtñî äéä̈¨¦§©¨¦¦¤©©¤¤©§¦¨

,ìëéää íìàì (àë.ìëéää éðôlL íìeàa §ª¨©¥¨¨¨¤¦§¥©¥¨
,éðîéä ãenòä.íBøc ãöa øLàúà àø÷iå ¨©©§¨¦£¤§©¨©¦§¨¤

,ïéëé BîL.ãòì úéaä ïBkiL ,áBè ïîéñì,éìàîOä.ïBôö ãöa øLà,æòa BîL úà àø÷iåúBðaøwä éãé ìò ,øîBìk ,æò Ba Bîk §¨¦§¦¨¤¦©©¦¨©©§¨¦£¤§©¨©¦§¨¤§Ÿ©§Ÿ§©©§¥©¨§¨
.ìàøNéì ÷æçå æò àöné ,äfä úéaa eáéø÷iL,ïLBL äNòî íéãenòä Làø ìòå (áë.ïLBL äNòîk BLàøa äNòð Bîöòa ãenò ìkL ¤©§¦©©¦©¤¦¨¥Ÿ§Ÿ¤§¦§¨¥§©Ÿ¨©¦©£¥¨¤¨©§©§©£¨§Ÿ§©£¥¨

,ízzå.äîìLð,íiä úà Nòiå (âëék ,íéáeàL íénä eéä àlL ì"æø eøîàå .íúàîhî øähäì Ba íéìáBè íéðäkä eéäå) .äëøa ïéòk ©¦Ÿ¦§§¨©©©¤©¨§¥§¥¨§¨©Ÿ£¦§¦§¦©¥¦ª§¨¨§¨§¤Ÿ¨©©¦§¦¦
ä ïî íénä eàa íkøãå íéìeìç eéä åézçz eãîòL ø÷aä éìâø.(ïéòn,÷öeî.ñðøwä úLwäa àì ,äNòð ä÷éöéaänàa íéùìL å÷å ©§¥©¨¨¤¨§©§¨¨£¦§©§¨¨©©¦¦©©§¨¨¦¦¨©£¨Ÿ§©¨©©ª§¨§¨§Ÿ¦¨©¨

,áéáñ Búà áñéíiä äéä úBðBzçzä úBnàä ùìLaL ì"æø eøîàå .BëBzî ããBî äéäå .çôè Baçøa Lé íéçôè äùìL Bôwäa LiL ìk ék ¨ŸŸ¨¦¦¨¤¥§¤¥§Ÿ¨§¨¦¥§¨§¤©§¨¨¥¦§¨§¤¦§Ÿ¨©©©§¨¨©¨
äàî íäL ,ïläì áeúkk úa íétìà ìéëî íiä äéäL ïëzé äæ ïôàa ÷øå .úBlâò eéä úBðBéìòä úBnàä ézLe .úBnà øNò ìò øNò òaøî§ª¨¤¤©¤¤©§¥¨©¨¤§¨£ª§©§Ÿ¤¤¦¨¥¤¨¨©¨¥¦©§©¦©©¨§©¨¤¥¥¨

.íéáeúkä CLîäî çëeî àeä Cëå .äàñ íéòaøà ìL äøäè-äå÷î éøeòL íéMîçå,íéò÷ôe (ãë.íéöéa úøeökáéáñ BúôNì úçzî ©£¦¦¦¥¦§¥¨¢¨¤©§¨¦§¨§¨¨¥¤§¥©§¦§¨¦§©¥¦¦©©¦§¨¨¦
,Búà íéááñ.òaøî íiä íL äéäL úBðBzçzä úBnàä ùìLa,áéáñ íiä úà íéôéwî änàa øNòänà øNò äéä Bòeaø íB÷îaL Ÿ§¦Ÿ¦§Ÿ¨©©©§¤¨¨¨©¨§ª¨¤¤¨©¨©¦¦¤©¨¨¦¤¦§¦¨¨¤¤©¨

.ãö ìëa,Bú÷öéa íé÷öé íéò÷tä íéøeè éðLúà ïéëä CkL ,úçà älòôa íiä ú÷éöé íò íé÷eöé eéäå ,íéøeè éðL eéä íéò÷tä §¨©§¥¦©§¨¦§ª¦¦ª¨©§¨¦¨§¥¦§¨§¦¦§¦©©¨¦§ª¨©©¤¨¥¦¤

:Bú÷öéaäëìL ø÷a øNr éðL-ìr ãîòíéðô äL| ¦ª«¨«Ÿ¥º©§¥¯¨¨´¨À̈§¨´Ÿ¦´
ìLe äðBôöíéðô äL|ìLe änéäL|äaâð íéðt ¨¿¨§¨ÁŸ¦̧¹̈¨§¨´Ÿ¦´¤À§¨

ìLeäìrîìî íäéìr íiäå äçøæî íéðt äL §¨ÆŸ¦´¦§½̈¨§©¨¬£¥¤−¦§¨®§¨
:äúéa íäéøçà-ìëååëBúôNe çôè Béárå §¨£«Ÿ¥¤−¨«§¨§¨§´¤½©§¨²

:ìéëé úa íétìà ïLBL çøt ñBk-úôN äNrîk§©«£¥¬§©−¤©́¨®©§©¬¦©−¨¦«

.ä÷éöéä ìL ñeôcäøNò éðL ìò ãîBò (äë ©§¤©§¦¨¥©§¥¨¨
,ø÷aø÷a øNò íéðL ìò ãîBò äéä äfä íiä ¨¨©¨©¤¨¨¥©§¥¨¨¨¨

.úùçpî íééeNò,íéðt.íäéðt úà íéðôîìëå £¦¦§Ÿ¤Ÿ¦©§¦¤§¥¤§¨
,äúéa íäéøçàãöì eéä ø÷aä ìL íäéøBçà £Ÿ¥¤¨§¨£¥¤¤©¨¨¨§©

.íiä úçz ìà íéðtä,Béáòå (åëåéìeL éáò ©§¦¤©©©¨§¨§¢¦¨
.åéúBðôcå,BúôNelî íiä úôN.äìòîäNòîk §¨§¨§¨§©©¨¦§©§¨§©£¥

,ñBk úôNäNòîk ÷c äéä äðBéìòä BúôNa §©¦§¨¨¤§¨¨¨©§©£¥
.Ba íéúBML ñBk úôN,ïLBL çøtíéøiöîe §©¤¦¤©¨§ª¨¦

.íépLBLå íéçøt BúôNa,ìéëé úa íétìà ¦§¨§¨¦§©¦©§©¦©¨¦
.äàñ íéòaøà ìL äøäè-äå÷î éøeòL íéMîçå äàî íäL eàöîð ,äàñ íéôìà úLL íäL ,úa íétìà äéä íiä ìL Búìeëz§¨¤©¨¨¨©§©¦©¤¥¥¤£¨¦§¨¦§§¤¥¥¨©£¦¦¦¥¦§¥¨¢¨¤©§¨¦§¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל בערים שונות בעולם קסו
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7:157:048:598:539:459:3910:3810:3417:2517:3518:0018:1017:1518:24אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:086:568:528:469:389:3210:3110:2717:1717:2717:5318:0317:0718:16אוקראינה, קייב )ח(

7:247:149:179:129:599:5410:5310:4917:5218:0018:2418:3217:4118:45איטליה, מילאנו )ח(

6:256:248:558:559:249:2410:2710:2618:3218:3118:5418:5318:1319:02אקוואדור, קיטו )ח(

6:296:359:099:129:469:4910:5510:5619:4619:3920:1420:0719:2220:18ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:117:189:509:5510:3310:3611:4311:4520:4720:3821:1821:0920:2221:21ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:576:498:598:559:379:3310:3310:3017:4517:5118:1418:2017:3218:31ארה״ב, בולטימור )ח(

6:486:408:488:449:279:2310:2310:2017:3217:3918:0218:0917:2018:20ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:496:418:498:459:289:2310:2310:2017:3217:3918:0218:0917:2018:20ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:277:189:259:2110:0510:0011:0010:5718:0618:1318:3618:4417:5418:56ארה״ב, דטרויט )ח(

7:006:549:129:099:469:4310:4410:4218:1118:1618:3718:4117:5718:51ארה״ב, האוסטון )ח(

6:356:298:448:409:199:1510:1610:1317:3717:4318:0418:0917:2418:20ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:556:509:119:089:439:4010:4210:4018:1518:1918:4018:4318:0018:53ארה״ב, מיאמי )ח(

6:456:378:448:409:249:1910:1910:1617:2717:3417:5718:0417:1518:16ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:456:368:438:399:239:1810:1810:1517:2517:3217:5518:0217:1318:14ארה״ב, שיקגו )ח(

6:286:309:059:069:359:3610:4010:4119:0519:0119:2819:2518:4419:34בוליביה, לה-פס )ח(

7:547:429:369:3010:2310:1711:1611:1218:0018:1018:3618:4617:5119:00בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:537:429:369:3010:2310:1711:1611:1218:0118:1118:3718:4717:5119:01בלגיה, בריסל )ח(

5:555:588:338:359:069:0710:1210:1318:4618:4119:1119:0618:2419:16ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:445:478:228:248:548:5610:0010:0118:3318:2918:5818:5318:1219:03ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:137:018:548:489:429:3510:3410:3017:1717:2817:5418:0417:1118:18בריטניה, לונדון )ח(

7:267:139:028:569:539:4610:4410:3917:2117:3318:0018:1117:1618:25בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:217:099:008:549:499:4310:4110:3717:2117:3217:5918:0917:1218:24גרמניה, ברלין )ח(

7:357:239:199:1310:059:5910:5810:5417:4517:5518:2118:3017:3618:44גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:535:578:318:339:059:0710:1210:1318:5018:4519:1519:1018:2819:20דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:067:039:279:259:589:5610:5710:5618:3918:4119:0319:0518:2319:14הודו, מומבאי )ח(

7:026:589:239:219:539:5110:5310:5218:3618:3818:5919:0218:2019:11הודו, פונה )ח(

6:486:378:378:329:219:1610:1510:1117:0817:1817:4217:5116:5818:04הונגריה, בודפשט )ח(

6:546:458:538:499:329:2810:2810:2517:3617:4318:0618:1317:2418:24טורקיה, איסטנבול )ח(

7:147:079:189:149:559:5110:5110:4818:0518:1118:3318:3917:5218:51יוון, אתונה )ח(

7:086:588:588:539:429:3610:3510:3217:3017:3918:0318:1217:2018:25מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:047:009:249:229:559:5310:5510:5318:3618:3919:0019:0218:2019:12מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:465:558:258:319:139:1710:2410:2719:4019:3020:1420:0319:1420:17ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:406:358:548:529:279:2410:2510:2317:5517:5918:2118:2517:4118:35נפאל, קטמנדו )ח(

7:167:169:469:4610:1610:1511:1811:1719:2119:2119:4419:4319:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

6:506:388:308:249:189:1210:1010:0616:5117:0217:2817:3916:4217:53פולין, ורשא )ח(

6:086:108:438:449:139:1410:1810:1818:3618:3418:5918:5718:1619:06פרו, לימה )ח(

7:427:329:349:2910:1610:1111:1111:0718:0818:1718:4118:4917:5819:02צרפת, ליאון )ח(

7:577:469:449:3910:2910:2411:2311:1918:1318:2318:4718:5718:0319:10צרפת, פריז )ח(

6:116:108:408:399:099:0810:1110:1018:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:157:059:119:069:519:4610:4610:4317:4917:5718:2018:2817:3818:40קנדה, טורונטו )ח(

6:546:458:478:439:309:2410:2410:2017:2317:3117:5518:0317:1218:16קנדה, מונטריאול )ח(

6:316:248:388:349:139:1010:1010:0717:2917:3517:5718:0217:1618:13קפריסין, לרנקה )ח(

8:178:039:509:4310:4210:3511:3311:2818:0518:1718:4518:5717:5719:12רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:527:389:239:1610:1610:0911:0711:0217:3617:4918:1718:2917:2918:44רוסיה, מוסקבה )ח(

7:257:159:159:109:589:5310:5210:4817:4617:5518:2018:2817:3618:41רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:307:199:199:1410:039:5810:5710:5317:5118:0018:2418:3317:4018:46שוויץ, ציריך )ח(

6:416:389:059:039:359:3310:3510:3418:2418:2518:4718:4818:0718:57תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קסז לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:216:168:328:299:069:0310:0410:0217:2917:3417:5518:0017:1318:10באר שבע )ח(

6:236:168:328:289:069:0310:0410:0117:2617:3117:5317:5817:0018:08חיפה )ח(

6:206:148:318:279:059:0210:0210:0017:3117:3617:5317:5816:5518:08ירושלים )ח(

6:236:168:328:299:079:0410:0410:0217:2817:3317:5417:5917:1218:10תל אביב )ח(

7:006:498:488:439:339:2710:2610:2217:1817:2717:5218:0117:0818:14אוסטריה, וינה )ח(

6:506:579:309:3410:1010:1311:1911:2120:1820:1020:4720:3919:5320:50אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:006:498:518:469:349:2810:2810:2417:2417:3217:5718:0517:1318:18אוקראינה, אודסה )ח(

6:346:238:228:179:079:0110:009:5616:5217:0217:2617:3516:4217:49אוקראינה, דונייצק )ח(

6:466:358:338:289:189:1210:1110:0817:0317:1217:3717:4616:5317:59אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:157:048:598:539:459:3910:3810:3417:2517:3518:0018:1017:1518:24אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:086:568:528:469:389:3210:3110:2717:1717:2717:5318:0317:0718:16אוקראינה, קייב )ח(

7:247:149:179:129:599:5410:5310:4917:5218:0018:2418:3217:4118:45איטליה, מילאנו )ח(

6:256:248:558:559:249:2410:2710:2618:3218:3118:5418:5318:1319:02אקוואדור, קיטו )ח(

6:296:359:099:129:469:4910:5510:5619:4619:3920:1420:0719:2220:18ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:117:189:509:5510:3310:3611:4311:4520:4720:3821:1821:0920:2221:21ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:576:498:598:559:379:3310:3310:3017:4517:5118:1418:2017:3218:31ארה״ב, בולטימור )ח(

6:486:408:488:449:279:2310:2310:2017:3217:3918:0218:0917:2018:20ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:496:418:498:459:289:2310:2310:2017:3217:3918:0218:0917:2018:20ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:277:189:259:2110:0510:0011:0010:5718:0618:1318:3618:4417:5418:56ארה״ב, דטרויט )ח(

7:006:549:129:099:469:4310:4410:4218:1118:1618:3718:4117:5718:51ארה״ב, האוסטון )ח(

6:356:298:448:409:199:1510:1610:1317:3717:4318:0418:0917:2418:20ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:556:509:119:089:439:4010:4210:4018:1518:1918:4018:4318:0018:53ארה״ב, מיאמי )ח(

6:456:378:448:409:249:1910:1910:1617:2717:3417:5718:0417:1518:16ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:456:368:438:399:239:1810:1810:1517:2517:3217:5518:0217:1318:14ארה״ב, שיקגו )ח(

6:286:309:059:069:359:3610:4010:4119:0519:0119:2819:2518:4419:34בוליביה, לה-פס )ח(

7:547:429:369:3010:2310:1711:1611:1218:0018:1018:3618:4617:5119:00בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:537:429:369:3010:2310:1711:1611:1218:0118:1118:3718:4717:5119:01בלגיה, בריסל )ח(

5:555:588:338:359:069:0710:1210:1318:4618:4119:1119:0618:2419:16ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:445:478:228:248:548:5610:0010:0118:3318:2918:5818:5318:1219:03ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:137:018:548:489:429:3510:3410:3017:1717:2817:5418:0417:1118:18בריטניה, לונדון )ח(

7:267:139:028:569:539:4610:4410:3917:2117:3318:0018:1117:1618:25בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:217:099:008:549:499:4310:4110:3717:2117:3217:5918:0917:1218:24גרמניה, ברלין )ח(

7:357:239:199:1310:059:5910:5810:5417:4517:5518:2118:3017:3618:44גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:535:578:318:339:059:0710:1210:1318:5018:4519:1519:1018:2819:20דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:067:039:279:259:589:5610:5710:5618:3918:4119:0319:0518:2319:14הודו, מומבאי )ח(

7:026:589:239:219:539:5110:5310:5218:3618:3818:5919:0218:2019:11הודו, פונה )ח(

6:486:378:378:329:219:1610:1510:1117:0817:1817:4217:5116:5818:04הונגריה, בודפשט )ח(

6:546:458:538:499:329:2810:2810:2517:3617:4318:0618:1317:2418:24טורקיה, איסטנבול )ח(

7:147:079:189:149:559:5110:5110:4818:0518:1118:3318:3917:5218:51יוון, אתונה )ח(

7:086:588:588:539:429:3610:3510:3217:3017:3918:0318:1217:2018:25מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקהל בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:047:009:249:229:559:5310:5510:5318:3618:3919:0019:0218:2019:12מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:465:558:258:319:139:1710:2410:2719:4019:3020:1420:0319:1420:17ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:406:358:548:529:279:2410:2510:2317:5517:5918:2118:2517:4118:35נפאל, קטמנדו )ח(

7:167:169:469:4610:1610:1511:1811:1719:2119:2119:4419:4319:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

6:506:388:308:249:189:1210:1010:0616:5117:0217:2817:3916:4217:53פולין, ורשא )ח(

6:086:108:438:449:139:1410:1810:1818:3618:3418:5918:5718:1619:06פרו, לימה )ח(

7:427:329:349:2910:1610:1111:1111:0718:0818:1718:4118:4917:5819:02צרפת, ליאון )ח(

7:577:469:449:3910:2910:2411:2311:1918:1318:2318:4718:5718:0319:10צרפת, פריז )ח(

6:116:108:408:399:099:0810:1110:1018:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:157:059:119:069:519:4610:4610:4317:4917:5718:2018:2817:3818:40קנדה, טורונטו )ח(

6:546:458:478:439:309:2410:2410:2017:2317:3117:5518:0317:1218:16קנדה, מונטריאול )ח(

6:316:248:388:349:139:1010:1010:0717:2917:3517:5718:0217:1618:13קפריסין, לרנקה )ח(

8:178:039:509:4310:4210:3511:3311:2818:0518:1718:4518:5717:5719:12רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:527:389:239:1610:1610:0911:0711:0217:3617:4918:1718:2917:2918:44רוסיה, מוסקבה )ח(

7:257:159:159:109:589:5310:5210:4817:4617:5518:2018:2817:3618:41רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:307:199:199:1410:039:5810:5710:5317:5118:0018:2418:3317:4018:46שוויץ, ציריך )ח(

6:416:389:059:039:359:3310:3510:3418:2418:2518:4718:4818:0718:57תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤
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